
REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU „PIĘKNA GMINA”

NA NAJBARDZIEJ ZADBANĄ ZAGRODĘ, NIERUCHOMOŚĆ,

OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ORAZ UPORZĄDKOWANĄ WIEŚ I OSIEDLE

NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE

1. CEL KONKURSU:
W swoich założeniach konkurs staje się zachętą do dbania o poprawę estetyki zabudowy i warunków
higieniczno-sanitarnych. Konkurs powinien skłaniać mieszkańców do podejmowania lub kontynuowania
prac  porządkowych  oraz  organizacyjno-technicznych  w  zakresie  np.  dróg  lokalnych,  zadrzewień,
zagospodarowania terenów i obiektów użyteczności wspólnej itp.

2. ORGANIZACJA KONKURSU:
Konkurs organizowany jest na szczeblu gminnym i przeprowadzony jest w pięciu kategoriach:
- na najbardziej zadbaną zagrodę,
- na najbardziej zadbaną nieruchomość,
- na najbardziej zadbany obiekt użyteczności publicznej,
- na najbardziej uporządkowaną wieś,
- na najbardziej uporządkowane osiedle.
Konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę, nieruchomość i obiekt użyteczności publicznej powinien być
poprzedzony wyborem zagrody lub kilku zagród (nieruchomości,  obiektów użyteczności  publicznej)
przez miejscową społeczność, tzn. komisję co najmniej trzyosobową, rekrutującą się z sołtysa, członków
rady  sołeckiej,  przedstawicieli  związku  lub  innej  organizacji  działającej  na  terenie  wsi,  a  także
z komitetu osiedlowego na terenie osiedla.
Zagroda składa się z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych: stodoły, obory, spichlerzy, bez
względu na to, czy prowadzona jest hodowla zwierząt, czy nie.
Poprzez  nieruchomość  rozumie  się  wolnostojący  budynek  mieszkalny,  który  nie  posiada  budynków
gospodarczych.

3. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Głównymi organizatorami konkursu są:
- Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim
- Burmistrz Miasta w Kowalewie Pomorskim

Dopuszcza się możliwość organizowania konkursu przy współpracy z innymi organizacjami, które
wyrażą chęć udziału w przedsięwzięciu. 

4. UDZIAŁ W KONKURSIE:
1) W konkursie mogą brać udział zagrody wiejskie, nieruchomości, obiekty użyteczności  publicznej

oraz osiedla i wsie gminy Kowalewo Pomorskie. Deklaracja musi być podpisana przez sołtysa i radę
sołecką lub komitet osiedlowy.

2) Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji w terminie do dnia 15 maja (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 lub nr 1a do niniejszego regulaminu).

3) Właściciele nieruchomości usytuowanych w obrębie miasta, za wyjątkiem osiedli, zgłaszają udział
indywidualnie poprzez wypełnienie deklaracji.

4) Zgłoszenie, o którym mowa, przyjmuje Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pawilon
sportowy) ul. Św. Mikołaja 5.

5) Warunkiem zgłoszenia wsi, osiedla do konkursu jest zgłoszenie minimum 5 zagród, nieruchomości,
obiektów użyteczności publicznej danego sołectwa, osiedla.
Powyższy zapis nie dotyczy osiedli domów wielorodzinnych.

6) Konkurs  dochodzi  do  skutku,  jeżeli  zgłoszonych  zostało  łącznie  minimum  20  zagród,
nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej.



5. KRYTERIA PUNKTACJI. KWALIFIKACJA DO II ETAPU5. KRYTERIA PUNKTACJI. KWALIFIKACJA DO II ETAPU

1) Ocena zagrody,  nieruchomości,  obiektu użyteczności  publicznej  dokonywana jest  przez każdego
członka Komisji według karty oceny właściwej dla zgłaszanej zagrody, nieruchomości i obiektu. Ocena
w poszczególnych kategoriach jest sumą średnich arytmetycznych ocen indywidualnych. 

a)  w pierwszym etapie konkursu komisja dokonuje oceny wszystkich zagród,  nieruchomości
i obiektów użyteczności publicznej kwalifikując zgłoszone obiekty do drugiego etapu konkursu,
typując  po  pięć  obiektów ocenionych  najwyżej  w poszczególnych  kategoriach,  jednocześnie
ustala obiekty mające wpływ na ogólną ocenę wsi, osiedla.
b) w drugim etapie komisja dokonuje oceny obiektów, które w rankingu uzyskały najwyższą
ilość punktów w poszczególnych kategoriach, ustalając kolejność zdobytych miejsc.
c)  brak  pojemników  do  gromadzenia  odpadów  stałych  stwierdzony  w  pierwszym  etapie
dyskwalifikuje obiekt z dalszego udziału w konkursie.
d) ocena pozytywna zagrody, nieruchomości, obiektu użyteczności publicznej – minimum 50%
maksymalnej ilości punktów, które może otrzymać zagroda, nieruchomość, obiekt użyteczności
publicznej.

