
Regulamin udostępniania przyczepki lekkiej Syland 2100 x 1250 x 350 mm z plandeką o 
ładowności 534 kg 

(dalej: „Regulamin”) 
 

 

§1 
[Postanowienia ogólne] 

1. Gmina Izabelin jest właścicielem lekkiej przyczepki Syland 2100 x 1250 x 350 mm z 
plandeką 60 cm, o ładowności 534 kg (dalej: „Przyczepka”).  

2. Przyczepka jest kompletna i wyposażona zgodnie z prawem drogowym, tj. posiada 
wyposażenie w postaci plandeki wys. 60 cm. ponad burtę, otwieraną przednią burtę oraz 
koło zapasowe. 

3. Przyczepka posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC i nie posiada nieobowiązkowego 
ubezpieczenia AUTOCASCO ani innych ubezpieczeń nieobowiązkowych. 

4. Poprzez złożenie wniosku o udostępnienie Przyczepki mieszkaniec akceptuje 
postanowienia Regulaminu. 

 

§2 
[Warunki udostępnienia Przyczepki] 

1. Przyczepka udostępniana jest mieszkańcom Gminy Izabelin, w celu dowozu odpadów 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, po wypełnieniu i złożeniu 
przez mieszkańca wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Izabelin. 

2. Mieszkaniec składający wniosek o udostepnienie przyczepki, o którym mowa w §2 ust. 
1 Regulaminu zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień do 
prowadzenia zestawu samochodowego (samochód plus przyczepka). 

3. W momencie wydania Przyczepki mieszkaniec ma obowiązek weryfikacji jej stanu 
techniczno-użytkowego. W przypadku braku pisemnych zastrzeżeń mieszkańca 
odnośnie do stanu Przyczepki w momencie jej wydania uznaje się, że Przyczepka 
została wydana mieszkańcowi w stanie kompletnym, zdatnym do użytku i dobrym 
stanie techniczno-użytkowym.  

4. Od momentu wydania mieszkańcowi Przyczepki do momentu jej zwrotu przez 
mieszkańca, ponosi on odpowiedzialność za jej ewentualne uszkodzenia, zniszczenie 
lub utratę, jeżeli nastąpiły z jego winy lub z winy osób, za które ponosi 
odpowiedzialność.  

5. Pierwsze 4 godziny udostępnienia Przyczepki są nieodpłatne. Okres ten liczony jest od 
momentu wydania Przyczepki mieszkańcowi.  

6. Po upływie 4 godzin od momentu wydania Przyczepki naliczana jest opłata za 
korzystanie z Przyczepki w wysokości 200 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę 
korzystania z Przyczepki, począwszy od pierwszej doby, w której Przyczepka została 
wydana. 

7. Wydanie i zwrot Przyczepki następuje w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gminie Izabelin. 



8. Mieszkaniec zobowiązany jest do zwrotu Przyczepki w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Gminie Izabelin, w nienaruszonym stanie technicznym, 
czystej, z kompletem dokumentów oraz kompletnym nienaruszonym wyposażeniem. 

9. W przypadku zwrotu brudnej Przyczepki mieszkaniec zostanie obciążony ryczałtową 
opłatą 100 zł brutto.  

10. W przypadku uszkodzenia Przyczepki lub jej zwrotu w stanie niekompletnym, z winy 
mieszkańca, mieszkaniec uiszcza opłatę na korzystanie z Przyczepki na podstawie 
stawki wskazanej w §2 ust. 6 Regulaminu, za każdy rozpoczęty dzień wyłączenia 
Przyczepki z eksploatacji aż do ustania przyczyny wyłączenia, a nadto jest zobowiązany 
do pokrycia szkody Gminy na warunkach wskazanych w Regulaminie. 
 

§3 
[Warunki korzystania z Przyczepki] 

1. Od momentu wydania mieszkaniec jest w pełni odpowiedzialny za Przyczepkę i 
zobowiązany jest do kompleksowego zabezpieczenia Przyczepki przed uszkodzeniem, 
utratą lub kradzieżą. 

2. Zakazuje się korzystania z Przyczepki w stanie nietrzeźwości, po spożyciu leków 
halucynogennych lub narkotyków. 

3. Przyczepka musi być używana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
drogowymi. 

4. Mieszkaniec jest zobligowany do używania Przyczepki zgodnie z jej przeznaczeniem i 
zaleceniami Gminy, w szczególności w zakresie ładowności Przyczepki (dopuszczalna 
ładowność: 534 kg, dopuszczalna masa całkowita: 750 kg). 

