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Regulamin Konkursu 

Na „Opracowanie  koncepcji  urbanistyczno– architektonicznej  

zagospodarowania  i  rewitalizacji 

Placu  Słowiańskiego  w  Legnicy” 

ROZDZIAŁ I. Ustalenia formalno-prawne. Podstawowe informacje 

o konkursie. 

1. Definicje. 

1.1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) „Regulaminie" - należy przez to rozumieć „Regulamin Konkursu na opracowanie 

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania  i rewitalizacji  Placu 

Słowiańskiego w Legnicy”. 

2) „Konkursie" - należy przez to rozumieć „Dwuetapowy konkurs urbanistyczno-

architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

zagospodarowania i rewitalizacji  Placu Słowiańskiego w Legnicy” przeprowadzony 

poza przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), na podstawie Regulaminu Konkursu. 

3)  „Terenie” – dotyczy to Placu Słowiańskiego w Legnicy wraz z terenem przyległym 

objęty opracowaniem, wskazany w materiałach konkursowych Regulaminu  

Konkursu.  

4) „Planie” – należy przez to rozumieć obowiązujący „Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy” – 

zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XLII/440/06 z dnia 30.01.2006 r. 

(opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 48, poz. 769 z dnia 03.03.2006r.). 

5) „Organizatorze Konkursu - Zamawiającym” – należy przez to rozumieć – 

Gminę Miejską Legnica. 

6) „Kierowniku Zamawiającego” – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta 

Legnicy lub upoważnionego przez niego pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta 

Legnicy. 

7) „Sądzie Konkursowym” – należy przez to rozumieć członków Sądu Konkursowego 

powołanych przez Prezydenta Miasta Legnicy Zarządzeniem Nr 306/PM/2015  z dnia 

18 maja 2015r. do oceny spełniania przez Uczestników Konkursu wymagań 

określonych w Regulaminie Konkursu, oceny prac konkursowych oraz wyboru 

najlepszej pracy konkursowej. 

8) „Koordynatorze Konkursu” – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór 

nad całym przebiegiem Konkursu w imieniu Zamawiającego - przewodniczącego 

zespołu zadaniowego do wstępnego przygotowania „Konkursu urbanistyczno – 

architektonicznego na zagospodarowanie i rewitalizację Placu Słowiańskiego 

w Legnicy”, pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy. 

9) „Pracy konkursowej” – należy przez to rozumieć pracę złożoną w Konkursie przez 

Uczestnika Konkursu, zgodną z zapisami niniejszego Regulaminu. 
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10)  „Uczestniku Konkursu” lub „Uczestniku” - należy przez to rozumieć 

osobę/osoby fizyczne posiadające wykształcenie wyższe architektoniczne, osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej posługujące 

się osobami fizycznymi posiadającymi wykształcenie wyższe architektoniczne. 

11) „Godło pracy konkursowej” - należy przez to rozumieć sześciocyfrowy numer 

identyfikacyjny uczestnika konkursu. 

2. Nazwa i adres Organizatora Konkursu – Zamawiającego. 

2.1. Organizatorem Konkursu jest Zamawiający: 

Miasto Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, województwo dolnośląskie, NIP 

691 00 11 742, REGON 390647251, tel. kancelaria 76 72-12-199, fax.76 72-12-115, e-

mail:kancelaria@legnica.eu, strona www.portal.legnica.eu http://um.bip.legnica.eu/ 

2.2. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym konkursem należy kierować na 

adres:  

Urząd Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica z oznaczeniem „Konkurs na 

opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania  

i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy". 

2.3. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest: 

Przewodniczący Sądu Konkursowego Pani Jadwiga Łopusiewicz - 

Architekt Miasta, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury 

i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy, tel. 76 72-12-315,  e-mail: 

jlopusiewicz@legnica.eu  pab@legnica.eu  lub sekretarz  Sądu Konkursowego  

Pani Violetta Piwońska – kierownik Referatu Zamówień Publicznych Urzędu 

Miasta Legnicy, tel. 76 72- 12-322,  e-mail: vpiwonska@legnica.eu im@legnica.eu 

2.4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora konkursu  

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle i na portalu 

internetowym: www.portal.legnica.eu 

2.5. Organizator konkursu może dokonać zmian w Regulaminie Konkursu w każdym 

czasie, do 7 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych I etapu. 

Informacja o zmianie Regulaminu Konkursu zostanie ogłoszona na stronie 

Organizatora: http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle  

oraz na stronie: www.portal.legnica.eu 

3. Forma Konkursu oraz podstawa prawna. 

3.1. Niniejszy konkurs jest organizowany w formie konkursu urbanistyczno-

architektonicznego, otwartego, dwuetapowego, w którym Uczestnicy Konkursu 

(Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski), 

a  Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac 

konkursowych Uczestników Konkursu spełniających warunki udziału w konkursie, 

określone w Regulaminie Konkursu (zwanym dalej „Regulaminem”).  



 

5 | S t r o n a  
 

3.2. W I etapie konkursu – studialnym, Sąd Konkursowy wybierze maksymalnie 

6 prac konkursowych, spełniających wymagania Regulaminu Konkursu, których 

autorzy zostaną zaproszeni do II etapu konkursu.  

3.3. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu w I etapie przedstawi/przedstawią koncepcję 

urbanistyczno - architektoniczną (studialną pracę konkursową) zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu.  

3.4. Po wyborze najlepszych studialnych prac konkursowych, złożonych w I etapie 

konkursu, Uczestnicy Konkursu, których opracowania wybrano, zostają dopuszczeni 

do dalszego udziału w konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych 

w II etapie konkursu. 

3.5. W II etapie konkursu - szczegółowym zawierającym koncepcję funkcjonalno – 

przestrzenną z założeniami techniczno – ekonomicznymi, uczestnikom konkursu 

zostaną przyznane nagrody pieniężne. 

3.6. Uczestnicy Konkursu, których prace zostaną nagrodzone przez Sąd Konkursowy 

w II etapie konkursu, otrzymają nagrodę dodatkową w postaci zaproszenia do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie szczegółowe 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (wielobranżowego projektu 

budowlanego), w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1120), niezbędnej do 

uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane 

i realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji.  

3.7. Wartość niniejszego konkursu nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 

Euro. Na podstawie art. 4 pkt 8 do niniejszego konkursu nie mają zastosowania 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

3.8. Konkurs prowadzony jest na podstawie:  

 Zarządzenia  Nr 116/UM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy  z dnia 8 września 

2014r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, do których nie 

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia  

Nr 148/UM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy  z dnia 20 listopada 2014r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, do których nie stosuje się ustawy  Prawo Zamówień publicznych, 

 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. 

U. z 2006r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2013r. poz. 1409, 

z późn. zm.), 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).  

3.9. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału 

w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, 

oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników Konkursu 

informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty mogą być składane wyłącznie 

w tym języku.  

3.10. Jeśli dokumenty, o których mowa wyżej zostały sporządzone w innym języku 

powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Przedmiot, cel, zadanie i wartość Konkursu. 

4.1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie studialnej koncepcji urbanistyczno-

architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy 

wraz z terenami przyległymi w I etapie oraz uszczegółowienie prac konkursowych 

z opracowaniem założeń techniczno – ekonomicznych i wykonaniem dla 

opracowanej koncepcji szacunkowego kosztorysu inwestycji w II etapie.  Wspólny 

Słownik Zamówień (CPV) –71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego. 

