
UCHWAŁA NR 104/XVIII/12
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie ustanowienia konkursu na najpiękniejszą posesję Gminy Szczuczyn pod nazwą 
"Mój tęczowy zakątek" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się konkurs na najpiękniejszą posesję pod nazwą "Mój tęczowy zakątek". 

§ 2. Celem konkursu jest: 

1) zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie dbałości o środowisko naturalne i estetykę otoczenia; 

2) rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za wygląd i właściwe zagospodarowanie otoczenia oraz jego 
upiększanie; 

3) poprawa stanu sanitarno - higienicznego i estetyki otoczenia; 

§ 3. Szczegółowe zasady konkursu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 40/VI/03 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 czerwca 2003 roku 
w sprawie ustanowienia konkursu na najpiękniejszy ogród lub najpiękniejszy balkon pod nazwą "Kolorowo wokół 
nas". 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Załącznik  do Uchwały Nr 104/XVIII/12 

Rady Miejskiej w Szczuczynie 

z dnia 30 marca 2012 r. 

Regulamin konkursu na najpiekniejszą posesję  Gminy Szczuczyn pod nazwą 
"Mój tęczowy zakątek" 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Szczuczyna. 

2. Konkurs może być organizowany przy wsparciu finansowym sponsorów. 

3. Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń. 

4. Terminy zgłoszeń oraz rozstrzygnięć konkursu ustala Burmistrz Szczuczyna. 

5. Celem konkursu jest poprawa estetyki gminy, dbałość o własne posesje i ogrody. 

6. Przedmiotem konkursu jest: 

1) urządzenie i ukwiecenie terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem estetyki wykonania i rozmieszczenia 
skrzynek kwiatowych, donic (kolorystyka, pomysłowość aranżacji), stan i dekoracyjność ukwiecenia (ilość, 
rodzaj i dobór gatunków kompozycji kwiatowych, aranżacje roślin piennych i kaskadowych), drobnych 
elementów dekoratorskich np. drabinki, kwietniki mini pergole, ogólna czystość i estetyka posesji, 

2) zagospodarowanie ogrodów przy domach jednorodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem estetyki 
i kolorystyki urządzonego ogrodu, oryginalności dokonanych nasadzeń kwiatów, krzewów, roślin 
okrywowych, płożących itp. systematyczności pielęgnacji. 

7. Zgłoszenia do udziału w konkursie może dokonać każdy - osobiście. 

8. Zgłoszenie winno zawierać następujące informacje: 

1) adres posesji/ ogrodu oraz adres do korespondencji i telefon kontaktowy, 

2) zgodę właściciela posesji/ ogrodu na udostępnienie go komisji konkursowej do oceny oraz zgodę na publikację 
materiałów / zdjęć wraz z danymi osobowymi właściciela. 

9. Zgłoszenia i deklaracje przyjmuje Referat Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 15, tel. 86 273 50 80 wew. 17 

10. Wzór zgłoszenia określa załącznik do niniejszego regulaminu. 

11. Uczestnikami konkursu mogą być władający posesjami/ogrodami przy domach jednorodzinnych z terenu 
Gminy Szczuczyn. 

12. Skład komisji konkursowej ustala Burmistrz Miasta. 

13. Kryteria oceny konkursu „Mój tęczowy zakątek ”: 

1) nasadzenia roślin ozdobnych i ich utrzymanie, 

2) różnorodność nasadzeń i utrzymanie drzew i krzewów ozdobnych, 

3) utrzymanie trawników i kwietników, 

4) inne elementy dekoracyjne (trejaże, pergole, ogródki skalne itp.), 

5) stan techniczny i estetyczny otoczenia (ścian budynków, ogrodzeń oraz innych elementów dekoracyjnych), 
wyposażenie działki w kompostownik, 

14. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest okazanie: 

1) zawartej umowy na wywóz nieczystości stałych, 

2) zawartej umowy na wywóz nieczystości płynnych, kanalizację. 
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15. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżniający się uczestnicy konkursu otrzymają 
dyplomy pamiątkowe. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Załącznik do Regulaminu 

Karta zgłoszenia do konkursu 

Zgłaszam do konkursu „Mój tęczowy zakątek” następujący obiekt: 

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

(adres obiekt.) 

.............................................................................................................................................................................. 
(ew. krótka charakterystyka obiektu lub inne uwagi) 

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

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

(uczestnik konkursu - imię i nazwisko, dokładny adres, telefon) 

Wyrażam zgodę na udostępnienie zgłoszonego obiektu komisji konkursowej do oceny oraz na 
publikację materiałów / zdjęć wraz z moimi danymi osobowymi. 

............................................................. 
(podpis osoby zgłaszającej)
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