Zarządzenie Nr 192 /16
Burmistża czechowic-Dziedzic
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu użyczania kompostowników

Dziedzice

na terenie Gminy czechowice-

Na podstawie ań. 30 ust.1 i ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tj. z 2016 r. poz.446

z póż. zm.')

zafządzam, co następuje:
Przyjmu.Je się program użyczania kompostownikóW na terenie Gminy czechowice-Dziedzice
o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 1.

programu jest promowanie proekologicznych postaw mieszkańóóW W zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami biodegradowalnymi, w tym odpadami zielonymi, promocja
kompo§towania odpadóW na Własne potrzeby oraz ograniczenie ilości Wytworzonych odpadóW

§ 2. celem

kierowanych do składowania.
§ 3. Źródłem pokrycia kosztów zakupu kompostowników będą środki zaplanowane w budżecie Gminy
na rok2017.

§ 4,

zarządzenie podlega podaniu do Wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie
BlP oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu

internetowej Miasta czechowice-Dziedzice,
Miejskiego Plac Jana PaWła ll 1,

§ 5. Wykonanie

zażądzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału ochrony Środowiska

i

Rolnictwa,

§ 6. Wnioski złożone przed dniem 30 listopada 2016r, będą rozpatryWane na zasadach określonych
W

załączniku do niniejszego zaządzenia.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,

Błachut

nłó&,enłwrwMaIgołIbfi-c?iiilłr

T,,*

zalączńlk

do zażądżenia nr 'l92 l'16

Bulmistrza

z dnia 30 li9topada 2016 r.

Program użyczania kompostowników na terenie Gminy czechowice,Dziedzice

§ 1. Wniosek o użyczenie kompostownika, może złożyćkażdy mieszkaniec Gminy

Czechowice-

Dziedzice, który:

1)

2)
3)

4)

jest Właścicielem,WspółWłaścicielemlub uźytkownikiem Wieczystym znajdującej się na terenie
Gminy czechowice-Dziedzice nieruchomości zamieszkałą, zabudowane.i domem
jednorodzinnym, W zabudowie bliżniaczą lub szeregowe.j;
ma możliwośó zagospodarowania wytworzonego kompostu;
złożyłdeklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
nie posiada Względem Gminy oraz jednostek Gminy zaległościz tytułu podatkóW iinnych opłat
oraz danin, a także zaległościo charakteźe cywilno-prawnym.

§ 2, zasady rozpatryWania WnioskóW o użyczenie kompostownikóW:

1)

2)
3)

4)

Wnioski należy składać pisemnie za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie
Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, pI. Jana Pawła ll 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice;
Wnioski będą rozpatrywane według kolejnościzgłoszeń, do Wyczerpania puli zakupionych
kompostownikóW;

- telefonicznie - o terminie podpisania umowy
umowy z powodu niespełniania WarunkóW niniejszego

Wnioskodawca zostanie poinformowany
uźyczenia kompostownika;

informacja o odmowie zawarcia
regulaminu przekazana będzie Wnioskodawcy

W formie pisemnej.

§ 3. Zasady pżyznawania kompostownikóW:

1)

na jedną nieruchomośćmoże być użyczony tylko jeden kompostownik o pojemności 400 l lub

2)

użytkownik po podpisaniu umowy odbieże kompostownik w miejscu Wznaczonym
Unąd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy;
kompostownik będzie użytkowany przez okres do 60 miesięcy.

3)

800

l;

pźez

§ 4. Warunki kolz ystania z kompostownikóW:

1)

2)
3)
4)

pżez siebie odpadóW
instrukcją dołączoną do

Wykorzystanie kompostownika W celu kompostowania Wytwożonych

biodegradowalnych,
kompostownika,

w tym

odpadóW zielonych zgodnie

z

należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz Wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji,
wynikłe podczas eksploatacji kompostownika,
ustawienie kompostownika W sposób nie stważający uciążliwościdla mieszkańcóW
zamieszkujących daną nieruchomośćoraz nieruchomości sąsiednich;
W pżypadku zniszczenia kompostownika lub tMałego uszkodzenia uniemożliwiającego
dalsze użytkowanie, powstałego z Winy użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu
na rzecz Gminy czechowice-Dziedzice wańości kompostownika pomniejszonej
jego Wartości za każdy miesiąc użytkowania,

o
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