
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina” 

KATEGORIA: NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA, CZYSTE I ZADBANE SOŁECTWO 

 

I. Organizator  

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesie Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie 

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych miasta i Gminy Międzylesie, uczynienia ją piękną, zadbaną  

i uporządkowaną, z funkcjonalną, ładną, otoczoną zielenią architekturą, w której praca staje się łatwiejsza, a życie 

i odpoczynek przyjemne i zdrowe. W swoich założeniach, konkurs jest zachętą o dbanie o poprawę estetyki zabudowy 

oraz warunków przyrodniczych wokół niej. Dodatkowo konkurs ma na celu zaangażowanie mieszkańców z terenu Gminy 

Międzylesie do aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz ochrony i dbałości o środowisko naturalne poprzez 

wykorzystanie elementów proekologicznych.  

Ogród stanowi integralną część gospodarstwa, stąd też jednym z kryteriów oceny będzie stan tego gospodarstwa (estetyka, 

wykorzystanie elementów proekologicznych wpływających na poprawę środowiska, warunki higieniczno-sanitarne itp.)  

 

III. Organizacja Konkursu 

1. Konkurs jest organizowany na poziomie gminnym i przeprowadzony w kategorii: 

a) najpiękniejsza posesja (3 posesje z każdej miejscowości – po uprzednim uzgodnieniu uczestnictwa 

z sołtysem), 

b) czyste i zadbane sołectwo,  

c) certyfikowana miejscowość aktywna - 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, uczestnictwo w konkursach m.in. 

Najładniejsza Choinka, Najładniejsza Szopka, Grillowanie pod Trójmorskim Wierchem, Wzorowa 

Segregacja Śmieci. 

 

IV. Udział w konkursie 

1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców stale zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie (3 posesje  

z każdej miejscowości – po uprzednim uzgodnieniu uczestnictwa z sołtysem) 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie poprzez złożenie karty uczestnictwa w terminie do  

30.06.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie lub u sołtysa danej miejscowości, która stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Laureaci pierwszych miejsc z lat ubiegłych nie mogą brać udziału w trzech kolejnych edycjach konkursu. 

 

V. Przebieg konkursu 

Maj 2021 - ogłoszenie konkursu na stronie www.miedzylesie.pl oraz na tablicy ogłoszeń  

Do 30.06.2021 r. zgłoszenie udziału – Karta zgłoszenia udziału w konkursie - Załącznik do regulaminu 

01.07.2021 – 28.08.2021 - dokonanie przez przedstawicieli Gminnej Komisji konkursowej lustracji zgłoszonych 

posesji                               

W oparciu o punktację uzyskaną Gminna Komisja Konkursowa ustali kolejność miejsc, typując w każdej  

z kategorii miejsca I-III i wyróżnienia.  

29.08.2021 - oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród podczas Dożynek Gminnych w Nowej Wsi 

 

VI. Kryteria oceny kategorii:  

a) najpiękniejsza posesja  

Lp.  Kryterium  Punktacja  

1.1  
Ogólny wygląd posesji – sposób zagospodarowania (wydzielone miejsca na: m.in. 

maszyny i sprzęt, estetyka budynków i ogrodzeń, czystość i porządek).  
0-10  

1.2  

Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku:  

- wyposażenie w elementy małej architektury (pergole, murki, oczka wodne itp.)   

- utrzymanie trawnika  

- zadrzewienia   

- ogródek skalny   

- rabaty kwiatowe   

- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów   

- plac zabaw dla dzieci   

- kącik wypoczynkowy.   

0-10  

1.3  Stan urządzenia działki w zakresie zieleni (różnorodność gatunkowa nasadzeń)  0-10  



 

1.4 

Nasadzenia przy posesjach 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) 

0-10 

1.5 Stan techniczny i estetyka wszystkich budynków  0-10  

1.6 

Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska: 

- stosowanie biopreparatów do utylizacji ścieków 

- przydomowe oczyszczalnie ścieków 

- segregacja śmieci 

- płyty obornikowe, zbiorniki na gnojowice   

0-10  

razem  60 

  

b) czyste i zadbane sołectwo 

Lp.  Kryterium  Punktacja  

1.1  ogólny wygląd, ład i porządek sołectwa, w tym budynków, stan ogrodzeń, estetyka posesji 0-10  

1.2 

dbałość o obiekty użyteczności publicznej, w tym: przystanki, parkingi, place zabaw, 

skwery, kapliczki przydrożne, tereny wokół sklepów, świetlic, OSP, przydrożnych rowów 

i przepustów 

0-10 

1.3 utrzymanie czystości i porządku na terenach i obiektach powszechnie dostępnych 0-10 

1.4 
numeracja posesji, oznaczenia miejsc publicznych, tablice informacyjne o danej 

miejscowości 
0-10 

razem  40 

 

VII. Komisja konkursowa 

1. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie w skład której wchodzą: 

• Przewodniczący komisji: pracownik Ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki 

• Członkowie: radny komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska lub radny Komisji Spraw 

Bytowych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Międzylesiu, sołtys lub przedstawiciel rady sołeckiej 

z miejscowości, której posesja jest oceniana.   

2. Każdy z członków komisji dokonuje oceny poszczególnych posesji.  

3. W przypadku tej samej liczby punktów, decyzji o wyłonieniu laureata dokonuje się poprzez głosowanie jawne 

członków komisji biorących udział w posiedzeniu.  

4. Za udział w komisji nie przysługuje wynagrodzenie.  

5. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

6. Komisja kończy pracę protokołem. 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się poprzez zliczenie punktów przyznanych zgodnie z określoną 

w pkt. VI skalą.  

2. Uczestnicy, którzy otrzymają największą liczbę punktów zostają laureatami konkursu (I – III miejsce) 

 

IX. Nagrody 

1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia wśród pozostałych posesji uczestniczących 

w konkursie.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.  

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Administratorem danych osobowych konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu. Dane będą 

przetwarzane na cele konkursu, a podanie ich jest dobrowolne, jednakże odmowa podania ich jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w konkursie. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane 

dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.  

 

 

 


