Zarządzenie nr 3296/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2022 roku
w sprawie organizacji przez Gminę – Miasto Płock akcji sadzenia drzew pt.: „Drzewa
Młodych Płocczan”.
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528 ze zm.) oraz
art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2022r. poz. 559 ze zm.), zarządza się, co następuje:
§1
Gmina – Miasto Płock organizuje akcję sadzenia drzew pt.: „Drzewa Młodych
Płocczan”, która odbywać się będzie cyklicznie, co roku na terenach stanowiących
własność Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa w granicach administracyjnych
miasta Płocka.
§2
Głównym celem akcji jest pobudzanie aktywności mieszkańców miasta, poprzez
udział w sadzeniu drzew upamiętniających narodziny najmłodszych mieszkańców
Płocka.
§3
Szczegóły dotyczące akcji „Drzewa Młodych Płocczan” określa Regulamin, który
stanowi załącznik do zarządzenia.
§4
Uchyla się zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka: nr 3303/2017 z 1 czerwca 2017r., nr
4256/2018 z 29 maja 2018r., nr 544/2019 z 20 maja 2019r., nr 1470/2020 z 14 maja
2020r., nr 2383/2021 z 20 maja 2021r.
Wykonanie
zarządzenia
ds. Komunalnych.

powierzam

§5
Zastępcy

Prezydenta

Miasta

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Płocka

Załącznik
do zarządzenia nr 3296/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2022r.

Regulamin akcji „Drzewa Młodych Płocczan”
I. Zasady Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Drzewa Młodych
Płocczan”, zwana dalej „akcją”.
2. Organizatorem akcji jest Gmina – Miasto Płock, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości upamiętnienia narodzin
najmłodszych mieszkańców Płocka, poprzez udział uczestnika akcji w sadzeniu
drzewa na terenie wybranego przez siebie osiedla. Dodatkową formą upamiętnienia
narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia (poprzez wbicie w ziemię przed
drzewem) tabliczki, z wpisaną przez uczestnika akcji treścią np. datą narodzin
dziecka, imieniem, nazwiskiem itp.
4. Organizator, poprzez akcję sadzenia drzew wspólnie z mieszkańcami, pragnie
kształtować postawy proekologiczne oraz pobudzać aktywność obywateli miasta
Płocka.
II. Warunki udziału w akcji
1. Do akcji może przystąpić każdy pełnoletni mieszkaniec miasta Płocka, który pragnie
upamiętnić narodziny dziecka urodzonego w okresie od 1 czerwca poprzedniego
roku do 1 czerwca roku następnego.
2. Zadaniem uczestnika akcji będzie: wykopanie dołu pod drzewo zgodnie
z wytycznymi Organizatora (planowane jest sadzenie drzew o wysokości minimum
2 metrów), osadzenie drzewa w dole wspólne z pracownikami firmy wyłonionej
przez Gminę oraz zasypanie ziemią bryły korzeniowej, a także wbicie w ziemię przed
drzewem tabliczki z wpisaną przez siebie treścią, o której mowa w pkt III
ppkt 13 Regulaminu.
3. Na terenie akcji do dyspozycji będą pracownicy firmy wyłonionej przez Gminę
i w indywidualnych przypadkach możliwe jest wykonanie przez uczestnika mniejszej
liczby prac niż wymienione w ppkt 2.
4. Dla każdego dziecka można posadzić tylko jedno drzewo.
5. Uczestnikiem akcji może być jedynie mieszkaniec miasta Płocka zameldowany
w Płocku, co będzie weryfikowane przez Organizatora w Ewidencji Ludności.
6. Uczestnicy będą mogli wybrać lokalizację planowanego do posadzenia drzewa,
spośród wskazanych przez Organizatora osiedli na terenie miasta, poprzez
zaznaczenie swojego wyboru w formularzu zgłoszeniowym.
7. Udział w akcji jest bezpłatny.
8. Zakupu drzew oraz tabliczek dokonuje Organizator.
9. Organizator zobowiązuje się do pielęgnacji drzew.
10. Za przygotowanie terenu do przeprowadzenia akcji odpowiada Organizator.
11. Organizator nie zapewnia narzędzi oraz innych materiałów potrzebnych do sadzenia
drzew, w tym: szpadli, rękawiczek ogrodniczych, odzieży ochronnej itp. Uczestnik
zobowiązany jest zapewnić narzędzia i odpowiedni strój we własnym zakresie.
12. Akcja odbywać się będzie jeden raz do roku. Termin rozpoczęcia akcji planowany
jest na październik/listopad/grudzień (jeżeli pozwolą warunki pogodowe). Kolejne
edycje akcji planowane są jesienią w latach kolejnych.
13. Mieszkańcy Płocka zainteresowani przystąpieniem do akcji wypełniają formularz
zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora www.plock.eu.
14. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie tylko na stronie internetowej Organizatora
od dnia 1 czerwca danego roku. Termin naboru zostanie zakończony po wyczerpaniu
puli drzew przewidzianych do posadzenia w danej edycji lub najpóźniej w dniu 1
września danego roku, przez wyłączenie formularza zgłoszeniowego.
15. Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej o ilości drzew planowanych
do posadzenia w ramach każdej edycji.

