
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.909.2017 GK.7031.00011.2017

BURMISTRZA PSZCZYNY

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Pszczyna

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program użyczania kompostowników na terenie Gminy Pszczyna o treści 

stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Celem programu jest promowanie proekologicznych postaw mieszkańców w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, promocja kompostowania odpadów 

na własne potrzeby oraz ograniczenie ilości wytworzonych odpadów kierowanych do składowania.

§ 3. Źródłem pokrycia kosztów zakupu kompostowników będą środki zaplanowane w budżecie 

Gminy na 2017 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.909.2017 

GK.7031.00011.2017

Burmistrza Pszczyny

z dnia 19 lipca 2017 r.

Program użyczania kompostowników na terenie Gminy Pszczyna

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

który:

1) jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się na terenie 

Gminy Pszczyna nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem jednorodzinnym, w 

zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;

2) ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;

3) złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) nie posiada względem Gminy oraz jednostek Gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat 

oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.

§ 2. Zasady rozpatrywania wniosków o użyczenie kompostowników:

1) wnioski należy składać pisemnie bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pszczynie ul. Rynek 2 lub 

mailowo na adres: kompostowniki@pszczyna.pl.

2) wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, liczonych odrębnie dla wniosków 

złożonych bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pszczynie do wyczerpania połowy puli 

zakupionych kompostowników oraz odrębnie dla wniosków złożonych mailowo do wyczerpania 

drugiej połowy puli zakupionych kompostowników;

3) Wnioskodawca zostanie poinformowany - telefonicznie - o terminie podpisania umowy

użyczenia kompostownika oraz odbioru kompostownika;

4) informacja o odmowie zawarcia umowy z powodu niespełniania warunków niniejszego

regulaminu przekazana będzie Wnioskodawcy w formie pisemnej.

5) tryb odwoławczy nie przysługuje.

§ 3. Zasady przyznawania kompostowników:

1) na jedną nieruchomość może być użyczony tylko jeden kompostownik o pojemności 900 l;

2) o rozdysponowaniu kompostowników będzie decydować kolejność złożonych wniosków. W 

przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku dla jednej nieruchomości o przyznaniu 

kompostownika decydować będzie kolejność złożonych wniosków dla danej nieruchomości;

3) do podpisania umowy i odbioru kompostownika uprawniony jest Wnioskodawca legitymujący 

się dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
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4) w przypadku niepodpisania umowy oraz nieodebrania kompostownika w terminie wskazanym 

przez Użyczającego, wniosek o użyczenie kompostownika pozostawia się bez rozpoznania;

5) kompostownik będzie użytkowany przez okres 60 miesięcy.

§ 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) Użytkownik odpowiada za należyte użytkowanie i zabezpieczenie kompostownika oraz 

zobowiązuje się do drobnych napraw, niepodlegających gwarancji, wynikłych podczas 

eksploatacji kompostownika;

3) kompostownik należy ustawić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz nieruchomości sąsiednie;

4) w przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze 

użytkowanie, powstałego z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz 

Gminy Pszczyna wartości kompostownika pomniejszonej o 1/60 jego wartości za każdy miesiąc 

użytkowania;

5) w przypadku zmiany właściciela nieruchomości Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia 

Użyczającego w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany celem sporządzenia aneksu do 

umowy bądź jej rozwiązania.
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