
    

ZARZĄDZENIE NR  I/294/2021 

WÓJTA GMINY DOBRE 

 

z dnia 30 lipca 2021 r. 

 

 

w sprawie  ustalenia regulaminu konkursu pod hasłem „Czysta zagroda - zagroda 

przyjazna dla środowiska” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

( Dz. U. z 2021 r. poz.1372) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustalić regulamin konkursu pod hasłem „Czysta zagroda - zagroda przyjazna 

dla środowiska”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                           Wójt 

                                                                    Stefan Śpibida 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R E G U L A M I N  K O N K U R S U  

 

 „Czysta zagroda - zagroda przyjazna dla środowiska” 

 

I.    Cele konkursu: 

1.   Poprawa estetyki i wyglądu obejść gospodarskich i gospodarstw domowych. 

2.   Propagowanie wśród mieszkańców gminy prawidłowego zagospodarowania odpadów 

komunalnych. 

3.   Propagowanie celowości zadrzewień,  zakrzewień obejść domowych. 

II.  Termin realizacji i warunki uczestnictwa w konkursie: 

1.   Konkurs trwa do 20 sierpnia 2021 roku. 

2.   W konkursie mogą brać udział tylko mieszkańcy Gminy Dobre – właściciele posesji lub 

       gospodarstw rolnych. 

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą u sołtysa lub w Urzędzie Gminy pok. Nr  5                           

do  11 sierpnia 2021 roku. 

4.   W konkursie nie mogą brać udziału : 

-     członkowie komisji konkursowej, 

-     posesje, które były nagrodzone w ciągu minionych sześciu lat. 

III. Formy realizacji: 
1.   Przegląd gospodarstw zgłoszonych do konkursu. 

2.   Wystawa fotograficzna na tablicy w Urzędzie Gminy Dobre. 

3.   Promocja konkursu w gazecie powiatu radziejowskiego - powiatowe abc. 

IV. Kryteria oceny, punktacja, nagrody: 

1.   Zagospodarowanie obejść przydomowych (efekty wizualne): 

a) kwietniki, rabaty itp. pkt. 0 - 15 

b) drzewa i krzewy ozdobne pkt  0 - 15  

 c)  tereny zielone pkt  0 - 10 

2.   Zagospodarowanie odpadów komunalnych  

       a) odpady stałe                        pkt 0 - 10   

b) odpady płynne                                                                   pkt 0-10  

c) składowanie nawozów organicznych                       pkt 0 - 10 

3.   Przechowywanie środków ochrony roślin (dot. gospodarstw rolnych)  pkt 0 - 10 

4.   Aranżacja i wkład własny pracy   pkt. 0 - 20. 

V.  Postanowienia końcowe: 

1.   Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest ilość zgłoszeń, minimum 10 uczestników. 

 2.  Komisja Konkursowa dokona przeglądu nieruchomości w  trakcie trwania konkursu. 

3.   Komisja prowadzi dokumentację konkursu / protokoły, zdjęcia/ i sporządza protokół 

końcowy. 
  

                                                                               Wójt 

                                                                                Stefan Śpibida 

 


