
 
 

 

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie 

ogłasza konkurs  

                                    „Jaki mój dom – taka moja gmina” 
 

1. Cele konkursu -  aktywizacja mieszkańców na rzecz poprawienia estetyki i wizerunku gminy 
Międzylesie, w szczególności poprzez nadanie budynkom i obejściom estetycznego wyglądu, 
zakładanie i eksponowanie ogrodów przydomowych i terenów rekreacyjnych, zachowanie wartości 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
 

2. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach: 
a) certyfikowane gospodarstwo rolne 
b) certyfikowana posesja 
c) certyfikowana wspólnota mieszkaniowa 
d) certyfikowana miejscowość aktywna 

 
3. Organizacja konkursu 

a) Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. 
b) Zgłoszenia do konkursu składać należy w dniach od 01 do 15 czerwca 2017 r. w pok. nr 17 (II piętro) 

Urzędu Miasta i Gminy, Międzylesie Plac Wolności 1, w godz. 7.15- 15.00, u sołtysa danego sołectwa 
lub przesłać na adres Urzędu.  

c) Druki zgłoszeń (załącznik nr 1) dostępne na stronie: www.miedzylesie.pl zakładka: dla 
mieszkańców, informacje dla mieszkańców: KONKURSY lub w pok. nr 17 Urzędu Miasta i Gminy 
Międzylesie lub u sołtysa. 

d) Konkurs trwać będzie od 16 czerwca do 31 lipca 2017 r. 
 

4. W konkursie mogą brać udział: 

I kategoria – właściciele lub użytkownicy gospodarstw rolnych,  
II kategoria – właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych, 
III kategoria – wspólnoty mieszkaniowe, 
IV kategoria - rozpatrywana jest przez komisję konkursową, która wyłania najaktywniejszą 
miejscowość biorąc pod uwagę: 
- ilość zgłoszeń z miejscowości we wszystkich kategoriach do ilości budynków zamieszkałych; 
- udział społeczności lokalnej w realizacji projektów w ramach PAOW, w szczególności uczestnictwo 
w konkursach p.n. najładniejsza wiata przystankowa, zagospodarowanie centrum wsi, najładniejsza 
choinka, inicjatywy lokalne. 
 

5. Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza, dokona przeglądu zgłoszonego obiektu jeden raz. 
Dokumentację konkursową stanowią: karta zgłoszenia, arkusz oceny z oględzin nieruchomości. 
 

6. Komisja konkursowa przyzna dodatkowe punkty za nasadzenia na terenach ogrodów przydomowych 
roślin miododajnych drzew i krzewów (m.in. czeremcha amerykańska, dereń jadalny, głóg 
jednoszyjkowy, irga błyszcząca, kasztan jadany, kruszyna pospolita, lipa drobnolistna i szerokolistna, 
śliwka Tarnina, tamaryszek Pięciopręcikowy, wierzba Iwa) , a na balkonach kwiatów przyjaznych 
pszczołom (m. in. nagietek, kocimiętka, cynia, dalia, nachyłek, rudbekia, lawenda, wrzos), a także ziół 
(np. bazylia, oregano, tymianek) 

 
7. Osoby, które zajęły w konkursie w 2015 i 2016 r. miejsce od I do III, w którejkolwiek z kategorii, nie 

mogą brać udziału w konkursie w 2017 r. 
 

8. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody. Uczestnicy konkursu pierwszych dziecięciu 
miejsc otrzymają certyfikaty, a pozostali biorący udział w konkursie – zaświadczenia.  

 
9. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, prezentacja zdjęciowa nagrodzonych miejsc nastąpi 

na Dożynkach gminnych 2017 r., które odbędą się w Domaszkowie w dniu 27 sierpnia 2017 r. 
 

Burmistrz 
/-/ Tomasz Korczak 

 
Międzylesie, dnia 11 maja 2017 r. 

http://www.miedzylesie.pl/