2) Ocena  wsi  oraz  ocena  osiedli  dokonywana  jest  indywidualnie  przez  każdego  członka  Komisji
według  karty  oceny  wsi  (osiedli).  Ocena  wsi  (osiedli)  jest  sumą  średnich  arytmetycznych  ocen
indywidualnych, powiększoną o 10% liczby punktów, którą uzyskały zagrody wiejskie, nieruchomości,
obiekty użyteczności publicznej położone na terenie danej wsi i osiedla (lecz nie więcej niż 5 obiektów),
pozytywnie  ocenione  wg  kryteriów punktacji  przedstawionych  w  tabelach  I  i  II,  a  także  o  punkty
wynikające z przeprowadzonej oceny matematycznej.
3) Do przeprowadzenia oceny w poszczególnych kategoriach wymagane jest zgłoszenie minimum:

a) 5 zagród wiejskich, 
b) 5 nieruchomości,
c) 5 obiektów użyteczności publicznej,
d) 4 sołectw,
e) 2 osiedli.

4) Przez „osiedle” rozumie się teren, na którym skupionych jest minimum 5 nieruchomości,posiadający
elementy wspólnego użytkowania (np. drogi, tereny zielone, tereny sportowo-rekreacyjne). 
5) W konkursie  nie  mogą  otrzymać  nagród  pieniężnych  laureaci  trzech  pierwszych  miejsc,  jeżeli
zdobyli  takie  nagrody  w poszczególnych  kategoriach  w  edycji  poprzedzającej  przeprowadzenie
konkursu. 
6) Jeżeli, któryś z laureatów w poszczególnych kategoriach w edycji poprzedzającej przeprowadzenie
konkursu,  w  edycji  obecnej  uzyskał  jedno  z  trzech  pierwszych  miejsc,  zamiast  nagrody  pieniężnej
uzyskuje tytuł Arcymistrza.
7) Trzykrotne zdobycie tytułu Arcymistrza kwalifikuje do otrzymania specjalnej nagrody pieniężnej.
8) Brak  troski  zwycięzcy  o  osiągnięty  poziom  estetyczny  wsi,  osiedli  i  obiektów  użyteczności
publicznej  może być podstawą do odebrania  tytułu zwycięzcy gminnego konkursu „Piękna  Gmina”
i nakazu  zdemontowania  także  tabliczek  honorujących  to  osiągnięcie.  Decyzje  podejmuje  komisja
konkursowa po wizji terenowej i wezwaniu do przywrócenia stanu zgodnego z wymaganiami konkursu
w ciągu 1 miesiąca.
9) Po zakończeniu I etapu wszyscy uczestnicy konkursu, którzy zostaną zdyskwalifikowani lub nie
zakwalifikują się do II etapu, zostaną powiadomieni o tym na piśmie.

6. TERMINARZ KONKURSU:
1) Maj – zapowiedź i ogłoszenie konkursu
2) Do dnia 15 maja – zgłoszenie udziału – deklaracji przystąpienia zagród, nieruchomości,  obiektów

użyteczności publicznej, wsi i osiedli do konkursu,
3) Czerwiec – ocena przez Komisję Konkursową deklaracji o zgłoszeniu do konkursu,
4) Komisja dokonuje dwukrotnej lustracji zgłoszonych obiektów:

a) I etap – w czerwcu
b) II etap – w sierpniu

5) Podsumowanie  konkursu  następuje  na  sesji  absolutoryjnej  po  upływie  roku  kalendarzowego,
w którym konkurs był przeprowadzony.



