
UCHWAŁA NR VIII/67/19
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany  uchwały Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 
29 grudnia 2015 r. w sprawie  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych 
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka   

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r, poz. 506),  art. 6j ust. 1 pkt 1,  art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust 3  ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454
 i poz.1629, z 2019 r., poz.730)  Rada Miasta  Rawa Mazowiecka  uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. 
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty 
dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka  (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego z 2016r., poz 186)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są  w sposób selektywny
zbierane i odbierane – w wysokości 12,50 złotych miesięcznie od osoby. 
   2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi od  właścicieli  
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny 
zbierane i odbierane – w wysokości 25,00 złotych miesięcznie od osoby”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku 
Urzędowym   Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2019 r.
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