
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZASAD NABORU WNIOSKÓW  

  
Wójt Gminy Lipusz informuje, że z dniem 10.08.2018 r. ulegają zmianie zasady naboru wniosków 

o użyczenie pojemnika na odpady biodegradowalne o poj. 120 l lub kompostownika do kompostowania 
odpadów z gospodarstw domowych i ogrodów o poj. 700 l. tzn. wnioski o użyczenie: 
- pojemnika na odpady biodegradowalne (można wnioskować max. o 1 szt.) mogą składać: właściciele 
nieruchomości, współwłaściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości wspólnych, użytkownicy 
wieczyści, najemcy, dzierżawcy, inne podmioty władające nieruchomością, którzy zgodnie ze złożoną 
deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbierają odpady w sposób 
selektywny,  
- kompostownika (można wnioskować max. o 2 szt. uwzględniając dotychczasowy nabór) mogą składać 
właściciele nieruchomości, współwłaściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomości wspólnych, 
użytkownicy wieczyści, najemcy, dzierżawcy, inne podmioty władające nieruchomością, którzy zgodnie 
ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zbierają odpady              
w sposób selektywny, 
-można składać tylko o pojemnik na odpady biodegradowalne lub kompostownik (kompostowniki). 
Nabór wniosków będzie trwał do czasu rozdysponowania ostatniego pojemnika i kompostownika, 
które są w posiadaniu Gminy Lipusz. Wniosek należy złożyć na formularzu wniosku, który stanowi 
załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wnioski złożone po rozdysponowaniu ostatniego pojemnika                              
i kompostownika nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru: 
1. Formularz wniosku można pobrać: 
- osobiście w Urzędzie Gminy Lipusz w Referacie Rozwoju, Gospodarki, Inwestycji i Ochrony                       
Środowiska – pok. nr 10 (I piętro),                  
- za pośrednictwem strony internetowej http://www.lipusz.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&strona=1 
lub http://www.lipusz.biuletyn.net/?bip=1&cid=148&bsc=N. 
2. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne informacje 
wymienione we wniosku) złożone w oryginale w sposób opisany poniżej w pkt 4. 
3. Głównym kryterium otrzymania pojemnika na odpady biodegradowalne lub kompostownika 
(kompostowników) będzie data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Lipuszu. 
4. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lipuszu (I piętro) bądź za pośrednictwem 
poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Lipuszu, ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz. 
5. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: 
- Zał. nr 1 wzór wniosku o użyczenie pojemnika na odpady biodegradowalne lub kompostownika 
(kompostowników), 



- Zał. nr 2 warunki użyczenia pojemnika na odpady biodegradowalne/kompostownika (kompostowników), 
- Zał. nr 3 wzór umowy użyczenia kompostownika (kompostowników), 
- Zał. nr 4 wzór umowy użyczenia pojemnika na odpady biodegradowalne.  
            Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu                        
Rozwoju, Gospodarki, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lipuszu, w godz. pracy Urzędu 
(pok. nr 10, tel. 58 687-21-04 lub 58 687-45-15). 
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