
ZARZĄDZENIE NR / 2019 

STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia .i/, grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu akcji ekologicznej 
„Choinka za makulaturę”

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), zarządzam co następuje:

§1
Ustalam Regulamin akcji ekologicznej „Choinka za makulaturę” w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



■vaZałącznik do Zarządzenia Nr ..T9.../20I9 
Starosty Łowickiego 

z dnia tirndnia 2019r.

Regulamin akcji ekologicznej „Choinka za makulaturę”

1. Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30. 
99-400 Łowicz -  koordynatorem -  Wydział Ochrony Środowiska. Rolnictwa 
i Leśnictwa.

2. Celem akcji jest:
-  zbiórka makulatury jako surowca do powtórnego wykorzystania w celu 

zmniejszenia ilości wycinanych drzew;
-  dokonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów;
-  zmniejszenie problemu utylizacji choinek z tworzyw sztucznych.

3. Akcja skierowana jest do osób fizycznych i innych podmiotów z terenu Powiatu 
Łowickiego.

4. Akcja odbędzie się 16 grudnia 2019 roku na parkingu przy budynku Starostwa 
Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30, od godz. 11:00 do godz. 16:00 
lub do wyczerpania świerków, o których mowa w pkt 5.

5. Po dostarczeniu na miejsce akcji makulatury (oprócz kartonów i rozdrobnionych kartek, 
np. z niszczarek), osoba oddająca, otrzyma świerk srebrny -  Picea Pungens ‘Glauca’
0 wysokości 120cm-l 50cm w donicy (waga drzewka w donicy to ok 25kg).

6. Dostarczona makulatura powinna być odpowiednio przygotowana -  zważona
1 związana w paczki po 15 kg.

7. Wydane świerki podlegają rejestracji w dokumencie „Rejestr wydanych drzew” 
(załącznik nr 1).

8. Do rozdysponowania są 222 sztuki świerków.
9. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 1 drzewko.
10. W przypadku nie rozdysponowania do godziny 16:00 drzew przeznaczonych na akcję, 

Zarząd Powiatu Łowickiego zadecyduje o ich podziale pomiędzy wybrane jednostki 
organizacyjne Powiatu Łowickiego.



Załącznik Nr 1 do Regulaminu akcji 
ekologicznej „ Choinka za makulaturę ”

REJESTR WYDANYCH ROŚLIN

L.p. Ilość zdanej makulatury (kg) Czytelny podpis odbiorcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu, 
przy ul. Stanisławskiego 30. 99-400 Łowicz.

2. Inspektorem ochrony danych jest Mirosław Kret, nr telefonu: 46 854 94 14. adres mail: 
mi rosła u .kret/rpowiatl o w i c kupi-



3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w  celu organizacji działań z zakresu edukacji 
ekologicznej w celu propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego 
rozwoju, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane mogą być ujawnione mieszkańcom Powiatu Łowickiego, a w szczególności uczestnikom 
biorącym udział w akcji ekologicznej „Choinka za makulaturę”. Dane osobowe mogą być 
przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz. U. z 201 1 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27. poz. 140).

6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz wycofania zgody.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych 
osobowych państwa dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym. Są Państwo zobowiązani 
do ich podania a konsekwencją niepodania będzie brak możliwości przystąpienia do konkursu.

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości.