4.2. Celem Konkursu jest pozyskanie jednorodnej, spójnej w wyrazie urbanistycznym 

i architektonicznym, atrakcyjnej, funkcjonalnej propozycji zagospodarowania 

rewitalizacji przestrzeni publicznej Placu Słowiańskiego  wraz z jego najbliższym 

otoczeniem, łączącej tereny Staromiejskiego Centrum Legnicy oraz przyległe tereny 

poza legnickim Ringiem (obwodnicą miejską), przy uwzględnieniu istniejących 

uwarunkowań faktycznych, środowiskowych,  prawnych i konserwatorskich. Plac 

Słowiański w dominującej powierzchni ma stanowić przestrzeń dla pieszych oraz 

stanowić obsługę komunikacyjną istniejących instytucji publicznych (Urzędu Miasta 

Legnicy, Starostwa Powiatowego, banków) oraz  Katedry  legnickiej pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła. Plac Słowiański ma stanowić również  okolicznościowe 

miejsce spotkań mieszkańców oraz miejsce uroczystości związanych 

z funkcjonowaniem miasta i państwa. 

4.3. Zadaniem Konkursu jest uzyskanie najlepszych pod względem urbanistycznym, 

architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązań 

projektowanej przestrzeni publicznej wraz z propozycjami programu funkcjonalno-

użytkowego oraz wskazanie autora zwycięskiej koncepcji bądź zespołu autorskiego, 

posiadającego organizacyjno-prawne i ekonomiczne możliwości wykonania prac 

projektowych, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu udzielenia zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego 

przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, polegające na 
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wykonaniu dokumentacji projektowej, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1129), a także pełnienie nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu 

konkursu–zakres, program inwestycji, wytyczne konserwatorskie oraz wytyczne 

użytkowe przedstawiono w Rozdziale III „Postanowienia konkursowe. 

Zakres rzeczowy opracowania”. 

4.4. Granice terenu (przestrzeni publicznej) objętego opracowaniem koncepcji 

urbanistyczno–architektonicznej oraz uwarunkowania urbanistyczne określono na 

załącznikach graficznych  (mapie zasadniczej w skali 1:500) i  (mapie władania 

w skali 1:500). Powierzchnia opracowania wynosi 2,4991 ha. 

4.5. Wartość konkursu wynosi 60.000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 

brutto). Nagrody pieniężne – 60.000 zł brutto. 

ROZDZIAŁ II. Warunki uczestnictwa w konkursie. Składanie wniosku 

o dopuszczenie do udziału w konkursie. 

1. Uczestnicy konkursu. 

1.1. Uczestnikami konkursu mogą być: 

 osoby fizyczne posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe architektoniczne 

bez ograniczeń, w rozumieniu przepisów rozp. Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 11 września 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), 

 osoby prawne, w imieniu których przy wykonywaniu pracy konkursowej działają 

osoby legitymujące się wyżej wymienionym wykształceniem, 

 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w imieniu których 

przy wykonywaniu pracy konkursowej działają osoby legitymujące się wyżej 

wymienionym wykształceniem, 

 a także podmioty występujące wspólnie (wówczas przepisy dotyczące Uczestnika 

Konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników Konkursu biorących wspólnie 

udział w konkursie), 

które: 

 udokumentują posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj.: Uczestnik/Uczestnicy 

Konkursu wykażą, że wykonali, co najmniej jedną wielobranżową dokumentację 

projektową budowlano–wykonawczą dla terenu przestrzeni publicznej (place,  

skwery, zieleńce, parki, ogrody, ciągi pieszo-jezdne) o powierzchni nie mniejszej 

niż 500m2 lub budynku użyteczności publicznej, w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1422), o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1000m2, 
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 złożą w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 

wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w niniejszym Regulaminie, 

 złożą pracę konkursową w terminie wymaganym niniejszym Regulaminem, po 

uzyskaniu zgody na dopuszczenie do udziału w konkursie. 

1.2. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz pracy konkursowej w I etapie konkursu. 

1.3. Nie mogą być Uczestnikami konkursu: 

 osoby będące członkami Sądu Konkursowego, 

 osoby, które brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu, 

 osoby, które brały udział w organizowaniu konkursu, w tym pracownicy 

Zamawiającego. 

2. Termin i miejsce składania wniosku o dopuszczenie do udziału 

w konkursie. Procedury przewidziane w konkursie. 

2.1. 7 października 2015 roku ogłoszenie konkursu.   

2.2. Do 21 października 2015r. do godz. 15:00 składanie wniosków o dopuszczenie 

w konkursie drogą mailową na adres podany w ROZDZIALE I pkt. 2 w ppkt.2.3. 

i pisemnie na adres Urząd Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica. Liczy 

się termin potwierdzenia dostarczenia wniosku do Organizatora Konkursu. Każdy 

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek.  

2.3. Do 26 października 2015r. do godz. 15:00 zawiadomienie Uczestnika/ 

Uczestników Konkursu drogą mailową o dopuszczeniu, bądź nie do udziału 

w konkursie i zaproszenie do złożenia pracy konkursowej. 

2.4. Do 10 listopada 2015r. do godz. 15:00 składanie pytań  przez Uczestnika/ 

Uczestników Konkursu dotyczących przedmiotu konkursu oraz prezentacji pracy 

konkursowej  drogą mailową na adres podany w ROZDZIALE I pkt. 2 w ppkt.2.3. 

i pisemnie na adres Urząd Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica. 

2.5. Do 20 listopada 2015r. udzielenie odpowiedzi na pytania składane przez 

Uczestnika/ Uczestników Konkursu. 

2.6. Do 15 grudnia 2015 r. do godz. 15:30 składanie I etapu prac 

konkursowych  w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy pok. Nr 5 na parterze, 59-220 

Legnica, Plac Słowiański 8. 

2.7. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz pytania dotyczące przedmiotu 

konkursu oraz prezentacji pracy konkursowej jak również prace konkursowe I etapu 

Uczestnik/Uczestnicy Konkursu mogą składać przed upływem ostatecznych 

terminów ich składania. 

2.8. Ocena prac konkursowych I etapu 16-18 grudnia 2015r.  

2.9. Ogłoszenie wyników, zakwalifikowanie prac do II etapu  oraz 

przekazanie wytycznych do II etapu 21 grudnia 2015r. na stronie 
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internetowej Organizatora: http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ 

ogloszenia-zwykle, na stronie: www.portal.legnica.eu  oraz drogą mailową. 

2.10. Ostateczny termin składania II etapu prac (piątek) 26 lutego 2016 roku 

do godz. 15:00 w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy pok. Nr 5 na parterze, 59-220 

Legnica, Plac Słowiański 8. 

2.11. Ogłoszenie wyników II etapu 15 marca 2016r. na stronie internetowej 

Organizatora:       http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle, 

na stronie: www.portal.legnica.eu  oraz drogą mailową. 

2.12. Dyskusja i otwarcie wystawy pokonkursowej do 15 kwietnia 2016 roku. 

2.13. W celu potwierdzenia, że uczestnik konkursu posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 

24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że uczestnik konkursu posiada 

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub jest w stanie przedstawić pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia oraz, że uczestnik konkursu znajduje się 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

Zamawiający wymaga załączenia do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 

następujących dokumentów:  

 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, 

 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej, niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w Konkursie,  

 kserokopii uprawnień, 

 oświadczenia o spełnieniu warunku zapisanego ROZDZIALE II. pkt 1. ppkt. 1.1 

tiret piąte w zakresie udokumentowania posiadanej wiedzy i doświadczenia wraz 

informacją o sporządzonym/ sporządzonych projektach, 

 oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem niniejszego konkursu i nie 

wnoszeniu do niego żadnych  zastrzeżeń oraz posiadaniu niezbędnych informacji 

do przygotowania pracy konkursowej,   

 oświadczenia o związaniu Regulaminem Konkursu i akceptacji bez zastrzeżeń jego 

warunków. 
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3. Prawa autorskie. 

