Załącznik
Burmistrza

do zarządzenia

Nr

./2019

Miasta Ustroń

z dnia 8 maja 2019 r.

Program Użyczania kompostowników

Program Użyczania kompostowników

na terenie Miasta Ustroń.

na terenie Miasta Ustroń.

§1.
Wniosek

o użyczenie

kompostownika

może złożyć każdy mieszkaniec

Miasta Ustroń, który:

l) Jest właścicielem,

współwłaścicielem
lub użytkownikiem
wieczystym
znajdującej
zamieszkałej,
zabudowanej
domem jednorodzinnym,
wolnostojącym,

nieruchomości
szeregowej;
2) Ma możliwość

zagospodarowania

3) Złożył deklarację
lub ryczałtowej;

o.wysokości

4) Nie posiada względem
cywilno-prawnym.

wytworzonego

Miasta Ustroń
bliźniaczej lub

kompostu;

opłaty za gospodarowanie

Miasta

się na terenie
w zabudowie

Ustroń zaległości

odpadami

komunalnymi

z tytułu podatków

i innych

z wyjątkiem

deklaracji

opłat, a także zaległości

"zerowej"

o charakterze

§ 2.
Zasady rozpatrywania

wniosków

1) Wnioski należy składać pisemnie,

o użyczenie

kompostowników:

bezpośrednio

w Urzędzie

Miasta Ustroń, ul. Rynek

2) Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające niezbędne załączniki
zgłoszeń, aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych;

I;

będą rozpatrywane

według

kolejności

3) Wnioski, które zostały złożone w biurze podawczym w terminie, a nie zostały pozytywnie rozpatrzone, ze względu na
ograniczone środki budżetu Miasta Ustroń, przechodzą na kolejne lata, pod warunkiem realizowania programu przez
Miasto Ustroń;
4) Wnioskodawca
wzór nr 2);

zostanie

powiadomiony

o terminie

5) Informacja o odmowie zawarcia umowy z powodu
Wnioskodawcy
w fonnie pisemnej;
6) Tryb odwoławczy
7) Formularz

podpisania

umowy

niespełnienia

użyczenia

warunków

i odbioru

niniejszego

kompostownika

regulaminu

(umowa

przekazana

będzie

zostanie

zawarta

nie przysługuje;

wniosku

stanowi wzór nr l do niniejszego

Programu.

§ 3.
Zasady przyznawania

kompostowników:

I) Na jedną nieruchomość
2) O rozdysponowaniu

może być użyczony

kompostowników

tylko jeden kompostownik;

będzie decydować

3) W przypadku
złożenia więcej niż jednego
wniosku
z Wnioskodawcą,
którego wniosek wpłynął wcześniej;
4) Warunkiem

udostępnienia

kompostownika

kolejność
dla

będzie podpisanie

5) Do podpisania
umowy i odbioru kompostownika
osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym

6) W przypadku

tej

złożonych
samej

Przyjęty

nieruchomości

umowa

umowy, zgodnie z § 2 ust. 4;

uprawniony
tożsamość;

jest

niepodpisania
umowy oraz nieodebrania kompostownika
wniosek o użyczenie kompostownika
pozostawia się bez rozpoznania,
osobie, która złożyła wniosek zgodnie z § 2.
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wniosków.

Wnioskodawca

legitymujący

się dowodem

w terminie wskazanym przez Użyczającego,
a kompostownik
zostanie przyznany kolejnej
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7) Kompostownik będzie użyczony (wg umowy, zgodnie z § 2 ust. 4) na okres 60 miesięcy, po tym okresie przechodzi
na własność Wnioskodawcy;
§ 4.
Warunki korzystania z kompostowników:
1) Kompostownik należy wykorzystać w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów biodegradowalnych,
w tym odpadów zielonych zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika;
2) Wnioskodawca odpowiada za należyte użytkowanie i zabezpieczenie kompostownika oraz zobowiązuje się do
ewentualnych drobnych napraw, niepodlegających gwarancji, wynikłych podczas eksploatacji kompostownika;
3) Kompostownik należy ustawić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość oraz nieruchomości sąsiednie;

daną

4) W przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie,
powstałego z winy Wnioskodawcy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Miasta Ustroń wartości
kompostownika pomniejszonej o 1/60 jego wartości za każdy miesiąc, w którym był używany;
5) W przypadku zmiany właściciela nieruchomości Wnioskodawca zobowiązuje się do powiadomienia Użyczającego
w terminie do 14 dni przed zaistniałą zmianą, celem sporządzenia aneksu do umowy bądź jej rozwiązania;
6) W przypadku rozwiązania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty .na rzecz Miasta Ustroń wartości
kompostownika pomniejszonej o 1/60 jego wartości za każdy miesiąc, w którym kompostownik był używany,
liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Po zapłacie wyliczonej kwoty, kompostownik przechodzi na własność
Wnioskodawcy;
7) W przypadku używania kompostownika przez Wnioskodawcę niezgodnie z przeznaczeniem, Miasto Ustroń ma prawo
rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym przypadku stosuje się postanowienie pkt. 11;
8) Użyczający zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu używania kompostownika przez Wnioskodawcę przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Ustroń lub funkcjonariusza Straży Miejskiej;
9) Po podpisaniu umowy użyczenia kompostownika,
wyszczególnionej w umowie;

