
Urząd Miejski w  Barczewie                                                                           Barczewo, 26 września 2022 r. 

Plac Ratuszowy 1 

11-010 Barczewo        

  

                                                                                                                   

  

ZAWIADOMIENIE 
O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLVII(470)2022 Rady 
Miejskiej w Barczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2022, poz. 
3856) Burmistrz Barczewa 

zawiadamia  

o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                             

od dnia 1 października 2022 r. 
 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 października 2022 r.  będzie 
wynosić 32,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.  
 
W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji stawka opłaty podstawowej tj. 32,00 zł będzie 
trzykrotnie podwyższona i będzie wynosiła 96,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. 
 

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj.: – 3,00 złotych od osoby 
miesięcznie. 

Opłata została wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele 

nieruchomości, u których ilość osób zamieszkałych uległa zmianie lub którzy dotychczas nie 
segregowali odpadów albo chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie 

posiadania kompostownika. 

Opłatę należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca bez wezwania na niżej podany 
indywidualny numer rachunku bankowego przypisany wyłącznie do opłat za odpady komunalne. 

 
Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 
 
 
Burmistrz Barczewa 

Andrzej Maciejewski 

 

 


