
Burmistrz Białogardu ogłasza 

konkurs na najlepiej zagospodarowany teren zieleni położony 

w Białogardzie 

 

Regulamin konkursu na najlepiej zagospodarowany teren zieleni w Białogardzie 

 

 

 § 1. Organizatorem konkursu na najlepiej zagospodarowany teren zieleni 

 w Białogardzie w roku 2013 jest Burmistrz Białogardu. 

 

§  2.   Celem   konkursu  jest   promowanie   aktywności   mieszkańców  miasta 

w  tworzeniu nowego  wizerunku   najbliższego   otoczenia  oraz   podnoszenie   walorów  

przyrodniczych i krajobrazowych Białogardu, a także estetyzacja  miasta. 
 

§  3.  Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie tereny zieleni przy budynkach 

jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym ogrody przydomowe, położone na obszarze miasta 

Białogard. 

 

§  4.  1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym w szczególności spółdzielnie 

mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. 

 

            2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Urzędu Miasta Białogard oraz 

ich małżonkowie. 

 

 § 5.  1. Warunkiem  uczestnictwa jest  pisemne  zgłoszenie udziału w konkursie 

w  Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Białogard w terminie do dnia  31  lipca  

2013 r.  
 

            2.  W imieniu wspólnoty mieszkaniowej zgłoszenia dokonuje zarząd wspólnoty albo 

osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną .  
       
            3.  Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, który można otrzymać w Urzędzie 

Miasta Białogard lub pobrać ze strony internetowej www.bialogard.info. 

 

           4.  Zgłoszenie dokonane przez osobę fizyczną jest równoznaczne ze zgodą na 

przetwarzanie jej danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko oraz adres 

nieruchomości związanej z terenem zieleni, w zakresie niezbędnym do publicznego 

ogłoszenia wyników konkursu. 

 

§  6. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 

 

 1) kategoria I  – teren zieleni przy budynku jednorodzinnym, 

 2) kategoria II – teren zieleni przy budynku wielorodzinnym. 

 

§ 7.  Przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu terenów zieleni dokona komisja 

konkursowa w składzie co najmniej 3 osób, powołana przez Burmistrza Białogardu, zwana 

dalej „komisją”.  

 

§  8.  1. Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu terenów zieleni 

w terminie począwszy  od dnia  2 września 2013 r.  

 

            2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni z co najmniej 7 - dniowym 

wyprzedzeniem o terminie przeglądu terenów zieleni. 



 

§  9.  1. Kryteriami oceny zgłoszonych do konkursu terenów zieleni będą: 

 

1) kompozycja i funkcjonalność , 

2) estetyka, 

3) oryginalność, 

4) utrzymanie. 

 

            2. Każdy z członków komisji będzie oceniał indywidualnie dany teren zieleni                             

w zgłoszonej kategorii w skali od 1 do 6 punktów. 

 

           3. Ocena komisji jest ostateczna. 

 

§  10. 1. Burmistrz Białogardu przyznaje nagrody odrębnie w każdej  z kategorii, na 

podstawie oceny dokonanej przez komisję. 
 

           2. Ustala się następujące wysokości nagród: 

 

1) za  I miejsce  -   2 500 zł, 

2) za II miejsce   -  1 500 zł, 

3) za III miejsce  -  1 000 zł. 

 

§ 11. Warunkiem przyznania nagrody jest otrzymanie przez teren zieleni co najmniej 

połowy możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.   
 

 

           §  12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  dnia 16 września 2013 r. 

 
 


