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REGULAMIN  

konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną  

w województwie łódzkim 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

 

§ 1  

Organizatorem konkursu na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim, 

zwanego dalej „Konkursem”, jest Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) w Łodzi.  

 

§ 2  

1. Celem nadrzędnym Konkursu jest promocja rozwiązań, które przyczyniają się do podnoszenia ładu 

przestrzennego, poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności placów, ulic, centrów miejskich oraz 

terenów zielonych naszego regionu.  

2. Celami szczegółowymi są:   

a) kształtowanie nowoczesnego wizerunku Województwa Łódzkiego i propagowanie 

najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno–architektonicznych, utrzymanych na poziomie 

zbliżonym do aktualnych standardów europejskich w tej dziedzinie;  

b) promocja dobrych wzorców w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz  

kształtowania ładu przestrzennego Województwa Łódzkiego;   

c) stymulowanie korzystnych przemian i procesu odnowy obszarów zdegradowanych poprzez 

kreatywne naśladownictwo modelowych wzorców.  

 

§ 3  

1. Konkursem objęty jest obszar Województwa Łódzkiego.  

2. W ramach Konkursu oceniane są przestrzenie publiczne, takie jak: ulice, pasaże, place, promenady, 

parki miejskie, parki wiejskie, parki podworskie, rynki miejskie, urządzone tereny wypoczynku i 

rekreacji, kultury i sportu, urządzone tereny zieleni miejskiej, itp.   

3. Do Konkursu zgłaszane mogą być przestrzenie, w których prace zostały zakończone w ciągu 

ostatnich trzech lat i nie zostały zgłoszone do poprzedniej edycji Konkursu. Możliwe jest zgłoszenie 

realizacji stanowiącej jeden z etapów większego przedsięwzięcia, jednak powinno ono samo w sobie 

stanowić funkcjonalną przestrzeń publiczną.  

4. Zasadniczym warunkiem zakwalifikowania zgłoszonego obszaru przestrzeni do konkursu 

będzie jej publiczny charakter1 – a więc zagwarantowany powszechny, ogólnospołeczny dostęp 

do wskazanego obszaru (co nie wyklucza terenów stanowiących własność prywatną,  o ile tylko 

zachowały publiczny charakter) oraz jego położenie w granicach administracyjnych 

województwa łódzkiego.  

5. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia/obszaru przez tego samego 

zgłaszającego oraz zgłoszenie więcej niż jednego przedsięwzięcia z terenu jednego miasta, gminy i 

powiatu.  

 
1  Obszar przestrzeni publicznej – zgodnie z ustawową definicją (Ustawa z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym) – „należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie 

oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne”. 
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6. Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi na wniosek Komisji Konkursowej 

przyznaje Nagrody Główne w trzech kategoriach zwane „Nagrodą Łódzkiego Oddziału 

Towarzystwa Urbanistów Polskich za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną 

Województwa Łódzkiego”.  

7. Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi na wniosek Komisji Konkursowej 

przyznaje Wyróżnienia zwane „Wyróżnieniem Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów 

Polskich za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną Województwa Łódzkiego”.  

8. Laureaci Nagród Głównych otrzymają dyplomy poświadczające przyznanie „Nagrody 

Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń 

Publiczną Województwa Łódzkiego” oraz tabliczkę pamiątkową poświadczającą przyznanie 

Nagrody Honorowej Marszałka Województwa Łódzkiego,  

9. Laureaci Wyróżnień otrzymają dyplomy poświadczające przyznanie „Wyróżnień Oddziału 

Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną 

Województwa Łódzkiego”.  

10. Laureaci Nagród i Wyróżnień mają możliwość opublikowania na stronach internetowych Oddziału 

Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi materiałów prezentujących nagrodzoną i/lub 

wyróżnioną przestrzeń.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania danych nagrodzonych i wyróżnionych 

gmin/przedsięwzięć na stronach internetowych Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w 

Łodzi. 

12. Nagrodzone i wyróżnione przestrzenie zostaną zgłoszone na ogólnokrajowy konkurs Towarzystwa 

Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. 

13. Organizator Konkursu unieważni Konkurs, jeśli wpłyną mniej niż dwa zgłoszenia.  

14. O rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu powiadamia się drogą elektroniczną przez:  

a) pismo adresowane do Starostów powiatów województwa łódzkiego, Prezydentów 

i Burmistrzów miast województwa łódzkiego, Wójtów gmin województwa łódzkiego,  

b) ogłoszenie na stronie Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi www.tup.org.pl w 

zakładce: Oddział w Łodzi  

c) ogłoszenie w profilu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi na portalu 

społecznościowym Facebook.  

  

§ 4  

1. Adresatami konkursu są przede wszystkim samorządy lokalne: gmin wiejskich i miast,  a także 

powiatów, które uważają, że na ich terenie znajdują się obszary przestrzeni publicznej odznaczające 

się wysokimi walorami ładu przestrzennego, pełniące istotną rolę dla społeczności lokalnych.  

2. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonywać samorządy lokalne województwa łódzkiego.  

3. Nominacji do Konkursu mogą dodatkowo (niezależnie od zgłoszeń samorządów) dokonywać:  

a) członkowie Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi,  

b) Studenckie Koła Naukowe działające na Uniwersytecie Łódzkim oraz Politechnice Łódzkiej, 

których działalność wiąże się z problematyką gospodarki przestrzennej, urbanistyki lub 

planowania przestrzennego.  

4. W przypadku przestrzeni publicznych nominowanych do Konkursu przez członków oddziału lub 

Studenckie Koła Naukowe organizator powiadomi o tym fakcie samorząd i wystąpi do jednostki 

samorządowej z zaproszeniem do złożenia zgłoszenia  konkursowego.  

