Załącznik Nr. 2
KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA
              
w Konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku"
Oceny zagrody wiejskiej dokonać według następujących kryteriów:
	Ogólny wygląd gospodarstwa - zagospodarowanie, estetyka i czystość obejścia.  
                                                1-10 pkt

2) Stan techniczny i estetyka budynków.                                                                       1-10 pkt                    
1 - 5 pkt
3) Źródła zaopatrzenia gospodarstwa w wodę w tym:
- lokalizacja (wskazania sanitarne - odległości),
- właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie osłon.
4) Obiekty sanitarne (śmietniki, szambo, kompostownik, ustęp), segregacja śmieci, w tym:
-  lokalizacja (wskazania sanitarne - odległości),
- właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie osłon.                                                   1-20 pkt
5) Zagospodarowanie zagrody wiejskiej:
a) część gospodarcza:
- budynki gospodarcze,
- podwórze,
- drogi dojazdowe,
- ogrodzenie,
b) część wypoczynkowo - ozdobna:
- wyposażenie w elementy stałej architektury (pergole, trejaże, murki oporowe, oczka wodne itp.)
- trawniki,
- zadrzewienia,
- ogródek skalny,
- rabaty kwiatowe,
- ukwiecenie tarasów, werand, balkonów,
- plac zabaw dla dzieci,
	kącik wypoczynkowy 
                                                                                                    1-20 pkt

6) Racjonalne zagospodarowanie, składowanie:
	odchodów zwierzęcych,

- odpadów powstałych przy produkcji ogrodniczej 7) Zagospodarowanie części ogrodniczo-warzywnej:
- ogródek warzywny,
- ogródek zielarski,
- jagodnik i sad przydomowy,
8) Ochrona pracy i przestrzeganie BHP w gospodarstwie rolnym-
a) stan zabezpieczenia otworów technologicznych stanowisk pracy na wysokościach - ciągów komunikacji wewnętrznej i transportu przed upadkiem z wysokości na płaszczyźnie i do zagłębień (barierki, pokrywy, drabiny, schody, utwardzenie),
b) warunki bezpieczeństwa techniczno - sprzętowego:
- utwardzenie placu garażowego, zadaszenie,
- czystość, konserwacja, estetyka sprzętu rolniczego,
- podręczne zaplecze warsztatowe (zagospodarowanie, estetyka),
- stan instalacji elektrycznej (zasilanie),
c) zagadnienia różne związane z BHP w gospodarstwie wiejskim
- stan wyposażenia w odzież roboczą i ochrony osobistej,
	składowanie środków ochrony roślin i opakowań po zużytych pestycydach.       

                            (a, b, c) od 1- 15 pkt
ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW WYNOSI 100 PUNKTÓW
Ogólną ocenę zagrody stanowić będzie suma punktów, które uzyska zagroda wiejska według kryterium oceny.
Maksymalna liczba punktów nic może przekroczyć 100
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