
REGULAMIN KONKURSU NA „NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ” 

 

 

1. Organizator konkursu: 

Urząd Miasta i Gminy w Morawicy 

2. Cele konkursu: 

 zachęcenie mieszkańców Miasta i Gminy Morawica do dbania o estetykę otoczenia w 

gminie, 

 zwiększenie porządku i czystości na posesjach, ogródkach, balkonach, 

 pobudzenie mieszkańców do stałej troski o wygląd przestrzeni publicznej, 

 podniesienie stanu czystości i porządku oraz stanu sanitarnego w gminie, 

 promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na 

celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę gminy. 

3. Punktacja konkursu: 

Podczas wizytacji posesji komisja zwróci uwagę na utrzymanie czystości, ładu i porządku na 

terenie posesji, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w tym różnorodność kwiatów, 

krzewów i drzew, estetykę i stan techniczny zabudowań, zagospodarowanie posesji 

elementami małej architektury oraz oryginalność i pomysł na zagospodarowanie posesji. 

Punktacja przedstawia się następująco: 

 architektura, stan techniczny i estetyka budynków – 1 – 10 pkt., 

 ogólne wrażenie (czystość, estetyka i porządek) – 1 – 10 pkt., 

 układ kompozycji zieleni – 1 – 10 pkt., 

 zagospodarowanie posesji (podwórze, drogi dojazdowe, ogrodzenie, trawniki, 

zadrzewienia, ogródek skalny, rabaty kwiatowe, ukwiecenie tarasów, werand, 

balkonów, plac zabaw dla dzieci, kącik wypoczynkowy) – 1 – 20 pkt., 

 obiekty sanitarne (szamba, śmietniki, kompostowanie, zbiorniki na gnojowicę, 

składowanie obornika, segregacja śmieci) – 1 – 10 pkt., 

 źródła zaopatrzenia posesji w wodę (lokalizacja i właściwe zabezpieczenie 

i wykorzystanie osłon) – 1 – 10 pkt. 

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO ZDOBYCIA – 70 pkt. 

4. Udział w konkursie: 

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Morawica, 

zarówno działkowiczów, jak i rolników. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są: 



 przez osoby indywidualne pisemnie lub osobiście w Referacie Kultury, Sportu 

i Promocji, pokój nr 15 na I piętrze lub na adres: Urząd Miasta i Gminy w Morawicy 

ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica z dopiskiem: konkurs na „Najładniejszą posesję”, 

 od sołtysów i Rad Sołeckich poszczególnych wsi w gminie. 

Każdy uczestnik chcący przystąpić do konkursu jest zobowiązany wypełnić deklarację 

udziału w konkursie i ją podpisać. Mieszkańcy, którzy w danym roku zajęli I, II i III miejsce 

nie mogą przystąpić do konkursu wcześniej, niż za 3 lata. 

5. Komisja konkursowa: 

Komisję konkursową każdego roku powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Morawica. 

6. Nagrody: 

Komisja konkursowa przyznaje nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. W zależności 

od ilości nagród komisja może przyznać różną liczbę wyróżnień. 

7. Czas trwania konkursu: 

Formularze zgłoszeniowe można składać do 17 sierpnia 2018 r. Komisja konkursowa 

prowadzi pracę od 20 sierpnia 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. 

8. Wyniki konkursu: 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas Dożynek’2018 w dniu 

26 sierpnia 2018 r., a także w lokalnym miesięczniku „Wiadomości Morawickie”. 



 

 

 

 

 

 


