
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dobroszyce 

 nr 26 z dnia 06.04.2017 r. 

 

REGULAMIN 

 

Konkurs na najpiękniejszą posesję i najpiękniejsze gospodarstwo rolne w Gminie Dobroszyce w 

roku 2017. 

 

1. Ogłoszenie o konkursie  powinno ukazać się we wszystkich sołectwach gminy oraz na 

stronie BIP Urzędu Gminy Dobroszyce.  

2. Zgłoszenia do konkursu w formie pisemnych wniosków można dokonać  w terminie do 

30 kwietnia 2017 roku.  

3. Do zgłaszania kandydatur  do konkursu mają prawo Radni Gminy Dobroszyce, Sołtysi 

Sołectw, jednakże  tylko za zgodą właścicieli nieruchomości, a także sami właściciele 

nieruchomości.  

4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:  

1. Najpiękniejsze gospodarstwo rolne 

2. Najpiękniejsza posesja - zagroda nierolnicza. 

5. Oceny będzie dokonywać komisja  powołana przez Wójta Gminy Dobroszyce w składzie 

od 4 do 6 osób.  

6. Komisja dokona dwukrotnej lustracji zgłoszonych posesji: pierwsza w ostatniej dekadzie 

maja, druga w pierwszej dekadzie sierpnia.  

7. Komisja dokona oceny i wyłoni laureatów do dnia 14 sierpnia 2017 roku.  

8. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody w wysokościach : 

1.  I Miejsce   - 1500,00 zł netto 

2.  II Miejsce   - 700,00  zł netto 

3. III Miejsce   -  400,00 zł netto 

9. Nazwiska osób nagrodzonych (w miarę możliwości ze zdjęciami) i wyróżnionych będą 

opublikowane w prasie lokalnej.  

10. Zdobycie pierwszego miejsca w konkursie uniemożliwia ponowne  zgłoszenie kandydata 

do konkursu przez dwa kolejne lata.  

11. Regulamin konkursu będzie umieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy Dobroszyce oraz 

będzie przekazany Sołtysom miejscowości Gminy Dobroszyce.  

12. Kryteria oceny i punktacja stanowią załącznik nr 1 do regulaminu. 



Załącznik nr 1 do REGULAMINU 

 

KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA 

A) Kategoria: gospodarstwo rolne 

L.p. KRYTERIA  

1. 

Stan i estetyka budynków: 

1. Budynki mieszkalne (elewacje, 

ukwiecenie) 

2. Budynki gospodarcze (stan techniczny, 

elewacje) 

3 

2. 

Estetyka siedliska: 

1. Część gospodarcza (ład i porządek, 

wydzielone miejsca dla zwierząt i sprzętu 

rolniczego)   

2. Część rekreacyjno –ozdobna (zieleń, 

aranżacja) 

3. Część mieszkalna ( ład i porządek, zieleń) 

3 

3. 

Obiekty sanitarne ( przydomowa oczyszczalnia  

ścieków, szambo, śmietniki, 

kompostownik) 

1.lokalizacja   

2.zabezpieczenie   

3.zbiornik na gnojówkę   

4.składowanie obornika 

  

3 

4. 
Ogólny wygląd zagrody ( zharmonizowanie z 

krajobrazem , pomysłowość)  1 

Maksymalna łączna ilość punktów 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Kategoria: zagroda nierolnicza 

 

L.p. KRYTERIA  

1. 

Stan i estetyka budynków: 

1. Budynki mieszkalne (elewacje, 

ukwiecenie) 

 

3 

2. 

Estetyka siedliska: 

1. Ład i porządek w obejściu    

2. Część rekreacyjno –ozdobna (zieleń, 

aranżacja, kwiaty, aranżacja) 

 

3 

3. 

Obiekty sanitarne ( przydomowa oczyszczalnia  

ścieków, szambo, śmietniki, kompostownik): 

1.lokalizacja   

2.zabezpieczenie   

3 

4. 
Ogólny wygląd zagrody (zharmonizowanie z 

krajobrazem , pomysłowość)  
1 

Maksymalna łączna ilość punktów 10 

 

 
 


