Załącznik do Zarządzenia Nr 103/2021
Burmistrza Brzozowa
z dnia 29 kwietnia 2021r.

Program użyczania kompostowników na terenie Gminy Brzozów
§1
Wniosek o użyczenie kompostownika (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Programu)
może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Brzozów, który:
1) jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym znajdującej się
na terenie Gminy Brzozów nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem
jednorodzinnym;
2) złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Brzozów dotyczącej nieruchomości, na której ma zostać umieszczony
kompostownik ;
3) nie posiada obecnie względem Gminy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ;
4) ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
5) zobowiąże się do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzozów dotyczącej nieruchomości, na
której ma zostać umieszczony kompostownik z oświadczeniem o posiadaniu
kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów w terminie do 10 dnia miesiąca
po miesiącu, w którym otrzymał kompostownik .
§2
Zasady rozpatrywania wniosków o użyczenie kompostowników:
1. Wnioski należy składać pisemnie bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Brzozowie (budynek Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Legionistów 10, parter) w wyznaczonym
i ogłoszonym przez Gminę terminie naboru.
2. Prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do
wyczerpania puli zakupionych kompostowników w danym roku kalendarzowym.
3. Po pozytywnej weryfikacji, Wnioskodawca zostanie telefonicznie poinformowany
o terminie podpisania umowy użyczenia kompostownika oraz odbioru kompostownika
( wzór umowy użyczenia stanowi załącznik Nr 2 do Programu).
4. Wnioski niekompletne, nie zawierające wszystkich danych o których mowa w § 1
nie będą rozpatrywane, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
§3
Zasady przyznawania kompostowników:
1. Na jedną nieruchomość może być użyczony tylko jeden kompostownik.

2. O rozdysponowaniu kompostowników będzie decydować kolejność złożonych
wniosków.
3. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku dla jednej nieruchomości
o przyznaniu kompostownika decydować będzie kolejność złożonych wniosków dla
danej nieruchomości.
4. Do podpisania umowy i odbioru kompostownika uprawniony jest Wnioskodawca
legitymujący się dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym
tożsamość.
5. W przypadku niepodpisania umowy oraz nieodebrania kompostownika w terminie
wskazanym przez Użyczającego, wniosek o użyczenie kompostownika pozostawia się
bez rozpoznania.
6. Kompostownik będzie użyczany na okres 36 miesięcy. Po upływie tego terminu
kompostownik przejdzie na własność Użytkownika.
§4
Warunki korzystania z kompostowników:
1. Osoba biorąca w użyczenie oświadcza, że kompostownik będzie użytkowany zgodnie
z przeznaczeniem.
2. Użytkownik odpowiada za należyte użytkowanie i zabezpieczenie kompostownika
oraz zobowiązuje się do drobnych napraw, nie podlegających gwarancji, wynikłych
podczas eksploatacji kompostownika.
3. Kompostownik należy ustawić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz nieruchomości sąsiednich.
4. 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.
5. Użyczający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli sposobu użytkowania
kompostownika w okresie trwania umowy.

