
Regulamin XIV Gminnego Konkursu na „Najlepiej utrzymaną posesję  
na terenie Gminy Orla” 

 
§ 1. Organizator konkursu. 
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Orla. 
§ 2. Cel konkursu. 
Konkurs ma na celu podniesienie estetyki sołectw gminy Orla poprzez animowanie działań i 
promowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie użytkowego urządzenia posesji i ogródków 
towarzyszących zabudowie mieszkaniowo - zagrodowej. 
§ 3. Uczestnicy konkursu. 
Uczestnikami konkursu mogą być właściciele posesji ze wszystkich sołectw gminy Orla. W 
przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wstępnych 
eliminacji. 
§ 4. Tryb zgłaszania posesji do udziału w konkursie. 
1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pośrednictwem druków, które są dostępne w pokoju nr 2 

Urzędu Gminy Orla oraz na stronie internetowej www.orla.pl. 
2. Wnioski mogą być składane przez osoby fizyczne, osoby prawne. 
3. Konkurs będzie trwał do 28 sierpnia 2020 roku. 
4. Oceny posesji uczestniczących w konkursie dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Orla 

w terminie od 24 do 28 sierpnia 2020 r. 
5. Dokumentację konkursową stanowić będą zdjęcia posesji wykonane przez organizatora 

konkursu w terminach uzgodnionych z uczestnikami konkursu. 
6. Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 21 sierpnia 2020 r. pocztą elektroniczną 

na adres e-mail: ugorla@orla.pl lub w Urzędzie Gminy Orla – Sekretariat pok. nr 14. W 
przypadku przesyłki pocztowej liczy się data wpływu do Urzędu. 

§ 5. Kryteria oceny. 
1. Komisja konkursowa dokona oceny posesji biorąc pod uwagę: 

1) stan techniczny i estetykę budynków i obiektów małej infrastruktury; 
2) harmonijne wkomponowanie posesji w otoczenie; 
3) atrakcyjność i kompozycję części ogrodowo-wypoczynkowej; 
4) pomysłowość rozwiązań użytkowych; 
5) utrzymanie czystości i porządku w obejściu/lokalizacja śmietnika na odpady, osadnika na 

ścieki, wydzielenie wybiegu dla zwierząt gospodarskich i domowych, utrzymanie poboczy 
dróg i rowów przydrożnych. 

2. Za każde kryterium członek komisji może przyznać od 0 do 10 punktów. Maksymalna liczba - 
50 punktów od jednego członka komisji. 

3. Każdy z członków komisji wypełnia „Kartę oceny posesji” stanowiącą załącznik do niniejszego 
Regulaminu. 

4. Z prac komisji zostanie sporządzony protokół na podstawie oceny posesji przez członków 
komisji.  



§ 6. Nagrody. 
1. Laureaci otrzymają nagrody o wartości: 

1) I nagroda – 1000,00 zł (1 111,00 zł brutto) 
2) II nagroda – 800,00 zł (889,00 zł brutto) 
3) III nagroda – 700,00 zł (778,00 zł brutto) 
4) wyróżnienie – 300,00 zł (333,00 zł brutto). 

2. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej www.orla.pl. 
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki. 
4. Zdjęcia nagrodzonych posesji zostaną wyeksponowane na stronie internetowej gminy Orla. 
§ 7. Źródła finansowania konkursu. 
Środki na finansowanie konkursu pochodzą ze środków budżetowych Urzędu Gminy Orla. 
§ 8. Promocja konkursu. 
Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na stronie 
internetowej gminy Orla.  
§ 9. Postanowienia końcowe. 
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do kontroli funkcjonowania nagrodzonych posesji. 
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc z poprzednich lat są wyłączeni z udziału w tegorocznej 

edycji. 
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