Załącznik do
ZARZĄDZENIA NR 0050/54/17
PRZEZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 17 lutego 2017 r.

Regulamin
Programu „Zielone Podwórka”
§1
Postanowienia Ogólne
1. Program „Zielone Podwórka” ma na celu stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców
terenów zielonych, w szczególności podwórek osiedlowych i skwerów.
2. Ze środków przeznaczonych na realizację Programu mogą być finansowane zadania
należące do zadań własnych gminy lub powiatu, związane z urządzaniem terenów
zielonych, możliwe do realizacji w ciągu 1 roku budżetowego,.
3. Koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć 150 000 zł, przy czym min. 60%
kosztów projektu musi być przeznaczone na zieleń.
4. Teren, na którym ma być realizowane zadanie musi stanowić własność miasta Tychy i być
nieobciążony na rzecz osób trzecich, lub stanowić własność miasta Tychy, oddany
w użytkowanie wieczyste.
5. Kwota przeznaczona w budżecie miasta Tychy w 2017 r. na realizację Programu wynosi
1 000 000 zł.
6. Odpowiedzialnym za realizację Programu jest Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa zwany dalej Wydziałem Koordynującym.
§2
Zgłaszanie projektów do Programu „Zielone Podwórka”
1. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Tychy, który ukończył 18 rok życia.
2. Projekt musi zostać poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończyli
18 lat.
3. Osoba/osoby zgłaszające projekt mogą przy jego sporządzaniu nieodpłatnie skorzystać
z pomocy Miejskiego Architekta Krajobrazu w Wydziale Koordynującym.
4. Projekty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu można
zgłaszać od 1 do 15 marca 2017 r. w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49 VIII piętro pok. 803.
5. Formularz, o którym mowa w ust. 4 dostępny jest na stronie razemtychy.pl oraz
w Wydziale Koordynującym.
§3
Ocena projektów
1. Oceny formalnej i merytorycznej projektów dokonuje Zespół wymieniony w załączniku
nr 2 niniejszego regulaminu, biorąc pod uwagę zapisy §1 i 2 oraz celowość, zasadność
i estetykę projektów.
2. Zespół ma prawo dokonania zmian w zgłoszonym projekcie. Zmiany mogą dotyczyć:
tytułu, miejsca realizacji, kwoty realizacji, zaproponowanych elementów małej architektury
i nasadzeń zieleni. O dokonanych zmianach informuje się autora/autorów projektu.

3. Wybór projektów do realizacji poprzedzony jest spotkaniem z autorami projektów.

§4
Kryteria wyboru projektów do realizacji
1. Wyboru projektów do realizacji dokonuje Zespół na podstawie następujących kryteriów:
1) celowość – rewitalizacja zdegradowanych terenów zielonych, powstanie nowych
terenów zielonych, stopień zagospodarowania terenu zielenią,
2) funkcjonalność – polepszenie standardu życia mieszkańców, zaspokajanie ich potrzeb,
dostępność,
3) integracja – stopień udziału mieszkańców przy realizacji projektu, pielęgnacji zieleni po
zrealizowaniu zadania, wpływ na integrację społeczną sąsiadów,
4) otoczenie – odległość od najbliższych terenów zielonych, nawiązanie do istniejącego
otoczenia, poprawa atrakcyjności miejsca,
5) estetyka – walory estetyczne, kompozycja przestrzenna form zieleni i małej
architektury,
2. Zespół dokonuje wyboru projektów w terminie do 24 marca 2017 r.
3. Lista wybranych do realizacji projektów podawana jest do publicznej wiadomości.
§5
Realizacja wybranych projektów
1. Wybrane do realizacji projekty Wydział Koordynujący przekazuje odpowiedzialnym za ich
realizację wydziałom lub jednostkom Urzędu Miasta.
2. Zwycięskie projekty realizowane są wspólnie przez mieszkańców oraz miasto Tychy do
końca 2017 r. Podział obowiązków przy realizacji zadania zostanie określony w pisemnym
porozumieniu zawartym pomiędzy miastem Tychy a mieszkańcami.
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