REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ W GMINIE
MILANÓW w 2019 r.

I.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy Milanów do poprawy estetyki
zabudowy, warunków higieniczno - sanitarnych zagród wiejskich, ogrodów i działek. Konkurs
winien skłonić mieszkańców do podejmowania lub kontynuowania prac porządkowych oraz
organizacyjno - technicznych w zakresie poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa pracy gospodarstwie rolnym i na działkach. Celem konkursu jest uczynienie
wsi gminy Milanów - wsią piękną, zadbaną, uporządkowaną i funkcjonalną, w której praca
staje się łatwiejsza a życie i odpoczynek - przyjemny i zdrowy. Sposób zagospodarowania
siedziby gospodarstwa indywidualnego powinien wpłynąć na kształtowanie się nowoczesnej
wsi. W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki posesji oraz
warunków higieniczno - sanitarnych.

II.

Organizator Konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Milanów

III.

Warunki Konkursu:

1. Konkurs przeprowadzony jest w jednej kategorii:
a) Najładniejsza posesja w gminie Milanów

IV.

Kryteria konkursu:

1. W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy:
 ład i porządek w obrębie podwórza i zabudowań, a także między drogą a posesją
 sposób zagospodarowania odpadów, dostosowanie nieruchomości do wymogów
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie posesji
 estetyka budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych
 wygląd ogrodzeń i ich powiązanie architektoniczne z zagrodą
 inwencja, kompozycja, kolorystyka, estetyka, oryginalność
 sposób zagospodarowania - innowacyjność
 harmonijne wkomponowanie się w otoczenie, wykorzystanie gatunków roślin
i krzewów wymagających przeprowadzenia zwiększonej ilości zabiegów
pielęgnacyjnych
 ogólne wrażenie estetyczne „odbierane z ulicy"
 pomysłowość
 kącik rekreacyjno-wypoczynkowy, budowle ogrodowe małej architektury

V.

Uczestnicy:
1. Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy Gminy Milanów

2. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci trzech ostatnich edycji konkursu tj. latach
2015, 2016, 2017
3. W konkursie nie mogą brać udziału instytucje.

VI.

Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszeniem do konkursu jest wypełnienie druku opracowanego wg załącznika
do
niniejszego regulaminu
2. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:
a) osoby fizyczne - właściciele posiadłości
3. Zgłoszenia na drukach można składać w Sekretariacie Urzędzie Gminy Milanów nr 12
, pocztą na adres Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A 21-210 Milanów w zaklejonej
kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do konkursu na najładniejszą posesję w 2019 roku", lub
za pośrednictwem internetu na adres: mailowy: gmina@milanow.pl.
4. Zgłoszenia mogą napływać w terminie: od dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 2 sierpnia
2019 r.
VII.

1.

Komisja konkursowa
Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy Milanów, w terminie do dnia 2 sierpnia
2019 r.

2.

W I etapie prac Komisja Konkursowa dokona oceny i przeglądu posesji.

3.

W II etapie Konsultacje ostateczne i głosowanie.

4.

Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów

5.

Decyzje komisji są ostateczne

VIII. Nagrody
1. Decyzją komisji konkursowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Powiatowych, które odbędą się
w Milanowie.
3. Środki przeznaczone na sfinansowanie nagród pochodzą z budżetu Gminy Milanów.

IX.

Promocja konkursu

1. Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz w formie pisemnej ogłaszane w sposób zwyczajowo
przyjęty.
2. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 83 356-76-29.