3.1. Sposób przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu nie może naruszać praw 

autorskich uczestników, o których mówi Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr.24 poz.83 z późn. zm.). 

3.2. Autorskie prawa majątkowe do prac uzyskanych w wyniku Konkursu przechodzą na 

Organizatora konkursu w zakresie:  

 publikacji pracy w całości lub we fragmentach w środkach masowego przekazu 

i intrenecie,  

 publicznej prezentacji na wystawie pokonkursowej,  

 prezentacji w całości lub we fragmentach w publikacjach i w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych Organizatora Konkursu, Zamawiającego.  

3.3. Zamawiający staje się właścicielem prac konkursowych nagrodzonych 

i wyróżnionych oraz płyt CD prac konkursowych nienagrodzonych. Prace 

nienagrodzone (za wyjątkiem płyt CD) mogą zostać odebrane przez Uczestników 

Konkursu lub osoby przez nich upoważnione, za zwrotem pokwitowania złożenia 

pracy, po zamknięciu wystawy pokonkursowej, nie później, niż w terminie jednego 

roku od ogłoszenia wyników Konkursu. 

3.4. Uczestnik Konkursu, laureat nagrody, który otrzymał zaproszenie do negocjacji 

w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, 

przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań 

projektowych będących przedmiotem umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej w zakresie opisanym w Rozdziale III. Regulaminu Konkursu. 

3.5. Zamawiający może rozporządzać pracą konkursową laureata konkursu celem 

zlecenia innemu podmiotowi kontynuowania na jej podstawie prac projektowych. 

4. Warunki realizacji konkursu. 

4.1. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu ponosi/ponoszą wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem wniosku oraz pracy konkursowej w I etapie.  

4.2. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu może/mogą złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

4.3. Nagrody mogą zostać przyznane wyłącznie pracom zaliczonym do grupy „O”, to jest 

spełniającym warunki formalne konkursu.  

4.4. Praca zostanie zaliczona do grupy „N”, jeżeli nie spełni warunków formalnych 

konkursu. Może ona uzyskać wyróżnienie.  

4.5. Rozkodowanie prac niezakwalifikowanych do II etapu nastąpi dopiero po 

rozstrzygnięciu II etapu konkursu.  

4.6. W momencie ogłoszenia wyników konkursu ujawnieni zostaną autorzy (zespoły 

autorskie) wszystkich nadesłanych prac, chyba, że złożyli oświadczenie, że nie życzą 

sobie ujawniania swego autorstwa, gdyby ich praca nie uzyskała nagrody lub 

wyróżnienia. Autorzy wszystkich prac złożonych w II etapie będą ujawnieni, nawet 

z takim zastrzeżeniem.  



 

11 | S t r o n a  
 

4.7. Konkurs zostanie unieważniony w przypadku, gdy:  

 nie został złożony więcej niż jeden wniosek o dopuszczenie do udziału 

w konkursie, 

 wpłynęły mniej niż dwie prace konkursowe,  

 komisja konkursowa stwierdzi, że mniej niż dwie prace spełniają warunki 

konkursu,  

 o unieważnieniu konkursu organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

uczestników konkursu.  

4.8. Po unieważnieniu konkursu Organizator niezwłocznie zwraca Uczestnikom  

Konkursu ich prace konkursowe. 

ROZDZIAŁ III. Postanowienia konkursowe. 

1. Szczegółowy opis zadania konkursowego. 

1.1. Gmina Miejska Legnica planuje przebudowę Placu Słowiańskiego, przestrzeni, która 

skupia wokół siebie dwa urzędy administracji samorządowej: Urząd Miasta Legnicy 

oraz Starostwo Powiatowe w Legnicy oraz obiekty usługowe: Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Legnicy im. Stefana Żeromskiego, Bank Spółdzielczy, współczesną 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i budynek Katedry Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Opracowanie koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji Placu 

Słowiańskiego w Legnicy będzie okazją do uporządkowania i wykonania nowej 

aranżacji placu i terenów przyległych. Rezultat Konkursu umożliwi dokonanie 

wyboru najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego placu (wraz 

z zagospodarowaniem otoczenia) oraz przedstawienie wytycznych dla realizacji tego 

przedsięwzięcia. Rezultat konkursu może również stanowić wytyczne do zmiany 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 

1.2. Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji zagospodarowania, 

ukształtowania i rozplanowania nawierzchni (ciągów pieszych, miejsc wypoczynku, 

miejsc spotkań i spacerów, jak również uroczystych wydarzeń oraz imprez 

okolicznościowych, zieleni, elementów małej architektury placu wraz z koncepcją 

urządzenia terenów go otaczających oraz przebudowa i zadaszenie istniejącego 

przejścia podziemnego zlokalizowanego w ulicy Fryderyka Skarbka. W ramach 

opracowanej koncepcji należy uwzględnić i zaplanować   rozbudowę Urzędu Miasta 

Legnicy oraz zaprojektować uporządkowanie wewnętrznego dziedzińca Urzędu 

Miasta Legnicy. Rozwiązania konkursowe muszą odnieść się do obecnie 

usytuowanego na Placu Słowiańskim Pomnika  Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. 

W ramach koncepcji można zaproponować inny element małej architektury 

kompozycji przestrzennej (pomnik, obelisk, fontanna itp.). W przestrzeni publicznej 

należy wyraźnie określić strefy ruchu pieszego i komunikacji kołowej.  Praca 

konkursowa winna być tak skonstruowana, by pokazując rozwiązanie całości placu  

i otoczenia, jasno wskazywała możliwość etapowania realizacji zadania.  

1.3.  Uwarunkowania konserwatorskie: Wojewódzki Konserwator Zabytków zaleca 

dążyć do przywrócenia charakteru i zagospodarowania placu z przełomu XIX i XX 
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wieku, z dominantą i niską zielenią w centralnej części placu, zachowaniem lub 

odtworzeniem linii nasadzeń szpalerów drzew oraz wyłożeniem nawierzchni kostką 

granitową, jako kontynuacja wcześniejszych rozwiązań w Rynku i na Placu 

Katedralnym, równocześnie zaleca ograniczyć tworzenie nowych miejsc 

parkingowych na powierzchni placu. Obszar opracowania wpisany jest do rejestru 

zabytków jako „Ośrodek historyczny miasta Legnicy” - obszar ograniczony ulicami: 

Pocztową, Piastowską, Dziennikarska, Muzealną, pd. stroną ul. F. Skarbka, 

Powstańców Śląskich, Al. Orła Białego, Wrocławską i wsch. stroną Parkowej 

datowany XII w., XIII-XVII w., XVIII-XIX w. Podstawą ochrony jest wpis do rejestru 

zabytków  decyzją 571/296 z dnia 19.05.1953r. obszar stanowi również ścisłą strefę 

ochrony konserwatorskiej „A”- jako układ urbanistyczny Starego Miasta. Podstawą 

ochrony jest: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru 

Staromiejskiego Centrum w Legnicy” - uchwała Rady Miejskiej Legnicy nr 

XLII/440/06 z dnia 2006.01.30 (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 

