
I EDYCJA KONKURSU EKO HESTIA SPA 2015/2016
Część I (ogólna)
Biuro Konkursu „EKO HESTIA SPA”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Edycja Konkursu Data wpłynięcia wniosku Numer rejestracyjny wniosku

1 (2015/2016)

1. Pełna nazwa zgłaszanego projektu

2. Dane podstawowe

2.1. Pełna nazwa gminy

2.2. Strona internetowa

2.3. Adres siedziby ( ulica, numer, kod, miejscowość, powiat, województwo)

2.4. NIP

2.5. REGON

3. Nazwa przedsięwzięcia 

4. Jednostka zgłaszająca

5. Dane Adresowe

kod pocztowy miejscowość województwo ulica, nr domu

e-mail telefon fax

strona internetowa
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6. Kierujący jednostką (imię, nazwisko, tytuł, funkcja)

7. Osoba przygotowująca zgłoszenie i udzielająca dodatkowych informacji

Imię i nazwisko adres telefon fax e-mail

8. Krótki opis przedsięwzięcia

Oświadczam, że informacje przedstawione w zgłoszeniu konkursowym są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na udostępnienie 
na prośbę Komisji Konkursowej dokumentacji przedsięwzięcia oraz wizytację w celu weryfikacji wniosku konkursowego.

Część II (szczegółowa)
9. Dane liczbowe

Powierzchnia gminy ha

Liczba mieszkańców osoby

10. Obszary realizacji działań proekologicznych

Gospodarka komunalna i polityka samorządowa Tak/Nie

1. Budownictwo komunalne

2. Energetyka

3. Edukacja, kultura i promocja

4. Gospodarka odpadami komunalnymi i usługi utrzymania czystości i porządku

5. Gospodarka wodno-kanalizacyjna

6. Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne

7. Infrastruktura drogowa i utrzymanie dróg

8. Komunikacja i transport publiczny

9. Ochrona przyrody i bioróżnorodności

10. Organizacja imprez publicznych

11. Polityka społeczna i ekonomia społeczna

12. Programowanie rozwoju (plany i strategie)

13. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

14. Turystyka

15. Utrzymanie terenów zieleni

16. Współpraca z organizacjami społecznymi i biznesem

17. Zamówienia publiczne

18. Zarządzanie i administrowanie jednostką samorządową

19. Inne (podać jakie)
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11. Działalność proekologiczna (ogólnie)

1. Ochrona gleby / Gospodarka odpadami (% ludności / gospodarstw objętych zorganizowany zbiórką odpadów, 
składowisko odpadów, selektywna zbiórka) 
Działania Gminy w zakresie koordynacji i pozyskiwania środków na inwestycje w gminach w ostatnich 5 latach; założenia 
inwestycyjne na kolejne 2 lata.

2. Ochrona powietrza (główne źródła emisji, ograniczanie emisji, gazyfikacja) 
Działania Gminy w zakresie koordynacji i pozyskiwania środków na inwestycje w gminach w ostatnich 5 latach; założenia 
inwestycyjne na kolejne 2 lata.

3. Gospodarka wodno-ściekowa
a) stopień „zwodociągowania” gminy (%)
b) system odprowadzania ścieków – procentowy udział ludności/ gospodarstw korzystających z kanalizacji sieciowej, 

posiadających zagrodowe oczyszczalnie ścieków, posiadających szamba
c) oczyszczalnia ścieków – technologia oczyszczania ścieków, gospodarka osadowa. 

Działania Gminy w zakresie koordynacji i pozyskiwania środków na inwestycje w gminach w ostatnich 5 latach; 
założenia inwestycyjne na kolejne 2 lata.

4. Edukacja ekologiczna (wymienić najważniejsze działania, programy)

5. Posiadane dokumenty w zakresie ochrony środowiska: 
• Program Ochrony Środowiska 
• Plan Gospodarki Odpadami 
• Inne
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12. Organizacje z którymi były konsultowane/ sporządzane powyższe działania

• Pozarządowe organizacje ekologiczne i społeczne

• Przedsiębiorstwa

• Szkoły, uczelnie wyższe i ośrodki naukowo-badawcze

• Regionalne i branżowe organizacje gospodarcze

• Agencje rozwoju i instytucje otoczenia biznesu

• Inne (podać jakie)

Część III załączniki
1. Pozaopisowa dokumentacja dobrej praktyki: fotografie, filmy video, artykuły w prasie fachowej,

2. Opinie, rekomendacje (np. użytkowników, organizacji lokalnych, instytucji naukowo-badawczych, organizacji 
biznesowych), wyróżnienia, nagrody;

3. Prezentacja w formacie PPS (PowerPoint): 
– maksymalny rozmiar: 5 MB 
– maksymalna liczba slajdów: 15 
– brak dźwięków i muzyki w tle

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie informacji zawartych w zgłoszeniu przez Organizatorów Konkursu 
– Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem I edycji Konkursu oraz akceptuję jego postanowienia.

             

 /podpis prezydenta/burmistrza/wójta/                                        /data/                                        /pieczęć urzędu/
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