
Zał. Nr^fdo protokołu 
nr XXXVII/10 Sesji Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 30.03.201 Or.

Uchwała Nr XXXVII/387/2010 r.
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu - „Piękna Wieś 2010”.

Na podstawie art.18 ust. 1 oraz art. 7 ust.l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

Dla zwycięzców kategorii najbardziej estetyczna i przyjazna środowisku zagroda rolnicza 
oraz najbardziej estetyczna i przyjazna środowisku zagroda nierolnicza Rada Gminy ufunduje 
nagrody rzeczowe o następujących wartościach pieniężnych:

• I miejsce -  nagroda do wartości 500 zł,
• II miejsce- nagroda do wartości 400 zł,
• III miejsce -  nagroda do wartości 300 zł.

§3

Zatwierdza się Regulamin Gminnego Konkursu „Piękna Wieś", którego treść stanowi

§1

Ogłasza się Gminny Konkurs - „Piękna Wieś" w następujących kategoriach:
• zagroda rolnicza
• posesja mieszkalna

§2

złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ułan Michalski(Jan



Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminę obowiązek zaspokajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty rn.in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody, 

utrzymywania czystości i porządku, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

W celu poprawy estetyki zarówno posesji wiejskich rolniczych jak i nierolniczych oraz 

podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie dbania o otoczenie podjęto decyzję o 

ogłoszeniu kolejnej edycji gminnego konkursu „Piękna Wieś 2009".

Działanie to ma na celu przede wszystkim poprawienie wizerunku otoczenia, w 

którym żyjemy na co dzień, zachęcenie społeczności wiejskiej do aktywnego udziału w 

tworzeniu i wpływaniu na wygląd estetyczny i podnoszenie walorów przyrodniczych 

obszarów wiejskich. Zachęcanie mieszkańców gminy do dbania o własne posesje wpływa na 

poprawę wyglądu i atrakcyjność całej gminy.

^ a ^ rn r^L a m tio w s k i



Załącznik nrl 
do Uchwały Nr XXXVII/387/2010 r 

Rada Gminy Lichnowy 
z dnia 30 marca 2010r.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ” W 2010 ROKU

1. Cel konkursu :
Celem konkursu jest poprawa estetyki zagród wiejskich i wsi oraz propagowanie 
poszanowania i ochrony środowiska naturalnego poprzez podejmowanie prac porządkowych, 
higieniczno - sanitarnych i upiększających.

2. Organizacja konkursu :
Konkurs prowadzony jest w 2 kategoriach:

• Najbardziej estetyczna i przyjazna środowisku zagroda rolnicza
• Najbardziej estetyczna i przyjazna środowisku posesja mieszkalna 

Organizatorem konkursu jest Rada Gminy w Lichnowach. Konkurs organizowany jest w 2 
etapach: Sołeckim i Gminnym.

2.1. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze i posesje mieszkalne z wyłączeniem 
gospodarstw agroturystycznych, po złożeniu deklaracji uczestnictwa (według wzoru 
stanowiącego załącznik Nr 2 ) przekazanej w terminie do 1 kwietnia 2010 roku, do Urzędu 
Gminy w Lichnowach.
Za rozpropagowanie idei konkursu na terenie gminy, organizację, nabór uczestników 
odpowiedzialni są:

• pracownik do spraw ochrony środowiska Urzędu Gminy w Lichnowach
• rady sołeckie.

W konkursie nie mogą brać udziału zdobywcy I miejsc konkursu „Piękna wieś 2009”.

2.2. Ocena konkursu
Do oceny konkursu zostaną powołane przez Wójta Gminy dwie komisje: W pierwszym etapie 
konkursu, tj. sołeckim zostanie powołana komisja, składająca się z 3-4 osób :

• przedstawiciel rady sołeckiej,
• przedstawiciel jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
• przedstawiciel Posterunku Policji w Lichnowach
• pracownik do spraw ochrony środowiska Urzędu Gminy w Lichnowach.