5. Zgłoszenia na konkurs powinny zawierać następujące dane:  

a) dokładny adres korespondencyjny zgłaszającej jednostki samorządowej,  

b) nazwa miejsca (obszaru, terenu, obiektu),  

c) określenie kategorii konkursowej zgodnie z § 3, pkt. 3  

http://www.tup.org.pl/
http://www.tup.org.pl/
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d) adres i precyzyjne określenie położenia (mile widziana dokładna lokalizacja typowanej 

przestrzeni na kopii mapy w odpowiedniej skali),  

e) dokumentacja fotograficzna miejsca (najlepiej w formie zdjęć cyfrowych),  

f) syntetyczny opis zgłaszanego obszaru (zgodny ze specyfiką przestrzeni) – według 

zamieszczonych poniżej przykładowych wskazówek:   

▪ autorstwo projektu, według którego zrealizowane zostało zgłaszane przedsięwzięcie 

urbanistyczne mające charakter przestrzeni publicznej,  

▪ charakterystyka zagospodarowania przestrzennego zgłaszanej przestrzeni publicznej, t.j.: 

struktury urbanistycznej obszaru i architektury znajdujących się na jej terenie obiektów,  

▪ charakterystyka historycznych i kulturowych walorów miejsca, określenie wieku, okresu 

jego powstania/założenia, rozwoju, zwięzły opis ważnych wydarzeń, które ewentualnie 

miały tam miejsce,  

▪ informacja, czy zgłaszany obszar przestrzeni objęty jest reżimami konserwatorskimi ze 

względów historyczno-kulturowych bądź z przyczyn przyrodniczych,  

▪ zwięzły opis charakteru zagospodarowania przestrzeni znajdującej się wokół typowanego 

obszaru publicznego,  

▪ informacja, przy pomocy jakich instrumentów, narzędzi, przedsięwzięć udało się 

doprowadzić zgłaszany do konkursu obszar do aktualnego stanu w zakresie 

zagospodarowania przestrzeni – o ile w okresie poprzednim odznaczał się on brakiem ładu 

przestrzennego  

6. Zgłoszenie należy dostarczyć drogą pocztową  lub za pomocą poczty e-mali (za przesłany drogą 

mailową wniosek uznajemy jedynie taki, którego odbiór został potwierdzony przez Sekretarza 

Konkursu mailem zwrotnym) na adres:  

Towarzystwo Urbanistów Polskich  

Oddział w Łodzi  

90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26, pok. 33  

e-mail: konkurs_lodz@tup.org.pl 

 

  

II. ZASADY PRACY I SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ 

 

 

§ 5  

Wnioski o przyznanie Nagród  i Wyróżnień  rozpatruje i typuje Komisja Konkursowa.  

 

§ 6  

1. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi.  

2. Komisja liczy min. 6 – max. 12 członków  

3. W skład Komisji wchodzą:   

• wytypowani członkowie Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi, 

• Członkowie Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi niebędący członkami  

zarządu w liczbie min. 2 osób,  

• przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego,   

• przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

4. W skład Komisji nie mogą wchodzić projektanci i współprojektanci przestrzeni zgłoszonych do  

Konkursu oraz członkowie ich rodzin.   
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§ 7 

1. Posiedzenie komisji zwołuje prezes Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi lub osoba 

przez niego wskazana, 

2. Komisja wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz 

Sekretarza, 

3. Prace Komisji mogą być prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział min. 6 osób wchodzących 

w skład Komisji.  

4. W sprawach spornych i nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie decyduje przewodniczący 

Komisji.  

5. Orzeczenie uzasadniające przyznanie Nagród i Wyróżnień jest sporządzane w formie protokołu.   

  

§ 8  

1. Sekretarz Konkursu: 

a) przeprowadza prace przygotowawcze;   

b) gromadzi składane wnioski;   

c) przeprowadza wstępną weryfikację pod względem spełnienia wymogów formalnych;   

d) organizuje spotkanie  Komisji;   

e) po zakończeniu prac przez Komisję przekazuje protokół Zarządowi Oddziału TUP w Łodzi oraz 

Marszałkowi Województwa Łódzkiego;   

f) zleca wykonanie dyplomów poświadczających przyznanie Nagród i Wyróżnień;   

g) powiadamia nagrodzonych i wyróżnionych, wskazując miejsce i czas wręczenia nagród;  

h) zabezpiecza, przechowuje wnioski i dokumentację konkursową.  

  

  

III. PRZEBIEG KONKURSU  

  

 

§ 9 

1. Konkurs ogłasza Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi, podając termin składania 

zgłoszeń do Konkursu w sposób określony w § 3, pkt. 16.  

2. O terminie rozstrzygnięcia Konkursu Oddział TUP w Łodzi ogłasza na stronach  internetowych 

Oddziału TUP w Łodzi.  

3. Komisja ocenia merytorycznie zgłoszone do Konkursu przedsięwzięcia.   

4. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.  

5. Informacja na temat przyznanych Nagród i Wyróżnień zostaną podane do publicznej 

wiadomości za pośrednictwem stron internetowych Oddziału Towarzystwa Urbanistów 

Polskich w Łodzi (www.tup.org.pl w zakładce: Oddział w Łodzi). Ponadto laureaci Nagród i 

Wyróżnień zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.  

6. Istnieje możliwość przyznania Nagród sponsorskich.   

  

http://www.tup.org.pl/
http://www.tup.org.pl/
http://www.tup.org.pl/

