
Zarządzenie nr 3022/2021

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie akcji „Zapuść korzenie w Płocku”

Na  podstawie  art.  23  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899)  oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. Poz. 920), art. 7 ust. 1 pkt. 12
oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2021 poz. 1372), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się akcję sadzenia drzew - „Zapuść korzenie w Płocku”, która odbywać się
będzie na terenach stanowiących własność Gminy – Miasto Płock, Skarbu Państwa i
spółek miejskich w granicach administracyjnych miasta Płocka.

§ 2

Głównym celem akcji jest umożliwienie udziału w kształtowaniu krajobrazu miasta w
zgłaszanych lokalizacjach,

§ 3

Szczegóły  dotyczące  akcji  „Zapuść  korzenie  w  Płocku”  określa  Regulamin,  który
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.
Komunalnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



Załącznik do zarządzenia nr 3022 /2021 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 30 grudnia 2021r.

Regulamin akcji „Zapuść korzenie w Płocku”

I. Przepisy wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji akcji „Zapuść Korzenie w Płocku”. 

2. Organizatorem akcji jest Gmina-Miasto Płock.

II. Cele akcji

Akcja ma na celu:

1. podniesienie świadomości dotyczącej stanu środowiska naturalnego,
2. umożliwienie mieszkańcom ochrony środowiska poprzez ograniczenie negatywnego
wpływu człowieka na przyrodę,

3.  umożliwienie  udziału  w  kształtowaniu  krajobrazu  miasta  w  zgłaszanych
lokalizacjach,

4. zmniejszenie powierzchni nieprzepuszczalnych,

5.  uświadomienie  mieszkańcom problemów związanych  z  wybraniem odpowiedniej
lokalizacji na posadzenia drzewa,

6. zwiększenie atrakcyjności terenów miejskich.

III. Zasady akcji

1.  Każdy  mieszkaniec  Płocka  ma możliwość  wskazania  na  wybranym przez  siebie
osiedlu, lokalizacji na posadzenie drzew(a) / krzewów na terenie będącym własnością
Gminy - Miasto Płock lub Skarbu Państwa.

2. Zgłoszeń można dokonywać poprzez aplikację LocalSpot, w zakładce zieleń miejska.

3. Zbieranie zgłoszeń trwa całym rokiem od 1 stycznia do 31 grudnia, a sadzenie w
wybranych i  zaakceptowanych lokalizacjach,  odbywać się  będzie  jesienią kolejnego
roku  tj.:  zgłoszenia  z  2021  wraz  ze  zgłoszeniami  do  15  stycznia  2022  roku
zrealizowane będą jesienią 2022 roku.

4.  Każda  zgłoszona  przez  mieszkańca  lokalizacja  dotycząca  nasadzeń  drzew(a)/
krzewów będzie analizowana m.in. pod kątem:

- własności terenu,

- występowania sieci podziemnych i nadziemnych,

- powiązań kompozycyjnych z przyległymi terenami,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zgodności z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska,

- ujęcia w planach innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, tj. np.: w
kontekście  ewentualnej  sprzedaży  czy  też  dzierżawy  danej  działki,  pod  kątem



planowanych  inwestycji  miejskich,  czy  Miejscowych  Planów  Zagospodarowania
Przestrzennego.

5. Zgłoszenia, które pozytywnie przejdą powyższy proces weryfikacji  oraz uzyskają
wszelkie wymagane zgody będą wykonywane w okresie jesiennym roku następnego. 

6. Nasadzenia drzew mogą być realizowane na terenach gminnych, Skarbu Państwa
oraz spółek miejskich. 

7.  Informacja  o  losach  zgłoszenia  będzie  zawarta  w  komentarzu  pod  danym
zgłoszeniem w aplikacji LocalSpot. 

8. Pielęgnacja posadzonych drzew/krzewów spoczywać będzie na firmie wykonującej
nasadzenia w danym roku, wyłonionej w drodze postępowania przetargowego, przez
okres 3 lat od momentu posadzenia, po tym czasie pielęgnacja przechodzi na Gminę –
Miasto Płock lub na zarządcę terenu. 

IV. Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w akcji „Zapuść Korzenie w Płocku” należy przesłać zgłoszenie za
pomocą aplikacji  LocalSpot,  gdzie  jedna osoba może złożyć  wiele  zgłoszeń.  Jedno
zgłoszenie może dotyczyć jednego lub kilku drzew(a) / krzewów w danej lokalizacji. 

2. Dokonywanie zgłoszeń:

- po wejściu w aplikację LocalSpot należy przełączyć na zakładkę LISTA,
- należy wybrać symbol „+” w celu dodania zgłoszenia,

- w polu „wprowadź adres” należy wpisać adres działki na jakiej mieszkaniec chciałby
zlokalizować nasadzenia,

- należy wybrać kategorię – „Zieleń miejska”,

- w polu „opis” mieszkaniec wpisuje dokładną lokalizację proponowanych nasadzeń; w
polu tym można również zaproponować jaki gatunek drzewa miałby zostać posadzony,

-  następnie  należy  wypełnić  pole  „podpis”  i  „e-mail”  oraz  zaznaczyć  akceptację
regulaminu i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. Podanie adresu e-mail nie jest
konieczne, jednakże ułatwi kontakt z danym mieszkańcem. 

- następnie należy DODAĆ zgłoszenie.

3.  Zgłoszenia  z  danego  miesiąca  weryfikowane  będą  w  miesiącu  następnym,  a
zamknięta, pełna lista pozytywnie rozpatrzonych zgłoszeń dostępna będzie w miesiącu
styczniu kolejnego roku.

4. Termin składania zgłoszeń: od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

5. Informacja o wyniku weryfikacji umieszczona zostanie w komentarzu pod danym
zgłoszeniem w aplikacji LocalSpot.

V. Zasady końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.plock.eu
2. Gmina – Miasto Płock zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie
akcji.



3. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania akcji rozstrzyga Gmina –
Miasto Płock.

4. Nasadzenia w ramach akcji  „Zapuść korzenie w Płocku” ruszyły od tury jesiennej
2021 r.

5. Każdy uczestnik, wraz z przystąpieniem do akcji,  akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.

6. Regulamin obowiązywać będzie od chwili ogłoszenia do publicznej wiadomości. 


