
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.45.2022 
WÓJTA GMINY PRZYRÓW 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu gminnego konkursu 
„EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022” 

Na podstawie art. 30 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)  
o Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Regulamin gminnego konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 
2022”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Przyrów 
 
 

mgr inż. Robert Nowak 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.45.2022 
Wójta Gminy Przyrów 
z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Regulamin gminnego konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022” 

Konkurs jest działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków  
życia mieszkańców gminy Przyrów zamieszkujących tereny wiejskie, popraw 
konkurencyjności i terenów  wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej 
społeczności  w gminie. Konkurs adresowany jest do mieszkańców  terenów 
wiejskich w gminie Przyrów  i ma na celu: 

- propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, której najważniejszym celem – 
cytując  Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej -  „ jest podniesienie poziomu 
podstawowej wiedzy o ochronie wody 

- głównego zasobu środowiska, jak również  innych jego elementów: gleby, 
powietrza, krajobrazu oraz możliwościach przyczynienia się do ich ochrony”, 

- upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej  metodami 
ekologicznymi, 

- upowszechnianie  celów  polityki  ekologicznej  państwa i lokalnych strategii 
w zakresie ochrony środowiska. 

Zagroda jest istotną częścią gospodarstwa rolnego, jest miejscem życia,  pracy 
i wypoczynku człowieka. W zagrodzie będącej wizytówką gospodarstwa  można 
najlepiej ocenić realizację celów szczegółowych konkursu takich jak: 

- zachowanie  wartości środowiska, jego bioróżnorodności, ochronę krajobrazu  
(zachowanie starodrzewi), 

- poprawa estetyki zagród  wiejskich prowadząca do podniesienia atrakcyjności 
terenów wiejskich, 

- rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne  wzorce gospodarstw 
rodzinnych (racjonalna  gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania 
wodą), 

- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, 

- kształtowanie postaw  proekologicznych wśród mieszkańców gminy, 

- promocję wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ograniczenia niskiej 
emisji, 

- profilaktykę zdrowia w tym zdrowej żywności  w wymiarze samozaopatrzenia 
rodziny (w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, królicze, produktów 
pszczelich) i bezpieczeństwa pracy 

- podniesienie walorów  turystyczno – rekreacyjnych  terenów wiejskich gminy. 
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Zagroda wiejska  kształtuje wizerunek Polskiej Wsi. Poprzez zagrodę można 
dokonać oceny poziomu wiedzy  i świadomości  ekologicznej jej mieszkańców, 
oraz jak praktycznie chroni się środowisko. 

Osiąganie zakładanych celów konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022” 
będzie realizowane  przez: 

- dobór kryteriów oceny zagród, punktację, system nagradzani, 

- wskazywanie  wzorców  dobrej praktyki  tj. prezentację nagrodzonych zagród, 
ich właścicieli jako wzorów do naśladowania, 

- nadanie znaczącej rangi  konkursowi poprzez fakt  ogłoszenia  rozstrzygnięcia 
konkursu, prezentacje wyników i zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród 
podczas Dożynek Gminnych. 

I.  Warunki uczestnictwa  w konkursie „ EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022” 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie wg wzoru 
(Zał. Nr 1 do Regulaminu - karta zgłoszenia) dokonane w terminie do dnia 31 
maja b.r. 

2. Zgłoszenia dokonuje sołtys wsi lub mieszkańcy indywidualnie. 

3. Do konkursu każde z sołectw zgłasza maksymalnie 3 zagrody 

4. Zajęcie I, II, III miejsca w konkursie  powoduje ograniczenie  w możliwości 
udziału zagrody w konkursie  przez kolejne 3 lata. 

5. Warunkiem obligatoryjnym  uczestnictwa  w Konkursie jest przyjęcie  przez 
komisję konkursową karty zgłoszenia z wyrażoną zgodą  potwierdzoną  
własnoręcznym podpisem. 

