
ZARZĄDZENIE NR 33/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia Miejskiego Konkursu „Zielony Luboń” 
oraz powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zorganizować i przeprowadzić Miejski Konkurs „Zielony Luboń”.

§ 2. Konkurs „Zielony Luboń” przeprowadzony zostanie corocznie, w terminie i na 

zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

- Cichoń Joanna

- Frąckowiak Katarzyna

- Gawelski Hieronim

- Perz Agnieszka

- Popławski Michał

- Strączkowska Agata

- Wolniewicz Paweł

§ 4. Uchyla się zarządzenie Burmistrza Miasta Luboń nr 31/2016 z dnia 1 kwietnia 

2016 roku w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia Miejskiego Konkursu „Zielony 

Luboń” oraz powołania komisji konkursowej.

§ 5. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. ochrony środowiska 

Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Luboń.

2. Nadzór nad wykonaniem powierza się II Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej, podlega opublikowaniu na stronie internetowej Miasta 

Luboń oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Luboń.

1) Zm. poz. 1579 i 1948.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2017

Burmistrza Miasta Luboń

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Regulamin Miejskiego Konkursu
„Zielony Luboń”

§ 1.  CEL KONKURSU

1. Poprawa estetyki miasta, dbałość o własne posesje, ogrody i balkony.

2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań mających pozytywny wpływa na 

podniesienie wizerunku miasta.

3. Współzawodnictwo mieszkańców Lubonia.

§ 2.   ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Miejskiego Konkursu „Zielony Luboń”, zwanym dalej konkursem, jest 

Burmistrz Miasta Luboń.

2. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową.

§ 3.   WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Miasta Luboń posiadających: balkon/taras, 

ogródek przydomowy oraz osób dbających o ogródki przyblokowe.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, który 

należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Luboń (pl. E. Bojanowskiego 2). Wzór 

formularza zgłoszeniowego określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny 

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Luboń oraz na stronie internetowej: www.lubon.pl ).

3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 czerwca.

4. Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:

Kategoria I - Najpiękniejszy ogród – do tej kategorii można zgłaszać posesję, ogrody 

kwiatowe, ogrody przyblokowe oraz inne tereny zieleni (za zgodą właściciela 

nieruchomości),

- Kategoria II - Najpiękniejszy balkon – do tej kategorii można zgłaszać balkony lub tarasy.

- Kategoria III – Najpiękniejszy teren przed domem - do tej kategorii należy zgłaszać ogrody 

zlokalizowane od strony ulicy.
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5. Kryteria oceny metodą punktową (skala 0-5 punktów za każde kryterium):

a) ogólny wygląd ogrodu, wrażenia estetyczne,

b) różnorodność gatunków zieleni,

c) pomysłowość w rozmieszczeniu zieleni,

d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej,

e) kompozycje kwiatowe, utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy.

§ 4.  KOMISJA KONKURSOWA

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, powoływana przez Burmistrza Miasta 

Luboń.

2. Wszystkie zgłoszenia do konkursu będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową.

3. W terminie od 20 czerwca do 30 czerwca przeprowadzone zostaną oględziny 

zgłoszonych propozycji.

§ 5. NAGRODY

1. Ogłoszenie wyników, wystawa zdjęć ogrodów i balkonów/tarasów oraz uroczyste 

wręczenie nagród laureatom nastąpi w miesiącu wrześniu.

2. Nagrody w konkursie przyznane zostaną laureatom w poszczególnych kategoriach (od 

I - III miejsca).

3. Fundatorem nagród będzie Miasto Luboń oraz sponsorzy.

4. Lista laureatów konkursu oraz zdjęcia zostaną opublikowane w lokalnych środkach 

masowego przekazu oraz na stronach www.lubon.pl

§ 6.  POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości 

i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych 

osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych, (Dz. U.2016, poz. 922) przez Organizatorów.

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Rady Miasta Luboń, pracownicy 

Urzędu Miasta Luboń oraz członkowie komisji konkursowej.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Miejskiego Konkursu „Zielony Luboń”

ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
„Zielony Luboń”

Luboń, dnia ….........................

...................................................................................................................................

imię i nazwisko, nr telefonu osoby zgłaszającej obiekt do konkursu

(jeżeli zgłaszający jest właścicielem obiektu – zapis ten należy pominąć)

.....................................................................................................................................

imię i nazwisko, nr telefonu właściciela obiektu zgłoszonego do konkursu

..........................................................................................................................................

lokalizacja obiektu zgłoszonego do konkursu (adres nieruchomości)

Kategoria kwalifikacji obiektu zgłoszonego do konkursu:

- Kategoria I – Najpiękniejszy ogród (posesja, ogrody kwiatowe, ogrody przyblokowe, inne 

tereny zielone)

- Kategoria II – Najpiękniejszy balkon (balkon, taras)

- Kategoria III - Najpiękniejszy teren przed domem (teren zielony zlokalizowany od strony 

ulicy)

(proszę zaznaczyć „X” w odpowiednim polu)

Charakterystyka obiektu zgłoszonego do konkursu:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

...........................................

podpis osoby 

zgłaszającej
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Luboń z siedzibą 

w Luboniu, pl. E.Bojanowskiego 2

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji w mediach informacji 

o laureatach konkursu

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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