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SZANOWNI  MIESZKAŃCY GMINY KOCHANOWICE ! 

  

ZZaapprraasszzaammyy  wwłłaaśścciicciieellii  nniieerruucchhoommoośśccii  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  XXIIVV  eeddyyccjjii  ggmmiinnnneeggoo  kkoonnkkuurrssuu  nnaa  
„„NNaajjppiięękknniieejjsszząą  PPoosseessjjęę””..  CCeelleemm  kkoonnkkuurrssuu  jjeesstt  kksszzttaałłttoowwaanniiee  śśwwiiaaddoommoośśccii  kkuullttuurroowweejj  
ii  ppooddttrrzzyymmyywwaanniiee  kkuullttuurryy  mmiieejjssccaa  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoopprrzzeezz  ppooddnnoosszzeenniiee  eesstteettyykkii  zzaaggrróódd  wwiieejjsskkiicchh  
oorraazz  pprreezzeennttaaccjjaa  zzaaddbbaannyycchh  ii  ppiięękknnyycchh  ppoosseessjjii  ggmmiinnyy  KKoocchhaannoowwiiccee..    

UUcczzeessttnniikkiieemm  kkoonnkkuurrssuu  mmoożżee  bbyyćć  kkaażżddyy  wwłłaaśścciicciieell  nniieerruucchhoommoośśccii  zznnaajjdduujjąącceejj  ssiięę  nnaa  
tteerreenniiee  ggmmiinnyy  KKoocchhaannoowwiiccee,,  zz  wwyyjjąąttkkiieemm  llaauurreeaattóóww  ppoopprrzzeeddnniieejj  eeddyyccjjii  kkoonnkkuurrssuu  ww  22001144  rr..  

ZZaaiinntteerreessoowwaannyycchh  uuddzziiaałłeemm  ww  kkoonnkkuurrssiiee  pprroossii  ssiięę  oo  wwyyppeełłnniieenniiee  kkaarrttyy  zzggłłoosszzeenniioowweejj          
ii  zzłłoożżeenniiee  jjeejj  ddoo  ddnniiaa  2200  lliippccaa  22001166  rr..  ww  UUrrzzęęddzziiee  GGmmiinnyy  ww  ppookkoojjuu  nnrr  1144,,  bbąąddźź  uu  ssoołłttyyssaa  lluubb  
tteelleeffoonniicczznniiee  ppoodd  nnuummeerreemm  tteell..  3344//33553333--110000  ddoo  110022  ww..  113344..  

KKoommiissjjaa  kkoonnkkuurrssoowwaa  ddookkoonnaa  pprrzzeegglląądduu  zzaaggrróódd  ww  tteerrmmiinniiee  ddoo  ddnniiaa  1100  ssiieerrppnniiaa  22001166  rr..,,  
oossoobbnnoo  ppooddddaajjąącc  oocceenniiee  zzaaggrrooddyy  rroollnniicczzee  ii  ppoosseessjjee  nniieerroollnniicczzee..  

SSeerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  wwsszzyyssttkkiicchh  wwłłaaśścciicciieellii  ppoosseessjjii,,  bbyy  zzeecchhcciieellii  ppoocchhwwaalliićć  ssiięę  eeffeekkttaammii  
sswwoojjeejj  pprraaccyy,,  śśwwiiaaddcczząącceejj  oo  zzaammiiłłoowwaanniiuu  ddoo  eesstteettyykkii,,  łłaadduu  ii  ppoorrzząąddkkuu..    

Dla najpiękniejszych nieruchomości przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Kochanowice.  

                Wójt Gminy Kochanowice 
/-/ Ireneusz Czech 



Regulamin XIV Gminnego Konkursu 
„Najpiękniejsza posesja”2016 

 

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości kulturowej i podtrzymywania kultury miejsca 
zamieszkania poprzez podnoszenie estetyki zagród wiejskich oraz prezentację zadbanych i pięknych 
posesji gminy Kochanowice.  

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie gminy 
Kochanowice, za wyjątkiem laureatów poprzedniej edycji Konkursu w 2014 r. 

2. Przygotowaniem organizacyjnym Konkursu zajmuje się Urząd Gminy w Kochanowicach.  

3. Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do dnia 
20 lipca 2016 r., według wzoru określonego w załączniku do niniejszego regulaminu, w Urzędzie 
Gminy w pokoju nr 14, bądź u sołtysa lub telefonicznie pod numerem tel. 34/3533-100 do 102 
w. 134.  

4. W Konkursie wyodrębniono następujące kategorie: 

 zagroda rolnicza, 

 posesja nierolnicza. 

5. Powołana przez Wójta Gminy Kochanowice komisja dokona przeglądu zagród i posesji poddając 
je punktowej ocenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r. 

6. Każdy członek Komisji dokona oceny według poniższych kryteriów: 

Lp. Kryterium oceny Skala 
punktów 

1. Koncepcja aranżacji otoczenia domu – ogólne zagospodarowanie przestrzeni, 
ogrodzenie, podwórko, ciągi komunikacyjne i ogród, ze wskazaniem na estetykę 
frontalnej części posesji/zagrody/ 0÷5 

2. Oryginalność rozwiązań architektonicznych i ogrodniczych– pomysłowość 
i wykonanie 0÷5 

3. Wkład pracy w wyhodowanie we własnym zakresie roślin z nasion, własnoręczne 
wykonanie elementów ozdobnych, itp. 0÷5 

4. Prowadzenie ogrodu ozdobnego w sposób zapewniający należyty dobór gatunku 
roślin (iglaste, liściaste krzewy ozdobne, byliny, rośliny jednoroczne), utrzymanie 
trawnika, pielęgnacja roślin ozdobnych.  

0÷5 

5. Ład, czystość i porządek na posesji /w zagrodzie/ i wokół niej. 
0÷5 

6. Ogólne wrażenie estetyczne. 0÷5 

7. O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani listownie. 

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 
w Pawełkach. 

9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.kochanowice.pl i na łamach 
„Wieści Gminnych”. 

 
Kochanowice, 16 czerwca 2016 r. 

 

 



Załącznik  
do Regulaminu XIV Gminnego Konkursu 

„Najpiękniejsza posesja” 2016 
 
 

........................................................... 
  /miejscowość i data/ 

 
 

X IV Ko nku r s  
„Najpiękniejsza Posesja” 

 
 

K a r t a  z g ł o s z e n i o w a  
 

  
Zgłaszam do udziału w XIV gminnym konkursie p.n. „Najpiękniejsza posesja” 

moją zagrodę rolniczą/posesję nierolniczą*) 

 

Imię i nazwisko właściciela posesji: 

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

Adres posesji:  

................................................................................................................................................................  
/miejscowość/                                /ulica nr domu/                               

Telefon kontaktowy: ...............................................                                   
 

 

Oświadczam, że warunki konkursu są mi znane. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. 
zm.). 

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

                                                                                         /podpis właściciela posesji/ 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić 