II.   Kryteria oceny i punktacja w konkursie „EKOLOGICZNA ZAGRODA 
2022” 

               KRYTERIA                                  OCENY            ZAGRÓD Lp. 
Kryteria główne Kryteria szczegółowe Warianty 

OCENA 
Punktowa 

1 Estetyka zagrody: 
 

- oddzielenie części 
mieszkalnej od 
gospodarczej, 
- wydzielenie          
części wypoczynkowo-
rekreacyjnej placu zabaw dla 
dzieci, 
-zagospodarowanie części  
wypoczynkowo-ozdobnej 
- stan utrzymania budynków 
mieszkalnych            i 
gospodarczych  
- urządzenie przestrzeni  
produkcyjnej gospodarstwa 

 0- 10 
 

0- 10 
 
 
 

0- 10 
 

0 -10 
 

0- 10 

 2.  Produkcja  
żywności                

-zagospodarowanie części 
przydomowej produkcji – 

- warzywnik 
- jagodnik 

      0- 10 
      0- 10 
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żywności  -drzewa i krzewy 
owocowe (w tym 
stare gatunki) 
- ule/pasieki 

      0-10 
 
      0-10 
      0-10 

- hodowli zwierząt  Drób  
Króliki 
Kozy 
Owce 
Krowa 
Inne 

      0-10 
      0-10 
      0-10 
      0-10 
      0-10 
      0-10 

Całe 
gospodarstwo 
objęte 
certyfikatem 

      0-10 - posiada certyfikat 
gospodarstwa rolnego 
prowadzącego produkcję            
w oparciu o metody 
ekologiczne Część 

gospodarstwa 
objęta 
certyfikatem – 
określona 
produkcja 

      0-10 

Całego 
gospodarstwa 

      0-10 

z zastosowaniem 
zasad dobrej 
praktyki  rolniczej  
w tym na 
samozaopatrzenie 
rodziny oraz 
stosowanie  metod 
rolnictwa 
ekologicznego  

- w trakcie przestawiania 
gospodarstwa rolnego na 
produkcję metodami 
ekologicznymi 

Części 
gospodarstwa – 
określonej 
produkcji 

      0-10 

3 - usuwanie azbestu        0-10 
3 - system odbioru odpadów 

komunalnych 
       0-10 

3 - kompostownik        0-10 
3 

Gospodarowanie 
odpadami 

- obornik        0-10 
4 - szambo       0-10 
4 - przyłącz do sieci 

kanalizacyjnej 
      0-10 

4 

Postępowanie  ze 
ściekami 
komunalnymi 

 

-oczyszczalnia 
przydomowa 

      0-10 

5 - ujęcie własne – 
studnia 
kopana/wiercona 

      0-10 

5 

Woda pitną  

wodociąg       0-10 
5 studnie/oczka 

wodne/stawy 
      0-10 

5 

Gospodarowanie 
wodą  

Wodą opadową - 
retencjonowanie 

nawadnianie        0-10 
6 - termomodernizacja  

budynków mieszkalnych 
konstrukcja  
budynku , 
docieplenia 
strop/ściany 

       0-10 

6 - piece rusztowe          0-5 
6 - piece retortowe        0-10      
6 

Ograniczanie niskiej 
emisji 

- niskoemisyjne  źródła 
ciepła do ogrzewania 
budynków - piece na 

drewno/ 
zgazowanie 

       0-10 
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drewna 
6 - kominki        0-10 
6 - piece gazowe        0-10 
6 ogrzewanie 

elektryczne 
       0-10 

6 węgiel          0-5 
6 miał          0-2 
6 drewno        0-10 
6 gaz        0-10 
6 

- rodzaje paliwa 

prąd elektryczny        0-10 
7 - biomasa – drewno 

pochodne 
        0-10 

7 - biogaz         0-10 
7 - kolektory słoneczne  płaskie/próżniowe        0-10   
7 - fotowoltaika         0-10 
7 - siłownie  wiatrowe          0-10 
7 - ciepło ziemi         0-10 
7 

Odnawialne źródła 
energii co/c.w.u 

- pompy ciepła         0-10 
8 (stare sady)        0-10 
8 drzewa, 

zadrzewienia 
       0-10 

8 zakrzaczenia        0-10 
8 żywopłoty        0-10 
8 

- utrzymanie  starych 
drzewostanów 

zielone ściany        0-10 
8 gatunki rodzime         0-10 
8 pyłkodajne        0-10 
8 

- nasadzenia  drzew, 
krzewów 

miododajne        0-10 
8 - utrzymanie pomników 

przyrody i roślin chronionych 
        0-10 

8 

Działania na rzecz  
przyrody i ochrony 
krajobrazu 

- opieka i poszanowanie 
zwierząt 

- domowych  
- gospodarskich 
- dzikich 

         0-5 
         0-5 
         0-5 

III.   Ocena zagród 

1. Przeglądu i oceny zagród dokonuje Komisja  Gminna  w składzie: 

a) pracownik Urzędu Gminy 

b) specjalista Śląskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego 

c) przedstawiciel Rady Gminy w Przyrowie – członek Komisji  do spraw 
Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

