Palisz w piecu?
Zgłoś zapotrzebowanie na worek na popiół
ZGŁOSZENIE ODBIORU POPIOŁU POWSTAJĄCEGO ZE SPALANIA WĘGLA, KOKSU ITP.
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BARCZEWO
W dniu 25 października 2016 r. Rada Miejska w Barczewie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barczewo (uchwała dostępna jest na stronie
http://barczewo.bip.net.pl/ zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA- gospodarka odpadami), w której to
wprowadziła zmiany dotyczące selektywnej zbiórki popiołu i żużlu z palenisk domowych.
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w
dodatkowy worek koloru szarego na selektywną zbiórkę popiołu i żużlu z gospodarstw domowych.
W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy (dotyczy także tych mieszkańców, którzy nie
zadeklarowali selektywnej zbiórki), którzy ogrzewają swoje nieruchomości piecem na paliwo stałe (węgiel, koks
itp.) proszeni są o zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowy worek poprzez wypełnienie niniejszej informacji:
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości składającego
deklarację w zakresie gospodarowania odpadami
PESEL
Adres nieruchomości, z której ma być odbierany popiół
Czy jesteś zainteresowany wyposażeniem swojej nieruchomości

TAK

w dodatkowy worek na popiół?
NIE

Ilość popiołów wytwarzanych na nieruchomości

o okres zimowy - grzewczy (od 1 października do
30 kwietnia)
………………… - szacunkowa ilość wytwarzanych
popiołów na miesiąc (podać w litrach)

(wypełnić jeśli zaznaczono TAK)
o okres letni (od 1 maja do 30 września)
………………… - szacunkowa ilość
popiołów na miesiąc (podać w litrach)

wytwarzanych

Czym ogrzewana jest Pana/Pani nieruchomość?
(wypełnić jeśli zaznaczono NIE)

Dziękujemy za wypełnienie informacji!
Wypełnioną informację należy dostarczyć do 28.02.2017 r.:
o do Urzędu Miejskiego w Barczewie Plac Ratuszowy 1,11-010 Barczewo;
o przesłać na adres e-mail: umb@barczewo.pl
Informacja dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
http://barczewo.bip.net.pl/ zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA- gospodarka odpadami
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (89) 514-83-46 wew. 29

w

Barczewie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonej ewidencji dotyczącej
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Barczewo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)

………………………………..
(data i podpis)