16. Ze względu na ograniczoną liczbę drzew oraz tabliczek będą one przydzielane
zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania zaplanowanej puli drzew w ramach
danej edycji.
17. W przypadku większej liczby zgłoszeń na wybrane osiedle, niż przewidziana ilość
drzew, Organizator może zaproponować uczestnikowi inne osiedle, pod warunkiem
niewyczerpania całkowitej puli drzew w aktualnej edycji akcji.
III.

Organizacja i przebieg akcji
1. Akcja odbywa się na terenach będących własnością Gminy-Miasto Płock i Skarbu
Państwa w granicach administracyjnych miasta Płocka.
2. Drzewa sadzone będą zgodnie z planem nasadzeń przygotowanym przez Zespół
Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody Urzędu Miasta Płocka.
3. Sadzenie drzew odbywać się będzie przede wszystkim od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00 w dniach ustalonych przez Organizatora.
4. Organizator poinformuje zgłoszonych uczestników telefonicznie lub e-mailowo
o terminie sadzenia w wybranej lokalizacji.
5. Organizator zastrzega, iż termin sadzenia drzew określony w pkt II ppkt 12 i pkt III
ppkt 4 może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, bądź
inne nieprzewidziane okoliczności.
6. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe użycie narzędzi oraz niestosowanie się
do zaleceń Organizatora podczas przeprowadzania akcji przez uczestnika
i spowodowane przez to urazy na uczestniku lub osobie trzeciej.
7. Uczestnicy akcji mogą sadzić wyłącznie drzewa dostarczone przez Organizatora
i według wytycznych pracowników Zespołu Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody
Urzędu Miasta Płocka oraz firmy wyłonionej przez Gminę, która będzie następnie
pielęgnować drzewa.
8. Drzewa posadzone niezgodnie z Regulaminem Organizatora zostaną przesadzone
w inne miejsce wybrane przez Gminę.
9. Uczestnicy akcji zgłoszeni za pomocą formularza zgłoszeniowego, aby uzyskać
tabliczkę upamiętniającą narodziny dziecka muszą uczestniczyć w akcji osobiście
w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i terminie.
10. Wydawanie tabliczek odbywać się będzie tylko w dniu sadzenia drzew w każdej
z lokalizacji, w której przeprowadzana będzie akcja.
11. Aby uzyskać tabliczkę, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu
pracownikowi Zespołu Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody Urzędu Miasta Płocka,
prowadzącego akcję w danej lokalizacji, aktu urodzenia dziecka, którego narodziny
zostaną upamiętnione lub innego dokumentu urzędowego, który pozwoli
na weryfikację daty urodzenia dziecka.
12. Każdy zgłoszony uczestnik, który okaże się dokumentem potwierdzającym datę
urodzenia dziecka zgodną z zapisami niniejszego Regulaminu (pkt II ppkt 1),
otrzyma tylko jedną tabliczkę dla jednego dziecka. Odbiór tabliczki uczestnik kwituje
podpisem.
13. Na tabliczce, za pomocą wodoodpornego flamastra, uczestnik może wpisać wybraną
przez siebie treść, w szczególności: imię, nazwisko dziecka, datę urodzenia, czy też
wagę urodzeniową, bądź inne dane dotyczące dziecka. Treść tabliczki nie może
zawierać wulgaryzmów i innych treści niedotyczących dziecka.

IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin akcji „Drzewa Młodych Płocczan” dostępny jest na stronie internetowej
Organizatora www.plock.eu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie akcji.
O zmianach Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej.
3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu
akcji rozstrzyga Organizator.
4. Organizator nie odpowiada za szkody na drzewach bądź tabliczkach powstałe w
wyniku kradzieży lub aktów wandalizmu. Drzewa podlegać będą pielęgnacji przez
3 lata od posadzenia przez firmę wyłonioną przez Gminę.
5. W przypadku zniszczenia tabliczki, bądź wypłowienia na niej napisu, tabliczki będą
usuwane przez Organizatora.
6. Organizator nie odpowiada za kradzież tabliczek.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu akcji.
8. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem oraz innych dodatkowych
kosztów związanych z uczestniczeniem w akcji.
9. Organizator nie odpowiada za osoby małoletnie pozostające pod opieką uczestnika
akcji w dniu sadzenia drzew w danej lokalizacji.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe podczas
realizacji akcji w terenie np. zniszczenie/ubrudzenie odzieży wierzchniej, odniesienie
przez uczestników akcji obrażeń w wyniku np. uderzeń podczas niewłaściwego
posługiwania się narzędziami ogrodniczymi itp.
11. Każdy uczestnik, wraz z przystąpieniem do akcji, akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji z akcji w całości lub części, w
przypadku nie uzyskania lub otrzymania w mniejszej ilości środków zewnętrznych na
nasadzenia drzew w ramach akcji, o które wnioskuje.
13. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail dedykowany akcji:
drzewamlodych@plock.eu.