Nr 48, poz. 769 z dnia 03.03.2006r.)1 

1.4. W zakresie układu komunikacyjnego: w ramach opracowania należy wziąć pod 

uwagę przebicie ul. Mickiewicza do ul. Wjazdowej, jak ustalono w „Miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum 

w Legnicy”, zadaszenie z przebudową przejścia podziemnego. W projekcie 

konkursowym winny się znaleźć obok rozwiązań funkcjonalnych również 

rozwiązania komunikacyjne (komunikacja samochodowa, rowerowa i  piesza),  

rozwiązania porządkujące zieleń oraz ekspozycję otaczających obiektów. W ramach 

pracy konkursowej należy zaprojektować pod płytą Placu Słowiańskiego parking 

podziemny, wariantowo, w ramach działki 395/3, obręb Stare Miasto, który 

w dużym stopniu wyeliminuje konieczność utrzymania odpowiedniej ilości miejsc 

parkingowych naziemnych, umożliwi rozbudowę układu komunikacyjnego oraz 

wprowadzenie reprezentacyjnego zagospodarowania płyty placu. Nowe rozwiązania 

drogowe zaprojektowane w centralnej części placu winny mieć dyskretnie 

zaznaczoną nawierzchnię, współgrającą z nawierzchnią całego placu, sugerującą, że 

podstawową funkcją placu jest rekreacja oraz komunikacja piesza. Praca 

konkursowa winna zawierać rozwiązania komunikacyjne, połączenie ul. Mickiewicza 

z Wjazdową, w tym rozwiązanie  nowego i bardzo kolizyjnego skrzyżowania 

powstającego w ul. Skarbka po przedłużeniu ul. Mickiewicza (być może 

zaprojektowanie niewielkiego ronda) oraz rozwiązanie przystanków autobusowych, 

komunikacji pieszej, a także rozwiązanie wjazdów na parking podziemny, 

w podwórze Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego wraz z odpowiednią ilością 

miejsc postojowych. W ramach opracowania należy zaproponować:  

 w otoczeniu Placu Słowiańskiego tereny zieleni urządzonej wraz z propozycją 

małej architektury, ławki , kosze na śmieci, 

 do zachowania zatoki przystankowe oraz wskazać nowe rozwiązania dotyczące 

funkcji handlowych (wiaty  i  kioski gazetowe, mała gastronomia),  

                                                        
1 https://gez.gisgminny.pl 
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 tablice informacji przystankowej zrealizowane w ramach ZSZR2, do zachowania  

w zakresie lokalizacji oraz formy tablicy - wzór ZDM3, 

 oświetlenie uliczne - zasilane z dwóch szaf zasilających zlokalizowanych przy 

przejściu podziemnym, 

 w koncepcji należy zaproponować wzór słupów oświetleniowych na Placu 

Słowiańskim oraz  na odcinku ul. Mickiewicza od ul. Szkolnej do ul. Witelona  

należy uwzględnić słupy z dostosowaniem ich do iluminacji świątecznej oraz 

uchwyty na flagi, 

 należy rozwiązać układ komunikacyjny - pieszy przy Zespole Szkół 

Ekonomicznych, budynku  Skarbka 10 oraz Skarbka 9, 

 podświetlenie obiektów Ratusza, pomnika, elementów małej architektury, 

fontanny. 

1.5. W zakresie organizacji ruchu dla obszaru wyznaczonego do opracowania 

konkursowego pn. „Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna 

zagospodarowania i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy” 

poniżej przedstawiam założenia dotyczące geometrii drogi, dostępu do 

niej oraz innych elementów organizacji ruchu drogowego niezbędnych 

do uwzględnienia  w pracach konkursowych: 

 ulice Witelona i Skarbka powinny posiadać co najmniej po cztery pasy ruchu, po 

dwa w każdym kierunku z ewentualnymi dodatkowymi pasami w obrębie 

skrzyżowań,  

 ulica Wjazdowa powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż obecnie.  

Ponadto należy uwzględnić w jej ciągu wprowadzenie rozwiązań lub urządzeń 

wymuszających powolną jazdę pojazdów np. zmiana kierunku jazdy, miejscowe 

przewężenia, powierzchnie wyniesione, itp., 

 zaprojektować przedłużenie ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Witelona 

do ulicy Wjazdowej,   

 włączenie nowo projektowanego odcinka ulicy Mickiewicza do skrzyżowania 

Witelona-Mickiewicza powinno posiadać co najmniej relacje prawoskrętne,  

 w obrębie skrzyżowania Witelona – Mickiewicza nie dopuszcza się zastosowania 

rozwiązania z sygnalizacją świetlną,  

 zaprojektować połączenie drogowe istniejących parkingów (przed budynkiem 

Urzędu Miasta  i na dziedzińcu Urzędu Miasta) z nowo projektowanym odcinkiem 

ulicy Mickiewicza, 

 należy zapewnić zwiększenie lub co najmniej utrzymanie obecnej ilości miejsc 

parkingowych w obszarze opracowania, 

 pozostawienie istniejących dwóch zatok autobusowych w ciągu ulicy Skarbka 

w obrębie obszaru opracowania, 

 utrzymanie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez ulicę Skarbka w obrębie 

Placu Słowiańskiego, 

                                                        
2 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem 
3 Zarząd  Dróg Miejskich 
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 zaprojektowanie parkingu (-ów) rowerowego (-ych) w rejonie budynków Urzędu 

Miasta i Starostwa Powiatowego.  

1.6. W zakresie rozwiązań zieleni publicznej i dendrologii: w opracowaniu 

konkursowym należy uwzględnić przeprojektowanie zieleni zarówno w centralnej 

części placu, jak i w jego otoczeniu, z zachowaniem dywanu kwiatów i  szpaleru 

grabów przed budynkiem liceum. Niezbędne jest również procentowe określenie 

wielkości obszaru zieleni przewidzianej do zaprojektowania w centralnej części 

placu. Dywan kwiatowy wpisał się w wieloletnią historię miasta Legnicy, to 

parterowe dzieło sztuki ogrodowej, który w zmodernizowanej wersji należy 

utrzymać. Niewiele miast w Polsce i na świecie może się poszczycić znajomością tej 

techniki i kultywowaniem tradycji ogrodniczej, która w szarą sylwetę miasta 

wprowadza bajkową kolorystykę i przyciąga wielu mieszkańców. W ramach zieleni 

izolacyjnej proponuje się wprowadzić w szpalerach duże egzemplarze platanów 

klonolistnych o kulistej koronie. Będzie to symboliczne nawiązanie do prestiżowej 

przedwojennej nazwy „Legnica miastem platanów”. Od kilku lat Miasto Legnica 

prowadzi program odtworzenia  stanu tego gatunku drzewa. Proponuje się usunięcie 

wszystkich drzew w złym stanie technicznym i biologicznym zlokalizowanych 

w obrębie palcu Słowiańskiego tj. jarzębów szwedzkich zlokalizowanych przy 

parkingu  na wysokości  budynku przy Placu Słowiańskim 7, lipy drobnolistnej (pień 

bez korony) i rachitycznych kasztanowców białych zlokalizowanych pod koronami 

platanów, szpaleru jarząbów szwedzkich porażonych patogenami mikoryzy 

zlokalizowanych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Legnicy. Całkowitej 