odpady biodegradowalne

nie będą odbierane z nieruchomości

10) Wnioskodawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów zielonych we własnym zakresie (za wyjątkiem
odpadów pochodzących z wycinki i pielęgnacji drzew oraz odpadów, których kompostowanie jest niemożliwe);
11) W przypadku używania kompostownika niezgodnie z przeznaczeniem, Wnioskodawca wpłaca na rzecz Miasta
Ustroń całkowity koszt zakupu kompostownika, powiększonego o 50% ceny zakupu.
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Wzór nr 1
Wniosek
o przystąpienie
do
programu
biodegradowalnych na terenie Miasta Ustroń.

propagowania

kompostowania

komunalnych

Ustroń, dnia

odpadów

.

Urząd Miasta Ustroń
Rynek 1
43-450 Ustroń

Imię i nazwisko

Adres zgłaszanej do programu nieruchomości

PESEL

Telefon kontaktowy
Proszę o użyczenie na okres 60 miesięcy kompostownika o pojemności 350/700 litrów - niepotrzebne skreślić;
Kompostownik będzie użytkowany na terenie mojej nieruchomości położonej w Ustroniu,
przy ul.

działka nr

, obręb

.

Oświadczenie
Przystępując do programu propagowania kompostowania komunalnych odpadów biodegradowalnych na terenie Miasta
Ustroń oświadczam, iż:
l) Zapoznałem się oraz akceptuję
biodegradowalnych
na terenie
nr...........................
z dnia
Miasta Ustroń

warunki programu propagowania kompostowania komunalnych odpadów
Miasta Ustroń, przyjętym
zarządzeniem,
Burmistrza
Miasta Ustroń
w sprawie przyjęcia programu użyczenia kompostowników na terenie

2) Złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Ustroń oraz
nie zalegam z żadnymi opłatami na rzecz Miasta Ustroń.
3) Zobowiązuję się do użytkowania kompostownika przez okres 60 miesięcy, a w przypadku zbycia nieruchomości
zobowiązuję się do powiadomienia Urzędu Miasta Ustroń w terminie do 14 dni przed zaistniałą zmianą, celem
sporządzenia aneksu do umowy, bądź jej rozwiązania.
czytelny podpis Wnioskodawcy
POUCZENIE
l) Wniosek o użyczenie kompostownika może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która:
- jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym wolnostojącym, w dowolnej zabudowie, m.in. bliźniaczej, szeregowej, itp., położonej w granicach
Miasta Ustroń;
- ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu we własnym zakresie;
- złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyjątkiem deklaracji tzw.
"zerowej" lub ryczałtowej;
- nie posiada względem Miasta Ustroń zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości
o charakterze cywilno-prawnym.
2) W przypadku zmiany właściciela nieruchomości, Wnioskodawca zobowiązuje się do powiadomienia Miasta Ustroń
w terminie do 14 dni przed zaistniałą zmianą, celem sporządzenia aneksu do umowy, bądź jej rozwiązania.
3) W przypadku rozwiązania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Miasta Ustroń wartości
kompostownika pomniejszonej o 1/60 jego wartości za każdy miesiąc, w którym kompostownik był używany,
liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Po zapłacie wyliczonej kwoty, kompostownik przechodzi na własność
Wnioskodawcy;
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4) Kompostownik będzie użyczony (wg odrębnej umowy) na okres 60 miesięcy, po tym okresie przechodzi na własność
Wnioskodawcy;
5) Na jedną nieruchomość może być bezpłatnie użyczony tylko jeden kompostownik o maksymalnej pojemności 1000 l.
6) O rozdysponowaniu kompostowników decydować będzie kolejność złożonych wniosków. W przypadku złożenia
więcej niż jednego wniosku dla tej samej nieruchomości umowa zostanie zawarta z Wnioskodawcą, którego wniosek
wpłynął wcześniej
Wnioskodawca
kompostownika.

