
Zarządzenie Nr 23/19 
Wójta Gminy Łańcut 
z dnia 25 luty 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Programu użyczania kompostowników na terenie Gminy Łańcut 

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) 

Zarządzam, co następuje: 

§i 
Przyjmuje się Program użyczania kompostowników „Myśl inaczej - KOMPOSTUJ", zwany 
dalej „Programem" obowiązujący na terenie Gminy Łańcut, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§2 
Celem Programu jest promowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców Gminy 
Łańcut w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji, w tym odpadami 
zielonymi, promocja kompostowania odpadów na własne potrzeby oraz ograniczenie ilości 
wytworzonych odpadów kierowanych do składowania. 

§3 
Koszty związane z zakupem pojemników - kompostowników zostaną pokryte z budżetu Gminy 
Łańcut na 2019 rok. 

§4 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Łańcut 
www.gminalancut.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. 

§5 
Wykonania Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inicjatyw Gospodarczych 
Ekologii i Rolnictwa. 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku. 

http://www.gminalancut.pl


Załącznik do Zarządzenia Nr 23/19 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 luty 2019 r. 

PROGRAM UŻYCZANIA KOMPOSTOWNIKÓW 

„Myśl inaczej - KOMPOSTUJ" 

1. O użyczenie kompostownika, może wystąpić każdy właściciel nieruchomości na terenie 

Gminy Łańcut, który: 

a) złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Łańcut, 

b) nie posiada obecnie względem Gminy Łańcut zaległości z tytułu podatków i innych opłat 

oraz danin, w tym zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

a także zaległości o charakterze cywilno - prawnym, 

c) dysponuje nieruchomością pozwalającą na ustawienie kompostownika w sposób nie 

stwarzający uciążliwości dla mieszkańców przedmiotowej posesji oraz posesji sąsiednich, 

d) dysponuje odpadami zielonymi oraz odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji, 

e) ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu. 

2. Zainteresowany właściciel nieruchomości wystąpi z wnioskiem o użyczenie kompostownika 

oraz podpisze umowę użyczenia z 36 miesięcznym terminem obowiązywania. 

3. Po upływie terminu obowiązywania umowy kompostownik przejdzie na własność 

użytkownika. 

4. Zainteresowany kompostowaniem odpadów na własne potrzeby po podpisaniu umowy 

otrzyma kompostownik oraz: 

a) instrukcję montażu kompostownika, 

b) instrukcję dotyczącą sposobu prowadzenia procesu kompostowania. 

5. Użytkownik, po podpisaniu umowy, będzie mógł odebrać kompostownik z terenu Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Soninie, Sonina 251 B , 37-100 Łańcut. 

6. W ramach umowy Użytkownik kompostownika zapewnia: 

a) w ciągu roku 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. 


