
Wniosek o przystąpienie do programu propagowania kompostowania komunalnych odpadów 

biodegradowalnych na terenie gminy Lędziny 

 

Lędziny, dnia ................................ 

Urząd Miasta Lędziny 

ul. Lędzińska 55 

43-143 Lędziny 

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

imię i nazwisko 

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

adres zgłaszanej do programu nieruchomości 

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

PESEL 

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

telefon kontaktowy    (opcjonalnie adres mail) 

Proszę o użyczenie na okres 48 miesięcy kompostownika o pojemności .............. litrów. 

Kompostownik będzie użytkowany na terenie mojej nieruchomości położonej w Lędzinach przy 

 

ul. .................................……………………………działka nr ……………………........………….............. 

 

Oświadczenie 

Przystępując do programu propagowania kompostowania komunalnych odpadów biodegradowalnych na 

terenie gminy Lędziny oświadczam, iż: 

1) Zapoznałem się oraz akceptuję warunki programu propagowania kompostowania komunalnych odpadów 

biodegradowalnych na terenie gminy Lędziny przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny   

nr 0050.709.2018 z dnia 27.02.2018 r. 

2) Złożyłem deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta 

Lędziny oraz nie zalegam z żadnymi opłatami na rzecz  gminy Lędziny. 

3) Nie ciążą na dysponentach nieruchomości zgłoszonej do programu obowiązki prawne wynikające 

z przepisów prawnych, które zobowiązują powyższych dysponentów nieruchomości do wykonania 

określonych czynności, m. in. przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. 

4) Zobowiązuję się do użytkowania kompostownika przez okres 48 miesięcy, a w przypadku zbycia 

nieruchomości w okresie 48 miesięcy od daty zawarcia umowy użyczenia kompostownika, zobowiązuje 

się do powiadomienia Urzędu Miasta Lędziny w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany celem 

sporządzenia aneksu do umowy, bądź jej rozwiązania. 

 

 

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

czytelny podpis Wnioskodawcy 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, PESEL, adres, 

telefon, mail, przez Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny w celu realizacji programu. 

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie 

wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że 

administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 

Lędziny. Moje dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy użyczenia kompostownika. Mam prawo 

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 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

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

data i podpis Wnioskodawcy 

POUCZENIE 

1) Wniosek o użyczenie kompostownika może złożyć wyłącznie osoba fizyczna będąca mieszkańcem gminy 

Lędziny, która: 

- jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym działek oraz jako posiadający w zarządzie 

lub użytkowaniu, nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym w dowolnej zabudowie m. in. 

bliźniaczej, szeregowej, itp.; 

- ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu we własnym zakresie; 

- złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wyjątkiem deklaracji 

tzw. "zerowej"; 

- nie posiada względem gminy Lędziny zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także 

zaległości o charakterze cywilno-prawnym. 

2) W przypadku zmiany właściciela nieruchomości Użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia Urzędu Miasta 

Lędziny w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany celem sporządzenia aneksu do umowy, bądź jej 

rozwiązania. 

3) Kompostownik będzie użytkowany przez okres 48 miesięcy. 

4) Na jedną nieruchomość może być bezpłatnie użyczony tylko jeden kompostownik o maksymalnej pojemności 

1000 l. 

5) O rozdysponowaniu kompostowników decydować będzie kolejność złożonych wniosków. W przypadku 

złożenia więcej niż jednego wniosku dla jednej nieruchomości o przyznaniu kompostownika decydować będzie 

data złożenia pierwszego kompletnego wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie 

o terminie podpisania umowy użyczenia kompostownika oraz odbioru kompostownika. 

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

dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. 

7) W przypadku niepodpisania umowy oraz nieodebrania kompostownika w terminie wskazanym przez 

Użyczającego, wniosek o użyczenie kompostownika pozostawia się bez rozpoznania. 

8) W ramach umowy użytkownik kompostownika zapewnia: 

- wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów 

biodegradowalnych, w tym odpadów kuchennych oraz zielonych zgodnie z instrukcją dołączoną do 

kompostownika; 

- należyte użytkowanie i zabezpieczenie oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikłe podczas 

eksploatacji kompostownia; 

- w przypadku zniszczenia kompostownika lub jego trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie, 

powstałego z winy Użytkownika, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz Gminy Lędziny wartości 

kompostownika pomniejszonej o 1/48 jego wartości za każdy miesiąc użytkowania. 


