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    Szanowni Mieszkańcy 

 

 

Informuję, że Rada Miejska w Barczewie w dniu 15 grudnia 2015 r. podjęła uchwałę w 

sprawie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo, w następującej wysokości: 

- 6,00 zł – za jednego mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów, 

- 12,50 zł – za jednego mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych. 

Nowe stawki opłat obowiązują od 1 lutego 2016 r. Termin wniesienia opłaty za okres od            

1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. upływa w dniu 10 marca 2016 r., kolejne opłaty do 10-go 

każdego miesiąca. Opłatę uiszcza się bez wezwania, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w 

Barczewie lub przelewem na rachunek bankowy: 

Urząd Miejski w Barczewie 

Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo 

95 9343 1028 0000 0606 2000 0010 

Stosownie do obowiązujących przepisów, w przypadku zmiany stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej 

deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 

zawiadomieniu.  

Zawiadomienie otrzymają tylko Ci z Państwa, którzy nie zadeklarowali segregacji odpadów, 

ponieważ tylko ta stawka uległa zmianie od 1 lutego 2016 r. 

 

Nową deklarację należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Barczewie (pokój nr 9 lub pokój     

nr 1- Biuro Obsługi Interesanta) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Barczewie, Plac 

Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo tylko w przypadku nastąpienia zmian np. w ilości osób 

zamieszkałych na nieruchomości lub zmiany w sposobie gromadzenia odpadów w terminie 14 dni 

od dnia nastąpienia zmiany. Deklaracja może być składana również za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu pod 

warunkiem opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Formularz 

deklaracji dostępny jest na stronie www.barczewo.pl oraz  www.bip.barczewo.pl 

Burmistrz Barczewa 

Lech Jan Nitkowski 


