
 

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2019” i „Piękna Wieś Choczewo 2019” 

 

 

Wójt Gminy Choczewo zaprasza do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś 

Pomorska 2019” w kategorii „Wieś” i „Zagroda” oraz konkursu „Piękna Wieś Choczewo 2019” w 

kategorii „Posesja nierolnicza”. 

UWAGA!!! W kategorii „Zagroda” mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych 

gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym 

gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną. 

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2019” w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” organizowany jest przez 

Województwo Pomorskie,  konkurs „Piękna Wieś Choczewo 2019” – „Posesja nierolnicza” organizuje Wójt 

Gminy Choczewo. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 54/2019 Wójta Gminy Choczewo z dnia 18.03.2019r.:  

1. W konkursie, na etapie gminnym, nie mogą brać udziału laureaci I, II, i III miejsc w poprzednich 3 

edycjach konkursu w kategorii „Zagroda”, laureaci I, II, III miejsc w kategorii „Posesja nierolnicza” 

oraz laureaci I miejsc w kategorii „Wieś” w poprzednich 3 edycjach konkursu. W konkursie nie 

może brać udziału wieś, gdzie znajduje się siedziba gminy. Wyklucza się udział w konkursie 

laureatów I miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji konkursu „Piękna Wieś Pomorska”.  

2. Wyznacza się limit po 2 zgłoszenia dla kategorii „Zagroda” i „Posesja nierolnicza” oraz po 1 

zgłoszeniu w kategorii „Wieś”. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie odpowiedniej 

karty zgłoszeniowej u właściwego sołtysa. Termin przyjmowania przez sołtysów kart 

zgłoszeniowych upływa w dniu 29 marca 2019 roku. Deklaracje są dostępne u sołtysów 

poszczególnych wsi oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Choczewo.  

3. Sołtysi składają do dnia 05 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Choczewo otrzymane karty 

zgłoszeniowe w ilości wskazanej w pkt. 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż ustalony limit – 

sołtys wraz z radą sołecką dokona wyboru spośród złożonych zgłoszeń.   

 

Informacje o konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2019” dostępne na stronach internetowych: 

www.pomorskie.eu , www.podr.pl 

Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, 

poprawa jakości życia na wsi, podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja 

i integracja społeczności lokalnej, identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w 

zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.   

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

                                                                                                                                                                                              D.H. 
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