
Załącznik do Zarządzenia nr 33/2020 

Wójta Gminy Nadarzyn 

z  dnia 6 maja 2020 roku. 

 

 

Program Użyczania kompostowników na terenie Gminy Nadarzyn. 

§ 1. 
Gmina Nadarzyn prowadzi gminny program udostępniania mieszkańcom, właścicielom 

i użytkownikom nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nadarzyn 

kompostowników do przetwarzania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających 

biodegradacji. 

 
§ 2. 

Celem programu jest promowanie postaw proekologicznych wśród właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie gospodarowania odpadami biodegradowalnymi 

i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie. 

 

§ 3. 

Wniosek o użyczenie kompostownika może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Nadarzyn, który: 

1) jest właścicielem lub współwłaścicielem  nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem 

jednorodzinnym, wolnostojącym, znajdującej się na terenie gminy Nadarzyn (weryfikacja na 

podstawie wypisu z rejestru gruntów); 

2) ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu; 

3) złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej 

nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik, z wyjątkiem deklaracji 

„zerowej” lub ryczałtowej; 

4) nie posiada względem Gminy Nadarzyn zaległości z tytułu podatków i innych opłat. 

§ 4. 

Zasady rozpatrywania wniosków o użyczenie kompostowników: 
1) Wnioski należy składać pisemnie, bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. 

Mszczonowska 24; 

2) Kompletne wnioski, właściwie wypełnione  będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do 

wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych; 

3) Wnioski, które zostały złożone w terminie, a nie zostały pozytywnie rozpatrzone, ze względu na 

ograniczone środki budżetu Gminy Nadarzyn, przechodzą na kolejne lata, pod warunkiem 

realizowania programu; 

4) Wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy użyczenia i odbioru 

kompostownika (wzór umowy stanowi załącznik nr 2); 

5) Informacja o odmowie zawarcia umowy z powodu niespełnienia warunków niniejszego 

regulaminu przekazana będzie Wnioskodawcy w formie pisemnej; 

6) Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Programu. 

 

§ 5. 

Zasady przyznawania kompostowników: 
1) Na jedną nieruchomość może być użyczony tylko jeden kompostownik; 

2) O rozdysponowaniu kompostowników będzie decydować kolejność złożonych wniosków; 



3) Warunkiem udostępnienia kompostownika będzie podpisanie umowy, zgodnie z § 4 pkt 4; 

4) Kompostownik będzie użyczony na okres 36 miesięcy, po tym okresie przechodzi na własność 

Wnioskodawcy; 

5) Do podpisania umowy i odbioru kompostownika uprawniony jest Wnioskodawca legitymujący się 

dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

 

§ 6. 

Warunki korzystania z kompostowników: 

1) Kompostownik należy wykorzystać w celu kompostowania wytworzonych przez siebie 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika; 

2) Wnioskodawca odpowiada za należyte użytkowanie i zabezpieczenie kompostownika oraz 

zobowiązuje się do ewentualnych drobnych napraw, niepodlegających gwarancji, wynikłych 

podczas eksploatacji kompostownika; 

3) Kompostownik należy ustawić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz nieruchomości sąsiednie; 

4) W przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze 

użytkowanie, powstałego z winy Wnioskodawczy, będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Gminy Nadarzyn wartości kompostownika pomniejszonej o 1/36 jego wartości za każdy miesiąc, 

w którym był używany; 

5) W przypadku zmiany właściciela nieruchomości Wnioskodawca zobowiązuje się do 

powiadomienia Użyczającego w terminie 14 dni przed zaistniałą zmianą, celem sporządzenia 

aneksu do umowy bądź jej rozwiązania;  

6) W przypadku rozwiązania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Gminy 

Nadarzyn wartości kompostownika pomniejszonej o 1/36 jego wartości za każdy miesiąc, 

w którym kompostownik był używany, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Po zapłacie 

wyliczonej kwoty, kompostownik przechodzi na własność Wnioskodawcy; 

7) W przypadku używania kompostownika przez Wnioskodawcę niezgodnie z przeznaczeniem, 

Gmina Nadarzyn ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym 

przypadku stosuje się postanowienie pkt. 9; 

8) Użyczający zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu używania kompostownika przez 

Wnioskodawcę – przeprowadzonej przez pracownika Gminy Nadarzyn oraz funkcjonariusza 

Straży Gminnej; 

9) W przypadku używania kompostownika niezgodnie z przeznaczeniem, Wnioskodawca wpłaca na 

rzecz Gminy Nadarzyn całkowity koszt zakupu kompostownika, powiększonego o 50% ceny 

zakupu. 


