
Regulamin konkursu na "Najestetyczniejszą posesję na terenie miasta i gminy 
Głubczyce" 

 
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Głubczyc przy współudziale Rady Miejskiej  
w Głubczycach. 
 
2. Głównym celem konkursu na najestetyczniejszą posesję jest ukazanie wszystkich możliwości 
i inwencji mieszkańców w zakresie poprawy stanu estetycznego i porządkowego własnych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
 
3. Konkurs prowadzony będzie w następujących kategoriach: 
1) Kategoria I Najestetyczniejsza posesja z budynkiem jednorodzinnym wybudowanym  
w ostatnich 10 latach - kategoria indywidualna, w której mogą wziąć udział wszystkie posesje  
z budynkiem wybudowanym w ostatnim dziesięcioleciu. 
2) Kategoria II Najestetyczniejsza posesja z budynkiem jednorodzinnym wybudowanym 
powyżej 10 lat temu - kategoria indywidualna, w której mogą brać udział wszystkie posesje  
z budynkiem, których budowę zakończono powyżej 10 lat . 
3) Kategoria III Najestetyczniejszy balkon - kategoria indywidualna, w kategorii tej mogą wziąć 
udział wszyscy posiadacze balkonów zarówno na terenie miasta jak i gminy. 
4) Kategoria IV Najestetyczniejsza posesja z budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem 
publicznym kategoria zbiorowa, w której mogą brać udział wszystkie budynki wielorodzinne, 
szkoły, przedszkola, jednostki wojskowe, banki itp. - zgłoszenie zbiorcze. 
5) Kategoria V Najestetyczniejsze sołectwo - kategoria w której biorą udział wszystkie posesje z 
danego sołectwa, przy czym, aby sołectwo zostało zakwalifikowane do konkursu, z danego 
sołectwa musi być conajmniej 6 zgłoszeń indywidualnych /procentowy udział zaangażowania 
mieszkańców/ - kategoria zespołowa. 
 
4. Zasady konkursu: 
1) W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Głubczyce, będący właścicielami 
bądź użytkownikami posesji, balkonów oraz jednostki mające w zarządzie budynek. 
2) Uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni w jednej z poprzednich edycji konkursu, nie 
będą wzięci pod uwagę przy podziale nagród przez dziesięć kolejnych lat od roku w którym 
otrzymali nagrodę - chyba, że komisja postanowi inaczej. Zostaną oni natomiast sklasyfikowani  
i będą wzięci pod uwagę w klasyfikacji sołectw. 
2) Zakwalifikowanie obiektów do konkursu następuje na podstawie zgłoszeń złożonych przez 
właścicieli bądź użytkowników posesji, balkonów oraz przez jednostki mające w zarządzie 
budynek. 
3) Zgłoszenia powinny zawierać : 
a) imię i nazwisko zgłaszającego /nazwę jednostki zarządzanej, 
b) dokładny adres posesji, 
c) opis prac planowanych do wykonania związanych z poprawą estetyki posesji, 
d) czytelny podpis zgłaszającego, 
e) określenie kategorii konkursowej zgłoszenia, 
f) data złożenia zgłoszenia, 
g) dokumentację zdjęciową. 
4) Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (pokój 15) do dnia 15 lipca 
każdego roku, za wyjątkiem roku 2014 w którym to zgłoszenia można składać do 10 lipca. 
5) Ocenę poszczególnych posesji prowadzić będzie Komisja składająca się z 3 osób, będących 
przedstawicielami: 
a) Rady Miejskiej w Głubczycach 
b) Urzędu Miejskiego w Głubczycach 



c) Straży Miejskiej w Głubczycach 
6) Po zakończeniu przeglądu Komisja dokona podsumowania wyników i ustali kolejność  
w poszczególnych kategoriach. 
 
5. Komisja dokona końcowego przeglądu posesji. Każdy z członków Komisji oceni posesję 
w skali od 0 do 20 punktów. 
1) Członek Komisji może przyznać zero punktów, jeżeli stwierdzi, że prace opisane  
w zgłoszeniu, nie zostały wykonane. 
2) Łączna ilość punktów przyznana przez członków Komisji ( max. 60 punktów) zadecyduje  
o zajętym miejscu w kategoriach od I do IV. 
3) Udział zaangażowanych mieszkańców danego sołectwa (łączna liczba punktów przyznanych  
w kat. I, II, III i IV przez wartość funduszu sołeckiego roku poprzedzającego konkurs, liczonego 
w tyś. złotych) zadecyduje o zajętym miejscu w kategorii V. 
 
6. Komisja przy ocenie poszczególnych kategorii będzie brała pod uwagę: 
1) Kategoria I i II: - poprawę stanu technicznego ogrodzenia, płotów i bram, ukwiecenie  
i zadrzewienie posesji, utrzymanie porządku wokół posesji, stan rowów odwadniających, terenów 
zielonych oraz ciągów komunikacyjnych okalających posesję, poprawa stanu technicznego 
elewacji, okien, drzwi, rur spustowych i rynien, ukwiecenie okien, poprawa stanu technicznego  
i wyglądu estetycznego budynków gospodarczych z uporządkowaniem ruin i gruzów, poprawa 
stanu technicznego szamba, cieków prowadzących wody z terenu posesji oraz pojemników na 
odpady, inne prace poprawiające estetykę, ład i porządek oraz wpływające na ochronę 
środowiska; 
2) Kategoria III: - poprawę stanu technicznego, kolorystyki i ukwiecenia całego balkonu; 
3) Kategoria IV: - ukwiecenie i zadrzewienie posesji, utrzymanie porządku na terenach wokół 
posesji, poprawa stanu technicznego elewacji, okien, drzwi, rur spustowych i rynien, ukwiecenie 
okien; 
4) Kategoria V: - ukwiecenie i zadrzewienie, utrzymanie porządku na terenach wokół posesji, stan 
rowów odwadniających, terenów zielonych oraz ciągów komunikacyjnych, poprawa stanu 
technicznego i wyglądu estetycznego budynków gospodarczych z uporządkowaniem ruin  
i gruzów, poprawa stanu technicznego szamba, cieków prowadzących wody z terenu posesji oraz 
pojemników na odpady, inne prace poprawiające estetykę, ład i porządek oraz wpływające na 
ochronę środowiska. 
 
7. Podsumowanie konkursu wraz z odczytaniem wyników i wręczeniem nagród nastąpi podczas 
gminnych dożynek. 
 
8. Dla zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody: 
1) dla zwycięzców w kategorii I, II, III, IV - nagrody rzeczowe za miejsca I-III, 
2) dla zwycięzców w kategorii V - prawo organizacji dożynek gminnych w roku następnym, 
 
9. Komisja ma prawo do przyznania nagród specjalnych za szczególny wkład w poprawie estetyki 
posesji, jak również zastrzega sobie prawo innego podziału w/w nagród. 
 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwycięzców, przeprowadzenia 
wywiadu oraz podania wyników do publicznej wiadomości. 