zostanie poinformowany

o terminie podpisania

umowy użyczenia kompostownika

oraz odbioru

7) Do podpisania umowy i odbioru kompostownika uprawniony jest Wnioskodawca legitymujący się ważnym dowodem
osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
8) W przypadku niepodpisania umowy oraz nieodebrania kompostownika w terminie wskazanym przez Użyczającego,
wniosek o użyczenie kompostownika pozostawia się bez rozpoznania.
9) W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:
- wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów biodegradowalnych,
w tym odpadów kuchennych oraz zielonych zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika;
- należyte użytkowanie i zabezpieczenie
eksploatacji kompostowania;

oraz drobne naprawy,

niepodlegające

- prawidłowe posadowienie kompostownika, kompostownik winien
(posadowienie wpływa najego żywotność podczas eksploatacji);

być

gwarancji,

posadowiony

wynikłe

na płaskim

podczas
terenie

- w przypadku zniszczenia kompostownika lub jego trwałego uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze użytkowanie,
powstałe z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Miasta Ustroń, wartości kompostownika
pomniejszonej o 1/60 jego wartości, za każdy miesiąc używania, począwszy od zgłoszenia uszkodzenia, bądź
stwierdzenia uszkodzenia poprzez kontrolę pracownika Urzędu Miasta Ustroń lub funkcjonariusza Straży Miejskiej
czytelny podpis Wnioskodawcy
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Wzór

UMOWA UŻYCZENIA NR SR.

nr 2

./2019

Zawarta w dniu
roku w Ustroniu, pomiędzy Miastem Ustroń z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 1,43450 Ustroń o nadanym NIP: 548-240-74-34,
REGON: 072182344 reprezentowanym
przez Pana Przemysława
KorczaBurmistrza Miasta Ustroń, zwanego dalej "Użyczającym"
a

Zwanym

dalej "Biorący

w użyczenie"

§1.
l. Użyczający
przekazuje w bezpłatne używanie Biorącemu w użyczenie jeden
montażu wg instrukcji montażu kompostownika),
typu
o wartości
zł brutto (słownie
), numer inwentarzowy
60 miesięcy, od dnia zawarcia umowy.

kompostownik
(do samodzielnego
o pojemności
litrów
nr
, na okres

2. Kompostownik
będzie używany na terenie nieruchomości
położonej w Ustroniu przy ul.
zabudowanej budynkiem mieszkalnym
będącej własnością/współwłasnością/oddaną
w użytkowanie wieczyste
w użyczenie - niepotrzebne skreślić.
3. Biorący w użyczenie odbierze kompostownik
z miejsca wskazanego
daty zawarcia niniejszej umowy. W przypadku nieodebrania kompostownika
natychmiastowym.

,
Biorącego

przez Użyczającego
w terminie do 5 dni od
w tym terminie, umowa wygasa ze skutkiem

§ 2.
l. Biorący
niepodlegające

w użyczenie
zapewnia
należyte
używanie
i zabezpieczenie
gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika.

2. Biorący w użyczenie

nie może użyczać, podnajmować

lub oddawać

oraz

do korzystania

ewentualne

drobne

kompostownika

naprawy,

osobie trzeciej.

3. W przypadku
zniszczenia
lub trwałego uszkodzenia
kompostownika
uniemożliwiającego
dalsze jego używanie
z winy Biorącego
w użyczenie,
zobowiązany
jest on do zapłaty na rzecz Miasta Ustroń wartości kompostownika
pomniejszonej
o 1/60 jego wartości za każdy miesiąc, w którym kompostownik
był używany,
liczonego na koniec
miesiąca kalendarzowego.
Po zapłacie wyliczonej kwoty, kompostownik przechodzi na własność Biorącego w użyczenie.

§ 3.
l. Biorący w użyczenie
l) Montażu

kompostownika

zobowiązuje

się do:

zgodnie z instrukcją

montażu dołączoną

do kompostownika.

2) Wykorzystywania
kompostownika
w celu kompostowania
zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika.

wytworzonych

3) Ustawienia
kompostownika
w sposób
nie stwarzający
nieruchomość oraz nieruchomości sąsiednie.

uciążliwości

4) Kompostownik
w użyczenie.

będzie

użyczony

na

okres

60 miesięcy,

po

tym

przez siebie odpadów

dla

okresie

mieszkańców

przechodzi

biodegradowalnych,

zamieszkujących

na

własność

daną

Biorącego

5) W przypadku
Użyczającego
rozwiązania.

zmiany
właściciela
nieruchomości
Biorący
w użyczenie
zobowiązuje
się do powiadomienia
w terminie do 14 dni przed zaistniałą zmianą, celem sporządzenia
aneksu do umowy bądź jej

6) Wykorzystania

wytworzonego

kompostu

we własnym

zakresie,

na własne potrzeby.

§ 4.
l. W ramach umowy Biorący w użyczenie
l) Jedną sztukę kompostownika

o pojemności

2) Instrukcję

montażu kompostownika

3) Instrukcję

dotyczącą

sposobu prowadzenia
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kompostownika

otrzyma:

do l 000 litrów, zgodnie z § l ust. l

procesu kompostowania.
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§ 5.
Pozostałe warunki dotyczące używania kompostowników zostały określone w Programie użyczania kompostowników
na terenie Miasta Ustroń
§ 6.
Użyczający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykorzystania kompostownika w okresie trwania umowy.
§ 7.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących
egzemplarz dla Użyczającego.

Użyczający:
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egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Biorącego w użyczenie i jeden

Biorący w użyczenie:

przyjęty
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