
Zarządzenie Nr  36/2023 
Burmistrza Miasta Rypin 

z dnia 14 marca 2023 roku 
 

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia regulaminu konkursu pt. „SUPERELEWACJA”                        
i powołania komisji konkursowej. 

 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 18 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), zarządza się co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się i zatwierdza regulamin konkursu pn. „Superelewacja” stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Powołuje się komisję konkursową w składzie: 
1) Pan Marek Kiedrowski                - Przewodniczący 
2) Pan Sławomir Kryszczuk    - Członek 
3) Pani Monika Kalinowska    - Członek 
4) Pan Łukasz Jędrzejewski    - Członek 

2. Skład komisji uzupełnia dwóch przedstawicieli Rady Miasta Rypin wskazanych przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Rypin. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Markowi Kiedrowskiemu – Inspektorowi w Wydziale 
Infrastruktury i Inwestycji. 

§ 4 

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Rypin nr 56/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin nr 36/2023 z dnia 14 marca 2023 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„SUPERELEWACJA” 
 

1. Cel konkursu. 

Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszych elewacji wyremontowanych, 
odnowionych, przebudowanych i rozbudowanych budynków na terenie miasta Rypina. 
Konkurs ma promować budynki posiadające elewację o ciekawym  wyglądzie i starannym 
wykonaniu. Wyróżnienie przez Komisję będzie wyrazem uznania dla inwestorów 
dbających o wygląd i lepszy stan swoich budynków. Jednocześnie będzie to dowód 
uznania dla wykonawców za ich staranną pracę i wysiłek włożony w efekt końcowy. 
Konkurs ma na celu propagowanie i zachęcanie właścicieli nieruchomości do tworzenia 
elementów otoczenia dodających blasku i koloru naszemu miastu. 

Dodatkowym celem jest promowanie przedsięwzięć związanych z zachowaniem wartości 
zabytkowych przy odnowieniu, remoncie przebudowie i rozbudowie budynków 
wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków oraz budynków 
znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym 
do ewidencji zabytków. 

2. Przedmiot i zakres konkursu. 

Przedmiotem konkursu w poszczególnych edycjach są elewacje budynków 15-letnich i 
starszych zmodernizowane lub wyremontowane w okresie ostatnich dwóch lat od 
terminu składania zgłoszeń do bieżącej edycji konkursu. Zakres konkursu obejmuje cały 
obszar miasta Rypin. 

 
3. Zasady uczestnictwa 

3.1. Budynki do konkursu zgłaszają właściciele (użytkownicy) budynku. Zgłoszenia mogą 
również dokonać Burmistrz Miasta Rypin lub wykonawca remontu za zgodą 
właściciela (użytkownika) budynku. 

3.2.  Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć 
zgłoszonych budynków i udostępnienie komisji konkursowej jego dokumentacji. 

3.3. Z udziału w bieżącej edycji konkursu wyklucza się budynki które zostały nagrodzone 
we wcześniejszych edycjach konkursu. 

4. Organizacja konkursu. 

4.1. Organizacją kieruje przewodniczący komisji. 

4.2. Burmistrz Miasta Rypin zatwierdza regulamin konkursowy i powołuje komisję 
konkursową, która rozpropaguje i zorganizuje konkurs, wyłoni laureatów oraz 
zapewni ich promocję. 
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5. Kryteria oceny. 

5.1. Przyjęte rozwiązania architektoniczne. 

5.2. Ogólny wygląd elewacji i jego otoczenia. 

5.3. Jakość wykonania robót 

5.4. W przypadku wyróżniania i nagrody za zachowanie wartości zabytkowych budynków 
wpisanych do rejestru zabytków, gminnej ewidencji zabytków oraz budynków 
znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze 
wpisanym do ewidencji zabytków jedynym kryterium jest stopień zachowania jego 
wartości zabytkowych 

5.5. Możliwe jest również zastosowanie dodatkowych kryteriów. 

6. Tryb dokonywania oceny 

Postępowanie jest dwuetapowe. 

6.1. Etap I - Zgłoszenia rozpatruje się pod względem formalnym: zgoda właściciela 
(użytkownika), w sytuacjach wątpliwych dokumentacja potwierdzająca rok 
wybudowania budynku. 

