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……………………………………………………………… 
Pieczątka wpływu pisma do Urzędu Gminy 

 
 
 

Izabelin 
 

………………………………………………………… 
Data wypełnienia wniosku 

 

WNIOSEK O UŻYCZENIE KOMPOSTOWNIKA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

(dane wnioskodawcy, adres, e-mail, numer telefonu) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

(cd - dane wnioskodawcy, adres, e-mail, numer telefonu) 

 

Proszę o użyczenie na okres 36 miesięcy kompostownika, o pojemności 088  litrów  

1. Kompostownik będzie użytkowany na terenie nieruchomości położonej w 

miejscowości ………………………………………przy ul. ………………….……………………….. 

2. W kompostowniku zamierzam poddawać kompostowaniu: 

 odpady zielone oraz ם

 odpady kuchenne ulegające biodegradacji ם

 .………………………………………… inne, podać jakie ם

3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem nr 311/2021 z dnia 27 kwietnia 

2021r.  

 

……….…………………………………………. 

        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 



Oświadczenie (dotyczy osób fizycznych) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres e-

mail, numer telefonu przez Wójta Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w celu realizacji umowy 

użyczenia kompostownika. 

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze 

mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz przepisami RODO. 

 

……………………………………………………. 

                    data i podpis 

 

Warunki użyczenia kompostownika: 

Wniosek o użyczenie kompostownika, może złożyć każda osoba fizyczna będąca mieszkańcem Gminy Izabelin, 

która: 

1. Dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie stwarzający 

uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich, 

2. Zamierza poddawać kompostowaniu odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

3. Zobowiąże się do niewystawiania odpadów zielonych i kuchennych przed posesję. Mieszkaniec nie będzie 

mógł ich dowieźć również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

4. Złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie zalega z 

płatnościami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5.  Wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze umowę użyczenia, z 36 miesięcznym 

terminem obowiązywania. 

Po upływie terminu obowiązywania umowy, kompostownik przejdzie na własność biorącego w użyczenie. 

Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy użyczenia otrzyma 

kompostownik wraz z instrukcją montażu oraz naklejką z logo gminy do jego oznakowania. 

Biorący w użyczenie po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z miejsca wskazanego przez 

pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Izabelin. 

 W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia: 

1. Wykorzystywanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów 

kuchennych oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do 

kompostownika; 

2. Należyte korzystanie z kompostownika  i zabezpieczenie go oraz wszelkie naprawy, niepodlegające 

gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji kompostownika; 

3. Ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający uciążliwości dla mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz nieruchomości sąsiednich; 

4. W przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze 

korzystanie, powstałego z winy Biorącego w użyczenie, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy 

Izabelin wartości kompostownika pomniejszonej o 1/36 wartości kompostownika za każdy miesiąc 

korzystania; 

5. W trakcie umowy użyczenia organ dopuszcza przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości 

korzystania z  kompostownika. 

 


