
REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ 

W GMINIE NIEMCE 2022 

 

I. Cel konkursu: 

 

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu 

Gminy Niemce, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku 

mieszkańcom oraz propagowanie działań proekologicznych. 

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności poprzez: 

• konserwację elewacji budynków i utrzymanie ogrodzeń w należytym stanie, 

• zakładanie i wyeksponowanie ogrodów kwiatowych, rabat, trawników, 

• utrzymanie czystości i porządku na terenie zagród wiejskich i posesji, 

uporządkowanie terenów i podwórek, usunięcie szpecących elementów i 

obiektów, 

•  dekorowanie balkonów i parapetów okiennych kwiatami, 

• działania proekologiczne na terenie posesji. 

II. Organizator Konkursu: 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Niemce 

 

III. Warunki Konkursu 

 

1. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach posesji: 

• zagroda wiejska( gospodarstwo rolne), 

• zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna. 

2. Zgłoszenia dokonuje się na karcie konkursowej stanowiącej załącznik do niniejszego 

regulaminu, 

3. Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez osoby fizyczne – 

właściciele posiadłości, 

4. Właściciel posesji składając zgłoszenie do konkursu akceptuje jego warunki i wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. 

4. Zgłoszenia na drukach można składać w Urzędzie Gminy Niemce w Punkcie Obsługi 

Klienta lub za pośrednictwem internetu na adres mailowy: 

karwacka.dominika@niemce.pl 

5. Zgłoszenia mogą napływać w terminie do dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

IV. Kryteria konkursu: 

 

1. W trakcie oceny będą brane pod uwagę następujące elementy: 

• Wygląd posesji, 

• Wygląd budynku (bryła architektoniczna, czystość, malowanie, elewacja, itp.), 

• Wygląd terenu wokół budynku ( wygląd ogólny, ogrodzenie, dobór roślin, 

pracochłonność wykonania), 

 



• kącik rekreacyjno- wypoczynkowy, budowle ogrodowe małej architektury, 

 

• harmonijne wkomponowanie się w otoczenie, wykorzystanie gatunków roślin i 

krzewów wymagających przeprowadzenia zwiększonej ilości zabiegów 

pielęgnacyjnych, 

 

• Działania proekologiczne: 

- sposób zagospodarowania terenu wokół budynku, 

- sposób gromadzenia odpadów ( pojemniki, kontenery, segregacja odpadów, itp.), 

- zagospodarowanie ścieków bytowych (odprowadzanie do szamba, oczyszczalni ścieków 

lub kanalizacji sanitarnej), 

- inne (kolektory słoneczne, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii) 

V. Uczestnicy: 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Niemce. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału instytucje. 

 

VI. Komisja konkursowa: 

 

1. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy Niemce 

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

3. W II etapie Komisja konkursowa podejmie decyzję większością głosów. 

4.  Decyzje komisji są ostateczne 

 

VII. Nagrody: 

 

1. Decyzją komisji konkursowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce z każdej 

kategorii. 

2. Ogłoszenie wyników oraz oficjalne wręczenie nagród odbędzie się na Dożynkach Gminy Niemce 

2022, które odbędą się 21 sierpnia 2022 r. w miejscowości Zalesie. 

3. Nagrody rzeczowe otrzymują właściciele 3 posesji z każdej kategorii: 

• Nagroda za I miejsce o wartości do 1000 zł 

• Nagroda za II miejsce o wartości do 800 zł 

• Nagroda za III miejsce o wartości do 600 zł 

4. Podatek dochodowy od uzyskanej nagrody w wysokości 10% jej wartości będzie opłacony przez 

Organizatora Konkursu. 

5. Środki przeznaczone na sfinansowanie nagród pochodzą z budżetu Gminy Niemce. 

6. Laureaci pierwszych miejsc z każdej kategorii zostaną zgłoszeni do konkursu powiatowego 

„Najpiękniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego”. 

 



VIII. Promocja konkursu 

 

1. Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce : www.niemce.pl 

IX. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu „Najpiękniejsza posesja w Gminie 

Niemce 2022” będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; 

info@niemce.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. 

Lubelska 121, 21-025 Niemce, drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „Najpiękniejsza posesja 

w Gminie Niemce 2022” na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika konkursu (zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO); 

4. Dane uczestnika będą przekazane komisji konkursowej oraz upowszechnione czytelnikom portalu 

niemce.pl, gazet „Taka Gmina”, „Wieści Gmina Niemce”, a także uczestnikom Dożynek Gminy 

Niemce. 

5. Dane uczestnika będą przechowywane przez czas trwania zgody; 

6. Podane przeze uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Uczestnik ma prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu 

nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

9. Uczestnik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody; 

10. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi 

udział w konkursie „Najpiękniejsza posesja w Gminie Niemce 2022”. 
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