
ZARZĄDZENIE Nr....¡tól.,/2015

STAROSTY ŁOWICKIEGO

z dnia At. lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu akcji ekologicznej „Drzewko za makulaturę".

Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustalam Regulamin akcji ekologicznej „Drzewko za makulaturę" w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ochrony Środowiska , 
Rolnictwa i Leśnictwa.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załqcznik do Zarzgdzenia Nr //S/2015 

Starosty Łowickiego z dnia

Regulamin akcji ekologicznej „Drzewko za makulaturę"

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

2. Celem akcji jest zbiórka makulatury jako surowca do powtórnego wykorzystania 
w celu zmniejszenia ilości wycinanych drzew oraz dokonywanie nowych nasadzeń 
drzew i krzewów ozdobnych.

3. Akcja skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów z terenu Powiatu Łowickiego.
4. Akcja odbędzie się 30 sierpnia 2015 r w Skansenie w Maurzycach od godziny 12.00 do 

godziny 18.00 lub do wyczerpania talonów o których mowa w pkt. 5.
5. Po dostarczeniu makulatury (oprócz kartonów) na miejsce akcji osoba ( podmiot) 

oddająca otrzyma odpowiednią ilość talonów w zależności od ilości oddanej 
makulatury.

6. Jeden talon stanowi równowartość 3 kg makulatury i jest to minimalna ilość do 
uzyskania jednego talonu.

7. Ilość należnych talonów ustalona będzie według ilości zdanej makulatury po 
zaokrągleniu do pełnych kilogramów:
- do 3 kg makulatury - 1 talon
- od 3 do 5 kg - 2 talony
- od 5 do 7 kg - 3 talony
- od 7 do 9 kg - 4 talony i tak dalej

8. Talony są ponumerowane od nr 1 do 250, podlegają rejestracji w dokumencie „Rejestr 
wydanych talonów (załącznik nr 1).

9.Talon upoważnia do nabycia sadzonki drzewka o wartości wysokości talonu do 
30 września 2015 roku we wskazanym Gospodarstwie Szkółkarskim (zał. nr 2).
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Zał. nr 1 do Regulaminu akcji 
ekologicznej „Drzewko za makulaturę"

Rejestr wydanych talonów

Lp. Ilość w kg zdanej 
makulatury

Ilość wydanych
talonów od n r ....do
nr..............

Czytelny podpis odbiorcy 
talonów



Zał. nr 2 do Regulaminu akcji ekologicznej

„Drzewko za makulaturę"

Starostwo Powiatowe w Łowiczu 
ul. Stanisławskiego 30 
99-400 Łowicz

Nr talonu ...

Wartość talonu : 20 zł \ } / j Ł

Termin realizacji od 31.08.15 r. do 30.09.15 r. yOJf'-

Miejsce realizacji:
Gospodarstwo Szkółkarskie "Błękitne" punkt sprzedaży 
ul. Powstańców 2 w Łowiczu

Regulamin talonu

Talon ważny do 30.09.2015 r.

Talon upoważnia do nabycia drzewka o wartości do wysokości talonu 

Talon stanowi równowartość 3 kg makulatury


