Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2021
Burmistrza Drzewicy
z dnia 12 marca 2021 r.

REGULAMIN AKCJI SPOŁECZNEJ
„CZYSTA DRZEWICA”
1. Akcja społeczna „Czysta Drzewica”, zwana dalej „Akcją”, odbywa się w ramach obchodów Międzynarodowego
Dnia Ziemi.
2. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski w Drzewicy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy.
3. W miejscach publicznych, na terenie Gminy Drzewica, akcja społeczna z udziałem mieszkańców oraz grup
zorganizowanych, będzie przeprowadzona w dniach od 19 kwietnia 2021 r. do 23 kwietnia 2021 r.
4. Miejsca i terminy sprzątania będą wyznaczone przez Urząd Miejski w Drzewicy, w porozumieniu z osobami,
które zadeklarowały indywidualny udział w akcji lub opiekunami grup zorganizowanych.
5. Akcja nie obejmuje usuwania odpadów niebezpiecznych – do tego celu wyznaczony jest specjalny zespół
w ramach funkcjonowania służb miejskich.
6. Akcja polega na sprzątaniu porzuconych odpadów „bytowych” na terenach publicznych. Zebrane
selektywnie odpady należy zabezpieczyć i pozostawić w odpowiednich workach ustawionych w punktach
wyznaczonych przez Urząd Miejski w Drzewicy.
7. Uczestnikami Akcji mogą być:
a) pełnoletni mieszkańcy Gminy Drzewica oraz dzieci pozostające pod opieką rodziców bądź pełnoletnich
opiekunów, którzy uczestniczą w akcji indywidualnie, po uprzednim zgłoszeniu udziału w akcji,
b) grupy zorganizowane (placówki oświatowe, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, itp.)
zgłoszone przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu organizującego grupę, przy czym osoby
niepełnoletnie, w tym uczniowie placówek oświatowych pozostają pod opieką nauczyciela lub pełnoletniej
osoby wskazanej w zgłoszeniu.
8. Pełnoletni opiekunowie grup, o których mowa w pkt 7, biorą odpowiedzialność za osoby małoletnie wchodzące
w skład grup i pozostające pod ich opieką, co potwierdzają podpisem na liście znajdującej się u Koordynatora.
9. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, liczebność grup uzależniona będzie od obowiązujących w dniu
przeprowadzenia akcji ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
10. Koordynatorem akcji jest wyznaczony przez Burmistrza Drzewicy pracownik Referatu Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki Gruntami, zwany dalej „Koordynatorem”.
11. Koordynator akcji jest odpowiedzialny za:
a) kwestie organizacyjne i logistyczne,
b) wydawanie uczestnikom akcji worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz regulaminu akcji,
c) edukację w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.
12. Obowiązki uczestników akcji:
a) bezwzględne przestrzeganie zasad BHP,
b) bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiedzialnych za realizację akcji, w szczególności opiekunów
grup małoletnich,
c) informowanie Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych w czasie wykonywania
powierzonych zadań,
d) zachowanie szczególnej ostrożności na terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków
komunikacyjnych,
e) stosowanie podczas trwania akcji rękawic ochronnych wydanych w punktach koordynowania akcji.
13. Uczestnicy akcji powinni mieć wygodne ubranie, sportowe buty.
14. Uczestnikom akcji nie wolno:
a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble),
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b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych oraz
innych materiałów niebezpiecznych,
c) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać substancje
toksyczne.
Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem informować o nich
Koordynatora.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie
akcji.
Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne z:
a) zaakceptowaniem Regulaminu,
b) wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w relacjach z przebiegu akcji, zamieszczonego
w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288),
c) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016,
s. 1–88].
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane
przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do
cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Gmina Drzewica zastrzega sobie prawo do odwołania akcji społecznej ze względu na sytuację epidemiczną,
w tym obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Deklaracje udziału w akcji społecznej od osób indywidualnych oraz zgłoszenia udziału grup
zorganizowanych od podmiotów, będą przyjmowane w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Drzewicy lub w wersji elektronicznej (skan dokumentów) za pomocą wiadomości e-mail
wysłanej na adres ugm@drzewica.pl, w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 roku.
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