Załącznik do zarządzenia Nr 71
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 10-03-2022 roku

Regulamin Konkursu

Najlepiej odnowiona elewacja budynku „Nowa Elewacja 2022”
Cel konkursu:


poprawa wizerunku centrum miasta Piotrkowa Trybunalskiego;



skłonienie właścicieli budynków do wykonania remontów elewacji;



polepszenie jakości przestrzeni publicznej.

W konkursie nagradzani są właściciele budynków, których zgłoszenia zostały ocenione przez
Komisję konkursową, a następnie zatwierdzone przez Prezydenta Miasta. W wyniku
rewitalizacji znacząco poprawiony został wygląd zewnętrzny oraz stan techniczny tych
obiektów. Zrealizowana inwestycja podniosła estetykę i jakość przestrzeni publicznej.

Organizator konkursu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Warunki konkursu:
1. Uczestnicy konkursu:



uczestnikami konkursu mogą być inwestorzy remontu budynków usytuowanych
w centrum miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obszarach określonych i zawartych
między ulicami: al. Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Skłodowskiej-Curie, al.
Kopernika, al. Piłsudskiego oraz w ciągu komunikacyjnym al. 3-go Maja; do
obszarów włączone są również nieruchomości zlokalizowane przy ulicach,
stanowiących granice obszaru;



do konkursu nie mogą przystąpić: urzędy, samorządowe jednostki organizacyjne,
spółki prawa handlowego, w których udziały posiadają Skarb Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
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2. Terminy:


remont budynku musi zostać zakończony do dnia 31 grudnia 2022 roku;



zgłoszenia należy dokonać do dnia 28 lutego 2023r;



rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi do końca II kwartału 2023
roku.

3. Zgłoszenia:


zgłoszenia do konkursu może dokonać każdy inwestor, który zakończył remont budynku
zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim w obszarze określonym w pkt 1;



zgłoszenia dokonuje się za pomocą „Wniosku zgłoszeniowego”, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu;



wniosek zgłoszeniowy można pobrać w Biurze Planowania Rozwoju Miasta Urzędu
Miasta, ul. Szkolna 28, pok. 218 lub na stronie internetowej miasta Piotrkowa
Trybunalskiego pod adresem www.piotrkow.pl w zakładce „Gospodarka”/Dla Inwestorów;



zgłoszenia należy składać w punktach informacyjnych w siedzibach Urzędu Miasta przy
Pasażu Rudowskiego 10 lub ul. Szkolnej 28 lub w formie elektronicznej (e-mail / ePUAP).

4. Kryteria oceny:
Oceny dokonuje Komisja konkursowa biorąc pod uwagę:


ogólne wrażenie estetyczne budynku po wykonaniu remontu;



stopień skomplikowania realizacji remontu elewacji;



jakość materiałów wykorzystanych przy remoncie elewacji;



wygląd stolarki otworowej (okiennej i drzwiowej);



kompleksowość wykonania remontu.

Komisja konkursowa:


Komisję konkursową powołuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odrębnym
Zarządzeniem;



Komisja konkursowa może wezwać uczestnika do uzupełnienia wniosku;
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Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych wniosków i przedstawia propozycje
nagród Prezydentowi Miasta;



ostateczna decyzja, dotycząca wyboru laureatów, należy do Prezydenta Miasta, w oparciu
o przedstawioną propozycję Komisji; od decyzji Prezydenta nie ma możliwości złożenia
odwołania.

Nagrody
I nagroda – 15.000,00zł netto (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy);
II nagroda – 10.000,00zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy);
III nagroda – 5.000,00zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).

Prezydent Miasta ma prawo:



nie przyznać jednej z nagród lub przyznać kilka równorzędnych nagród;



przyznać wyróżnienia w postaci pieniężnej do kwoty 4.000,00zł netto (słownie:
cztery tysiące złotych zero groszy).



unieważnić Konkurs w przypadku braku możliwości finansowych.

Ogólna wartość przyznanych nagród i wyróżnień nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł
netto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) lub kwoty przyjętej na to zadanie
w budżecie miasta na rok 2023.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Krzysztof Chojniak
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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Załącznik do Regulaminu konkursu „Nowa Elewacja 2022”
WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
do konkursu „Nowa Elewacja 2022”
INWESTOR:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Zgłasza do konkursu „Nowa Elewacja 2022” budynek / zespół budynków
DANE ADRESOWE ZGŁASZANEGO BUDYNKU, NUMER TELEFONU INWESTORA, E-mail:

........................................................................................................................................
ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH:

1.

.............................................................................................................................

2.

.............................................................................................................................

3.

.............................................................................................................................

4.

.............................................................................................................................

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM:



kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę – zgodnie z Ustawą Prawo budowlane,
art. 28, art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz art. 30 ust.1 pkt 2a (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351),



dokumentację fotograficzną budynku przed i po wykonaniu remontu.

..........................................................
(podpis osoby zgłaszającej)
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1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego
10, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44732 77 01, adres e-mail:
e.urzad@piotrkow.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Anna
Pełka adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl
2. Celem zbierania danych jest Konkurs Elewacja
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.

Podanie

danych

jest

dobrowolne,

lecz

niezbędne

do

rozstrzygnięcia

Konkursu.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt obowiązującym
w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, licząc od początku roku następującego po roku, w którym
została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

..........................................................
(podpis osoby zgłaszającej)
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