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  Wójta Gminy Jedwabno z dnia 25.02.2019 

 

 

PROGRAM UŻYCZANIA KOMPOSTOWNIKÓW NA TERENIE GMINY JEDWABNO 

 

Gmina Jedwabno prowadzi gminny program udostępniania mieszkańcom, właścicielom 

i użytkownikom nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabno kompostowników do 

przetwarzania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. 

 

I. Cel programu 

Program skierowany jest do mieszkańców, właścicieli i użytkowników nieruchomości położonych 

na terenie Gminy Jedwabno.      

                                  

Główne cele programu: 

1. Ograniczenie na terenie Gminy Jedwabno strumienia odpadów zmieszanych 

i biodegradowalnych trafiających do dalszego przerobu i na wysypisko śmieci.        

2. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych na nieruchomościach wytwórców odpadów 

poprzez kompostowanie. 

3. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego przeprowadzania procesu kompostowania 

odpadów ulegających biodegradacji. 

4. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na zalety płynące z procesu kompostowania oraz problem 

marnowania żywności pochodzenia roślinnego trafiającego z kuchni do pojemnika na odpady,  

ponowne wykorzystanie odpadów zielonych oraz odpadków kuchennych pochodzenia 

roślinnego poprzez proces kompostowania i uzyskanie nawozu na potrzeby użytkowników. 

 

II. Warunki użyczenia kompostownika: 

1. Wniosek o użyczenie kompostownika może złożyć każdy mieszkaniec, właściciel oraz 

użytkownik nieruchomości położonej na terenie Gminie Jedwabno, pod warunkiem 

prawidłowo złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz w szczególności gdy: 

− posiada prawo do dysponowania nieruchomością, 

− dysponuje miejscem na nieruchomości na ustawienie kompostownika w sposób nie 

stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz zabudowań sąsiednich, 

− dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi pochodzenia roślinnego 

ulegającymi biodegradacji, 

− ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu na terenie swojej nieruchomości, 

− zobowiązuje się do wykorzystywania kompostownika, zgodnie z załączoną do niego 

instrukcją oraz zapewnia należyte użytkowanie i zabezpieczenie kompostownika oraz 

wszelkie naprawy, nie podlegające gwarancji, wynikłe podczas eksploatacji, 

− stwierdzając uszkodzenie kompostownika w wyniku np. warunków atmosferycznych 

zobowiązuje się do zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy w Jedwabnie. Komisja powołana 

do oceny szkody, ma prawo skontrolować użyczony kompostownik, ocenić dalszą 

przydatność użytkowania. Kontrola zakończona spisaniem protokołu.   

 



 

Dodatkowe warunki użyczenia: 

− biorący w użyczenie nie ma prawa do zbycia kompostownika, jego użyczenia, podnajęcia lub 

oddania do korzystania na innych zasadach osobie trzeciej, 

− w przypadku stwierdzenia przez użyczającego faktu zniszczenia kompostownika lub trwałego 

uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze użytkowanie, powstałego z winy biorącego 

w użyczenie, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz użyczające wartość kompostownika, 

pomniejszonej o 1/60 wartości kompostownika, za każdy miesiąc, który upłynął od dnia 

zawarcia umowy, 

− ponadto użytkownik będzie zobowiązany do składania corocznie, w okresie obowiązywania 

umowy, sprawozdania „o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w roku” w ciągu roku 

kalendarzowego, 

− użytkownik zobowiązany jest do zminimalizowania korzystania z ogólnego systemu odbioru 

odpadów biodegradowalnych- tzw. system odbioru „brązowego worka” u źródła oraz 

odpadów zmieszanych. 

 

III. Zasady składania  rozpatrywania wniosków o użyczenie kompostowników; 

1. Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jedwabno w sekretariacie przy 

ul.  Warmińska 2, 12-122 Jedwabno lub pisemnie za pośrednictwem poczty polskiej lub 

kuriera. 

2. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania puli 

zakupionych kompostowników w danym roku, oraz będą weryfikowane pod względem 

spełnienia warunków określonych w niniejszym Programie. 

3. W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, Wnioskodawca zostanie 

telefonicznie powiadomiony o terminie podpisania umowy użyczenia kompostownika. 

4. Wzór wniosku użyczenia kompostowników stanowi załącznik nr 1. 

5. Wzór umowy użyczenia kompostownika stanowi załącznik nr 2. 

6. Wzór sprawozdania o ilości odpadów poddanych kompostowaniu w danym roku stanowi 

załącznik nr 3. 

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, z powodu niespełniania warunków 

niniejszego Programu, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o tym fakcie pisemnie. 

 

IV. Zasady przyznawania kompostowników: 

1. Na jedną nieruchomość może być użyczony tylko jeden kompostownik. 

2. Kompostownik zostanie użyczony na okres 60 miesięcy tj. 5 lat. 

3. Użytkownik po podpisaniu umowy zobowiązuje się do odebrania kompostownika 

z wyznaczonego miejsca odbioru określonego w umowie  w terminie 14 dni od daty zawarcia 

umowy, za okazaniem zawartej umowy pracownikowi odpowiedzialnemu na wydanie 

kompostownika oraz po sporządzeniu protokołu odbioru kompostownika. 

4. Użyczający zastrzega sobie prawo do skontrolowania, prawidłowości kompostowania oraz 

sprawdzenia stanu technicznego kompostownika na nieruchomości biorącego w użyczenie 

kompostownik  tj. przez okres trwania umowy tj. 60 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

V. Warunki końcowe 

Biorący w użytkowanie kompostownik po podpisaniu umowy otrzyma wraz z kompostownikiem: 



1. Instrukcję montażu kompostownika. 

2. Instrukcję dotyczącą sposobu przeprowadzania procesu kompostowania. 

3. Informacje na temat sposobu określania ilości odpadów poddanych kompostowaniu 

4. Wzór sprawozdania rocznego. 


