Zarządzenie Nr 28/8/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu

przekazywania

w użyczenie

kompostowników

przydomowych

w ramach akcji pn. "Serock kompostuje".

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 poz. 994 z późno zm.) zarządzam co następuje:
§1
Przyjmuje się Regulamin przekazywania w użyczenie kompostowników przydomowych w ramach akcji
pn. .Serock kompostuje", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Celem akcji jest promowanie postaw proekologicznych wśród wlaścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta i Gminy Serock w zakresie gospodarowania odpadami biodegradowalnymi
i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we wlasnym zakresie.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Serock.
§4
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie Biuletynu
informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 28/8/2019
Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku
z dnia 13 marca 2019 roku

Regulamin przekazywania w użyczenie kompostowników przydomowych
IISerock kompostuje".

w ramach akcji pn.

§ 1. Cel akcji
Celem akcji jest promowanie postaw proekologicznych wśród właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Miasta i Gminy Serock w zakresie gospOdarowania odpadami biodegradowalnymi
i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie.

§ 2. Adresaci akcji
1. Akcja .Serock kompostuje» kierowana jest do osób, które:
1) są właścicielem lub wspólwlaścicielem nieruchomości zamieszkalej lub wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, znajdującej się na terenie miasta i gminy Serock;
2) mają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;
3) złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dotyczącej nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik;
4) nie zalegają z płatnościami w opłatach i podatkach lokalnych w stosunku do Miasta i Gminy
Serock.
2. Z akcji wyłączone są tereny wspólnot mieszkaniowych oraz tereny Rodzinnych Ogródków
Działkowych.

§ 3. Zasady dokonywania zgłoszeń o użyczenie kompostowników
1. Osoby, które chciałyby otrzymać kompostownik w użyczenie zobowiązane są do dokonania
zgłoszenia udziału w akcji.
2. Zgłoszenia przyjmowane są:
a) osobiście w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 05-140 Serock na
specjalnie przygotowanej karcie zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 do regulaminu;
b) e-mailowonaadres:m.wyszynski@serock.pl.
Zgłoszenie takie musi zawierać: imię, nazwisko,
adres zamieszkania i adres nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik
(o ile jest inny niż adres zamieszkania).
3. Zgłoszenia przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania ilości zakupionych
kompostowników.
4. Zgłoszenia niekomplelne. niezawierające wszystkich danych, o których mowa w § 3 ust. 2, nie będą
rozpatrywane.
5. Dla jednej nieruchomości przysługuje jeden kompostownik.

§ 4. Zasady użyczenia kompostowników
1. Po wpłynięciu zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 zostanie poddane weryfikacji celem
sprawdzenia warunków, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 3 i 4.
2. O wyniku weryfikacji zgłoszenia Wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie.

3. Po pozytywnej weryfikacji, z osobami, które dokonały zgłoszenia zostanie zawarta umowa użyczenia,
której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
4, O terminie zawarcia umowy, osoby zakwalifikowane do udziału w akcji zostaną poinformowane
telefonicznie.
5. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 4 uznane będzie jako rezygnacja z udziału w akcji,
6. O terminie i miejscu odbioru kompostownika Wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie,
7, Nieodebranie kompostownika w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 6 skutkuje
wygaśnięciem umowy, o której mowa w ust. 3.
8. W przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze
użytkowanie, powstałe z winy Biorącego w użyczenie, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Miasta
i Gminy Serock wartości kompostownika, pomniejszonej o 1/60 wartości kompostownika za każdy
miesiąc użytkowania.
9, W przypadku odmowy zwrotu przedmiotu użyczenia po rozwiązaniu umowy, Biorący w użyczenie
zapłaci Użyczającemu karę umowną w wysokości 279,21 zl.

§ 5, Sposób korzystania z kompostownika
1. Osoba biorąca w użyczenie oświadcza, że kompostownik będzie użytkowany wyłącznie na terenie
nieruchomości wskazanej w zgloszeniu.
2, Osoba biorąca w użyczenie zobowiązuje się do korzystania z kompostownika zgodnie z instrukcją
obsługi i kompostowania, załączoną do kompostownika.
3, Wykorzystanie kompostownika w celu kompostowania wytworzonych przez siebie odpadów
biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych zgodnie z instrukcją dołączoną do kompostownika;
4. W przypadku użytkowania kompostownika w sposób inny niż określony w ust. 3, umowa użyczenia
zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia, Wówczas biorący w użyczenie jest zobowiązany do zwrotu
kompostownika Użyczającemu w terminie 7 dni po rozwiązaniu umowy.
5, Kompostownik należy ustawić w miejscu niestanowiącym uciążliwości dla mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz nieruchomości sąsiednich,
6, Osoba biorąca w użyczenie zobowiązana jest do utrzymania kompostownika w dobrym stanie
technicznym, umożliwiającym swobodne korzystanie, zaś jego otoczenie w należytym porządku
i czystości.
7. Użyczający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli sposobu użytkowania kompostownika
w okresie trwania umowy.

kompostowników

Karta zgłoszenia

Za/ącznik Nr 1 do Regulaminu przekazywania w użyczenie
przydomowych VI ramach akcji pn.: Serock kompostuje'

"Serock kompostuje"

IMIĘ:
NAZWISKO:
TELEFON:
ADRES
ZAMIESZKANIA:
ADRES ~IERUCHOMOSCI.
KTOREJ ZOSTANIE
UMIESZCZONY
KOMPOSTOWNIK:

NA

(jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania)
Oświadczam, że jestem wlaścicielem/współwłaścicielem
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nieruchomości. na której zostanie umieszczony kompostownik.
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(miejscowość, data)
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(czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych )est URZĄD MIASTA I GMINY Serock, reprezentowany przez Butmisur». Dane
przetwarzane będą w celu realizacji umowy i ich podanie w zakresie niezbędnym do lego celu jest konieczne. Dane nie będą
przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby
upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioty przetwarzające, wspó/uczestniczące w realizacji us/ug, na
podstawie zawarlych przez administratora umów. Administra/or zapewnia organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa
dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym możliwym poziomie. Dane są przechowywane przez czas niezbędny do
realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń przyslugujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane. prawo ich uwpelniania oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania Ich danych niezgodnie z przepisami.

