
UCHWALA Nr XII/87/15
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,,!dzie
gminnym (Dz. U. z 20 15r poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz,,!dku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.
1593, z 20 15r. poz. 87, poz. 122 poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688 i poz. 1793) Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala co nastcrpuje:

§ 1. OkreSla siy wz6r deklaracji 0 wysokosci opiaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi:

I) skladanej przez wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj,,! mieszkancy
stanowi"!cy zal,,!cznik nr I do uchwaly;

2) skladanej przez wiascicieli nieruchomosci na kt6rych znajduj,,! siy domki letniskowe,
lub innych nieruchomosci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
wykorzystywanych jedynie przez czyse roku stanowi,,!cej zal,,!cznik nr 2 do uchwaly.

§ 2. Deklaracje. 0 kt6rych mowa w § 1 uchwaly nalezy zlozye:

I) w fonnie papierowej w Urzydzie Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszalka J6zefa
Pilsudskiego 5 lub za posrednictwem poczty na adres: Urz"!d Miasta Rawa
Mazowiecka, Plac Marszalka J6zefa Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka;

2) w formie elektronicznej poprzez wypelnienie formularza udostypnionego pod adresem
www.epuap.gov.pl. umozliwiaj,,!cego przeslanie wypelnionej deklaracji na adres
skrzynki podawczej Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. OkreSla siy warunki i tryb skladania deklaracji, 0 kt6rych mowa w §1 uchwaly za
pomoc,,! srodk6w komunikacj i elektronicznej:

I) okresla siy, ze deklaracjy w formie elektronicznej sklada siy poprzez wypelnienie
formularza za posrednictwem Platformy Elektronicznych Uslug Administracji
Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.p1.;

2) deklaracja przesyiana w formie elektronicznej musi bye opatrzona bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoq waznego, kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.262 z p6Zn zm.) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. i
informatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizuj,,!cych zadania publiczne( Dz. U z
2014r.poz.1114).

§ 4. Deklaracjy, 0 kt6rej mowa w § 1 niezaleznie od formy jej zlozenia, sklada siy w
terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub
powstania na danej nieruchomosci odpad6w komunalnych;

2) 14 dni od dnia nastqpienia zmiany danych byd,,!cych podstaw,,! ustalenia wysokosci
naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

http://www.epuap.gov.pl.
http://www.epuap.gov.p1.;


§ 6. Traci moc Llchwafa nr XXV /199/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21
marca 2013 r. w sprawie Llstalenia wzoru deklaracj i 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dziennik Urzydowy Wojew6dztwa L6dzkiego z 2013, poz.1621).

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dniajej ogfoszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego.



Zal<j.czniknr 1 do Uchwaly Nr XII/87/15
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI NA KTOREJ ZAMIESZKUJf\

MIESZKANCY

Terminy skladania
deklaracji

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'ldku w gminach (Oz. U.
z 20 13 r. poz. 1399 z poz. zm.)

Wlasciciele nieruchomosci znajduj'lcych siy w granicach administracyjnych Miasta
Rawa Mazowiecka, przez kt6rych rozumie siy r6wniez wsp61wlascicieli, uzytkownik6w
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj'lce nieruchomosci w
zarz'ldzie lub uzytkowaniu, a takZe inne podmioty wladaj'lce nieruchomosci'l.

I) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego
mieszkaitca
2) w terminie 14 dni od dnia nastllpienia zmiany danych bydllcych podstawll
ustalenia wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Oplatl( za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysol<osci uiszcza
silt za miesillc, w kt6rym nastllpila zmiana.

Urz'ld Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszalka J6zefa Pilsudskiego 5, 96-200 Rawa
Mazowiecka
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Miejsce skladania
deklaracji
Organ, do kt6rego sklada
silt deklaracjl(

DEKLARACJE NALEZY WYPELNIC CZYTELNIE KOMPUTEROWO LUB RF;CZNIE
DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Skladana deklaracja stanowi (zaznaczyc wlasciwy kwadrat).

pierwsz<j.deklaracjy
0 zmiany w deklaracji

2. Skladaj~cy deklaracj-r (zaznaczyc wlasciwy kwadrat).

.J wlasciciel nieruchomosci,
- wsp6lwlasciciel nieruchomosci,
" uzytkownik wieczysty nieruchomosci,
-, osoba posiadaj<j.canieruchomosc w zarz<j.dzielub uzytkowaniu,
" podmiot wladaj<j.cynieruchomosci<j.
3. Dane sklada.i~ce~o deklarac.ie (zaznaczyc wlasciwy kwadrat .
0 osoba fizyczna*
~ osoba prawna*~
u jednostka organizacyjna nieposiadaj<j.ca osobowosci prawnej**

Nazwisko, pierwsze imi-r,drugie imi-r*/ Pelna nazwa**

Adres korespondencyjny

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowosc Kod pocztowy

Telefon kontaktowy e-mail



5. Rodzaj odbieranych odpadow (zaznaczyc wlasciwy kwadrat).

odpady komunalne zbierane i odbierane w spos6b selektywny (papier, metal, tworzywo
sztuczne, szklo, odpady komunalne ulegaj<tce biodegradacji, opakowania wielkogabarytowe)
- odpady segregowane

J odpady komunalne, kt6re nie s<tzbierane i odbierane w spos6b selektywny - odpady
niesegregowane

Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w punkcie 4 deklaracji
zamieszkuje os6b.

Wysokosc oplaty miesiycznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
............ x = zl (slownie zl)
lIos60sob sta\\'ka oplat)

7. Data od kiedy nalei)' naliczac oplat«(za gospodarowanie odpadami (jezeli nastllpila
zmiana pierwszej deklaracji).
Zmiany podstawy do naliczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nast<tpila od
dnia .
8. Oswiadczenie i podpis skladajllcego deklaracj«(.

Pouczenie:
1. Deklaracja stanowl podstaw~ do wystawienia t) tulu wykonawczego.
2. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnla 23 wrzesnia 19961. 0 utrzymaniu czystosci i porz')dku w gminach w razie niezlozenia dcklaracli 0

\\)sokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych \\atpli\\osci co do dan)ch zawart)'ch w deklaracji
burmistrz okresla. \\ drodze decyzji. wysokosci oplaty za gospodaro\\ anie odpadami komunalnymi. bior')c pod uwag~ uzasadnione
szacunki. w tym sredni') ilosci odpadow komunalnych powstaj')cych na nieruchomosciach 0 podobnym charakterze.

Objasnienia:
I. Deklarac.Ja dotyczy nieruchomosci na ktorych zamieszkuj') mieszkaricy.
2. W przypadku, gdy wlascicielnieruchomosci posiada wi~cej nizjedn') zamieszkal'lnieruchomosc. wowczas sklada odr~bm! deklaracje na

kazdej nieruchomoscl.
3. lIekroc w deklaracji mowa jest 0 wlascicielach nieruchomosci· zgodnie z art.2 ustA usta",y z dnia 13 \\'rzesnia 19961. 0 utrzymaniu

czystosci i porz')dku w gminach rozumie si~ przez to takze wspolwlascicieli. uzytkownikow wieczystych orazjednostki organizacyjne i
osoby posiadaj')ce nieruchomosci w zarz')dzie lub uzytkowaniu. a takze inne podmioty wladaj')ce nieruchomosci'). Zgodnie z art. 2 ust.
2a tej ustawy jezeli obowi')zki wskazane w ustawie mog') dotyczy6 kilku podmiotow sposrod wskazanych w ust.1 pkt 4. obowi')zan) do
ich \\")'konania jest podmiot lub podmiot faktycznie wladaj<lcy nieruchomosci'). W takim przypadku podmioty. 0 ktorych mowa \\' ust.1
pkt. 4. mog') \\ drodze umowy zawartej \\ drodze umowy zawartej w fonnie pisemnej. \\skaza6 podmiot obowi')zany do \\'ykonania
obowi')zko\\ wynikaj')cych z ustawy. Zgodnie z art 2 ust. 3 tcj ustawy jezel i nieruchomosc jest zabudowana budynkiem
\\ ilolakalowym. w ktorym ustanowiono odr~bn') wlasnosc lokalu, obowi')zki wlasciciela lieruchomosci wspolnej oraz wlasciciela lokalu
obci'lzal'l \\'spolnot~ mieszkaniow') lub spoldzielnie mieszkarlio\\').

4. '-dotyczy skladaj')cego deklaracj~ b~d')cego osoba fizyczn')lub prawn,).
". dotyczy skladaj')cego deklaracj~ nieb~d')cego osoba fizyczna

Informacie uzupelniajace:
I. Oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w deklaracji platna jest bez wezwania z dolu gotowk') w kasie

Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka lub przelewem na wlasciwy rachunek Urz~du Miasta w Rawie Mazowieckiej w lenninach
okreslonych \\' uchwale Rady Miasta Raw) Mazowieckiej w sprawie okreslenia terminu. cz~stotliwosci i trybu uiszczenia oplat) za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.



Zalqcznik ill 2 do Uchwaly Nr XIII87115
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH ZNAJDUJf\ SUE;

DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOSCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,

WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZE;SC ROKU
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrzeSnia 19961'. 0 utrzYll1aniu czystosci i porz'ldku IVgll1inach (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1399 z poz. zm.)

Skladajllcy deklaracje Wlasciciele nieruchomosci znajduj'lcych sit;: w granicach administracyjnych Miasta Rawa
Mazowiecka, przez ktolych rozull1ie sit;: rowniez wspohvlascicieli, uzytkownikow wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadai'lce nierucholl1osci II' zarz'ldzie lub uzytkowaniu, a
takze inne podll1ioty wladaj'lce nieruchomosci'l.