wymiany wymaga zieleń średnia w pasie drogowym na odcinku od przejścia 

podziemnego do przystanku. Kolejną bardzo istotną  kwestią jest bezwzględne 

zachowanie szpaleru buków formowanych geometrycznie, zlokalizowanych na 

terenie zieleni przed Zespołem Szkół Ekonomicznych w Legnicy im. Stefana 

Żeromskiego.  To unikatowa forma boskietu w stylu francuskim, jedyna w Legnicy, 

rzadko spotykana kompozycja. Ze względów edukacyjnych, kompozycyjnych 

i estetycznych musi zostać zachowana. Inną kwestią jest uporządkowanie zieleńca 

z dokonanych spontanicznie nasadzeń świerków (2 szt.), które są błędem 

kompozycyjnym i muszą zostać usunięte. Demontażu wymaga kwiaton 

w nawierzchni za kioskiem wykonany podczas wymiany nawierzchni w rejonie 

przystanku, jest to błąd kompozycyjny.  W rejonie Placu Słowiańskiego, na osi 

widokowej znajduje się „gabinet”, zielone wnętrze przy ul. Szkolnej. Ostatni bardzo 

zaniedbany fragment zieleni w centrum miasta. Rozwiązania wymaga kwestia 

wprowadzenia organizacji ruchu, usankcjonowania lub nie, prawa wjazdu. 

W materiałach konkursowych należy posłużyć się informacją dendrologiczną. 

1.7. W zakresie rozwiązań urbanistycznych: zgodnie z ustaleniami „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Staromiejskiego Centrum 

w Legnicy” należy przewidzieć możliwość rozbudowy Nowego Ratusza od strony 

placu oraz zaproponować przekształcenia brył i elewacji budynków 

dysharmonizujących z zabytkowym otoczeniem. Należy zachować: 

 chodnik wybudowany w ciągu ul. Wjazdowej oraz ul. Skarbka  i ul. Witelona, 

 fontannę z łabędziem wraz z propozycją aranżacji terenu sąsiadującego 

z fontanną - zieleń urządzona, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_francuski
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 przejście podziemne.  

Należy zaproponować nowe okładziny, zadaszenie przejścia  podziemnego oraz 

dostosowanie przejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych ( windy/pochylnie). 

Należy przewidzieć projekt ogrodzenia posesji budynków Urzędu Miasta oraz 

budowy ciągu pieszego wzdłuż tego ogrodzenia w kierunku ul. Witelona. Na posesji 

Urzędu Miasta należy przewidzieć podziemne miejsce gromadzenia odpadów. 

1.8. Poniższe wymagania odzwierciedlają oczekiwania Zamawiającego  oraz Sądu 

Konkursowego. Uczestnicy konkursu proszeni są o opracowanie prac zgodnie z tymi 

wymaganiami. Pracę konkursową musi cechować czytelność i funkcjonalność 

przyjętej zasady kompozycji, realność i ekonomikę przyjętych rozwiązań oraz 

wartości programowo-przestrzenne. 

ROZDZIAŁ IV. Zakres rzeczowy. Sposób opracowania pracy 

konkursowej. 

1. Prezentacja prac konkursowych. 

1.1. I Etap koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 opracowany na 

przekazanej przez Zamawiającego cyfrowej mapie zasadniczej należy przedstawić na  

lekkich sztywnych planszach w formacie 100x70 cm w układzie poziomym 

umieszczonych w następujący sposób w dowolnej trwałej technice – 

 

 

Plansza Nr 1 

 

 

 

 

Godło 

Plansza Nr 2 

 

 

 

 

Godło 

 

 Plansze powinny zawierać następujące elementy: 

(1) Koncepcję zagospodarowania terenu na skalibrowanej i zgeokodowanej  mapie 

zasadniczej w skali 1:500; 

(2)  minimum dwa charakterystyczne przekroje (P1 i P2) w ilości wystarczającej 

na jednoznaczne odczytanie projektu – w skali 1:500 ( jak pokazano na załączniku 

mapowym);. 

(3) schemat funkcjonalno-przestrzenny pokazujący lokalizację poszczególnych 

charakterystycznych elementów zagospodarowania terenu w ramach całego 

opracowania; 
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(4) wizualizacje, panoramy, widoki, perspektywy lub aksonometrie - w ilości 

niezbędnej do czytelnego i przekonywającego przedstawienia koncepcji autorskiej 

z zaznaczeniem miejsca i kąta danego ujęcia na rysunku koncepcji 

zagospodarowania terenu; 

(5) schematyczne zasady programowo-przestrzennej koncepcji architektonicznej, 

wyjaśniające decyzje urbanistyczne (do uznania konkurujących).  

 Obowiązujące są następujące wizualizacje: 

a. widok „z lotu ptaka” całości terenu opracowania od strony południowo-

zachodniej; 

b. widok „z lotu ptaka” całości terenu opracowania od strony północno-

wschodniej. 

 Część opisowa: w dwóch egzemplarzach, o objętości maksymalnej 5 stron formatu 

A4, ze szczególnym uwzględnieniem elementów projektu trudnych do 

przedstawienia w części graficznej. Wszystkie egzemplarze części opisowej 

powinny być oznaczone w prawym górnym rogu pierwszej strony sześciocyfrową 

liczbą rozpoznawczą – godłem, 

 część elektroniczna – płyta CD lub DVD zawierająca zapis w formacie PDF 

następujących elementów: 

- wszystkie plansze (70x100 cm), 

- tekst opisu technicznego, 

- portfolio autorów - zakomponowana jedna strona A4. 

 Część ta nie będzie podlegała ocenie, zostanie wykorzystana ewentualnie do celów 

wystawienniczych oraz promocji wyników konkursu. Płyta CD lub DVD musi 

zostać umieszczona w zamkniętej „Kopercie A”, o której mowa niżej w punkcie 

3. ppkt.3.1. 

1.2. II etap 4 plansze konkursowe II etapu o wymiarach poziomych 70x100 powinny 

zawierać:  

 

Plansza Nr 1 

 

 

 

 

Godło 

Plansza Nr 2 

 

 

 

 

Godło 

Plansza Nr 3 

 

 

 

 

Godło 

Plansza Nr 4 

 

 

 

 

Godło 

 

 koncepcję urbanistyczną na mapie skali lub 1:250 terenu zabudowy,  
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 rzuty, przekroje, elewacje w skali 1: 200,  

 wizualizacje z miejsc obowiązkowych zaznaczone na mapie – załącznik mapowy 

(W1, W2, W3),  

 część opisowa – 2 egz. formatu A4 - sporządzona w języku polskim zawierająca:  

- opis projektu (objętość ograniczona do minimalnej, niezbędnej ilości stron 

tekstu),  

- tabelaryczne zestawienie powierzchni i kubatury,  

- informacja o planowanych łącznych kosztach realizacji projektu (planowany 

koszt realizacji zadania obejmujący całość kosztów inwestycyjnych 

z wyłączeniem wyposażenia ruchomego oraz podział kosztów na etapy),  

 część elektroniczna – płyta CD lub DVD zawierająca zapis w formacie PDF 

następujących elementów: 

- wszystkie plansze (70x100 cm), 

- tekst opisu technicznego, 

- portfolio autorów - zakomponowana jedna strona A4,   

 część ta nie będzie podlegała ocenie, zostanie wykorzystana ewentualnie do celów 

wystawienniczych oraz promocji wyników konkursu. Płyta CD lub DVD musi 

zostać umieszczona w zamkniętej kopercie B, o której mowa niżej w punkcie 2. 

ppkt.2.5. 

