
zARzĄDzENlE NR .,0.:]

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z onia .li...\l.tĘ...ll..!:,,. l-'

w sprawie organizacji Konkursu ,,Nowa Elewacja 2015"

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art, 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca ],990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz, 594 t,j. z późn. zm.| zarządzam co

następuje:

§1

Ogłaszam konkurs na najlepiej odnowioną elewację budynku,,Nowa Elewacja

ż0I5".

§2

Szczegółowe zasady konkursu, w tym m.in, zakres terytorialny, termin realizacji

inwestycji, wysokość nagród, kryteria oceny, określa Regulamin konkursu,

stanowiący załącznik nr 1do niniejszego Zarządzenia.

§3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§4
Realizację zarządzenia oraz sporządzanie sprawozdania z jego wykonania

powierza się Kierownikowi Biura Planowania Rozwoju Miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybuna15kiego

1,1,..,..,[9..,..,... aniu,. /'i \'u.Ńlij r!lil
\

REGULAMlN KONKURSU

Najlepiej odnowiona elewacja budynku

,,Nowa Elewacja 2015"

cel konkursu:

o poprawa wizerunku centrum miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

o skłonienie właścicieli budynków do wykonania remontów elewacji;

o polepszenie jakości przestrzeni publicznej.

Organizator konkursu:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

warunki konkursu:

1, Uczestnicy kon kursu:

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-Cu rie, al. Kopernika, al. Piłsudskiego oraz
w ciągu komunikacyjnym al. 3-go Maja. Do obszarów włączone są również nieruchomości
zlokalizowane w pierzejach ulic, stanowiących granice tych obszarów.

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

2, Terminy:

o remont budynku musi zostać zakończony do dnia 31 grudnia 2015 roku;

o zgłoszenia należy dokonać do dnia 29 lutego 2016r;

o rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi do końca ll kwartału
2016 roku.

3, Zgłoszenia:

o zgłoszenia do konkursu może dokonać kaźdy inwestor, który zakończył remont
budynku zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim w obszarze określonym w pkt1;



zgłoszenia dokonuje się za pomocą ,,Wniosku zgłoszen iowego", którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu;

wniosek zgłoszeniowy można pobrać w Biurze Planowania Rozwoju Miasta, Urzędu
Miasta, ul. Szkolna 28, pok. 37, w punktach informacyjnych w siedzibach Urzędu
Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 lub na stronie internetowej
mia5ta piotrkowa Trybunalskiego pod adresem www.piotrkow.pl;

zgłoszenia naleźy składać w punktach informacyjnych w siedzibach Urzędu Miasta
przy Pasażu Rudowskiego 10 lub ul. Szkolnej 28.

4, Kryteria ocenY:

Oceny dokonuje Komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

o ogólne wrażenie estetyczne budynku po wykonaniu remontu;

o stopień skomplikowania realizacji remontu elewacji;

o jakość materiałów wykorzystanych przy remoncie elewacji;

o wygląd stolarki otworowej (okiennej idrzwiowej);

o kompleksowośćwykonaniaremontu.

Komisja konkursowa:

Komisję konkursową powołuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
odrębnym Zarządzeniem.

Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych wniosków i przedstawia propozycje
nagród Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

Komisja konkursowa może wezwać uczestnika do uzupełnienia wniosku.

Nagrody

l nagroda - 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy);
ll nagroda - 18,000,00zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy};

lll nagroda - 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy);
lV nagroda - 12.000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych zero groszy);
V nagroda - 10.000,00zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy).

Prezydent Miasta ma prawo nie przyznać jednej z nagród lub przyznać kilka równorzędnych
nagród, jednak ogólna wartość przyznanych nagród nie może przekroczyć kwoty 75.000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) lub kwoty przyjętej na to zadanie
w budżecie miasta na rok 2016.
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