
REGULAMIN KONKURSU 

„Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego” 
 

 

1.0. Cel organizacji konkursu: 

 

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu 

Lubelskiego, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkań-

com oraz propagowanie działań proekologicznych. 

 

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności poprzez: 

 konserwację elewacji budynków i utrzymanie ogrodzeń w należytym stanie, 

 zakładanie i wyeksponowanie ogrodów kwiatowych, rabat, trawników, 

 utrzymanie czystości i porządku na terenie zagród wiejskich i posesji, uporządkowanie terenów 

podwórek, usunięcie szpecących elementów i obiektów, 

 dekorowanie balkonów i parapetów okiennych kwiatami, 

 działania proekologiczne na terenie posesji. 

 

 

2.0. Organizator Konkursu 
 

Organizatorem konkursu jest Starosta Lubelski. 

 

 

3.0. Warunki Konkursu 
 

3.1.Konkurs przebiega w dwóch kategoriach posesji: 

- zagroda wiejska (gospodarstwo rolne), 

- zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. 

3.2.Zgłoszenia posesji do udziału w konkursie należy składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2014 r. 

osobiście, faksem, drogą elektroniczna lub pocztą (liczy się data wpływu zgłoszenia do Staro-

stwa Powiatowego w Lublinie). 

3.3.Zgłoszenia dokonuje wójt, burmistrz spośród laureatów tego rodzaju konkursów prowadzonych 

na terenie danej gminy. W przypadku, gdy na terenie gminy nie przeprowadza się takiego  

konkursu wójt/burmistrz wskazuje po jednej posesji z każdej kategorii, po uzyskaniu pisemnej 

zgody właściciela. 

3.4.Zgłoszenia dokonuje się na karcie konkursowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego  

regulaminu, która powinna być podpisana przez właściciela posesji oraz wójta/burmistrza. 

3.5.Właściciel posesji zgłoszonej do konkursu składając zgłoszenie do konkursu akceptuje jego 

warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. 

3.6.Zdobycie I, II i III miejsca w konkursie powoduje brak możliwości udziału w nim przez okres 

kolejnych dwóch lat. 

 

 

4.0. Kryteria oceny i punktacja 
 

Ustala się następujące kryteria i maksymalną punktację w poszczególnych kategoriach: 

1) Wygląd posesji – (1 ÷ 6 pkt), 

2) Wygląd budynku (bryła architektoniczna, czystość, malowanie, elewacja, itp.) – (1 ÷ 6 pkt), 

3) Wygląd terenu wokół budynku (wygląd ogólny, ogrodzenie, dobór roślin, pracochłonność           

wykonania) – (1 ÷ 6 pkt). 

4) Działania proekologiczne: 
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 sposób zagospodarowania terenu wokół budynku, 

 sposób gromadzenia odpadów (pojemniki, kontenery, segregacja odpadów, itp.), 

 zagospodarowanie ścieków bytowych (odprowadzanie do szamba, oczyszczalni ścieków lub 

kanalizacji sanitarnej), 

 inne (kolektory słoneczne, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii) 

(1 ÷ 8 pkt). 

Razem maksymalnie – 26 pkt. 

 

 

5.0. Komisja konkursowa 
 

5.1.Konkurs przeprowadzi i dokonywać oceny będzie komisja konkursowa w składzie 5 osób,  

ustalonym przez organizatora konkursu. 

5.2.Komisja spośród siebie wybiera zwykłą większością głosów przewodniczącego, członków  

komisji i sekretarzy. 

5.3.W czasie trwania konkursu przewodniczący i członkowie komisji dokonają przeglądu i oceny 

posesji zgłoszonych do udziału w konkursie wypełniając kartę oceny posesji stanowiący załącz-

nik nr 2 do niniejszego regulaminu, w oparciu o kryteria określone w rozdziale 4 regulaminu. 

5.4.Po zakończeniu przeglądu komisji sporządza zbiorczy arkusz oceny posesji stanowiącej załącz-

nik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

5.5.Zbiorczy arkusz oceny posesji oraz karty oceny poszczególnych posesji, wraz z propozycjami 

przyznania nagród komisja konkursowa przedkłada Staroście Lubelskiemu. 

5.6.Decyzja komisji konkursowej jest niezależna i ostateczna. 

5.7.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

 

 

6.0. Nagrody 
 

6.1.Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2014 r. podczas dożynek 

powiatowych na terenie lotniska w Radawcu, gm. Konopnica. 

6.2.Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe tablice otrzymują właściciele 3 posesji z każdej kategorii, 

które otrzymają najwyższą ilości punktów: 

a) nagroda za I miejsce wartości do  – 2000 zł., 

b) nagroda za II miejsce wartości do  – 1500 zł., 

c) nagroda za III miejsce wartości do  – 1000 zł.. 

6.3.Właściciele posesji o których mowa w pkt. 6.2 mają obowiązek przed odebraniem nagrody 

wpłacić podatek dochodowy od uzyskanej nagrody w wysokości 10% jej wartości do kasy  

Starostwa lub przelewem na rachunek bankowy nr: 66 1160 2202 0000 0002 8306 5404. 

6.4.Komisja może przyznać nagrody specjalne za najoryginalniejszy element proekologiczny istnie-

jący na terenie zagrody wiejskiej i posesji. 

6.5.Organizator opublikuje informacje o nagrodzonych posesjach i ich właścicielach w „Panoramie 

Powiatu” oraz na stronie internetowej Starostwa. Ponadto zostanie zaprezentowany w formie 

wystawy materiał zdjęciowy, z przeglądu zagród wiejskich i posesji zgłoszonych do konkursu  

z zachowaniem praw autorskich. 

 

 

 

 

 

Lublin, dnia            czerwca 2015 r.                                 ……………………………….. 
(Starosta Lubelski) 