2. Miejsce i sposób składania prac konkursowych. 

Prace konkursowe powinny być dostarczone do siedziby Organizatora Konkursu, 

Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy pok. Nr 5 parter 59-220 Legnica, Plac Słowiański 8. 

2.1. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą kurierską. Prace doręczone po terminie 

nie będą przyjmowane i nie podlegają ocenie, a Organizator konkursu zwraca je 

niezwłocznie. 

3. Zawartość i oznakowanie pracy konkursowej. 

W nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu oznaczonym wyłącznie sześciocyfrową 

liczbą rozpoznawczą może znajdować się tylko jedna, niepodpisana praca 

konkursowa, opatrzona liczbą rozpoznawczą oraz napisem: 

„Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej 

zagospodarowania  i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy” 

3.1. Do pracy konkursowej I etapu należy dołączyć zamkniętą, uniemożliwiającą 

zapoznanie się z jej zawartością kopertę, opatrzoną 6 cyfrową liczbą rozpoznawczą 

oraz napisem „Koperta A” zawierającą: 

 kartę identyfikacyjną uczestnika konkursu wraz z listą osób biorących udział 

w opracowaniu pracy konkursowej (imię i nazwisko, tytuł zawodowy i naukowy, 

adres zamieszkania z kodem pocztowym i charakterem udziału w pracy) 

wypełnioną zgodnie z załącznikiem Nr 5, oraz  druk oświadczenia o prawach 

autorskich zgodnie z załącznikiem Nr 6,  
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 płytę CD lub DVD o zawartości zgodnej z punktem 1.1. 

3.2. Do pracy konkursowej II etapu należy dołączyć zamkniętą, uniemożliwiającą 

zapoznanie się z jej zawartością kopertę, opatrzoną 6 cyfrową liczbą rozpoznawczą 

oraz napisem „Koperta B” zawierającą: 

 płytę CD lub DVD o zawartości zgodnej z punktem 1.2. 

3.3. Wszystkie wymienione w karcie identyfikacyjnej osoby muszą własnoręcznie złożyć 

podpis przy swoim nazwisku. Osoby, które nie będą podpisane na karcie 

identyfikacyjnej, nie będą traktowane jako członkowie zespołu autorskiego. 

3.4. Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej – załącznik Nr 7 – musi być zaopatrzone 

przez składającego w 6 cyfrową liczbę rozpoznawczą, a przez Sekretarza 

Organizacyjnego (lub osobę delegowaną  przez Sekretarza Organizacyjnego) w datę 

i godzinę przyjęcia pracy oraz podpis i pieczęć Organizatora.  

3.5. Niniejsze pokwitowanie jest jedynym dokumentem uprawniającym jej posiadacza do 

odbioru należności wynikających z orzeczenia Komisji Konkursowej. Prace, które 

wpłyną po terminie wyznaczonym na ich składanie będą zwracane bez otwarcia i nie 

uczestniczą w konkursie.  

3.6.   Prace I i II etapu konkursu zostaną rozkodowane po rozstrzygnięciu II etapu. 

3.7. Uczestniczący w Konkursie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu 

i stosować się do ustaleń w nim zawartych, a także złożyć oświadczenia i dokumenty 

określone w ROZDZIALE II.pkt.2. ppkt.2.13. Regulaminu Konkursu. 

3.8. Organizator zaprosi do udziału w Konkursie wszystkich uczestników, którzy spełniają 

warunki określone w ROZDZIALE II.pkt.1. ppkt.1.1. Regulaminu Konkursu i nadeślą 

w terminie oświadczenia i dokumenty określone w ROZDZIALE II.pkt.2. ppkt.2.13. 

Regulaminu Konkursu. 

3.9. W celu potwierdzenia spełnienia warunków uprawniających do udziału w Konkursie 

Organizator wymaga złożenia przez Uczestnika Konkursu/ Uczestników Konkursu, 

następujących dokumentów: 

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie druk – załącznik Nr 1, 

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie, zgodnie z art. 22 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych druk – załącznik Nr 2, 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych druk – załącznik Nr 3, 

d) wykaz opracowań dot. wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano–

wykonawczej dla terenu przestrzeni publicznej (place,  skwery, zieleńce, parki 

ogrody, ciągi pieszo-jezdne), zgodnie z ROZDZIAŁEM II. Pkt.1 ppkt. 1.1. tiret 

piąte Regulaminu Konkursu druk – załącznik Nr 4, 

e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej, niż 
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6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie, kserokopię uprawnień, 

f) oświadczenie o przeniesieniu na Organizatora Konkursu własności pracy 

konkursowej i autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej zgodnie 

z załącznikiem Nr 6. 

3.10.   Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.9. a), b), c), d) i f)  muszą zostać złożone 

w  formie oryginału, natomiast dokumenty, o których mowa w ppkt. 3.9. e) mogą 

zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 

Uczestnika Konkursu. 

3.11. Miejsce i termin składania dokumentów określono w ROZDZIALE II. pkt.2 

Regulaminu Konkursu. 

3.12. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie. 

3.13. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za 

najlepszą i nagrodę w postaci zaproszenia do udziału w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie 

opisanym na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym 

w Rozdziale III. Regulaminu Konkursu, dostarczy wszystkie dokumenty wymagane 

Ustawą o zamówieniach publicznych przed terminem podpisania umowy na prace 

projektowe. 

4. Sposób porozumiewania się Organizatora z Uczestnikami Konkursu oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

4.1. W sprawach organizacyjnych związanych z Konkursem należy kontaktować się 

z Przewodniczącą Sądu Konkursowego Panią Jadwigą Łopusiewicz - 

Architektem Miasta, dyrektorem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury 

i Budownictwa Urzędu Miasta Legnicy, tel. 76 72- 12-315,  e-mail: 

jlopusiewicz@legnica.eu  pab@legnica.eu  lub sekretarzem  Sądu Konkursu  

Panią Violettą Piwońską – kierownikiem Referatu Zamówień Publicznych Urzędu 

Miasta Legnicy, tel. 76 72- 12-322,  e-mail: vpiwonska@legnica.eu im@legnica.eu  

4.2. Korespondencje w sprawie Konkursu należy kierować na adres: 

Urząd Miasta Legnica, 59-220 Legnica, Plac Słowiański 8 z dopiskiem „Konkurs na 

opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodaro- 

wania  i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy”. 

4.3. Wszelką korespondencję zawierającą informacje, zapytania, odpowiedzi, zaproszenia 

organizator i Uczestnicy Konkursu mogą przekazywać pisemnie z dopiskiem 

„„Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

zagospodarowania  i rewitalizacji Placu Słowiańskiego w Legnicy” lub 

drogą elektroniczną. Nie dopuszcza się przekazywania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie drogą faksową lub mailową. 
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4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści postanowień zawartych 

w Regulaminie Konkursu, przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w Konkursie.  

4.5. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną podane do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej Organizatora konkursu  http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-

ogloszen/ogloszenia-zwykle i na portalu internetowym www.portal.legnica.eu 

ROZDZIAŁ V. Ocena pracy konkursowej przez Sąd Konkursowy. 

1. Tryb oceny prac konkursowych.  

1.1. Sąd Konkursowy na posiedzeniu zamkniętym dokonuje oceny prac  I etapu 

w  terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu  w ROZDZIELE II. pkt. 2 ppkt. 2.8. 

w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w Regulaminie  Konkursu oraz 

kwalifikuje 6 prac do udziału w II etapie. 

