
ZARZĄDZENIE NR 130/2021
BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia, przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Konkursu "Zielone Podwórko 2021"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 17, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), zarządza się co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się i zatwierdza Regulamin Konkursu "Zielone Podwórko 2021" z załącznikiem, stanowiący 
integralną część niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta Lubań 

Arkadiusz Słowiński
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REGULAMIN KONKURSU  

„Zielone Podwórko 2021” 
 

§ 1 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Dofinansowanie w ramach Konkursu „Zielone Podwórko 2021” dotyczy 
zagospodarowania terenów przyległych do budynku/ów Wspólnot, użytkowanych przez       
ich mieszkańców. Celem Konkursu jest poprawa warunków ekologicznych, użytkowych                    
i estetycznych terenów położonych w granicach miasta Lubań. 
2. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Miasta Lubań. 
3. Komisja rozstrzygająca Konkurs będzie składać się z przedstawicieli Wydziału OŚiGP, 
Referatu ZO UM Lubań i RCEE MiPBP Lubań. 
4. Adresatem Konkursu są Wspólnoty mieszkaniowe zlokalizowane na terenie miasta 
Lubań, których mieszkańcy korzystają z terenów przyległych do zarządzanych nieruchomości. 
5. Zagospodarowanie wykonane w ramach Konkursu obejmuje teren przyległy                  
do Wspólnoty, użytkowany przez jej mieszkańców, zgłoszony we wniosku. Wniosek mogą 
składać Wspólnoty mieszkaniowe wspólnie bądź odrębnie, poprzez swojego Zarządcę.  
6. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie po złożeniu przez Zarządcę wypełnionego      
i podpisanego wniosku wraz z załącznikiem. 
7. W Konkursie przyznawane są nagrody w postaci małej architektury parkowej (ławki, 
donice, kosze na śmieci, stojaki rowerowe).  
8. Termin składania wniosków – do dnia 17 września 2021 roku.  
9.     Informacje o Konkursie można uzyskać w Wydziale OŚiGP UM Lubań pod numerami 
telefonów: 75 646 44 37, 75 646 44 35.  
 

§ 2 
 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA 
1. Wniosek wraz z załącznikiem należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Lubań, pokój nr 9, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań.  
2. Dokumentacja konkursowa musi zawierać:  

a) Wniosek konkursowy – podpisany przez Zarządcę w ramach posiadanych 
pełnomocnictw do występowania w imieniu Wspólnoty (wzór wniosku – załącznik nr 1 
do Regulaminu); 
b) Mapka z oznaczeniem terenu, którym zarządza Wspólnota lub z którego 
korzystają jej mieszkańcy. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Konkursu „Zielone Podwórko 2021” 

 

WNIOSEK 

 

 z dnia ………………………….. 
o przyjęcie projektu zagospodarowania terenu do realizacji w ramach  

Konkursu „Zielone Podwórko 2021” 
 

1. Wspólnota Mieszkaniowa1 (nazwa, adres): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP: ……………………………………………………….. REGON: …………………………………………………………… 
 
2. Zarządca – osoba kontaktowa (imię i nazwisko, adres) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: ………………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………….. 
 
3. Adres i oznaczenie ewidencyjne działki objętej projektem: 
 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
Numer działki: ………………………. Arkusz mapy ………………………….. Obręb …………………………….. 
 
 
 
 

………………….……………………………….. 
Data i podpis osoby składającej wniosek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do wniosku:  
1. Mapka z oznaczeniem terenu, którym zarządza Wspólnota lub z którego korzystają jej 
mieszkańcy. 
  

 

                                                 
1 W przypadku składania wniosku wspólnie przez kilka Wspólnot Mieszkaniowych, dane kolejnych Wspólnot należy wpisać na osobnych 

wnioskach, przy czym dane osoby upoważnionej do kontaktu powinny być jednakowe na każdym z wniosków; wszystkie wnioski powinny 

zostać spięte i ponumerowane. 
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