
 

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 85/2019 
BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 5 sierpnia 2019 r. 

 
 
 

REGULAMIN 
PROGRAMU PN. „EKO-MANIERY: 1.0 – KOMPOSTOWANIE” 

 
 

§ 1. 

Celem programu pn. „Eko-maniery: 1.0 – kompostowanie” (zwanego dalej Programem) jest 
edukacja w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji  
i promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Przasnysza. 

§ 2. 

1. Program skierowany jest do właścicieli / współwłaścicieli / użytkowników wieczystych 
nieruchomości oraz publicznych placówek oświatowych położonych w granicach 
administracyjnych gminy miejskiej Przasnysz, którzy/e spełniają łącznie następujące 
warunki: 

1) dysponują powierzchnią użytkową działki pozwalającą na ustawienie 
kompostownika/ów w sposób nie stwarzający uciążliwości dla właścicieli 
nieruchomości sąsiednich, 

2) posiadają możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu, 
3) złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

dla nieruchomości na której zostanie ustawiony kompostownik/i (z wyjątkiem  
tzw. deklaracji zerowej), 

4) nie zalegają względem Miasta Przasnysz z płatnościami z tytułu podatków i opłat 
lokalnych. 

2. Z udziału w Programie wyłącza się tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

§ 3. 

1. Każdorazowy nabór zgłoszeń do udziału w Programie będzie ogłaszany w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

2. Zgłoszeń w ramach danego naboru dokonuje się za pośrednictwem karty zgłoszenia, 
stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Kartę zgłoszenia w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 46A (II piętro) Urzędu 
Miasta Przasnysz, z/s ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz lub przesłać pocztą pod 
wskazany adres. 

 



 

§ 4. 

1. Zgłoszenia będą rozpatrywane według kolejności wpływu kart zgłoszeń do Urzędu Miasta 
Przasnysz, aż do wyczerpania puli zakupionych kompostowników w ramach danego 
naboru. 

2. Weryfikacja zgłoszeń będzie dokonywana pod kątem spełniania warunków o których 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

3. Informacja o wyniku weryfikacji zgłoszenia zostanie przekazana telefonicznie. 
4. Tryb odwoławczy nie przysługuje. 

§ 5. 

1. Uczestnik Programu po podpisaniu umowy użyczenia (zawartej na okres trwałości 
Programu wynoszący trzydzieści sześć miesięcy) otrzyma bezpłatnie kompostownik/i oraz: 

1) instrukcję montażu, 
2) instrukcję obsługi i prowadzenia procesu kompostowania, 
3) instrukcję określania ilości bioodpadów poddanych recyklingowi organicznemu  

w ciągu roku. 

2. W okresie trwałości Programu kompostownik/i pozostaje własnością Miasta Przasnysz. 
3. Po upływie okresu trwałości Programu kompostownik/i nieodpłatnie przechodzi  

na własność uczestnika Programu. 

§ 6. 

Uczestnik Programu zobowiązuje się: 

1) używać kompostownika/ów zgodnie z przeznaczeniem do prowadzenia recyklingu 
organicznego wytworzonych przez siebie bioodpadów, 

2) używać kompostownika/ów wyłącznie na terenie nieruchomości wskazanej  
w dziale C. karty zgłoszenia do Programu, 

3) wykonywać na własny koszt wszystkie naprawy, niepodlegające gwarancji, 
niezbędne do zachowania kompostownika/ów w należytym stanie technicznym. 

§ 7. 

Miasto Przasnysz w trakcie obowiązywania umowy użyczenia zastrzega sobie: 

1) możliwość przeprowadzenia kontroli sposobu użytkowania kompostownika/ów, 
2) możliwość żądania raz do roku pisemnej informacji nt. ilości bioodpadów 

poddanych procesowi kompostowania. 
 
 
 


