ZARZĄDZENIE NR W.0050.104.2019
WÓJTA GMINY LYSKI
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu akcji pn. "Papier dasz " Drzewko masz"
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019
poz. 506 z późn. zm).
Wójt Gminy Lyski
zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin akcji pn. „Papier dasz – Drzewko masz”, stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki
Nieruchomościami, Gospodarki Lokalowej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lyski
Grzegorz Gryt
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Załącznik do zarządzenia Nr W.0050.104.2019
Wójta Gminy Lyski
z dnia 15 maja 2019 r.
REGULAMIN
akcji pn. „Papier dasz – Drzewko masz”
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji „Papier dasz – Drzewko masz”.
§ 2. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców Gminy Lyski do prowadzenia segregacji papieru
i makulatury, a także zrekompensowanie utrat w środowisku w związku z produkcją papieru poprzez tworzenie
nowych zadrzewień.
§ 3. Organizatorem akcji jest Gmina Lyski, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 4. 1. Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 30 maja 2019 r. od godziny 900 do 1500 na placu obok
Urzędu Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a.
2. Adresatami akcji są mieszkańcy Gminy Lyski.
3. Przedmiotem akcji jest zbiórka papieru i makulatury, która premiowana będzie sadzonkami drzew.
4. Warunkiem otrzymania:
a) 1 sadzonki drzewa jest przekazanie od 10 kg do 30 kg papieru i makulatury,
b) 2 sadzonek drzew jest przekazanie od 31 kg do 60 kg papieru i makulatury,
c) 3 sadzonek drzew jest przekazanie powyżej 60 kg papieru i makulatury.
5. Osoby, które przekażą papier i makulaturę zostaną wpisane na listę z podaniem imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania oraz ilości oddanej makulatury.
§ 5. Ze względu na ograniczoną ilość sadzonek drzew Organizator zastrzega sobie możliwość
wcześniejszego zakończenia akcji.
§ 6. Partnerami akcji są:
1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik,
2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie,
3. KOMART Sp. z o.o.
§ 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników akcji p.n. „Papier
dasz – Drzewko masz” zgodna z „RODO”
1. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, akceptacją
publikowania danych osobowych na liście osób, które otrzymały sadzonki w akcji pn. „Papier dasz – Drzewko
masz” oraz wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku na zdjęciach dotyczących ww. akcji.
2. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom,
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
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