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REGULAMIN III KONKURSU 

„Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią 2019” 
 

 

Organizatorzy 

1. Konkurs miast pod nazwą – „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią” 

jest wspólną inicjatywą Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz Związku Miast 

Polskich. 
 

 

Cele konkursu: 

1. Identyfikacja i promocja miast dbających o zasadę zrównoważonego rozwoju  

w gospodarowaniu przestrzenią. 

2. Wzmocnienie profesjonalizmu i podniesienie kompetencji administracji w zakresie 

zarządzania przestrzenią miast, w tym zasobami zabytkowymi. 

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych dbających  

o zrównoważone planowanie rozwoju przestrzennego. 

4. Podniesienie rangi problematyki gospodarowania przestrzenią w zarządzaniu 

miastami. 

5. Pomoc w wymianie doświadczeń pomiędzy miastami na temat metod 

zrównoważonego gospodarowania przestrzenią.  

6. Promowanie planowania i zarządzania przestrzenią z szerokim udziałem społecznym.  

7. Rozwój współpracy środowiska naukowego z samorządowym w zakresie 

wspomagania procesu zrównoważonego gospodarowania przestrzenią. 

8. Liderem zrównoważonego gospodarowania przestrzenią jest miasto, które: 

9.1 korzystając z przysługującego mu władztwa planistycznego w gospodarowaniu 

przestrzenią respektuje zrównoważony rozwój i ład przestrzenny jako 

podstawowe kryteria działań, 

9.2 prowadzi świadomą i aktywną politykę przestrzenną,  
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9.3 przeciwdziała żywiołowej suburbanizacji, 

9.4 realizuje ideę miasta zwartego, 

9.5 dąży do rozwiązywania problemów przestrzennych na drodze porozumienia, 

9.6 współpracuje z mieszkańcami w zakresie współdecydowania o przestrzeni 

miasta, 

9.7 w sposób kompleksowy prowadzi działania wyprowadzające z kryzysu obszary 

zdegradowane w mieście, 

9.8 realizuje działania zmierzające do ochrony krajobrazu miasta. 
 

 

Nadzór 

1. Nadzór nad konkursem sprawuje Honorowa Kapituła, której członkami są eksperci 

świata nauki oraz organizatorów.  

2. Honorowa Kapituła liczy nie mniej niż 15 osób.  

3. Zadaniem Honorowej Kapituły jest udział w przygotowaniu metodą Delficką zestawu 

cech i wskaźników charakteryzujących zrównoważone gospodarowanie przestrzenią 

w miastach, oraz merytoryczny nadzór nad opracowaniem wyników konkursu. 

4. Wszystkie decyzje Honorowej Kapituły są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

5. Honorowa kapituła zastrzega sobie prawo weryfikacji danych nadesłanych przez 

uczestników konkursu. 
 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. W konkursie uczestniczą wszystkie zainteresowane miasta, kryterium oceny stanowią 

wskaźniki o charakterze liczbowym i opisowym.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla władz lokalnych wszystkich gmin 

miejskich i miejsko-wiejskich. 

4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez stronę 

Internetową Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz w ustalonym terminie 

poprawne wypełnienie i przesłanie elektronicznej ankiety.  

5. Ankiety stanowią źródło danych niezbędnych dla przeprowadzenia oceny miast przez 

Honorową Kapitułę.  

6. Wybór laureatów konkursu nastąpić może w oparciu o wskaźniki ilościowe i opisowe.  

7. Do oceny kwalifikują się ankiety, które zostały przesłane z dotrzymaniem terminu.  

8. Ankiety dostępne będą na stronie internetowej projektu. 

9. Władze miast mogą zostać zobowiązane przez Honorową Kapitułę do przesłania 

dodatkowych wyjaśnień, w związku z wypełniona ankietą. 
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Przedmiot oceny  

1. Ocenie w trzeciej edycji konkursu podlegać będzie jakość zarządzania przestrzenią 

opisana poprzez:  

1.1. kryterium realizowanej wizji miasta; 

1.2. kryterium współpracy ze społeczeństwem; 

1.3. kryterium oszczędnego gospodarowania przestrzenią,  

1.4. kryterium ochrony zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji. 
 

 

Kategorie konkursowe: 

1. Konkurs prowadzony z uwzględnieniem charakteru miast z podziałem na cztery 

kategorie: 

1.1. miasta wojewódzkie; 

1.2. miasta na prawach powiatu; 

1.3. miasta powiatowe; 

1.4. pozostałe miasta. 

2. Z oceny wyłączone są tereny wiejskie w gminach miejsko-wiejskich.  
 

 

Nagrody 

1. Liderzy otrzymają:  

1.1. Tytuł oraz certyfikat „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”  

z oznaczeniem roku, w którym został on przyznany. 

1.2. Licencję na nieodpłatne wykorzystywanie tytułu i logotypu „Lider 

zrównoważonego gospodarowania przestrzenią 2019” w obiegu społecznym, 

gospodarczym i życiu publicznym przez okres 2 lat od przyznania nagrody. 

2. Listy finalistów konkursu oraz laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej 

projektu. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi na II Kongresie Polityki Miejskiej 

jesienią 2019 r. 
 

 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją warunków i zasad Konkursu rozstrzygane 

będą przez Organizatorów, po konsultacji z przedstawicielami Honorowej Kapituły.  

2. Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa, poprzez stronę internetowa projektu, Uczestnicy 

Konkursu akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu. 


