Regulamin Nyskiego Konkursu Architektonicznego

„Perły Nysy”
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Nyskiego Konkursu Architektonicznego „Perły Nysy” jest Gmina Nysa.
§ 2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
1) wyróżnienie obiektów architektonicznych i uhonorowanie ich właścicieli za przywrócenie świetności
obiektów
dziedzictwa
kulturowego,
dbałość
o
estetykę
i
wygląd
Gminy
oraz innowacyjność i umiejętność wkomponowania nowych rozwiązań architektonicznourbanistycznych w krajobraz miasta,
2) zachęcanie, wskazywanie i promowanie wśród mieszkańców, przedsiębiorców
Gminy Nysa postaw dbałości o estetykę otoczenia oraz wizerunek Gminy,

i

instytucji

3) wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nysa.
§ 3. KATEGORIE KONKURSOWE
Zgłoszenie obiektów do konkursu dokonywane jest w kategorii budynki mieszkalne wielorodzinne.
§ 4. ZASIĘG I ZAKRES KONKURSU
1. Konkurs dotyczy obiektów położonych na terenie Gminy Nysa.
2. Konkurs
dotyczy
lub zrewitalizowanych.

zewnętrznej

bryły

obiektów

wybudowanych,

wyremontowanych

3. Konkurs będzie przeprowadzany cyklicznie - raz na dwa lata - i będzie obejmował prace
z dwóch minionych lat.
4. Zgłaszane obiekty i wykonane na nich prace muszą posiadać ostateczne decyzje o oddaniu
do użytkowania bądź o odbiorze obiektu w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane obiekty, co do których decyzje, o których mowa w ust.4, zostały
wydane w czasie ostatnich dwóch lat objętych konkursem.
6. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków dopuszcza się prace wykonane wewnątrz
obiektu oraz nieobejmujące swym zakresem całego obiektu.
§ 5. ZGŁOSZENIA KONKURSOWE
1. Zgłoszeń obiektów do konkursu mogą dokonywać osoby fizyczne i prawne, w szczególności
mieszkańcy, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, instytucje,
sołectwa, parafie, związki wyznaniowe.
2. Zgłoszeń obiektów dokonuje się poprzez:
1) złożenie wypełnionego specjalnego druku, którego wzór określa załącznik do niniejszego regulaminu:
a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, przy ul. Kolejowej 15,
b) w Czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie, przy ul. Sukienniczej 2,
c) u Sołtysa, jednego z 26 Sołectw Gminy Nysa,
2) przesłanie wypełnionego druku, o którym mowa w pkt 1, jako załącznik do wiadomości,
drogą elektroniczną na adres promocja@www.nysa.pl.
3. Po zgłoszeniu obiektu wymagane jest wyrażenie zgody przez właściciela obiektu na udział
w konkursie.
4. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest zgłoszenie co najmniej jednego obiektu.
5. Rozstrzygniecie konkursu możliwe jest również w drodze nie przyznania nagród i wyróżnień.

§ 6. TERMINY
1. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca.
2. Listę do 5 nominowanych obiektów ogłasza Kapituła, o której mowa w §7, w terminie
do dnia 31 sierpnia.
3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w Światowy Dzień Architektury, tj. w pierwszy poniedziałek
października danego roku.
§ 7. KAPITUŁA KONKURSOWA
1. Zgłoszenia
Burmistrza Nysy.

rozpatruje

Kapituła

Konkursowa

powołana

odrębnym

Zarządzeniem

2. Kapituła liczy 7 osób, a w jej skład wchodzą m.in.: przedstawiciel Burmistrza Nysy, przedstawiciel
Rady Miejskiej w Nysie, architekt, urbanista, historyk sztuki.
3. Kapituła Konkursowa:
1) dokonuje oceny zgłoszonych do konkursu obiektów,
2) przyznaje nagrody i wyróżnienia, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. W konkursie przyznawana jest jedna nagroda główna, w kategorii, o której mowa w § 3. Nagrodę
główną otrzymuje właściciel obiektu wyłonionego jako zwycięzca przez Kapitułę Konkursową.
2. Nagrodę główną stanowi pamiątkowa tabliczka „Perły Nysy” z określeniem roku przyznania,
do zamieszczenia na nagrodzonym obiekcie, dyplom, statuetka „Perła Nysy” oraz kwota 10.000 zł,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy właścicielem zwycięskiego obiektu jest jednostka samorządu terytorialnego lub
Skarb Państwa, nagrodę stanowi wyłącznie pamiątkowa tabliczka „Perły Nysy” z określeniem roku
przyznania, do zamieszczenia na nagrodzonym obiekcie, dyplom i statuetka „Perła Nysy”.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3, kwota 10.000 zł ulega równemu podziałowi
i przyznawana jest właścicielom pozostałych nominowanych obiektów, z wyłączeniem podmiotów
określonych w ust. 3.
5. Rozstrzygnięcie konkursu możliwe jest również w drodze nie przyznania nagród i wyróżnień.

