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w sprawie ogloszenia Konkursu pod nazwa I)Od4ry/I swo,/.pomrez.fr przJ/rody,,

Na podstawie art.  30 ust.  1  oraz art.  33  usta\vy z dnia 8 marca  1990 r. o samorzqdzie
gminn)un (Dz. U. 2017 r., poz.  1875), zarzadza sic) co nastepuje:

?1.  Oglasza sis Konkurs pod nazwq "OcfrfuJy. SWdy. POm#Z.kPrZyrOCfy".

?2.  Konkurs,  o  kt6rym  mowa  w  §1,  zostanie  przeprowadzony  w  oparciu  o  Regulamin
Konkursu stanowiapy zalapznik do niniej szego zarzadzenia.

§3.  Wykonanie  zarzadzenia  powierza  sis  kiero\unikowi  Referatu  Rolnictwa  i  Ochrony
Srodowiska w urzedzie Miej skim w Drawsku Pomorskim.

§4. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



REGULAMIN KONKURSU ,,ODKRYJ SWOT POMNIK PRZYRODY9)

Przedmiot regulaminu
§1.  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej  %Regulaminem", okreSla warunki uczestnictwa w

konkursie  ,,Oc7twJy'  SWdy' PO773#Z'k P71ZyrOC7ry99,    zwanym  dalej  wKonkursem,,,  a  takze  kyrferia
oceny prac Konkursolvych i warunki nagradzania zlvyciezc6w.
2.   Przedmiotem   Konkursu  jest   lvyb6r   w   2018   roku   3   pomnik6w  przyrody   spoSr6d
nadeslanych zgloszch i nagrodzenie zlvyciezcy.
3. Honorolvy patronat mad Konkursem objelo Polskie Towarzystwo Dendrologiczne oddzial
w Szczecinie.
4. Patronat medialny mad Konrfursem objql Glos Koszalihski.

COL Konkursu
§2. 1. Konkurs ma na celu:

1)   wskazanie  na terenie  gminy  Drawsko  Pomorskie  obiekt6w  o  szczeg61nej  wartoSci
przyrodniczej 9 naukOWej 9 kulturowej ) historycznej lub kraj obrazowej i turystycznej ;

2)   lvyb6r obiekt6w, kt6re otrz)maja status  pomnik6w przyrody;
3)   poprawienie walor6w estetycznych gminy Drawsko Pomorskie;
4)   zwi?kszenie- SwiadomoSci  ekologicznej  i  przyrochiczej  wir6d  mieszkalc6w  gminy

Drawsko Pomorskie ;                                                                           I
5)   rozwijanie umiej?tnoSci dostrzegania i uwraZliwiania na piekno przyrody.
2.   W lvyniku Konkelrsu lvylonieni i nagrodzeni zostang autorzy najciekawszych zgloszeh

konkursolvych o tematyce wskazanej w § 5 Regulaminu z uwzg1?dnieniem kryteri6w,
o kt6rych mowa w § 5 Regulaminu.

Organizatorzy Konkursu
§3. Organizatorem Konkursu j est gmina Drawsko Pomorskie.

Zakees terytorialny i uczestnicy
§4. 1.Konrfurs zostanie przeprowadzony na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
2.    Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych udzialem w Konkursie.
3.    W  Konkursie  nie  moga  brae  udziafu  pracolunicy  Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku

Pomorskim.

Zgloszenie konkurs owe
§5. Zgloszenie konkursowe powinno spelnia6 nastepuj ape kryteria:

1)   zglaszane  obiekey  musza  spelnia6  kyrferia  okreSlone  w  art.  40  ustarvy  z  dnia  16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

2)   zglaszane obiekty nie moga bye polrmikami PrZyrOdy;
3)   zgloszenie konkursowe powinno zosta6 vypehione wjezyfu polskim.

|h7arunki udzialu w konkursie
§6.  1.  Udzial w Konkursie i podanie danych zwiqzanych z udzialem w Him sa calkowicie

dobrowo lne.
2.   Zgloszenie   udziafu   w   Konrfursie   jest   r6lmoznaczne   z   akceptacja   niniejszego

Re gul aminu.
3.   Termin skladania prac konkursolvycfi lvyznacza sis od dnia 1 stycznia 201 8r.
4.   Zg[oszenie udzialu w Konkursie nale2y dokona6 w nieprzekraczalnym terminie do 30

czerwca 201 8 r.



