
UCHWAŁA NR XXXVIII/333/22 
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zmiany uchwały Nr XII/88/15 Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 6l 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. 1. Określa się, że ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe uiszczane są przez właścicieli tych nieruchomości bez wezwania, z góry, w terminach: 

1) pierwsza opłata w terminie 14 dni od złożenia deklaracji; 

2) kolejne opłaty w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości, na których znajduje 
się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
przelewem na rachunek bankowy Miasta Rawa Mazowiecka. 

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

§ 3. W uchwale Nr XII/88/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 187) w § 1 
uchyla się ust. 2. 

§ 4. 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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