
Program Zielony Budżet

Regulamin

I. Organizator Zielonego Budżetu.

Organizatorem Programu Zielony Budżet jest Prezydent Miasta Elbląg, z siedzibą w Elblągu przy

ul. Łączności 1.

II. Cele i założenia Zielonego Budżetu (zwanego dalej Programem).

a.i.1. Zazielenianie miasta Elbląg.

a.i.2. Poprawa jakości powietrza.

a.i.3. Pozytywny wpływ na bioklimat: obniżenie temperatury, ochrona przed lotnymi oraz pyłowymi
zanieczyszczeniami powietrza.

a.i.4. Aktywizacja mieszkańców do udziału w tworzeniu zielonej przestrzeni miejskiej.

a.i.5. Kreowanie i rozwijanie inicjatywy dbałości o otoczenie, w którym mieszkamy.

a.i.6. Zwiększanie wiedzy z zakresu ekologii, zachowania bioróżnorodności  i tradycyjnych odmian
gatunków roślin, wśród mieszkańców Elbląga.

III. Forma i warunki przeprowadzenia Programu.

1. Program przeprowadza się w formie otwartego naboru wniosków do Zielonego Budżetu.
ogłoszenie  o  Programie  widnieje  na  stronie  internetowej:  www.elblag.eu,  mediach
internetowych  oraz  w  miejscach  publicznie  dostępnych.  Formularz  zgłoszeniowy  oraz
regulamin Programu dostępne są na stronach: www.elblag.eu oraz www.gok.elblag.eu -
zakładka OCHRONA ŚRODOWISKA - ZIELONY BUDŻET.

2. Tematem projektu są:
a) obsadzania ścian pnączami,
b) zakładanie łąk kwietnych,
c) renowacja małych zielonych przestrzeni,
d) inne trwałe nasadzenia.

 4.   Na Program Zielony Budżet w roku 2021 przeznaczono 30.000 zł. Kwota 5 000 zł zostanie
przeznaczona na pierwsze nasadzenia realizowane przez Prezydenta Miasta Elbląg w ramach
otwarcia Programu.
5. Proponowane projekty muszą dotyczyć ogólnodostępnych terenów miasta Elbląg.
6. Wartość  jednego  projektu  nie  może  przekroczyć  5.000  zł.  Projekty  będą
rozpatrywane w ilości do wyczerpania środków. 

7. Pielęgnacja nasadzeń realizowanych na terenie nienależącym do miasta, będzie należała do
właściciela lub zarządcy terenu.

8. Propozycje projektów do Programu składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.

9. Zwycięskie projekty zostaną wyłonione przez mieszkańców Elbląga, drogą głosowania.

http://www.elblag.eu/
http://www.elblag.eu/


IV. Wymagania formalne jakie muszą spełniać Uczestnicy Programu.

1. Propozycje zadań do zrealizowania w ramach programu Zielony Budżet może złożyć
każdy pełnoletni mieszkaniec, zameldowany na terenie Elbląga.
2. Uczestnik  wskazuje  miejsce  ogólnodostępne  na  terenie  miasta  Elbląg,  w  którym
projekt będzie zrealizowany.
3. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden projekt. Każdy projekt musi zostać złożony
na odrębnym formularzu.
4. Uczestnicy  Programu ponoszą  pełną odpowiedzialność  za prawdziwość  i  rzetelność
podanych przez siebie danych.
5. W przypadku braku lub niepełnych informacji – projekt zostanie odrzucony.

V. Zgłoszenia do Programu 

Formularz zgłoszeniowy można składać:

1. elektronicznie poprzez przesłanie skanu formularza za pomocą poczty e-mail na adres:
zielonybudzet@umelblag.pl,

2. przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP,

3. w formie papierowej do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Elblągu przy ul.  Łączności  1,  w zamkniętej  kopercie  z dopiskiem „Zielony
Budżet”.

4. pocztą  na  adres:  Departament  Ochrony  Środowiska,  Urząd  Miejski  w  Elblągu,  ul.
Łączności 1, 82-300 Elbląg z dopiskiem „Zielony Budżet”

UWAGA:  Formularze  dostępne  są  na  stronie:  www.gok.elblag.eu -  zakładka
OCHRONA ŚRODOWISKA - ZIELONY BUDŻET  oraz w wersji papierowej w Punkcie
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Elblągu, przy ul. Łączności 1

VI. Weryfikacja projektów

Wszystkie zgłoszone projekty podlegają weryfikacji pod kątem analizy:

1. Spełnienia wymogów formalno-prawnych i własności gruntu.

2. Spełnienia wymogów kosztowych.

3. Spełnienia wymogów estetyki miasta.

VII. Sposób wyłonienia zwycięskich projektów.

http://www.gok.elblag.eu/
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1. Po pozytywnym rozpatrzeniu projektów zostanie udostępniony formularz do głosowania zawierający
wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski.

2.      Głosowanie odbywa się w formie papierowej poprzez złożenie głosu do urny w holu
       budynku  siedziby  Urzędu  Miejskiego  w  Elblągu  przy  ul.  Łączności  1  lub  w  wersji
       elektronicznej  poprzez  przesłanie  głosu  (skan  podpisanego  formularza)  na  adres
       e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl 

3.     Wygrywają projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (w ilości do wyczerpania 

środków). 

VIII. Informacje o wynikach 

Informacje  o  wynikach zostaną  opublikowane  przez  Urząd  Miejski  na  stronie  internetowej
www.elblag.eu oraz www.gok.elblag.eu  -  zakładka  OCHRONA  ŚRODOWISKA  -
ZIELONY BUDŻET, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu. 

IX. Propozycje i uwagi 

Po zakończeniu Programu prosimy o przesyłanie, na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl,
propozycji i uwag, które mogą mieć wpływ na realizację Programu w kolejnych latach.

X. Załączniki do Regulaminu Programu.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Programu – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik Nr 2 do Regulaminu Programu – Harmonogram Zielonego Budżetu
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