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.......................................................................... 

imię i nazwisko 
 
.......................................................................... 
adres  zamieszkania 
 

…………………………………………………….. 
PESEL 
 
......................................................... 
e-mail 
 
......................................................................... 

tel. kontaktowy  
 
(Po weryfikacji wniosków wnioskujący zostaną poinformowani 
telefonicznie o czasie  i miejscu podpisania umowy użyczenia 
kompostownika. Brak podania tel. kontaktowego, podanie 
błędnego numeru telefonu lub brak możliwości skontaktowania 
się telefonicznego z wnioskodawcą skutkować będzie 
odrzuceniem wniosku.) 
 

 
Bielsko-Biała, dnia .................................2016 r. 
 
 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Biuro ds. Gospodarki Odpadami  
Plac Ratuszowy 5                    
43-300 Bielsko-Biała   
 
 
 
 
 

 
 
…………………………………………………… 
     data wpływu – pieczęć urzędowa 

 

Wniosek o użyczenie kompostownika 
 
Proszę o użyczenie na okres 36 miesięcy kompostownika o pojemności1)  

□ do 400 l. - dla działki o powierzchni  ≤ 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość  wskazana w pkt. 1 

□ do 800 l. - dla  działki o powierzchni  > 5 arów, na której posadowiona jest nieruchomość  wskazana w pkt. 1 
 

1. Kompostownik będzie użytkowany na terenie mojej nieruchomości zamieszkałej/letniskowej2) położonej   
w Bielsku-Białej,  
 
przy ul. ................................................................................................... ....................................................... 
 
Działka nr ..................................... na której posadowiona jest nieruchomość ma wielkość ..................... arów. 
2. W kompostowniku będę poddawać kompostowaniu odpady zielone pochodzące z przydomowego ogrodu 
przynależącego do nieruchomości wskazanej w pkt 1 oraz wytworzone na ww. nieruchomości odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji. 
 
3. Deklaruję osobisty odbiór kompostownika z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
ul. Krakowska 315d w Bielsku-Białej prowadzonego przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  w Bielsku-Białej. 
 

4. Oświadczam, że złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz nie zalegam z żadnymi opłatami na rzecz tut. Urzędu. 
 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami użyczenia kompostownika i je akceptuję. 
 
1) zaznaczyć właściwe 

2) niewłaściwe skreślić             

............................................................................. 
            podpis Wnioskodawcy 

Oświadczenie 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  w zakresie zawartym we wniosku  
i umowie, przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała,  
na czas realizacji umowy użyczenia kompostownika.  
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
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1. administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 1,  

43-300 Bielsko-Biała, 
2. dane osobowe zostaną udostępnione innym podmiotom, tj. Zakładowi Gospodarki Odpadami S.A.,  

w celu realizacji umowy użyczenia kompostowników, 
3. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z odmową zawarcia 

umowy użyczenia kompostownika, 
4. zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz  

z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia   
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). 

 
 

....................................................................... 
Warunki użyczenia kompostownika:   data i podpis 

 

1. O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz 
jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, zwany dalej 
właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanej jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Bielsko-Biała, który: 
- dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób niestwarzający 

uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich, 
- dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji, 
- złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień zawarcia 

umowy nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Bielsko-Biała. 
2. Program użyczenia kompostownika nie obejmuje nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na 

której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
nieruchomości niezamieszkałych oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

3. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości lub statusu nieruchomości Użytkownik zobowiązuje się do 
powiadomienia Użyczającego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany celem sporządzenia aneksu 
umowy bądź jej rozwiązania. 

4. Zainteresowany właściciel nieruchomości wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika oraz podpisze 
umowę użyczenia, z 36 miesięcznym terminem obowiązywania.  

5. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność użytkownika.  
6. We wniosku o użyczenie kompostownika należy zaznaczyć preferowaną wielkość kompostownika.  

W przypadku wyczerpania zapasów proponowanych kompostowników umowa użyczenia nie zostanie 
zawarta.  

7. O rozdysponowaniu kompostowników decyduje kolejność poprawnie wypełnionych  i złożonych wniosków. 
8. Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy otrzyma 

kompostownik oraz: 
a) instrukcję montażu kompostownika, 
b) instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania. 

9. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z PSZOK  prowadzonego przez 
Zakład Gospodarki Odpadami S.A. przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej. W celu skutecznego odbioru 
kompostownika należy przedstawić podpisany egzemplarz umowy oraz dokument stwierdzający tożsamość 
Użytkownika. 

10. W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia: 
a) wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów zielonych 

oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zgodnie z instrukcją dołączoną do 
kompostownika, 

b) należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe 
podczas eksploatacji kompostownika,   

c) w przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze 
użytkowanie, powstałego z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy 
Bielsko-Biała wartości kompostownika pomniejszonej o 1/36 jego wartości za każdy miesiąc 
użytkowania. 