5.   W -przypadku zgloszenia przez r6Znych uczestnik6w konkursu tego  samego  obie]rfu
dalszej  ocenie zostana poddane tylko te zgloszenia,  kt6re  zostana dostarczone jako
pie]wsze przy czym decydowa6 bedzie data i godzina lxplyvll Zgloszenia.

6.   Miejscem  zgloszenia  udziafu  w  konrfursie  i  dostarczania  zgloszed jest  sekretariat
Urzedu  Miejskiego  w  Drawsku  Pomorskim,  u1.  Gen.  W1.  Sikorskiego  41,  78-500
Drawsko Pomorskie.

7.   Prace   konkursowe   moZna   zglasza6   osobiScie   lub   za   poSrednictwem   operatora
pocztowego na adres Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim u1. Gen. W1. Sikorskiego
41,  78-500  Drawsko  Pom,  przy  czym  za  date  zlozenia  zgloszenia  uznaje  sic  date
wplywu do ww. urzedu.

8.   W  przypadku  przesylania  prac  przesylka  kuriersky  lub  pocztowa  na  opakowaniu
powinien znaleZ6 sis dopisek: ,,Oc7rfupr/. sw/y. poz727eZ.frP71ZJ/rOCJry99.

9.   KaZdy zglaszajapy moze zglosi6 tylko jeden obiekt.
10. W   Konkursie   wezma  udzial   tylko   prace   spelniajace   warunki   wskazane   w   §5

Regulaminu, nadeslane lub dostarczone do 30 czerwca 201 8 r.
ll. Do   zgloszenia  powinno  bye   zalaczone  podpisane  przez  zglaszajacego   lub  jego

opierfuna   pravIlegO   OSwiadczenie,   kt6rego   treS6   zawiera   zalapznik   ur   2   do
Re gulaminu.

12. Zgloszenie  musi  zawiera6  map?  sytuacyjna  z  lokalizacja  obielrfu  oraz  fotografle
zglaszanego obiektu.

1 3. Do konkursu zostana dopuszczone jedynie zgloszenia, kt6re w spos6b oczywisty beda
nawiazywaly do ce16w i tematyki Konkursu, a ponadto beda spelnialy wszystkie inne
wanmki okreSlone w niniej sz)- regulaminie.

14. Do   Konrfursu  zostana  dopuszczone  jedynie  te  zgloszenia  kt6re  bedq  zawieraly
popisane  oSwiadczenie  o  zgodzie  na  przetwarzanie  danych  osobolvych  zawarte  w
zalapzniku ur 3 do Regulaminu Konkursu.

15. W przypadku gdy zglaszany obiekt znajduje si? na terenie nie nalezapym do Gminy
Drawsko    Pomorskie,    lvymagane   jest   dolaczenie   pisemnej    zgody   wlaSciciela
nieruchomoSci na druku stanowiap)m zalacznik ur  4 do Regulaminu.

Przebieg Konkursu
?7. 1. Konkurs ma charckter jednoetapolvy.

2.   Przyjmowanie zgloszch konkursolvych odbedzie  sis w okresie od  1  stycznia 2017 r.
do 30 czerwca 2018 r.

3.   WeryflkaCja Zgloszeh jak r6lunieZ proponowanych pomnik6w b?dzie miala miejsce
w okresie od 1 1ipca 2018 r. do 31 paZdziemika 2018 r..