Terminy skladania deklaracji I) w terminic 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca
2) w terminie 14 dni od dnia nastllpienia zmiany danych bl(dllcych podstawll ustalcnia
wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oplatl( za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokosci uiszcza sil( za miesillc, w
ktorym nastllpila zmiana.

Miejsce skladania deklaracji Urz'ld Miasta Rawa Mazowiecka. Plac Marszalka .J6zefa Pilsudskiego 5.96-200 Rawa
MazolViecka

Organ, do ktorego sklada sil( Burll1istrz Miasta RalVa Mazowiecka
deklaracjl(

DEKLARACJE NALEZY WYPELNIC CZYTELNIE KOMPUTEROWO LUB RF;CZNIE
DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Skladana deklaracja stanowi (zaznaczyc wlasciwy kwadrat).

~ pierwszq deklaracjy
~ zmiany w deklaracji

2. Skladaj~cy deklaracj-r (zaznaczyc wlasciwy kwadrat).

L.J wlasciciel nieruchomosci,
~ wsp61wlasciciel nieruchomosci,
~ uzytkownik wieczysty nieruchomosci,~
L osoba posiadajqca nieruchomosc w zarzqdzie lub uzytkowaniu,

podmiot wladajqcy nieruchomosciq
3. Dane sklada.i~cego deklarac.ic; (zaznaczyc wlasciwy kwadrat).
0 osoba fizyczna *
L osoba prawna*
L jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowosci prawnej**

Nazwisko, pierwsze imi-r, drugie imi-r*/ Pelna nazwa**

Adres korespondencyjny.

Ulica Nr domu Nr lokalu

M iejscowosc Kod pocztowy

Telcfon kontaktowy e-mail

--



4. Adres nieruchomosci, na ktorej znajduj~ si-rdomki letniskowe lub innej nieruchomosci
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez cz-rsc
roku.

Miejscowosc Kod pocztowy

Utica ordomu
I

or lokalu

5. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaznaczyc wlasciwy kwadrat).

Wysokosc rocznej oplaty ryczaltowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
~ Odpady segregowane - ......... zl rocznieL.J

r Odpady niesegregowane - ......... zl rocznie~

6. Data od kiedy nale:iy naliczac op1at-rza gospodarowanie odpadami ( jezeli nast~pila
zmiana pierwszej deklaracji).
Zmiany podstawy do naliczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastqpila od
dnia .................................
7. Oswiadczenie i podpis skladaj~cego deklaracj-r.

Oswiadczam .it dane zawarte w deklaracji Sqzgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
.

Miejscowosc Data Czytelny pod pis

Pouczenie:
1. DeklaraCJa stanowl podsla\\t, do wystawienia tylulu wykona\\ czego
2. Zgodllle Lan. 60 USlaW) L dnia 23 wrzesnia 19961. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku \\ gminach w razie niezlotenia deklaracji 0

wysokosci oplaty za gospodarowanle odpadami komunalnymi albo uzasadnionych w~tpliwosci co do danych zawartych w deklarac)l
burmistrz okresla, w drodze decyzji, wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bior~c pod uwagy uzasadnione
szacunki. \\ tym sredni~ ilosci odpadow komunalnych powstaj~cych na nieruchomoSciach 0 podobnym charakterze.

Objasnienia:
I. Deklaracja dotyczy nieruchomoscl, na ktoreJ znajduj~ siy domkl letniskowe lub innej n ieruchomosci \\) korzysl)'\\anej na cele

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez czyse roku.
2. W przypadku. gdy wlasciclel nieruchomosci posiada wiycej nit jedn~ nieruchomosci. na klorej znajduj~ siy domki letniskowe lub innej

nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jcdynie przez czyse roku wowczas sklada
odrybne deklaracjc dla katdej nieruchomosci

3. Ilekroe II deklaracji mowajest 0 wlascicielach nieruchomoscl rozumie siy przez to takte wspolwlascicleli. utytkOll11ikow wieczyslych
oraz Jednoslki organizacyjne i osob) posladaj~ce nieruchomose II zarzadzie lub utytkowaniu. a lakte inne podmloty wladajace
n ieruchomosci~.

4 '·dot) cz) skladai~cego deklaracjy byd~cego osoba fiz)czn~ lub prm,n~.
". dOlyczy skladaj~cego deklaracjy niebyd~cego osoba tizyczna

Informacjc uzupelniajllce:
1. Roczn~ oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazillla w deklaracji platna jest bez wezwania z gory gotowk~

w kasie Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka lub przelewem na wlasciwy rachunek Urzydu Miasta w Rawie Mazowieckiej w terminach
okreSlonych w uchwale Rady Miasta Rawy Mazowieckiej w sprawie okreSlenia terminu. czestotliwosci i trybu uiszczenia oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na lerenie Miasta Rawa Mazowlecka.