1.2. Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac 

konkursowych II etapu. W szczególności Sąd Konkursowy:  

 wskazuje prace, które powinny być nagrodzone lub wyróżnione, lub 

  odstępuje od przyznania pierwszej nagrody lub pozostałych nagród, 

 przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,  

 przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Legnicy. 

1.3. Po rozstrzygnięciu konkursu Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich 

nagrodzonych i wyróżnionych prac, przyporządkowując prace poszczególnym 

Uczestnikom Konkursu. 

1.4. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator konkursu zawiadomi Uczestników 

konkursu, którzy złożyli prace konkursowe, informując jednocześnie o miejscu 

i terminie publicznego ogłoszenia wyników oraz czasie trwania i miejscu wystawy 

prac konkursowych i publicznej dyskusji pokonkursowej. O rozstrzygnięciu 

konkursu Organizator konkursu zawiadomi poprzez ogłoszenie  na stronie  

Organizatora: http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle, 

na stronie: www.portal.legnica.eu  oraz drogą mailową. 

2. Kryteria oceny prac konkursowych. 

2.1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Sąd Konkursowy według następujących 

kryteriów: 

 walory kompozycji urbanistycznej i architektonicznej tworzące specyficzny 

charakter przestrzeni  publicznej  Placu Słowiańskiego w Legnicy; 

 jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem, 

stworzenie spójnej całości przestrzeni publicznej Placu Słowiańskiego 

i sąsiadującej z nim tkanki miejskiej; 

 jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zabudowy; 

 elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości); 
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 potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania; 

 realność, jakość i ekonomika rozwiązań projektowych; 

 walory eksploatacyjne i dyspozycje materiałowe. 

2.2. Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie będą decydować o ocenie pracy 

konkursowej. 

2.3. Ocenie prac będą podlegały wyłącznie te prace konkursowe, które zostaną złożone 

w terminie określonym w Regulaminie Konkursu w oparciu o część graficzną i opisową 

pracy konkursowej. 

2.4. Rozpoznaniu nie będą podlegały prace konkursowe, które naruszą zasady 

anonimowości oraz w znacznym stopniu naruszą ustalenia zawarte w Regulaminie 

Konkursu. 

2.5. Sąd Konkursowy wyda oceny o pracach konkursowych w skali 0-50.  

2.6. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zaleceń do prac 

konkursowych wytypowanych do II etapu. Zalecenia pokonkursowe  I etapu powinny 

być uwzględnione przez autora/zespół autorski w II etapie prac konkursowych. 

3. Skład Sądu Konkursowego. 

3.1. W skład Sądu Konkursowego, powołanego przez Organizatora wchodzą następujące 

osoby: 

 

Przewodniczący Sądu 

Konkursowego 

- mgr inż. arch. Jadwiga Łopusiewicz – Architekt 

Miasta Legnicy, Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Przestrzennej Architektury i Budownictwa  

Sędzia referent - dr inż. arch. Roman Rutkowski – sędzia konkursowy 

Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP 

Sędzia referent - dr inż. arch. Maciej Hawrylak – sędzia konkursowy 

Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP 

Członek Sądu - inż. arch. Marcin Major – sędzia konkursowy 

Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP 

Członek Sądu - mgr Zdzisław Kurzeja – wieloletni Wojewódzki 

Konserwator Zabytków w Legnicy 

Członek Sądu - mgr inż. arch. Maria Tyzenhauz – Miejski 

Konserwator Zabytków 

Członek Sądu - inż. Ludmiła Kubicka Sopel – Dyrektor Wydziału 

Infrastruktury Komunalnej 

Członek Sądu - mgr Henryka Zdziech – Ogrodnik Miejski 

Sekretarz Sądu 

Konkursowego 

- mgr Violetta Piwońska – Kierownik Referatu 

Zamówień Publicznych  sekretarz Sądu 

Konkursowego 

3.2. Obowiązki Sekretarza Sądu Konkursowego podczas jej usprawiedliwionej 

nieobecności pełni Sędzia Referent.  
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3.3. Sekretarz Sądu Konkursowego nie ma prawa głosu w ocenach, głosowaniach Sądu 

Konkursowego i rozstrzygnięciu Konkursu. 

3.4. W toku Konkursu mogą zostać powołani rzeczoznawcy, doradcy i asystenci, którzy nie 

mają prawa udziału w głosowaniach Sądu Konkursowego i rozstrzygnięciu Konkursu. 

3.5. Nikt ze składu Sądu Konkursowego, kierownictwa Organizatora, rzeczoznawców 

i doradców oraz osób uczestniczących w procedurach przygotowania oraz analizy prac 

konkursowych i rozstrzygania wyników Konkursu oraz członkowie ich rodzin nie 

mogą uczestniczyć w jakiejkolwiek formie w przygotowaniu i opracowaniu pracy 

konkursowej. 

4. Rodzaj i wysokość nagród. 

4.1. Organizator przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe 

oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie 

Konkursu. 

4.2. Rodzaj i wysokość nagród są uzależnione od oceny pracy dokonanej przez Sąd 

Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w niniejszym Regulaminie 

Konkursu. 

4.3. Uczestnik Konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za 

najlepszą w II etapie konkursu, otrzyma nagrodę w postaci zaproszenia do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (I nagroda), prowadzonego 

w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie opisanym w ROZDZIALE III. 

Regulaminu Konkursu. 

4.4. Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach: 

4.5. I nagroda – 27.000 zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 

na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ROZDZIALE III. 

Regulaminu Konkursu. 

II nagroda – 17.000 zł 

III nagroda  –    7.000 zł 

Wyróżnienia – łącznie 9.000 zł 

4.6. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród finansowych, lecz 

z zachowaniem puli nagród w wysokości 60.000 zł. 

4.7. Nagrody mogą zostać przyznane za prace spełniające warunki Regulaminu Konkursu. 

5. Termin wypłacenia nagród i zaproszenia do negocjacji. 

5.1. Nagrody zostaną wypłacone w terminie nie krótszym, niż 21 dni i nie dłuższym, niż. 

30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

5.2. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie 

dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w ROZDZIALE III.    Regulaminu 

Konkursu zostanie skierowane w terminie nie krótszym, niż 21 dni i nie dłuższym niż 

30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 
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5.3. Prace konkursowe, które nie otrzymały nagród i wyróżnień, będzie można odebrać 

w siedzibie Organizatora Konkursu po wystawie pokonkursowej, jednak nie później, 

niż po upływie jednego roku od ogłoszenia wyników konkursu. 

6. Postanowienia dotyczące praw autorskich. 

6.1. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zachowują prawa autorskie do prac konkursowych na 

podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631). 

6.2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do 

prac konkursowych w zakresie: 

 publikacji pracy w całości lub we fragmentach w środkach masowego przekazu 

i internecie,   

 publicznej prezentacji na wystawie pokonkursowej, 

 prezentacji w całości lub we fragmentach w publikacjach i materiałach 

informacyjnych, 

 reklamowych i promocyjnych Organizatora Konkursu. 

6.3. Organizator staje się właścicielem prac konkursowych nagrodzonych i wyróżnionych 

oraz płyt CD prac konkursowych nienagrodzonych. Prace nienagrodzone (za 

wyjątkiem płyt CD) mogą zostać odebrane przez Uczestników Konkursu lub osoby 

przez nich upoważnione, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy, po zamknięciu 

wystawy pokonkursowej, nie później, niż w terminie jednego roku od ogłoszenia 

wyników Konkursu. 