4.   Uzgodnienie  lvybranych  propozycji  z  wlaScilvym  organem  ochrony  Srodowiska  w
przypadku gdy j est to lvymagane prawem.

5.   Uroczyste ogloszenie lvynik6w Konrfursu nastapi do 3 1 paZdziemika 201 8 r.
6.   Ogloszenie statutu pomnika przyrody dla trzech zlvyci?skich obiekt6w nastapi na sesji

Rady Miej skiej w Drawske Pomorskim.

Komisj a konkursowa
§8.   1.  Zgloszenia  konkursowe  spelniajace  wszystkie  w)-ogi  zawarte  w  niniejsz)-
regulaminie   poddane   zostana   ocenie   Komisji   Konkursowej,   sklad   kt6rej   zostanie
okreSlony odrebnym zarzqdzeniem Burmistrza Drawska Pomorskiego.
2. Komisj a Konkursowa czuwa6 bedzie mad prawidiowoScia przebiegu Konkursu, dokona
oceny zgloszeh kon]ursolvych, jak r6lrmieZ lvyloni najlepsze spoSr6d nich oraz przyzna
nagrody.



3.  Najlepsze  zgloszenia  zostang  lvybrane  z  zastosowaniem  nastepujapych  kryteri6w
OCeny:
1)  1okalizacji proponowanego pomnika przyrody;
2)  wartoSci przyrodniczej ;
3)   wartoSci historycznej ;
4)  walor6w estetycznych;
5)  uzasachienia zawartego w zgloszeniu konkursolvym.

4.    SpoSr6d   nadeslanych   w   terminie   zgloszeh   konkursolvych   spelniajapych   lvymogi
Regulaminu Komisj a Konkursowa lvybierze trzy obiekty.
5. Z rozstrzygniecia Konkursu zostanie sporzadzony protok6l, kt6ry zostanie podpisany przez
czlonk6w Komisj i.
6. Decyzja Komisji Konrfursowej  co do lvyboru najlepszego zgloszenia jest ostateczna i nie
przysluguje od niej odwolanie.
7.  Ogloszenie lvynik6w Konkursu wraz z prezentacja najlepszego zgloszenia nastapi do  3 1
paZdziemika 201 8 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogloszenia lvynik6w Konkursu
zostanie zamieszczona na stronach intemetolvych gminy Drawsko Pomorskie.
8. Zgloszenia konkursowe, kt6re nie zostaly nagrodzone ani lvyr62nione stanowia wlasnoS6
organizatora i po stronie organizatora lezy podjecie decyzji, co do dalszych ich los6w.

Nagrody
§9. 1. Zlvyciezcy Konkursu nagrodzeni zostang moZliwoScia nadania imienia lub nazlvy dla

proponowanego przez zglaszaj apego obiektu, przy czym nazwa ta musi zosta6 zaakceptowana
przez Komisj e Konkursowa.

2.   Zlvyciezcy  Konkursu  otrz)-ajq  dodatkowo  nagrody  rzeczowe,  kt6rych  rodzaj   i
watoS6 okreSli organizator Konkursu.

3.   Wreczenie  nagr6d  rzeczolvych  nastapi  podczas  uroczystoSci,  o  kt6rej   uczestnicy
Konrfursu zostana poinformowani w spos6b wskazany w? 8 ust.7 Regulaminu.

4.   Organizator Konkursu moZe  dodatkowo  uhonorowa6  autor6w najlepszych zgloszeh
konkursolvych poprzez ich publikacj e) a takze umieszczenie wizerunk6w ich autor6w
na stronach intemetolvych gminy Drawsko Pomorskie.

