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REGULAMIN KONKURSU PN. 

NAJŁADNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY, ZAGRODĘ, GOSPODARSTWO 
AGROTURYSTYCZNE GMINY LEŚNA 

W ROKU 2017 

 
§ 1 

Organizator konkursu: Burmistrz Leśnej i Rada Miejska w Leśnej. 

 
§ 2 

Główne cele konkursu: 

1. Upiększenie Gminy Leśna. 

2. Poprawienie estetyki otoczenia nieruchomości. 

3. Mobilizacja mieszkańców Gminy do utrzymania porządku i czystości. 

4. Promowanie wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych poprze popularyzowanie 

czystego, naturalnego i pięknego krajobrazu wsi polskiej. 

 
§ 3 

W konkursie mogą brać udział: 

1. Osoby fizyczne – mieszkańcy Gminy Leśna. 

2. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Gminy Leśna.  

 
§ 4 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie stosownej deklaracji – karty 

zgłoszenia według załączonego wzoru (do odbioru u Sołtysów, w Referacie Gospodarki 

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub do pobrania na stronie 

internetowej www.lesna.pl), w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej w terminie do 

dnia 28 kwietnia 2017 roku. 

2. Z udziału w konkursie wyklucza się podmioty, które zajęły I miejsca w konkursie w roku 

2016. 

3. Uczestnik konkursu może wziąć udział tylko w jednej kategorii z pośród wymienionych 

w § 5 ust. 1. 

 

§ 5 
1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: najładniejszy ogródek przydomowy, 

najładniejsza zagroda, najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne. 

2. Za ogródek przydomowy uważa się teren zieleni stanowiący własność podmiotu 

deklarującego udział w konkursie lub własność Gminy Leśna wydzierżawiony 

podmiotowi deklarującemu udział w konkursie, położony w bliskim sąsiedztwie 

zabudowań mieszkalnych. 

3. Za zagrodę uważa się teren zieleni wraz z zabudowaniami mieszkalno-gospodarczymi 

stanowiącymi własność podmiotu deklarującego udział w konkursie i prowadzącego 

działalność rolniczą. 
4. Za gospodarstwo agroturystyczne uważa się teren zieleni wraz z zabudowaniami 

mieszkalno-gospodarczymi stanowiącymi własność podmiotu deklarującego udział 

w konkursie i prowadzącego zarejestrowaną działalność agroturystyczną. 
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§ 6 
1. Ocenie będzie podlegało: 

1) Ukwiecenie. 

2) Wykorzystanie drzew i krzewów. 

3) Pomysłowość i pracochłonność, oryginalność (elementy małej architektury) 

4) Kolorystyka w aranżacjach z roślin dekoracyjnych. 

5) Porządek na terenie nieruchomości i wokół niej. 
 

2. A w przypadku gospodarstwa agroturystycznego dodatkowo: 
1) Oznakowanie gospodarstwa, 

2) Estetyka ogrodzenia, 

3) Zagospodarowanie miejsc rekreacji na terenie gospodarstwa. 

 
§ 7 

1. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza 

Leśnej. 

2. Każde kryterium opisane w § 6 ocenione będzie w skali punktowej od 0 do 10 punktów. 

 
§8 

Zgłoszenie do konkursu oznacza zezwolenie na dokonanie oglądu przez komisję konkursową 
i sfotografowanie nieruchomości, opublikowanie zdjęć oraz danych osobowych uczestników 

i laureatów w materiałach Urzędu Miejskiego w Leśnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

 

§ 9 
Harmonogram konkursu: 

Od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 roku – przyjmowanie zgłoszeń do 

konkursu, 

Od dnia 8 maja do dnia 12 maja 2017 roku – przegląd i ocena zgłoszonych nieruchomości. 

 

§ 10 
Listę laureatów i przydział nagród ustali Komisja Konkursowa. 


