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FORMULARZ: OPIS MIASTA/GMINY
FORM: CITY/COMMUNE’s DESCRIPTION
Nazwa miasta/gminy/ Commune’s name:

Gmina Barczewo
2

Położenie miasta/gminy / Commune’s location:
(Lokalizacja, główne szlaki komunikacyjne, węzły kolejowe, oddalenie od głównych ośrodków wzrostu,
lotniska, portu morskiego, przejść granicznych)

Gmina Barczewo położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy
województwa warmińsko – mazurskiego, a odległość między Barczewem i centrum
Olsztyna wynosi 17 kilometrów.
Przez środek Gminy (w tym miasto Barczewo) przebiega droga krajowa nr 16, która z
uwagi na swoją rangę nazwana jest często „kręgosłupem województwa”.
W granicach Gminy (obręb Wójtowo) zaplanowany został również jeden z węzłów
projektowanej obwodnicy Olsztyna.
W Barczewie, na linii kolejowej łączącej Olsztyn z Ełkiem, znajduje się bocznica
kolejowa.
Najbliższe lotnisko – Port Lotniczy Olsztyn – Mazury (Szymany) - 60 km
Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy Gdańsk Rębiechowo (180 km)
Najbliższe przejście graniczne – Bezledy (70 km)
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Liczba ludności miasta/gminy oraz powiatu/Population of the commune and district:

Gmina – 17.662 (31.12.2016) dane US w Olsztynie
Powiat – 124.205 (31.12.2016) dane US w Olsztynie
4

Stopa bezrobocia w mieście/gminie oraz powiecie / Unemployment rate in commune and district:

W gminie 7,9 % (stan na 31.12.2015r.)* udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w %

gmina 14,9% szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego 2016

W powiecie 8,3 % (stan na 31.12.2015r.)*
*udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %
5

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z obszaru miasta/gminy/ Number of unemployed
register in commune and district:

800 (stan na 31.12.2015r.)
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Zachęty inwestycyjne dostępne na obszarze miasta/gminy/Investment incentives available on the area
of the commune:

Podjęta uchwała Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości: zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 2 lat nowo
budowane budynki i budowle, które związane są z prowadzeniem działalności
gospodarczej (z wyłączeniem działalności handlowej)
Możliwość skorzystania z ulg i preferencji wynikających z inwestowania w położonej w
granicach miasta Barczewo podstrefie Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefie
Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora
Warmia and Mazury Investor Assistance Centre
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie
Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn
Plac Gen. Józefa Bema 3, PL 10-516 Olsztyn
tel. +48 89 535 67 80, fax +48 89 521 12 60
www.InvestInWarmiaAndMazury.pl, office@investinwarmiaandmazury.pl
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Ekonomicznej (obszar podstrefy - 11,6 ha)
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Zasoby ludzkie/Human resources:
(ludność w wieku produkcyjnym w podziale na wiek, wykształcenie, główne zawody, zatrudnienie w
głównych sektorach gospodarki)

Ludność w wieku produkcyjnym (11974 osób) w podziale na wiek*:
− wiek mobilny 18 – 44 lat: 7199 osób
− wiek niemobilny 45 – 64 lat: 4200 osób
*dane GUS stan na 31.12.2016
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Płace/Solary:
(przeciętne wynagrodzenie brutto przeliczone na Euro/dolary na stanowisku: wykwalifikowanego
robotnika, inżyniera, dyrektora operacyjnego)

Brak informacji
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Szkolnictwo wyższe i zawodowe/Higher and Vocational Education:
(dot. szkół wyższych technicznych oraz zawodowych: nazwa placówki, główne kierunki kształcenia, liczba
studentów, liczba absolwentów, adres www)

Na terenie Gminy Barczewo brak jest szkół wyższych i zawodowych. Najbliższe tego
typu szkoły znajdują się w oddalonym o 17 km Olsztynie.
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Potencjalni kooperanci/Potential subcontractors:
(skupiska przedsiębiorców z danych branż, inicjatywy klastrowe, zrzeszenia przedsiębiorców, izby
handlowo-przemysłowe)

Brak informacji

11

Obecne bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarze miasta/gminy/powiatu/Foreign Direct
Investments in the city/commune/district
(nazwa podmiotu, lokalizacja, adres www, branża, kraj pochodzenie, prowadzona działalność

Brak informacji
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Powierzchnia biurowa/Office space:

Brak informacji
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Najważniejsze atrakcje turystyczne w mieście/gminie/powiecie/ The most important tourism atractions
in city/commune/district:

Atrakcje turystyczne Gminy Barczewo: kościół gotycki, kościół klasztorny
pofranciszkański, synagoga, ratusz neogotycki, szlaki kajakowe, kapliczki
Atrakcje turystyczne Powiatu Olsztyńskiego: skansen w Olsztynku, zamek pokrzyżacki
w Olsztynku, sanktuarium w Gietrzwałdzie, szlaki kajakowe, kapliczki
Powiat otacza miasto Olsztyn, w którym również znajduje się wiele zabytków
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Warmia and Mazury Regional Development Agency Joint Stock Company in Olsztyn
Plac Gen. Józefa Bema 3, PL 10-516 Olsztyn
tel. +48 89 535 67 80, fax +48 89 521 12 60
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Zaplecze konferencyjno-hotelowe/Conference and hotel facilities:
(Nazwa, lokalizacja, adres www.; w przypadku braku na obszarze miasta Gminy, proszę o podanie
najbliższego obiektu oraz odległości do niej

Zalesie Mazury Active SPA, Zalesie 12, 11-010 Barczewo, www.zalesiemazury.pl
Hotel Azzun Orient SPA & Wellness, Kromerowo 28, 11-010 Barczewo, www.azzun.pl
Hotel Star-Dadaj Resort & SPA, Dadaj, 11-010 Barczewo, www.star-dadaj.pl
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