7. NAGRODY:
Za wyróżnienie w konkursie zagrody wiejskie, nieruchomości,  obiekty użyteczności publicznej,  wsie
i osiedla przyznane będą nagrody pieniężne, wyróżnienia oraz dyplomy.
Wysokość nagród pieniężnych jest ustalana oddzielnie dla każdej kategorii zgłoszeń. 
Ogólna suma nagród oraz ich wysokość będzie ustalona co roku przed ogłoszeniem konkursu przez
Burmistrza Miasta w Kowalewie Pomorskim. 
1) Dla każdej kategorii przyznaje się nagrody I, II, III stopnia, Komisja Konkursowa zastrzega sobie

możliwość przyznania wyróżnień.
2) Organizatorzy  konkursu  zastrzegają  sobie  możliwość  nie  przyznania  nagród  w poszczególnych

kategoriach, o ile dojdą do wniosku, że żaden ze zgłoszonych uczestników nie zasługuje na nie.
3) Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznawane są decyzją Komisji Konkursowej.
4) W kategoriach: wieś, osiedle oraz obiekt użyteczności publicznej środki uzyskane za zajęcie I, II i III

miejsca, a także wyróżnień przekazane będą jako dotacja celowa na realizację wybranych zadań
proekologicznych uzgodnionych z Burmistrzem Miasta.

8. KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE – ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XIII/101/96 RADY
MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM Z DNIA 16 LUTEGO 1996r.
1) Komisję Konkursową stanowią:
- członkowie Komisji Budżetowej i Samorządu Rady Miejskiej,
- przedstawiciel Burmistrza Miasta,
- przedstawiciel Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego,
- przedstawiciel GZRKiOR,
- przedstawiciel Solidarności RI,
- przedstawiciel TO-MI-KO,
- zdobywcy I-wszych miejsc w konkursie w poprzedniej  edycji,  o ile nie przystąpili  do konkursu

w bieżącej edycji.
2) Członkiem Komisji Konkursowej nie może być osoba zgłaszająca obiekt w poszczególnej kategorii,
jej  małżonek oraz osoba spokrewniona wstępnie lub zstępnie.  Ponadto z prac Komisji  Konkursowej
wyklucza  się  także  Sołtysa  Sołectwa  oraz  Przewodniczącego  Komitetu  Osiedla  biorącego  udział
w konkursie.

K. Izbrandt

Przewodniczący 
Komisji Budżetowej i Samorządu

      /-/  
Tomasz MatusewiczTomasz Matusewicz

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Samorządu w dniu 15.02.2018 r.



Tabela I. OCENA ZAGRÓD WIEJSKICH Tabela I. OCENA ZAGRÓD WIEJSKICH 
                                                                                                                                                                                                                                                Pkt.

1. Stan techniczny i estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej, w tym: 
– część gospodarcza, podwórze i ogrodzenia
– część wypoczynkowa, zadrzewienia
– obejście gospodarstwa na zewnątrz (ogrodzenie, rowy przydrożne itp.)

2.  a)  oczyszczalnie przyzagrodowe lub szamba bezodpływowe oraz rachunki za
wywóz lub utylizację nieczystości płynnych
    lub
    b) podłączenie do kanalizacji                                                                      

3. Gospodarka odpadami komunalnymi:
– w sposób selektywny
    lub
– w sposób zmieszany
– pojemniki do gromadzenia odpadów stałych
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10

10

5
brak -

dyskwalifikacja
                                                                                                                        

Kolejność  miejsc  ustala  komisja  konkursowa  w  oparciu  o  punktację  dokonaną  protokolarnie  podczas
lustracji terenowej.

Tabela II. OCENA NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJTabela II. OCENA NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ

1.  Stan  techniczny  i  estetyczne  zagospodarowanie nieruchomości  lub  obiektu
użyteczności publicznej, w tym:
– część gospodarcza, podwórze i ogrodzenia
– część wypoczynkowa, zadrzewienia
– obejście nieruchomości na zewnątrz (ogrodzenie, rowy przydrożne,
             chodniki itp.)

2.  a)  szamba  bezodpływowe  oraz  rachunki  za  wywóz  i  utylizację  nieczystości
płynnych

     lub
      b)   podłączenie do kanalizacji

                      
 3. Gospodarka odpadami komunalnymi:
– w sposób selektywny
    lub
– w sposób zmieszany
– pojemniki do gromadzenia odpadów stałych
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Kolejność  miejsc  ustala  komisja  konkursowa  w  oparciu  o  punktację  dokonaną  protokolarnie  podczas
lustracji terenowej.