6.4. Uczestnik Konkursu, laureat nagrody, który otrzymał zaproszenie do negocjacji 

w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej, 

przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wszystkich opracowań 

projektowych będących przedmiotem umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej w zakresie opisanym w ROZDZIALE III.    Regulaminu Konkursu. 

7. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia Konkursu. 

7.1. Werdykt Sądu Konkursowego o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszony 

publicznie w Urzędzie Miasta Legnica w dniu 15.03.2016r. o godz. 12:00. 

7.2. Werdykt Sądu Konkursowego zostanie też zamieszczony na stronie internetowej 

Organizatora:       http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ ogloszenia-zwykle, 

na stronie: www.portal.legnica.eu  oraz drogą mailową oraz wywieszony na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta w Legnicy w dniu 15.03.2016 r. 

7.3. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przekazana Uczestnikom Konkursu na 

adres internetowy podany na wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

7.4. Do czasu ogłoszenia werdyktu Sądu Konkursowego nazwy/nazwiska autorów prac 

złożonych na Konkurs nie zostaną ujawnione. 

7.5. W trakcie ogłaszania wyników Konkursu zostaną ujawnieni wszyscy autorzy, którzy 

złożyli prace konkursowe z zastrzeżeniem  zapisów ROZDZIAŁU II. pkt.4. ppkt.4.6. 
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7.6. Wszystkie prace złożone na Konkurs zostaną przedstawione na wystawie 

pokonkursowej. Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana w okresie kwiecień 

– maj 2016 r. Dokładny termin otwarcia oraz miejsce wystawy zostanie podane do 

publicznej wiadomości. 

7.7. Prace konkursowe, które nie otrzymają nagród i wyróżnień, będzie można odebrać po 

zakończeniu wystawy pokonkursowej w siedzibie Organizatora lecz nie później, niż do 

końca 2016 r. Po tym terminie prace nie będą przechowywane. 

8.  Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu. 

8.1. Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy składać do dnia 10.11.2015r. pisemnie 

lub pocztą elektroniczną. 

8.2. Adres elektroniczny dla pytań dotyczących Regulaminu Konkursu: 

jlopusiewicz@legnica.eu,  pab@legnica.eu, vpiwonska@legnica.eu im@legnica.eu,  

temat: Konkurs. 

8.3. Organizator Konkursu zamieści odpowiedzi na pytania dotyczące Regulaminu 

Konkursu (wraz z treścią zapytań i bez ujawniania źródła zapytań) do dnia 

20.11.2015r. na stronie internetowej Organizatora: 

http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/gloszenia-zwykle, na stronie: 

www.portal.legnica.eu  i prześle je pocztą internetową do wszystkich Uczestników 

Konkursu. 

8.4. Wszelkie wątpliwości mogące wystąpić przy interpretacji Regulaminu Konkursu 

rozstrzyga Organizator. 

9. Środki ochrony prawnej przysługujące uczestnikom. 

9.1. Uczestnikom Konkursu przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dotyczy to Uczestników Konkursu, a także 

innych osób, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów Ustawy. 

ROZDZIAŁ  VI. Załączniki do Regulaminu Konkursu. 

1. Załączniki dotyczące wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 

załączniki do publikacji. 

1.1. Załącznik Nr 1 – druk wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 

1.2. Załącznik Nr 2 – druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie, 

zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

1.3. Załącznik Nr 3 – druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  z  udziału 

w konkursie zgodnie z art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.  

1.4. Załącznik Nr 4 – druk wykaz opracowań.  

1.5. Załącznik Nr 5 –karta identyfikacyjna uczestnika konkursu.  

1.6. Załącznik Nr 6 – druk oświadczenia o prawach autorskich.  

1.7. Załącznik Nr 7 – pokwitowanie złożenia pracy konkursowej.  
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2. Materiały konkursowe do publikacji. 

2.1. Załącznik  Nr 8 –  mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 (jpg, pdf). 

2.2. Załącznik Nr 9 –  mapa własnościowa w skali 1:500 (jpg, pdf). 

2.3. Załącznik  Nr 10 – ustalenia obwiązujących mpzp (doc, jpg, pdf). 

2.4. Załącznik Nr 11 – mapy zagrożenia powodziowego MZP z 2015r  Q1%, Q2%, WZ 

(jpg, pdf). 

2.5. Załącznik Nr 12 – informacja dendrologiczna (docx, jpg, pdf). 

2.6. Załącznik Nr 13 – zdjęcia Placu Słowiańskiego w Legnicy 27.05.2015r. 

2.7. Załącznik Nr 14 – dokumentacja geologiczno – inżynierska dla potrzeb konkursu. 

2.8. Załącznik Nr 15 – materiały historyczne fragmenty „Atlasu  historycznego miast 

Polskich, tom IV Śląsk. Zeszyt 9 Legnica. Wydawnictwo   Uniwersytetu 

Wrocławskiego, maj 2010. 

2.9. Załącznik Nr 16 – wytyczne WKZ. 

2.10. Załącznik Nr 17 – informacja o aktualnym przebiegu uzbrojenia podziemnego dla 

obszaru wyznaczonego do opracowania konkursowego od: 

a) LPWiK – dot. przebiegu sieci wodno – kanalizacyjnych eksploatowanych przez 

przedsiębiorstwo, 

b) WPEC Legnica – dot. przebiegu sieci ciepłowniczej oraz planowanych prac 

modernizacyjnych istniejącej sieci, 

c) TAURON Dystrybucja Oddział Legnicy – dot. przebiegu sieci 

elektroenergetycznych nN, sN oraz  lokalizacji urządzeń i linii oświetlenia 

ulicznego, 

d) ORANGE POLSKA S.A – dot. informacji o stanie technicznym sieci 

telekomunikacyjnej oraz  z 

e) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z Wrocławia. 

2.11. Załącznik Nr 18 – mapa cyfrowa obszaru opracowania (dxf) 

2.12. Załącznik  Nr 19 – Ortofotomapa w skali 1:1000. 

2.13. Załącznik  Nr 20 – zdjęcia. 

  

 

 

Zastrzeżenie! 

Organizator Konkursu, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnić lub odwołać konkurs, 

w każdym czasie z podaniem ważnych przyczyn. W przypadku unieważnienia lub odwołania 

konkursu uczestnikom konkursu nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek 

roszczenia z tym związane. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo własności wszystkich materiałów, stanowiących 

treść niniejszego Regulaminu Konkursu, zawierających plany, rysunki, fotografie, zestawy 

danych i inne materiały chronione prawem autorskim.  



 

26 | S t r o n a  
 

Każda reprodukcja, adaptacja, obrót, publiczne udostępnianie, czynienie użytku w inny 

sposób z materiałów chronionych prawem własności jest zabronione, chyba że Uczestnik 

Konkursu/Uczestnicy Konkursu uzyska/uzyskają pisemną zgodę Organizatora Konkursu. 

Organizator Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów przez 

Uczestników Konkursu w trakcie i w celu przygotowania niniejszej pracy konkursowej. 

 

Regulamin opracowała: 

 

mgr inż. arch. Jadwiga Łopusiewicz 

Przewodnicząca Sądu Konkursowego  

 

Regulamin zatwierdził: 

 
Tadeusz Krzakowski 

Prezydent Miasta Legnicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Skarbik Miasta 
 
Grażyna Nikodem 
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