6.2. Etap II - Ocena komisyjna na podstawie zdjęć budynku przed remontem 
(modernizacją) oraz oględzin elewacji po wykonaniu robót. Każdy z członów przyznaje 
określoną ilość punktów, suma punktów wszystkich członków komisji decyduje o 
rankingu elewacji. W przypadku remisu przeprowadza się dodatkowe punktowanie 
równoważnych zgłoszeń w systemie zero – jedynkowym. 

7. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 deklarację o przystąpieniu do konkursu (załącznik nr 1), 

 adres budynku, adres i telefon właściciela i obecnego użytkownika, 

 zgodę właściciela budynku, 

 zdjęcia budynku przed remontem modernizacją (nieobowiązkowo), 

 nazwa banku i nr konta, na który zostanie wpłacona ewentualna nagroda. 

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin z 
dopiskiem „Konkurs SUPERELEWACJA”. 
Ostateczny termin zgłaszania do konkursu w danym roku ustala się na 15 maja tego roku. 
 

8. Laureaci konkursu. 

Laureatami konkursu są właściciele lub użytkownicy obiektu w zależności od tego kto był 
inwestorem. 
Przewidywane są następujące rodzaje nagród: 

I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości  8 000 zł  

II miejsce  - .nagroda pieniężna w wysokości  5 000 zł 

III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł 
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Ponadto komisja może dodatkowo przyznać wyróżnianie i nagrodę pienieżną w wysokości 
2 000 zł za zachowanie wartości zabytkowych budynków wpisanych do rejestru zabytków, 
gminnej ewidencji zabytków oraz budynków znajdującym się na obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do ewidencji zabytków trakcie 
realizowanych robót budowlanych. Wyróżnienie to oraz nagrodę pienieżną może 
otrzymać również laureat pozostałych nagród. 

Komisja może ponadto przyznać także wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. 

Laureaci konkursu będą dodatkowo wyróżnieni poprzez opublikowanie wyników 
konkursu w prasie regionalnej oraz promocję laureatów w uznaniu za ich wysiłek oraz 
wkład w dbałość o wygląd naszego miasta. Promocji podlegać również będzie osoba  
wykonawcy robót. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Wykonawcy nagrodzonych elewacji otrzymują uroczysty list referencyjny od Burmistrza 
Miasta Rypin. 



Załącznik nr 1 do regulaminu 

konkursu ,,SUPERELEWACJA” zarządzenie nr 36/2023 z 14 marca 2023 r. 

 

 

DEKLARACJA KONKURSOWA 
 

 Niniejszym zgłaszam obiekt  …................................................................................................. adres:  

..................................................................................................................................................... do konkursu 

„SUPERELEWACJA”. 

Rok wybudowania budynku:  

Remont (roboty budowlane) zakończono w dniu:  

Inwestor (nazwisko i imię, adres,  telefon):  
  
Nazwa banku i numer konta:  

  

Wykonawca (nazwisko i imię, adres, telefon):  
 

 
Oświadczam, że (proszę o zaznaczenie KRZYŻYKIEM): 

 zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „SUPERELEWACJA” i akceptuję jego warunki;  

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Gminę 

Miasta Rypin w celach niezbędnych do realizacji konkursu „SUPERELEWACJA”. Podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest zgoda. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przeze 

mnie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, 

że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę.  
  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Rypin, z siedzibą: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 

40, 87-500 Rypin. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rypin.eu. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu realizacji Konkursu „SUPERELEWACJA” oraz w związku z 

wykonywaniem postanowień Regulaminu Konkursu. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe 

przechowywane będą do momentu przyznania i rozliczenia ww. konkursu, w czasie określonymi przepisami prawa, 

zgodnie z obowiązującymi dla gmin przepisami archiwizacyjnymi.. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia 

danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów. 

 

 

 

 

  

 /data i podpis/ 
Załączniki: 

1. Zgoda właściciela (inwestora) na uczestnictwo w konkursie2 

2. Zdjęcia budynku przed remontem (modernizacją) nieobowiązkowe 

                                                           
1 dobrowolnie do celów kontaktowych 
2 w przypadku gdy zgłaszającym nie jest właściciel obiektu 

 

/ nazwisko i imię/ 

 
/dane kontaktowe/ 

 
/numer telefonu/1 