Dane osobowe
§10. 1. Przystepujap do Konkursu, uczestnik winien lvyrazi6 zgode na:

1)   przetwarzanie     przez     organizatora    jego     danych     osobolvych     na     potrzeby
przeprowadzenia  Kon]ursu  i   realizacji  jego   ce16w,   na  warunkach   okreSlonych
w ustawie z 29 sieapnia 1997 r. o ochronie danych osobo\vych;

2)   nieodplatna publikacje  (prezentowanie publicznie  w  dowolny  spos6b,  w tym m.in.
w Intemecie)    zgloszenia   konrfursowego    uczestnika,   jego    wizenmku,    imienia,
nazwiska,  informacji  o  miejscowoSci,  w  kt6rej  mieszka  i/1ub  o  szkole,  do  kt6rej
ucz?szcza, w ramach promocj i Konkursu oraz dzialalnoSci organizatora.
2.  Odmowa   dostarczenia   dorfumentQw   lvymaganych   w   Regulaminie   skutkowa6

bedzie odrzuceniem zgloszenia.

Obowiqzywanie Regulaminu
§11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z t)-, Ze zmiany

wchodza  w  zycie  po  7  dniach  od  daty  zamieszczenia  zmienionej  treSci  Regulaminu  na
stronach intemeto\vych gminy Drawsko Pomorskie.



Zalacznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 9)Odfrryj swo,/. pomJ!Z.fr PJ.ZJ/rodJ),,
Karta zgtoszenia proponowanego obiektu

1.    Dane zgtaszajacego obiekt

Wypelni€ naleZy drukowanymi literami

lmie*

Nazwisko*

Adres*

Kod pocztowy*

MiejscowoS€*

Tel. kontaktowy

Prosze zaznaczy€/ stawiaJ'aC ,,X" W OdPOWiednim POlu

a        drzewo1 E,           krzew/y2 E!               i r6dto

E!      wodospad E       wywierzysko E                skatki

•E            jar ffi              jaskinia E!.     gtaz/y narzutowe3

E!,     aleja drzew4
l#l          lnne  :                                                                                          ............-..................

Proponowane  imie  (nazwa)  pomnika:........................-..............-.....................................................

2.    Lokalizacja proponowanego pomnika
Miejscowo5€*

Gmina* Drawsko Pomorskie

Numer ewidencyjny dziatki wg. ew. grunt6w*

Obreb ewidencyjny dzialki wg. ew. grunt6w*

Wsp6lrzedne geograficzme*

3.   Drzewo

Gatunek drzewa*

Obw6d na wysokoSci 130 cm *

4.   VJrZ!€NIIY

Gatunek *

WysokoS€ *

powierzchnia  (szacunkowa)*



5.   Glaz narzutowy

SzerokoS€ w najszerszym miejscu*

6.    AleJ'a drZeW

Gatunek drzew*
Jednorzedowa Dwurzedowa

E! g
Liczba drzew*

DtugoS€ alei:*

7.   Uzasadnienie wyboru*

Zataczniki* /**   EE    mapa sytuacyjna z lokalizacja obiektu            E        fotografia obiektu

( Data) (Czytelny podpis)

1)    w przypadku zgtaszan.la drzewa nalezy wypetni6 cze56 tabeli oznaczoneJ. Pkt. 3

2)    w przypadku zgtaszania krzewu/6w naleZy wypetni6 czeS6 tabeli oznaczonej pkt. 4

3)    w przypadku zgtaszania gtazu narzutowego nalezy wypetni6 czeS6 tabeli oznaczonej pkt. 5

4)    w przypadku zgtaszania alei drzew nale2y wypetni€ czeS6 tabeli oznaczonej pkt. 6

*   Pole kt6re naleZy wypetni6, pod rygorem dyskwalifikacji zgtoszenia.

**  Dotaczenie zatacznik6w jest obligatoryjne



Zatacznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ,,Ockryy. sw6j pomn/.k przyrod//

(Imie i Nazwisko  opiekuna)

Bedac opiekunem prawnym*

OSwiadczenie

(MiejscowoS6, data)

wyraZam zgode na J'ej/jegO udZiat W

honkurs.le ekologivlcznym "Odkryj sw6j pomnI.k PrZyrOdy"

OSwiadczam, iZ zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(I.j.  Dz.  U. z 2016 r.  poz. 922).wyraZam zgode na  przetwarzanie danych osobowych...........................

