
UCHWAŁA NR XXII.139.20 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka w brzmieniu 
określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracja winna być: 

1) złożona pisemnie w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, adres: Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, lub 

2) przesłana na adres: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 
Mazowiecka. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym 
ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 346 ze zm.), sposób ich przesłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, rodzaje podpisu 
elektronicznego, którym powinny być opatrzone, zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, 
składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ 
informacji i powiązań między danymi: 

a) w formacie danych XML, 

b) układ informacji i powiązań między danymi stanowiący załącznik nr 2 do uchwały jest tożsamy ze 
wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być przesłane 
z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 
ePUAP; 

3) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) albo profilem zaufanym 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII.69.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rawa Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 
z 2019 r. poz. 4932). 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2020 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.139.20 

Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.139.20

Rady Gminy Rawa Mazowiecka

z dnia 29 czerwca 2020 r.

<xsd:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/h059k6pom3/DO/">
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Wartosc" type="WartoscTyp_5bcdbbd60a184" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WartoscTyp_5bcdbbd60a184">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="RokTyp_5bcdbbf1d5bca" minOccurs="0" name="Rok"/>
<xsd:element name="Naglowek" type="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="Podpis" type="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b" minOccurs="0"/>
<xsd:element type="PouczenieTyp_5dee39dc0738a" minOccurs="0" name="Pouczenie"/>
<xsd:element type="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99" minOccurs="0" name="Objasnienie"/>
<xsd:element name="ObowiazekZlozeniaDeklaracji"
type="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracji"
type="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac" minOccurs="0"/>
<xsd:element type="RODOTyp_5e143720dade6" minOccurs="0" name="RODO"/>
<xsd:element type="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899" minOccurs="0"
name="CzyAdresKorespondencyjny"/>
<xsd:element name="NadTytulem" type="NadTytulemTyp_5e1438672e124" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdresNieruchomosci" type="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="AdresKorespondencji" type="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445"
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minOccurs="0"/>
<xsd:element type="ObowiazekZlozeniaInfoTyp_5ef48f5d1e7c9" minOccurs="0"
name="ObowiazekZlozeniaInfo"/>
<xsd:element name="ObliczanieOplaty" type="ObliczanieOplatyTyp_5ef49554baba5" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DomkiLetniskowe" type="DomkiLetniskoweTyp_5ef49d3bc1f8a" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RokTyp_5bcdbbf1d5bca">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NaglowekTyp_5bcdbc4d5da34">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6" minOccurs="0" name="PodstawaPrawna"/>
<xsd:element type="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0" minOccurs="0" name="Skladajacy"/>
<xsd:element type="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12" minOccurs="0" name="TerminSkladania"/>
<xsd:element type="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541" minOccurs="0" name="MiejsceSkladania"/>
<xsd:element type="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32" minOccurs="0" name="NazwaDokumentu"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PodstawaPrawnaTyp_5bcdbca3b31b6">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="SkladajacyTyp_5bcdbcb5342d0">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="TerminSkladaniaTyp_5bcdbce5e0c12">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MiejsceSkladaniaTyp_5bcdbcfee7541">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwaDokumentuTyp_5bcdbf4a78e32">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="PodpisTyp_5bcdc3ed5156b">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e" minOccurs="0" name="Imie"/>
<xsd:element type="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d" minOccurs="0" name="Nazwisko"/>
<xsd:element type="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade" minOccurs="0" name="DataWypelnienia"/>
<xsd:element type="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41" minOccurs="0" name="Oswiadczenie"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ImieTyp_5bcdc47cb8f7e">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="NazwiskoTyp_5bcdc4af19c0d">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataWypelnieniaTyp_5bcdc4bfc0ade">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="OswiadczenieTyp_5bcdc4cbeee41">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="PouczenieTyp_5dee39dc0738a">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObjasnienieTyp_5dee39e62cc99">
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<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a7ab9a92">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="WyborTyp_5dee3ada15605" minOccurs="0" name="Wybor"/>
<xsd:element name="DodatkowaSekcja" type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PodmiotZobowiazanyDoZlozeniaDeklaracjiTyp_5dee3a9c298ac">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="WyborTyp_5dee3aea61153" minOccurs="0" name="Wybor"/>
<xsd:element name="DodatkowaSekcja" type="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3ada15605">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="WyborTyp_5dee3aea61153">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42922a7be">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05" minOccurs="0" name="InnyJaki"/>
<xsd:element type="DataTyp_5e143b0d3952f" minOccurs="0" name="Data"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DodatkowaSekcjaTyp_5dee42b223fd1">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2" minOccurs="0" name="JakiInnyPodmiot"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RODOTyp_5e143720dade6">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="CzyAdresKorespondencyjnyTyp_5e1437a0a7899">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NadTytulemTyp_5e1438672e124">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd" minOccurs="0"
name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatora"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="PoleDoWpisaniaIdentyfikatoraTyp_5e1438a835dfd">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresNieruchomosciTyp_5e1439586e522">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresKorespondencjiTyp_5e14396759445">
<xsd:sequence>
<xsd:element ref="adr:Adres" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="InnyJakiTyp_5e143a5c8cb05">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
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</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DataTyp_5e143b0d3952f">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="JakiInnyPodmiotTyp_5e143b33d65d2">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaInfoTyp_5ef48f5d1e7c9">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="ObliczanieOplatyTyp_5ef49554baba5">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="CzyKopostownikTyp_5ef496238ae4b" minOccurs="0" name="CzyKopostownik"/>
<xsd:element type="LiczbaOsobTyp_5ef49666c5875" minOccurs="0" name="LiczbaOsob"/>
<xsd:element type="InfoTyp_5ef497244ed8f" minOccurs="0" name="Info"/>
<xsd:element type="LiczbaOsob2Typ_5ef4979dbdb08" minOccurs="0" name="LiczbaOsob2"/>
<xsd:element type="StawkaOplatyTyp_5ef497beadd42" minOccurs="0" name="StawkaOplaty"/>
<xsd:element type="IloczynTyp_5ef497d344f5d" minOccurs="0" name="Iloczyn"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="CzyKopostownikTyp_5ef496238ae4b">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaOsobTyp_5ef49666c5875">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="InfoTyp_5ef497244ed8f">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaOsob2Typ_5ef4979dbdb08">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="StawkaOplatyTyp_5ef497beadd42">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="IloczynTyp_5ef497d344f5d">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="DomkiLetniskoweTyp_5ef49d3bc1f8a">
<xsd:sequence>
<xsd:element type="RyczaltowaStawkaTyp_5ef4a2139fbe6" minOccurs="0" name="RyczaltowaStawka"/>
<xsd:element type="LiczbaDomkowTyp_5ef4a223e8bfc" minOccurs="0" name="LiczbaDomkow"/>
<xsd:element type="KwotaTyp_5ef4a234e2cec" minOccurs="0" name="Kwota"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RyczaltowaStawkaTyp_5ef4a2139fbe6">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LiczbaDomkowTyp_5ef4a223e8bfc">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KwotaTyp_5ef4a234e2cec">
<xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
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