2. Komisja  dokonuje przeglądu i oceny ekologicznych  zagród w terminie do 
5 lipca 2022r. 

3. Uczestnicy, którzy  otrzymają największą ilość  punktów zostają laureatami 
konkursu. 

IV.   Nagrody 

1. Laureaci  otrzymają nagrody  oraz dyplomy uznania. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CF7E42C2-71E1-40FE-93EB-00B3D5F55201. Podpisany Strona 4



2. Komisja konkursowa dokonuje podziału nagród  w ramach środków  
przewidzianych na ten cel w Urzędzie Gminy. 

3. Uroczyste  rozdanie nagród  wraz z dyplomami uczestnictwa  w konkursie  
odbędzie się podczas Gminnych Dożynek w Przyrowie. 

V.   Postanowienia końcowe 

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna  i nie podlega odwołaniu. 

2. Organizator  może włączyć  do składu  komisji konkursowej inne osoby. 

3. Sprawy nie uregulowane  niniejszym Regulaminem  rozstrzyga  na 
podstawie odrębnych decyzji Wójt Gminy Przyrów. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.45.2022 
Wójta Gminy Przyrów 
z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA 
uczestnictwa  w gminnym konkursie  „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022” 

I. Dane właściciela/współwłaścicieli zgłaszanej zagrody : 

1. Imię i nazwisko 

…............................................................................................................
......................…........................................................................................
...................................................................................................... 

2. Adres położenia zagrody 

..............................................................................................................
.........................................….....................................................................
....................................................................................................... 

3. Tytuł prawny do zagrody: 

…............................................................................................................
.......................….......................................................................................
...................................................................................................... 

4. Adres zamieszkania 

…............................................................................................................
........................…......................................................................................
...................................................................................................... 

5. Dane kontaktowe: 

tel...........................................adres email............................................ 

II. Charakterystyka zagrody: 

1. Powierzchnia 
zagrody/gospodarstwa.................................................................................
....…..........................................................................................................
........................ 
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2. Rodzaj zabudowy 
…..............................................................................................................
.….…..........................................................................................................
....................................…..…......................................................................
.......................................................................….......................................
...........................................................................................................…...
.................................................................................................................
..............................….......................................................... 

III. Oświadczenie właściciela/współwłaścicieli. 

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w Gminnym Konkursie 
„EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022”. 

…....................................................... 

czytelny podpis właściciela zagrody 

- Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo w Powiatowym Konkursie  
„ EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022”. 

…....................................................... 

czytelny podpis właściciela zagrody 

- Oświadczam, że znany mi jest Regulamin Gminnego i Powiatowego 
Konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022” oraz akceptuję wszystkie jego 
zapisy. 

      …........................................................ 

       czytelny podpis właściciela zagrody 

- Oświadczam, że udostępnię zagrodę we wskazanym terminie Komisji 
Konkursowej  wraz z niezbędnymi dokumentami celem dokonania jej oceny. 

…....................................................... 

czytelny podpis właściciela zagrody 

  

5) Oświadczam, że zobowiązuję się do uiszczenia należnego podatku  od 
wygranych w wysokości  10 % od wartości przyznanych nagród zgodnie  
z zapisami regulaminu konkursu  powiatowego  Pkt. VI 3.a.i b. 

      
 …........................................................ 

czytelny podpis właściciela zagrody 

Oświadczenie 

W związku z udziałem w konkursie „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022” wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w karcie 
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zgłoszenia w celu przeprowadzenia konkursu. Wyrażam zgodę na publikację 
fotografii wykonanych podczas wizytacji zagrody oraz podczas uroczystego 
rozdania nagród podczas Dożynek Gminnych. 

…........................................................ 

podpis 

Informacja dla uczestników konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022” 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – RODO) 
informujemy, iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, 
z siedzibą 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7, reprezentowana przez Wójta 
Gminy. 

2. Kontakt naszym z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@przyrow.pl 

3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: 

·Przeprowadzenia konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022”. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do 
zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących 
u Administratora tj. 5 lat. 

5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane 
w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

·osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków służbowych 

·podmioty, którym administrator na podstawie stosownych umów zleca 
wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych 
(podmioty przetwarzające). 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 
do przenoszenia danych. 
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8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie udzielonej dobrowolnej zgody, posiadają Państwo prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

10. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych 
osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych. 

11. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania. 

 ………………….………………….. 
data i czytelny podpis 
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