Tabela III. OCENA WSI:Tabela III. OCENA WSI:

Ocenę dla wsi dokona się wg następujących kryteriów:

Ocena indywidualna
1. Stan dróg gminnych nieasfaltowych oraz placów; 

2. Stan rowów przydrożnych, wiat, przystanków PKS, tablic informacyjnych

3. Stan estetyczny funkcjonujących na terenie sołectwa przedsiębiorców oraz obiektów
użyteczności publicznej (szkoły, domy kultury, remizy OSP)

4.  Podejmowanie inicjatywy mieszkańców w zakresie udziału w konkursach „Piękna
Gmina”,  „Przywracamy urok naszej  gminie” i  akcji  „Sprzątanie  Świata-Polska” oraz
działania podejmowane na rzecz poprawy estetyki wsi

Ocena matematyczna
5. Odsetek gospodarstw prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

6.  Wykorzystanie  środków  finansowych  funduszu  sołeckiego  z  przeznaczeniem  na
remont dróg

7. Wykorzystanie funduszu sołeckiego ze szczególnym  uwzględnieniem przedsięwzięć
poprawiających  estetykę  wsi  (chodniki,  wiaty  przystankowe,  gabloty  etc.),  a  także
obiektów niekoniecznie leżących na terenie wsi

0-15

0-15

 0-10

0-30

0-10

0-10

0-10

Tabela  IV.  OCENA  OSIEDLI  BUDYNKÓW  WIELORODZINNYCH  ORAZ  OSIEDLITabela  IV.  OCENA  OSIEDLI  BUDYNKÓW  WIELORODZINNYCH  ORAZ  OSIEDLI
DOMÓW  JEDNORODZINNYCH  NA  TERENACH  WIEJSKICH  I  W  MIEŚCIEDOMÓW  JEDNORODZINNYCH  NA  TERENACH  WIEJSKICH  I  W  MIEŚCIE
KOWALEWO POMORSKIEKOWALEWO POMORSKIE

Oceny osiedli dokona się wg następujących kryteriów:

Ocena indywidualna
1.  Utrzymanie dróg wewnątrzosiedlowych, placów wspólnego użytku,  skwerów, 
trawników                        
     
2.  Stan estetyczny funkcjonujących na terenie osiedla przedsiębiorców
                         
3. Podejmowanie inicjatywy mieszkańców w zakresie udziału w konkursach „Piękna 
Gmina”, „Przywracamy urok naszej gminie” i akcji „Sprzątanie Świata-Polska” oraz 
działania podejmowane na rzecz poprawy estetyki osiedla

           
Ocena matematyczna
4. Odsetek domów jednorodzinnych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych

0-30

0-20

   0-40   

0-10



Załącznik nr 1
do Regulaminu gminnego konkursu 

"Piękna Gmina"
.....................................................
                   imię i nazwisko osoby zgłaszającej

.....................................................

.....................................................
adres

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

"PIĘKNA GMINA"

Deklaruję  swój  udział  w  konkursie  "Piękna  Gmina"  na  najbardziej  zadbaną  zagrodę*,

nieruchomość*, obiekt użyteczności publicznej*.

Zagroda*,  nieruchomość*,  obiekt  użyteczności  publicznej*  Nr  ...................,  położona  jest

w.........................................................................................................., gmina Kowalewo Pomorskie.

Informuję,  że  zagroda*,  nieruchomość*,  obiekt  użyteczności  publicznej*  wyposażony  jest

w szambo*,  śmietnik*,  kompostownik*,  zbiornik  na  gnojowicę*  i  inne  urządzenia  służące  ochronie

środowiska ..............................................................................................................................

W ........................ roku planuję:

1. wybudować następujące urządzenia służące ochronie środowiska:

..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. wykonać następujące prace poprawiające estetykę budowy:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3. wykonać następujące prace porządkowe:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

4.  wykonać  następujące  prace  w  zakresie  zadrzewień  i  upiększenia  zagrody,  nieruchomości,  obiektu

użyteczności publicznej roślinami:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

................................................
podpis zgłaszającego

..........................................................
podpis Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 1a
do Regulaminu gminnego konkursu 

"Piękna Gmina"

.....................................................
            pieczątka Sołectwa / Komitetu Osiedlowego

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE

"PIĘKNA GMINA"

Samorząd Mieszkańców Sołectwa*, Osiedla* .........................................................................

deklaruje swój udział w konkursie "Piękna Gmina" na najbardziej uporządkowaną wieś*, osiedle*

gminy Kowalewo Pomorskie.

W ramach  realizacji  zadań  konkursowych  mieszkańcy  wsi*,  osiedla*  planują  wykonać

w ............ roku:

1. ............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Podpisy:

..........................................................
Sołtys*, Przewodniczący KO*, członkowie RS*, KO*

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

*niepotrzebne skreślić