W drugim etapie konkursu, tj. gminnym zostanie powołana komisja, składająca się z 4-6 
osób:

• przedstawiciel Rady Gminy Lichnowy
• przedstawiciel rady sołeckiej
• pracownik do spraw ochrony środowiska Urzędu Gminy w Lichnowach.
• przedstawiciel Posterunku Policji w Lichnowach
• przedstawiciel Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Lichnowach,



Zadania komisji:
• Komisja w I etapie konkursu - sołeckim wybierze do dnia 15 maja 2010r. po trzy 

zagrody w dwóch pierwszych kategoriach z terenu danego sołectwa.
• Komisja w II etapie konkursu - gminnym oceni i wybierze do dnia 31 niaja 2010r. 

spośród wytypowanych w I etapie konkursu zagród laureatów pierwszych trzech 
miejsc w w/w kategoriach .

2.3. Nagrody i wyróżnienia
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Lichnowach podczas 
dożynek gminnych.
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody i wyróżnienia:

• nagrody za pierwsze trzy miejsca.
• dyplomy uznania za udział w konkursie dla wszystkich uczestników.

3. Kryteria oceny i punktacja
Zgłoszone do konkursu zagrody będą oceniane na podstawie przedstawionych poniżej 
kryteriów, przy zastosowaniu skali punktowej rosnącej, tzn. im wyższe walory posesji i 
spełnione poszczególne wymagania tym większa liczba punktów.
Punktację końcową stanowi suma punktów przyznanych we wszystkich kategoriach oceny. 
Brak w obejściu takich elementów jak pojemniki na odpady stałe szamba lub brak 
podłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz ich niewłaściwa eksploatacja powodują 
natychmiastowe zdyskwalifikowanie zgłoszenia.

3.1. Kategoria: zagroda rolnicza

L.p. K ryteria P unktacja

1. Stan i estetyka budynków:
a) budynki mieszkalne (elewacje i jej ozdobienia roślinne)
b) budynki gospodarcze (stan techniczny, elewacje)

20

2. Estetyka siedliska:
a) część gospodarcza (ład i porządek, wydzielone miejsce na maszyny i 
sprzęt, podwórze gospodarcze)
b) część rekreacyjno-ozdobna(drzewa i krzewy, zieleń, kwiaty,aranżacja)

20

3. Obiekty sanitarne
a) lokalizacja
b) zabezpieczenie
c) zbiornik na gnojowicę
d) składowanie obornika

20

4. Ogólny wygląd zagrody -  tradycja miejsca 
(uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe)

20

5. Zlokalizowane zadania z „Deklaracja udziału” 20

SUMA: 100 pkt



Q

3.2. Kategoria: posesja mieszkalna

L.p. Kryteria P unktacja

1. Stan i estetyka budynków:
(elewacje i jej ozdobienia roślinne, stan techniczny)

20

2. Estetyka siedliska:
a) ład i porządek w obejściu
b) rekreacyjno-ozdobna (drzewa i krzewy, zieleń, kwiaty, aranżacja)

20

3. Obiekty sanitarne
a) lokalizacja
b) zabezpieczenie

20

4. Ogólny wygląd zagrody -  tradycja miejsca 
(uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe)

20

5. Zlokalizowane zadania z „Deklaracja udziału” 20

SUMA: 100 pkt

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y  
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XXXVII/387/2010 r 

Rada Gminy Lichnowy 
z dnia 30 marca 2010r.

Deklaracja udziału
w konkursie „Piękna wieś 2010” w kategorii zagroda

Deklaruję udział w konkursie „Piękna wieś” w 2010 r„ w kategorii zagroda 
rolnicza / posesja mieszkalna* i akceptuję kryteria regulaminowe.
Oświadczam, że w ramach konkursu planuje się wykonanie następujących 
zadań:

1)...............................................................................................................................................

2 )...............................................................................................................................................

3) ............................................................................................................................................

4) ........................................................................................................................

5) ........................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb konkursu
„Piękna wieś”

Miejscowość i data Imiona i nazwisko właścicieli

Telefon

Dokładny adres Podpis


