
REGULAMIN KONKURSU 

p.n. „PIĘKNA WIEŚ – TWOJĄ ZASŁUGĄ” 
 

 
         Organizatorem konkursu jest  Rada Gminy i Wójt Gminy w Będzinie, a jego celem 

jest poprawa wyglądu estetycznego wsi poprzez podejmowanie prac służących upiększaniu 

poszczególnych zagród wiejskich i obiektów użyteczności publicznej. Organizując ten 

konkurs gmina liczy na szeroki udział w nim mieszkańców, ich duże zaangażowanie w 

upiększaniu własnych siedlisk oraz dużą aktywność samorządów wiejskich. 

 

 

§ 1 

 

1. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane będzie w czterech kategoriach:  

 

 WIEŚ 

 ZAGRODA  WIEJSKA 

 POSESJA   

 BUDYNEK WIELORODZINNY (minimum cztero rodzinny) 

 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie deklaracji do dnia 30 maja 

br. w Urzędzie Gminy w Będzinie lub miejscowego Sołtysa. 

 

 

§ 2 

 

Zgłoszenia do konkursu : 

1. w kategorii „wieś” – zgłasza Sołtys, 

2. w kategorii  „zagroda wiejska” – przyjmuje się zgłoszenia Sołtysa wsi, przedstawiciela 

ODR, lub innych organizacji działających na terenie danego sołectwa, w porozumieniu 

z właścicielem zagrody i jego pisemną zgodą, 

3. w kategorii „posesja” – przyjmuje się zgłoszenia Sołtysa wsi, przedstawiciela ODR lub 

innych organizacji działających na terenie sołectwa, w porozumieniu z właścicielem 

posesji i jego pisemną zgodą, 

4. w kategorii „budynek wielorodzinny” – zgłasza Sołtys,  spółdzielnie poprzez Prezesa 

lub Wspólnoty Mieszkaniowe poprzez Zarządcę 

 

 

§ 3 

 

1. Przegląd  zgłoszonych obiektów do konkursu odbędzie się w okresie od 15 czerwca br. 

do 15 sierpnia br.  

2. Oceny, zgodnie z określonymi w regulaminie kryteriami, dokona Komisja Konkursowa, 

powołana przez Wójta Gminy (1-15 czerwca). 

3. O terminach objazdów Przewodniczący Komisji każdorazowo powiadomi Sołtysów 

poszczególnych sołectw celem zaprezentowania przez nich dorobku swych 

miejscowości oraz  Spółdzielnie /Prezesa/, jak również Zarządcę wspólnot 

mieszkaniowych. 

4. Sołtysi wsi uczestniczących w konkursie mogą brać udział w obradach komisji bez 

prawa głosu. 

 



 

§ 4 

 

Kryteria oceny i zasady  punktacji:  

 

1. Kategoria – WIEŚ  : 

  - za ogólny wygląd wsi (czystość, porządek), 

  - za estetykę poszczególnych zagród wiejskich i należyte utrzymanie   

    śmietników, opłotowań,  porządku wokół obejść, elewacji budynków,  

  - za dbałość o ład i porządek na ulicach, osiedlach, placach, przystankach PKS,   

    MZK, obiektach użyteczności publicznej takich , jak : przedszkola, szkoły,   

    sale wiejskie, domy kultury, świetlice, remizy strażackie itp. 

  - tereny zieleni na wsi (ozdobne ogrody przydomowe, nasadzenia drzew,   

    krzewów i innych roślin ozdobnych w obrębie ulic i placów, pielęgnacja i        

    utrzymanie zieleni wiejskiej ),  

  - za utrzymanie porządku przy drogach prowadzących przez wieś, przyjmując   

    granice ustalone tablicami informacyjnymi  -wykaszanie poboczy i likwidacja     

    chwastów, 

  - za własny wkład mieszkańców  służący podnoszeniu estetyki i atrakcyjności   

    miejscowości (komisja zasięga informacji u sołtysa). 

 

 Maksymalna ilość punktów – 60. 

 

2. Kategoria – ZAGRODA WIEJSKA 

  - powiązania  wyglądu obiektu z tradycją, kulturą regionu, 

  - stan i estetyka budynków (elewacja, dachy itp.), 

  - ogólny ład i porządek całego obejścia, w tym ogrodzenie, bramy , furtki, 

  - ozdobne nasadzenia w obrębie zagrody np. : kompozycje kwiatowe, rabaty ,   

    ukwiecenie, ogródek przed domem, kącik wypoczynkowy itp., 

   - właściwe gromadzenie ścieków bytowych (posiadanie zbiornika bezodpływowego,   

     oczyszczalni przydomowej lub podłączenie do kanalizacji  sanitarnej), 

 - prawidłowe i estetyczne gromadzenie odpadów stałych (posiadanie    

   pojemnika na odpady, sortowanie odpadów, podpisana umowa z zakładem   

   wywożącym odpady), 

 - stan i wyposażenie budynków i urządzeń służących do produkcji rolnej   

   (czystość budynków i urządzeń technicznych ), 

 - wyposażenie gospodarstwa w specjalnie przygotowane składowiska     

   obornika, gromadzenie gnojowicy, kompostowanie odpadów,   

   magazynowanie słomy itp., 

 - wydzielone miejsce na maszyny, wybiegi dla drobiu, bydła itp.    

 

   *  Maksymalna  ilość punktów  - 90  

   

 

3. Kategoria  - POSESJA : 

   - ogólny ład i porządek całego obejścia  w tym : opłotowanie, mała      

     architektura inne niekonwencjonalne rozwiązania, 

   - stan i estetyka budynków (elewacja, dach itp.), 

   - nasadzenia ozdobne w obrębie posesji : kompozycje kwiatowe, rabaty,   

     ukwiecenie; ogródek przed domem, kącik wypoczynkowy, 

  - właściwe gromadzenie ścieków bytowych (posiadanie zbiornika  

    bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowej lub podłączenie do   



    kanalizacji sanitarnej), 

  - prawidłowe i estetyczne gromadzenie odpadów  stałych (posiadanie kubła, 

    sortowanie odpadów, podpisana umowa z zakładem wywożącym odpady). 

 

 Maksymalna ilość punktów  -  50. 

 

4. Kategoria  - BUDYNEK WIELORODZINNY 

 - ogólny ład i porządek  wokół całego budynku, 

 - stan i estetyka budynku (elewacja, wiatrołapy, drzwi wejściowe itp.), 

 - nasadzenia ozdobne w obrębie budynku wielorodzinnego: kompozycje   

   kwiatowe,  ukwiecenia, klomby i inne niekonwencjonalne rozwiązania, 

 - prawidłowe i estetyczne gromadzenie odpadów stałych (czystość przy     

   śmietnikach, pojemnikach na selekcjonowanie odpadów). 

 

 Maksymalna ilość punktów  - 40. 

 

 

UWAGA : Laureaci pierwszych miejsc wszystkich kategorii nie biorą udziału w kolejnej 

edycji konkursu .  

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas gminnych 

uroczystości. 

 

§ 5 

 

1. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowo-  rzeczowe. 

 

2. Komisja ma prawo nie przyznać miejsc w poszczególnych kategoriach     

     (komisja może przyznać nagrody równorzędne lub wyróżnienia). 

 

 

 

 
 

 

 


