
REGULAMIN KONKURSU 

"NIE WYRZUCAJ ŚMIECI - JAK LECI" 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Konkursu określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania, 

zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników, sposób informowania  

o Konkursie i jego warunkach oraz sposób składania reklamacji związanych  

z Konkursem. 

2. Konkurs ma charakter edukacyjny z zakresu ochrony środowiska, a jego celem jest 

poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów. 

3. Organizatorem konkursu jest Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce 

oraz przedsiębiorstwo PHU Komunalnik  Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 

Wrocław O/NYSA ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa. 

4. Konkurs skierowany jest dla mieszkańców gminy Malczyce. 

5. Czas trwania Konkursu wynosi 2 miesiące.  

6. Organizator zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu. 

§2 Zgłoszenie do konkursu 

1. Zgłoszeniu do Konkursu podlegają nieruchomości usytuowane w granicach 

administracyjnych gminy Malczyce. 

2. Warunkiem zgłoszenia nieruchomości do Konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§3 Przebieg konkursu 

1. Nieruchomości zgłoszone do Konkursu od dnia 1.02.2021 do dnia 31.03.2021 będą 

kontrolowane w sposób niezapowiedziany, pod względem prawidłowej segregacji 

odpadów, przekazywanych firmie odbierającej odpady.  

2. W ramach oceny pod uwagę wzięte będą wysegregowane frakcje odpadów: 

a. metale i tworzywa sztuczne; 

b. szkło; 

c. papier; 

d. bioodpady; 

e. pozostałości sortowania – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

3. W przypadku nieruchomości, gdzie bioodpady umieszczane są w przydomowy 

kompostowniku, ocenie podlega przydomowy kompostownik.  

§4 Komisja konkursowa i sposób oceny zgłoszonych nieruchomości. 

1. Członkami komisji są: 

a. przewodniczący komisji konkursowej będący przedstawicielem Gminy 

Malczyce ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce; 



b. co najmniej jedna osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorstwa PHU 

Komunalnik  Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław O/NYSA ul. 

Morcinka 66e, 48-303 Nysa; 

c. co najmniej jedna osoba będąca przedstawicielem Malczyckich Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. ul. 1 Maja 5c, 55-320 Malczyce; 

2. Członkowie komisji konkursowej dokonają oceny w zgłoszonych nieruchomościach 

prawidłowej segregacji odpadów przekazywanych firmie odbierającej odpady poprzez 

dwa kryteria oceny: 

a. prawidłowość umieszczenia odpadu do danej frakcji; 

b. czystość frakcji. 

3. Ocena zgłoszonych nieruchomości przez komisję konkursową odbywa się poprzez 

zsumowanie liczby punktów, jakie danej nieruchomości przyznali poszczególni 

członkowie komisji konkursowej. Członkowie komisji konkursowej, oceniają zgłoszone 

nieruchomości poprzez kryteria określone w ust. 2 dla danej frakcji odpadu, o których 

mowa w §3 ust. 2, przyznając jej liczbę punków stanowiącą liczbę całkowitą od 1 do 

5, gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę, jaka może zostać przyznana a 1 najniższą, z 

zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Nieruchomości zgłoszone do konkursu, które nie przekażą firmie transportującej 

odpady, którejś z frakcji odpadów, o których mowa w §3 ust. 2 otrzymają za daną 

frakcję ocenę 0.  

5. Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi 1  zgłaszane do konkursu 

podlegają ocenie względem wszystkich pojemników i worków z odpadami powstałymi 

na nieruchomości.    

6. Organizator zastrzega minimalny próg punktacyjny - w wysokości co najmniej połowy 

możliwych do otrzymania punktów, po osiągnięciu którego zgłoszona nieruchomość 

może zostać nagrodzona według §5.  

§5 Nagrody 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne za zajęcie:  

a. I miejsca w wysokości    400,00 zł 

b. II miejsca w wysokości    300,00 zł 

c. III miejsca w wysokości   300,00 zł 

d. IV miejsca w wysokości   200,00 zł 

e. V miejsca w wysokości    200,00 zł 

f. VI miejsca w wysokości   200,00 zł 

g. VII miejsca w wysokości  200,00 zł 

h. VIII miejsca w wysokości 200,00 zł 

 

                                                           
1

 Nieruchomość zabudowana budynkami wielolokalowymi to nieruchomość, która nie jest   
w zabudowie jednorodzinnej. Budynek mieszkalny jednorodzinny, to budynek o którym mowa w art. 3 
pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ustawie - Prawo budowlane (budynek wolno stojący albo budynek 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku). W sprawach spornych 
dotyczących określenia rodzaju zabudowy decyduje umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu 
notarialnego bądź pozwolenie na budowę wydane po 2002 r. 



2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na inne 

osoby. 

 

 

§6 Sposób i termin ogłaszania wyników 

1. Informacja o zakończeniu Konkursu oraz o wynikach Konkursu zostanie umieszczona 

na stronie internetowej www.malczyce.wroc.pl najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021 

roku. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru 

nagrody przez Zwycięzcę. 

§7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu komisji konkursowej. 

2. Reklamacje zawierające umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi 

na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem rozpatruje 

Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej  

i wysłane listem poleconym na adres: Urząd Gminy Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-

320 Malczyce 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny 

opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające powyższych 

wymogów nie podlegają rozpatrzeniu. Na kopercie należy umieścić dopisek 

Reklamacja – Konkurs „NIE WYRZUCAJ ŚMIECI - JAK LECI” 

4. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, jednak nie później niż w 

ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia opublikowania listy zwycięzców. Reklamacje 

zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 14 (czternaście) dni roboczych liczonych 

od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie 

powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty 

rozpatrzenia reklamacji. 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych  

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są 

postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie 

internetowej: www.malczyce.wroc.pl 

3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy 

Malczyce. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu  

z własnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na 

pogorszenie sytuacji jego uczestników. 

5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania. 

6. Konkurs finansowany jest ze środków przedsiębiorstwa PHU Komunalnik  Sp. z o.o. 

ul. Św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław O/NYSA ul. Morcinka 66e, 48-303 Nysa 

http://www.malczyce.wroc.pl/


7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. 

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

9. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest: 

1) Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia do konkursu "NIE WYRZUCAJ ŚMIECI - JAK 

LECI". 

  


