Kroczyce, dnia …………………………….
........................................................
imię i nazwisko

........................................................
adres

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce

........................................................
tel. kontaktowy i email

Wniosek o użyczenie kompostownika

Proszę o użyczenie kompostownika na odpady biodegradowalne o pojemności 650l.
1. Kompostownik będzie użytkowany na terenie mojej nieruchomości położonej pod
adresem: …………………………………………………… ………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
2. Działka nr ..................., obręb …………………………… na której posadowiona jest
nieruchomość ma powierzchnię ..................... ha.
3. W kompostowniku będę poddawać kompostowaniu odpady zielone pochodzące
z przydomowego ogrodu przynależącego do nieruchomości wskazanej w pkt 1 i 2 oraz
wytworzone na ww. nieruchomości odpady kuchenne ulegające biodegradacji
4. Oświadczam, że złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Urzędzie Gminy Kroczyce oraz nie zalegam z żadnymi opłatami na rzecz
tut. Urzędu
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami użyczenia kompostownika.

.............................................................................
podpis Wnioskodawcy
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres,
telefon, przez Urząd Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, w celu realizacji
umowy użyczenia kompostownika.
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przez
mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Warunki użyczenia kompostownika:
1. O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy mieszkaniec który:
- dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie
stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji
sąsiednich,
- dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi
biodegradacji,
- ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu,
2. Zainteresowana osoba wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze
umowę użyczenia
Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy
otrzyma kompostownik oraz:
1. instrukcję montażu kompostownika,
2. instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania.
W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia:
1. wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie
odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie
z instrukcją dołączoną do kompostownika,
2. należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji,
wynikłe podczas eksploatacji kompostownika,
3. w przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego
dalsze użytkowanie, powstałego z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu
na rzecz Gminy Kroczyce wartości kompostownika pomniejszonej o faktyczne zużycie.

