
UCHWAŁA NR XXXVIII/332/22 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, poz. 2151) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, niezależnie od formy jej złożenia, składa się w terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, należy złożyć: 

1) w formie papierowej w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 
96-200 Rawa Mazowiecka; 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 4. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o której mowa w § 1 uchwały za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny informacji określa się w formacie PDF lub DOC; 

2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem www.epuap.gov.pl      jako załącznik w pliku o formatach 
PDF lub DOCX 

3) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP, zgodnie z art. 20 ae ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2070). 

2. Wzór deklaracji będzie dostępny: 

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl 

2) jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka 

 
 

Grażyna Dębska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/332/22 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI - dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Składający: właściciel nieruchomości położonej na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Przez właściciela rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy) 
Termin składania:  
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy)  
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którtym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka 
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
□ Pierwsza deklaracja  
(należy podać datę zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych) 
Data powstania obowiązku opłaty .............. - ............. -  ................ 
□ Zmiana danych  
(należy podać datę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
Data powstania obowiązku opłaty .............. - ............. -  ................ 
□ Korekta deklaracji ( 
należy złożyć w przypadku popełnienia błędu w poprzednio złożonej deklaracji) 
Data powstania obowiązku opłaty .............. - ............. -  ................ 
C. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 
 
□ Właściciel                                 □ Najemca/Dzierżawca                              □ Zarządca nieruchomości 
 
□ Współwłaściciel                        □ Użytkownik wieczysty                            □ Inny 
D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Dane zobowiązanego do złożenia deklaracji 
Imię i nazwisko / pełna nazwa  
PESEL/NIP Telefon Adres e-mail 
D.2. Adres zamieszkania / Adres siedziby/ Adres korespondencyjny 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
Kod pocztowy Poczta 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
E.1. Ryczałtowa roczna stawka opłaty od domku letniskowego na 
nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, za rok 

 
                                          zł 

E.2. Liczba domków letniskowych na nieruchomości (w przypadku 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy 
wpisać 1) 

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok (należy wpisać iloczyn wartości pól E.1 x E.2) 

 
                                          zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8022B815-0AE7-4F21-93DD-543E9A0D45DE. Podpisany Strona 1



F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, iż dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
Imię Nazwisko 
Data wypełnienia Czytelny podpis 
G. POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 
479) 
H. OBJAŚNIENIE: 
1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest złożyć w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych; 
2. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana, będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
4. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w 
drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną. 
5. Opłatę należy wpłacać zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 
I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 s. 1 – 
dalej RODO – informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 
Rawa Mazowiecka. 
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w 
szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy   lub pisemnie na adres siedziby 
administratora. 
4. Obowiązek podania danych wynika z: 
1)ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (Dz. U. 2021 r. poz.888,poz. 1648, poz. 2151), 
2)ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), w celu realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w 
tym: 
          a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
          b) ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 
5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, 
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny  w otrzymaniu danych. 
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z instrukcja kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgodny), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
11. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu. 
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