
Regulamin akcji „Zielone? Nie parkuję!” 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem akcji „Zielone? Nie parkuję!” jest Prezydent Miasta Katowice, a jednostką 

odpowiedzialną za jej przeprowadzenie- Urząd Miasta Katowice.  

2. Akcja „Zielone? Nie parkuję!”, zwana w dalszej części regulaminu „Akcją” odbędzie się w przedziale 

czasowym pomiędzy 28.04.2021 a 31.08.2021 r. 

3. Akcja obejmuje: 

 zgłaszanie miejsc zdegradowanych przez parkujące auta do renowacji na terenie Katowic, 

 wybranie spośród zgłoszeń miejsc do objęcia działaniami, 

 organizację 22 akcji renowacji skwerów, trawników, miejsc rozjeżdżonych przez pojazdy 

nielegalnie parkujące na zieleńcach. 

4. Celem Akcji jest uświadomienie i wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego 

wśród mieszkańców Katowic, a zwłaszcza wśród kierowców, kształtowanie proekologicznych i 

prospołecznych postaw, promowanie katowickich terenów zielonych oraz budowanie pozytywnego 

wizerunku miasta. 

§2 Uczestnicy Akcji 

1. Uczestnikami Akcji mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne będące mieszkańcami Katowic. 

2. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny. 

§3 Zgłaszanie miejsc do renowacji 

1. Zgłaszanie miejsc do renowacji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wysłanie 

wiadomości mailowej na adres konsultacje@katowice.eu  

2. Każde zgłoszenie powinno zawierać opis terenu, który pozwoli na jego dokładną identyfikację. W 

tym celu należy uwzględnić w zgłoszeniu w szczególności: oficjalne nazwy wskazanych miejsc (jeśli 

działanie ma dotyczyć skwerów, placów, parków etc), nazwy ulic/miejsc w pobliżu których znajduje się 

wskazany obszar. Dodatkowo do zgłoszenia można dodać zdjęcia miejsca lub zrzut mapy google. 

Maksymalna pojemność przesłanego maila to 10 MB. 

3. Zgłoszenia terenów do renowacji są zbierane od 28 kwietnia do 31 maja b.r. do godziny 23:59. 

Wszelkie zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane w Akcji. Za datę złożenia zgłoszenia do 

Akcji przyjmuje się datę doręczenia maila. 

4. Miejsce zgłoszone do renowacji musi znajdować się na terenie miasta Katowice i nie może 

przekraczać zwartego obszaru 300m2. 
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5. Organizator nie odpowiada za pomyłki wynikłe z niewłaściwego opisu lokalizacji miejsca wskazanego 

do renowacji. 

§4 Wybór miejsc do renowacji 

1. Spośród wszystkich zgłoszonych miejsc, maksymalnie 22 zostanie wybranych do renowacji – po 

jednym w każdej jednostce pomocniczej. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby 

miejsc, które będą objęte renowacją. 

2. Wyboru miejsc, które będą poddane renowacji dokonuje Organizator w porozumieniu z 

przedstawicielem Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach spośród wszystkich zgłoszonych przez 

mieszkańców propozycji. 

3. Wybór dokonywany jest z uwzględnieniem kwestii własności terenu, formalno-prawnych możliwości 

zorganizowania akcji w danym miejscu, kwestii organizacyjnych, wartości rekreacyjnej terenu oraz 

stanu terenu pod względem zdegradowania przez parkujące auta. Przy wyborze Organizator może 

również brać pod uwagę ilość zgłoszeń na dany teren oraz inną aktywność, świadczącą o potrzebie 

uporządkowania danej przestrzeni. 

4. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji wyboru miejsc, które poddane zostaną renowacji. 

§5 Przebieg renowacji 

1. Harmonogram oraz kolejność miejsc przeznaczonych do renowacji ustala Organizator. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. 

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

§6 Dane osobowe 

1. Organizator informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych uczestników Akcji jest Organizator Akcji , tj. Prezydent 

Miasta Katowice, dane kontaktowe: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, 

b) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się  

z Inspektorem ochrony danych osobowych - telefon (32) 2593 801, e-mail IOD@katowice.eu, 

adres do korespondencji: Rynek 13, 40-003 Katowice, 

c) dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Akcji, oceny zgłoszonych do 

Akcji miejsc, wyłonienia 22 miejsc przeznaczonych do renowacji oraz ich ogłoszenia – w tym w 

środkach masowego przekazu, 

d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Akcji jest wyrażenie przez 

nich zgody na to przetwarzanie, 

e) odbiorcami danych osobowych Uczestników Akcji nie będą strony trzecie w rozumieniu art. 4 

pkt 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

f) dane osobowe uczestników Akcji będą przechowywane do czasu ogłoszenia listy miejsc 

przeznaczonych do renowacji 



g) na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych uczestnik Akcji ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. Ponadto Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego 

danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

h) Uczestnik Akcji ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

i) podanie danych osobowych uczestników Akcji jest dobrowolne, podanie tych danych nie jest 

wymogiem ustawowym ani umownym. 

§7 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Akcji oraz zmiany jej przebiegu. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Miasta Katowice – 

www.katowice.eu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia 

prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzenie zmian w 

możliwe jest również w czasie trwania Akcji. 
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