5. Mieszkaniec nie może udostępniać Przyczepki osobom trzecim. 
6. Mieszkaniec korzystający z Przyczepki musi okazać dowód osobisty oraz odpowiednie 

uprawnienia do prowadzenia zestawu samochodowego (ważne prawo jazdy oraz OC 
pojazdu holującego) 

7. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w Przyczepce, 
które generują koszty (w szczególności zmian w instalacji elektrycznej Przyczepki, 
zmian wyposażenia Przyczepki, itp.) mieszkaniec zobligowany jest do uzyskania zgody 
Gminy przed dokonaniem jakichkolwiek działań. W przeciwnym razie Gmina może 
odmówić pokrycia tych kosztów. 

8. Mieszkaniec zobowiązany jest do korzystania z Przyczepki na podanej we wniosku 
orientacyjnej trasie i na obszarze gminy Izabelin. Korzystanie z Przyczepki poza 
granicami gminy Izabelin jest dozwolone tylko po uzyskaniu zgody Gminy. 

9. Zabrania się samowolnego zdejmowania plandeki ze stelaża Przyczepki. Za samowolne 
zdjęcie plandeki bez wiedzy Gminy naliczona zostanie opłata w wysokości 200 zł 
brutto, lub opłata w wysokości równowartości ceny nowej plandeki, w przypadku jej 
zniszczenia wskutek samowolnego zdjęcia. 

 

 
 
 
 



§4 
[Uszkodzenie, wypadek, kradzież] 

1. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody w Przyczepce, wypadku lub kradzieży 
Przyczepki mieszkaniec zobligowany jest do niezwłocznego powiadomienia Gminy 
oraz w przypadku kradzieży lub wypadku – także policji. Mieszkaniec nie jest 
uprawniony do uznawania jakichkolwiek roszczeń związanych z Przyczepką. 

2. Mieszkaniec zobowiązany jest do podania Gminie imion, nazwisk i adresów osób 
zaangażowanych w wypadek, świadków zdarzenia oraz numerów rejestracyjnych 
uczestniczących w nim pojazdów. 

3. Nieprzestrzeganie przez mieszkańca przepisów ruchu drogowego oraz warunków 
ubezpieczenia OC Przyczepki skutkuje poniesieniem przez niego pełnej 
odpowiedzialności za każdą wyrządzoną szkodę. 

4. Mieszkaniec jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłoszone Gminie po 
upływie okresu korzystania przez niego z Przyczepki, do których doszło podczas 
korzystania przez niego z Przyczepki. 

5. W przypadku zawinionej utraty lub odmowy zwrotu Przyczepki przez mieszkańca z 
jakichkolwiek przyczyn, pokryje on szkodę Gminy w wysokości wartości Przyczepki 
według cen zakupu producenta.  

6. Mieszkaniec ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem skradzionej Przyczepki, 
w tym ewentualne koszty rozpraw sądowych, jeżeli kradzież Przyczepki nastąpiła z 
winy mieszkańca (w szczególności z powodu jej niewłaściwego zabezpieczenia przed 
kradzieżą). 

7. W razie uszkodzenia Przyczepki z winy mieszkańca ponosi on wszelkie koszty 
związane z jej naprawą, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty, jakie mogą 
wyniknąć w stosunku do osób trzecich. 

8. W razie wypadku Przyczepki, gdy ubezpieczyciel odmówi pokrycia szkody,  
mieszkaniec zobowiązany jest do pokrycia szkody z własnych środków, jeżeli szkoda 
nastąpiła z jego winy. 

 

§5 
[Postanowienia końcowe] 

1. Mieszkaniec zobowiązany jest do uregulowania wszystkich wynikających z 
Regulaminu należności z tytułu korzystania z Przyczepki w terminie wskazanym na 
doręczonej mu fakturze VAT. 

2. Mieszkaniec wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych 
organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg 
publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. 
U. 2020.470) oraz grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks 
wykroczeń (Dz. U. 2019.821) oraz rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 
24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych 
za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. 203.1624). Jednocześnie, jeżeli z jakiejkolwiek 
przyczyny Gmina Izabelin zostałby obciążona w/w opłatami lub opłatami o podobnym 
charakterze, mieszkaniec zobowiązuje się zwrócić Gminie Izabelin w/w opłaty. 

 