.......................... do cel6w zwiazanych z jego udziatem konkursie ,,Ockryy.sw6/pomn/.kprzyrody".

(miejscowoS6, dclta) (Czytelny podpis)

* Za opiekuna prawnego- uczestnika konkursu - uwaZa sic przedstawiciela ustawowego osoby

matoletnieJ. nP.  rOdZiCa dZieCka.



Zatacznik nr 3 do Regulaminu Konkursu "Ockry/. sw6j pomn/.k przyrod/I

(lmie i  Nazwisko) (MieJ'SCOWOS6,  data)

OSwiadczenie

1)  OSwiadczam, Ze zapoznalam/lem sis z regulaminem Konkursu   " Ot7foJy' SW/i PO77e7eZ'#P71ayrOCfy " i
akceptuje jego warunki.

2)  OSwiadczam,    iZ    lvyraZam/   nie    wysa2am*    zgode    na    nieodplatna    publikacje    zgloszenia
konkursowego oraz wizerunfu uczestnika w Intemecie i w lvybranych przez organizatora konkursu
mediach.

3)  Ofwiadczam,  Ze lvyraZam/ nie wyraZam*  zgode  na przetwarzanie  przez  organizatora Konkursu
danych osobolvych uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz w celach zwiazanych z

prezentacj a j ego zgfoszenia konkursowego.
4)  Ofwiadczam, iZ zgloszenie jest vynikiem osobistej dzialalnoSci tw6rczej uczestnika.
5)  OSwiadczam,   i2   z   chwila   przekazania   zgfoszenia   konkursowego   organizatorowi   Konkursu

uczestnik  nieodplatnie,  bezterminowo  i  na  zasadzie  lvylapznoSci  przenosi  na  Gmine  Drawsko
Pomorskie majatkowe prawa autorskie do niego w rozumieniu przepis6w ustarvy z dnia 4 lutego
1994 I. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(podpis)

*Niepotrzebne skreSli€



Zatacznik nr 4 do Regulaminu Konkursu ,,Ockry/. sw6j pomn/'fr przyrod/I

(Imie i nazwisko)

oSwIADCZENI E

(MiejscowoS6 i data)

OSwiadczam,  iZ wyraZam  bezwarunkowa zgode  na wstep  Komisji  Konkursowej  delegowanej

przez  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  na teren  nieruchomoSci  stanowiacej  moja wtasnoS€
oraz    zobowiazuje    sic    do    udostepnienia    przedmiotowej    nieruchomoSci    potoZonej    w

m iejscowoSci przy  ul. o   nr.   dziatki

I......................  obr...................  w  celu  oszacowania  ewentualnego  zakwalifikowania     obiektu

jako potencjalny pomnik przyrody.

OSwiadczam,  iZ wyraZam  zgode  na  objecie  ochrona  obiektu  poprzez  ustanowienie  pomnika

przyrody znajdujacego sis na terenie stanowiacym moja wtasnoS6.

posiadam-   SwiadomoS6,    Ze    w    przypadku    odmowy    udostepnienia    nieruchomoSci    do

przeprowadzenia   oszacowania   ewentualnego   zakwalifikowania   obiektu   jako   potencjalny

pomnik  przyrody  zataczone  zgtoszenie  bedzie  uznane  za  niekompletne,  a  co  za  tym  idzie
zostanie odrzucone przez Komisje Konkursowa juZ na etapie weryfikacji zgtoszeh.

Podpisy wtaScicieli nieruchomo5ci*

Nazwa wtaSciciela Nr PESEL wta5ciciela Czytelny podpis wtaSciciela

*w przypadku gdy prawo do nieruchomoSci posiada wiecej nil jeden wtaScicieI, wymagame sa podpisy wszystkich wsp6twtaScicieli.