(miejscowość. data)
Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie:
Data i godzina przyjęcia zgloszenia:
Podpis przyjmującego:

(czytelny podpis)

.
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Zalącznik Nr 2 do Regulaminu przekazywania w użyczenie
przydomowych w ramach akcji pn. , Serock kompostuje'

U M O W A UŻYCZENIA nr ....
zawarta w dniu
2019 roku
pomiędzy Miastem i Gminą Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, NIP 536-173-95-74, REGON 015570119,
reprezentowaną przez Sekretarza Miasta i Gminy Serock - Rafała Karpińskiego, zwaną dalej "Użyczającym,"

a
Panią/Panem
zamieszkałą/zamieszkałym:
legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym (seria, numer)
wydanym przez
nr PESEL
zwanym w dalszej części umowy "Biorącym w użyczenie," o następującej treści:
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§1
Użyczający przekazuje Biorącemu w użyczenie w bezpłatne użytkowanie kompostownik:
L.p.

Typ

Pojemność

1

TERMO-700

720 I

Wartość brutto
(zł/szl)
279,21 zł

Sztuk
1

na okres 5 lat od dnia podpisania umowy.

§2
Biorący w użyczenie oświadcza, że kompostownik
polożonej pod adresem:

będzie użytkowany wylącznie na terenie nieruchomości
.
§3
1. Biorący w użyczenie odbierze kompostownik z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Serocku zlokalizowanego pod adresem: ul. Nasielska 21, 05-140 Serock w terminie wskazanym przez
Użyczającego.
2. W przypadku nieodebrania kompostownika w terminie, o którym mowa w ust. 1, umowa wygasa ze
skutkiem natychmiastowym.

§3
1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.

Biorący w użyczenie oświadcza, że będzie używał kompostownika zgodnie z jego przeznaczeniem
wskazanym w dołączonej do kompostownika "instrukcji obslugi i kompostowania".
Biorący w użyczenie będzie używał kompostownika wylącznie do gromadzenia odpadów komunalnych
pochodzenia roślinnego ulegających biodegradacji.
Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zagospodarowania powstalego kompostu w wyniku procesu
kompostowania we własnym zakresie.
Biorący w użyczenie zapewnia należyte użytkowanie i zabezpieczenie kompostownika przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, wynikle podczas
eksploatacji kompostownika.
W przypadku zniszczenia kompostownika lub trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze
użytkowanie, powstałego z winy Biorącego w użyczenie, będzie on zobowiązany do zwrotu na rzecz
Miasta i Gminy Serock wartości kompostownika, pomniejszonej o 1/60 wartości kompostownika za każdy
miesiąc użytkowania.
§4
Biorący w użyczenie nie może użyczać, podnajmować lub oddać osobie trzeciej przedmiotu umowy.
Naruszenie tego postanowienia uznane będzie za używanie kompostownika w sposób niezgodny
z umową.
W przypadku używania kompostownika w sposób inny niż określony w § 3, umowa użyczenia zostanie
rozwiązana bez wypowiedzenia, a Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zwrotu kompostownika
Użyczającemu w terminie 7 dni po rozwiązaniu umowy.
Biorący w użyczenie może rozwiązać umowę i oddać przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym,
z wyjątkiem zużycia rzeczy będącego następstwem prawidiowego użytkowania, za uprzednim
tygodniowym wypowiedzeniem sporządzonym na piśmie.

4.

W przypadku odmowy zwrotu przedmiotu użyczenia po rozwiązaniu umowy, Biorący w użyczenie zaplaci
Użyczającemu karę umowną w wysokości 279,21 zł (slownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i
dwadzieścia jeden groszy).
5. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla
siedziby Użyczającego.
§5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Użyczający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykorzystania kompostownika w okresie trwania umowy.

1.
2.

§7
Umowę zawarto na okres 5 lat.
Po upływie terminu określonego w ust. 1 kompostownik jako zamortyzowany przechodzi na własność
Biorącego w użyczenie.

§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użyczający:

Biorący w użyczenie:

Administratorem danych osobowych jest URZĄD MIASTA i GMINY Serock. reprezentowany przez Burmistrza. Dane
przetwarzane będą w celu realizacji umowy i ich podanie w zakresie niezbędnym do tego celu jest konieczne. Dane nie będą
przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do pa/lslw rrzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby
upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione podmioty przetwarzające, wsp6/uczes/niczące w realizacji uslug. na
podstawie zawartych przez administratora umów Adminislra/or zapewnia organizacyjne itechniczne srodki bezpieczellstwa
dla zapewnienia ochrony danych na najwyższym możliwym poziomie. Dane są przechowywane przez czas niezbędny
do realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszezel] przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania ich danych niezgodnie z przepisami,

Biorący w użyczenie:

