
Załącznik do uchwały nr XXII.201.2016 
Rady Miejskiej w Brwinowie 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 

Program bezpłatnego użyczania kompostowników na terenie Gminy Brwinów 

 

§ 1 
Wniosek o użyczenie kompostownika, może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Brwinów, 

który: 

1. zamieszkuje na nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym,  

w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej; 

2. ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu; 

3. złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i nie zalega z płatnościami za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§  2 

Zasady rozpatrywania wniosków: 

1. wnioski o użyczenie kompostownika będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń 

(data wpływu), do wyczerpania puli zakupionych kompostowników; 

2. wnioski nie rozpatrzone w ramach danej puli zakupionych kompostowników będą 

rozpatrywane w pierwszej kolejności po zakupie kolejnej puli; 

3. ilość zakupionych kompostowników oraz informacja o wyczerpaniu zapasów będą 

podawane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Gminy Brwinów; 

4. w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, dokonana zostanie weryfikacja 

złożonego wniosku; 

5. w przypadku braków we wniosku i/lub załącznikach lub wątpliwości co do treści w 

nich zawartych wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków i/lub 

złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania; 

6. w przypadku nie uzupełnienia brakujących danych i/lub wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie oraz w przypadku przedłożenia niepełnych danych i/lub wyjaśnień – wniosek 

podlega odrzuceniu; 

7.  po dokonaniu weryfikacji Wnioskodawca zostanie poinformowany – telefonicznie – o 

zakwalifikowaniu wniosku do podpisania umowy. Informacja o odmowie zawarcia 



umowy z powodu niespełnienia warunków lub z powodu wyczerpania zapasów 

przekazywana będzie wnioskodawcy w formie pisemnej. 

§ 3 

Informacje dodatkowe: 

1. na nieruchomość objętą daną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie   

    odpadami komunalnymi może być użyczony tylko jeden kompostownik,   

     niezależnie od ilości osób, które podpisały tą deklarację;  

            2. we wniosku o użyczenie kompostownika należy zaznaczyć preferowaną  

           wielkość kompostownika. W przypadku gdy zapas preferowanej wielkości 

           kompostowników ulegnie wyczerpaniu, wnioskodawcy zostanie        

               zaproponowany inny dostępny rozmiar; 

      3. po upływie 5 lat obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność   

              Wnioskodawcy. 

§ 4 

W ramach umowy Wnioskodawca zapewnia: 

1. wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie 

odpadów zielonych ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego zgodnie 

z instrukcją dołączoną do kompostownika; 

2. należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające 

gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika; 

3. ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz nieruchomości sąsiednich; 

4. w przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia 

uniemożliwiającego dalsze użytkowanie, powstałego z winy Użytkownika, będzie on 

zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy Brwinów wartości kompostownika 

pomniejszonej o 1/60 wartości kompostownika za każdy miesiąc użytkowania. 

§5 

W ramach umowy Użytkownik kompostownika otrzyma: 

1. 1 szt. kompostownika o pojemności 700 lub 1100 litrów zgodnie z oznaczeniem 

preferowanej wielkości na wniosku; 

2. instrukcję montażu kompostownika; 

3. instrukcję (ulotkę) dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania. 

§6 



Program użyczania kompostowników nie przewiduje finansowania preparatów 

niezbędnych do usprawnienia procesu kompostowania, takich jak aktywatory kompostów, 

szczepionki inicjujące kompostowanie, przyspieszacze procesu kompostowania, itp. 

§7 

Użytkownik po podpisaniu umowy będzie mógł odebrać kompostownik w miejscu 

wyznaczonym przez pracowników Zespołu ds. Obsługi Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Urzędu Gminy Brwinów. W przypadku braku możliwości osobistego 

odbioru kompostownika, zostanie on dowieziony na adres podany we wniosku. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Brwinowie 
  /-/Sławomir Rakowiecki 

 


