ZARZĄDZENIE NR 116/2017
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie ustanowienia regulaminu akcji informacyjno-edukacyjnej promującej Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych „BIOODPADY SEGREGUJESZ – ZYSKUJESZ”
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.
zm.) oraz art. 3 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2016.250 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
ustanawia się regulamin akcji promującej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kostrzynie nad
Odrą pod nazwą „BIOODPADY SEGREGUJESZ-ZYSKUJESZ” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Andrzej Kunt
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Załącznik do Zarządzenia Nr 116/2017
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 16 maja 2017 r.
REGULAMIN AKCJI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ PROMUJĄCEJ PSZOK POD NAZWĄ
„BIOODPADY SEGREGUJESZ- ZYSKUJESZ”
1. Cele akcji promocyjnej:
A. Zwiększenie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na konieczność segregacji odpadów oraz wynikających z tego korzyści.
B. Promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Rozpropagowanie wśród
mieszkańców świadomości o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów do PSZOK.
2. Termin przeprowadzenia akcji.
15 czerwca do 15 lipca 2017 roku.
3. Organizator.
Organizatorem akcji promocyjnej jest Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą.
4. Uczestnicy akcji.
W akcji promocyjnej mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Miasta Kostrzyn nad Odrą, którzy do dnia
17 lipca 2017 roku do godziny 15:00 dostarczą do Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi (BGOK) Urzędu
Miasta w Kostrzynie nad Odrą potwierdzenie lub kilka egzemplarzy potwierdzeń przekazania do PSZOK
łącznie minimum 5 kilogramów odpadów biodegradowalnych*. Potwierdzenie lub potwierdzenia przekazania
odpadów do PSZOK przy ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odrą wystawione na osobę fizyczną muszą zawierać
imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zdającej i musi być wystawione w dniach od 15.06.2017r. do
15.07.2017r. Zgłoszenie do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą na
publikację danych osobowych uczestnika (imię oraz nazwisko).
Oddawane do PSZOK w ramach akcji promocyjnej odpady ulegające biodegradacji mogą pochodzić tylko
i wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców (tzn. z gospodarstw domowych i z działek na
których są posadowione budynki mieszkalne). PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00
do 18:00 i w soboty w godz. od 10:00 do 15:00.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Radni Miasta
Kostrzyn nad Odrą oraz ich wstępni, zstępni, małżonkowie oraz osoby wspólnie z nimi zamieszkujące
w gospodarstwie domowym.
5. Warunki przeprowadzenia konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od akcji promocyjnej jeżeli do Biura Gospodarki
Odpadami Komunalnymi nie wpłynie co najmniej 10 potwierdzeń o których mowa w pkt. 4.
Organizator akcji promocyjnej zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną do BGOK
po terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.
Ostateczną decyzję w sprawie rozstrzygnięcia akcji promocyjnej lub odstąpienia od jej przeprowadzenia
podejmuje Komisja Konkursowa.
6. Komisja Konkursowa.
Losowania uczestników, którzy otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora będzie dokonywała
Komisja Konkursowa w składzie 3 osobowym: kierownik BGOK, pracownik BGOK oraz 1 przedstawiciel
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Losowanie odbędzie się w dniu 18 lipca 2017r. o godz. 13:00 w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2. Z przebiegu losowania zostanie sporządzony
protokół.
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Każdy z uczestników, bez względu na ilość dostarczonych w terminie potwierdzeń zdeponowania w PSZOK
odpadów ulegających biodegradacji, może brać udział w losowaniu tylko jednej nagrody.
Komisja zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równorzędnych oraz dodatkowych wyróżnień.
7. Nagrody.
Akcja promocyjna zostanie rozstrzygnięta w drodze losowania. W losowaniu wezmą udział wszystkie
dostarczone potwierdzenia zdania, w wyznaczonym terminie, odpadów biodegradowalnych do PSZOK przy ul.
Sportowej w Kostrzynie nad Odrą. Przyznanych zostanie maksymalnie 20 nagród. Na nagrody przeznacza się
kwotę 4000,00 zł. Nagrodami będą talony na kwotę 200,00 zł. do realizacji na zakupy w sklepie ogrodniczym
„Agro-Hit przy ul. Tadeusza Kościuszki 18 w Kostrzynie nad Odrą lub w sklepie „Media-Electro” przy ul.
Gorzowskiej 96 w Kostrzynie nad Odrą.
8. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest bezpłatne.
9. Wręczenie nagród nastąpi w terminie do 7 dni od losowania po uprzednim powiadomieniu wylosowanych
osób.
10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.
11. Interpretacje niniejszego regulaminu oraz ewentualne rozpatrywanie wniosków Komisji Konkursowej
dotyczących losowania oraz przyznawania nagród należy wyłącznie do Organizatora.
*odpady biodegradowalne- odpady po owocach i warzywach, resztki ugotowanych warzyw, obierki, skorupki
jaj, łupiny orzechów, resztki produktów mlecznych (bez opakowań), fusy po kawie, saszetki po herbatach, stare
pieczywo, zwiędłe kwiaty, ziemia po kwiatach doniczkowych oraz trawa, gałęzie i inne odpady zielone
z pielęgnacji ogrodów i zieleńców.
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