
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zmianie naboru wniosków z dnia 10.08.2018 r. 
 

Warunki użyczenia pojemnika na odpady biodegradowalne/kompostownika 

(kompostowników): 

 
1. O użyczenie pojemnika na odpady biodegradowalne (można wnioskować max. o 1 szt.) mogą 
wystąpić 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, 
- dysponują nieruchomością pozwalającą na ustawienie pojemnika na odpady biodegradowalne 
w sposób nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich, 
- dysponują odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji. 
 
2. O użyczenie kompostownika (można wnioskować max. o 2 szt. uwzględniając dotychczasowy nabór) 
mogą wystąpić 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, 
- dysponują nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika (kompostowników) w sposób 
nie stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich, 
- dysponują odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji, 
- mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu. 
 
3. Zainteresowane osoby wystąpią z wnioskiem tylko o użyczenie pojemnika na odpady 
biodegradowalne lub kompostownika (kompostowników) oraz podpiszą umowę użyczenia                                 
z nieoznaczonym terminem obowiązywania.  
 
4. Użytkownik będzie miał prawo do nabycia kompostownika (kompostowników) na własność po 
wpłaceniu określonej przez Użyczającego kwoty pieniężnej ustalonej na podstawie ceny zakupu 
kompostownika (kompostowników) pomniejszonej o kwotę uwzględniającą okres użytkowania 
kompostownika (kompostowników) od dnia jego przekazania Użytkownikowi przez Użyczającego do 
dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o możliwości nabycia kompostownika 
(kompostowników). Ogłoszenie o możliwości nabycia kompostownika (kompostowników) zostanie 
podane do publicznej wiadomości przez Użyczającego po 31.05.2020 r..  
 
5. Osoby zainteresowane składowaniem odpadów w pojemnikach na odpady biodegradowalne                           
po podpisaniu umowy otrzymają pojemnik na odpady biodegradowalne oraz: 
- instrukcję określającą jakie rodzaje odpadów mogą być składowane do pojemników na odpady 
biodegradowalne, 
- instrukcję dotyczącą prawidłowej selekcji odpadów. 
 
6. Osoby zainteresowane kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy 
otrzymają kompostownik (kompostowniki) oraz: 
- instrukcję montażu kompostownika wraz z instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu 
kompostowania, 
- instrukcję dotyczącą prawidłowej selekcji odpadów. 
 
7. O miejscu, godzinach i możliwości odbioru pojemnika na odpady biodegradowalne/kompostownika 
(kompostowników) Użytkownik zostanie poinformowany w rozmowie telefonicznej lub w postaci                 
sms-a przesłanego na wskazany we wniosku o użyczenie nr telefonu.  
 
8. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać pojemnik na odpady biodegradowalne lub 
kompostownik (kompostowniki) z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy                            
ul. Majkowskiego 9B w Lipuszu. 
 
9. Użytkownik z chwilą podpisania umowy użyczenia potwierdza odbiór pojemnika na odpady 
biodegradowalne lub kompostownika (kompostowników). 



 
10. W ramach umowy użytkownik pojemnika na odpady biodegradowalne lub kompostownika 
(kompostowników) zapewnia: 
- wykorzystanie pojemnika na odpady biodegradowalne w celu składowania w nim wytworzonych przez 
siebie odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją 
dołączoną do pojemnika na w/w odpady, 
- wykorzystanie kompostownika (kompostowników) w celu kompostowania wytworzonych przez siebie 
odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją 
dołączoną do kompostownika (kompostowników), 
- należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe 
podczas eksploatacji pojemnika na odpady biodegradowalne lub kompostownika (kompostowników),   
- w przypadku zniszczenia pojemnika na odpady biodegradowalne lub kompostownika 
(kompostowników) oraz trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie, powstałego                
z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy Lipusz równowartości 
pojemnika na odpady biodegradowalne tzn. 122,11 zł lub kompostownika tzn. 324,72 zł (w sytuacji 
użyczenia 2 szt. kompostownika 2 x 324,72 zł = 649,44 zł). 


