
UCHWAŁA NR 618/336/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

z dnia 12 czerwca 2018 roku 

w sprawie organizacji konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Pomorskiego 2018” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 11 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(t.j. Dz.U.2018 r. poz.913) oraz § 4 pkt 3 Uchwały nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego 
część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Trójmiasta, w związku z § 1 pkt 5 oraz § 2 pkt 9 uchwały 
nr 137/XII/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2003 roku w sprawie ustalenia dziedzin i form działań 
promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego (t.j. Uchwała Nr 1027/XL/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 
listopada 2009 r.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Organizuje się konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018”, 
zwany dalej „konkursem”.  

 

§ 2.1. Ustala się regulamin konkursu zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

2. Regulamin określa cele oraz zasady prowadzenia konkursu, sposób zgłoszeń, oceny oraz 
nagradzania przedsięwzięć zrealizowanych w przestrzeni publicznej. 

3.  Regulamin wraz z formularzem zgłoszeń do konkursu zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego do dnia 12 czerwca 2018 r. 

 

§ 3.1. Powołuje się komisję konkursową oceniającą zgłoszone przedsięwzięcia, zwaną dalej 
„komisją” w następującym składzie: 

1) Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, 

2) Czesław Elzanowski - przewodniczacy Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku 
Województwa Pomorskiego, 

3) Anna Błażewicz-Stasiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i 
Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

4) Maciej Kisała – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, przedstawiciel Kierownika Regionalnego 
Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”, 

5) Anna Łoziak – Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, 

6) Anna Golędzinowska - Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, 

7) Danuta Kochanowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 

8) Maria Kiełb-Stańczuk - Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, 

9) Karolina Krośnicka - Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna. 

2. Przewodniczącym komisji jest Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego. 

3. Zastępcą przewodniczącego komisji jest Danuta Kochanowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.  

4. Tryb oraz organizację pracy komisji określa Regulamin. 

 

§ 4. Powołuje się sekretarza konkursu – Aleksandrę Zbroszczyk z Pomorskiego Biura Planowania 
Regionalnego.  
 

§ 5. Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.  
 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Celem konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018” jest promocja 
walorów ogólnodostępnych przestrzeni regionu oraz jednoczesne uhonorowanie gmin, na terenie 
których powstają najlepsze przedsięwzięcia w tym zakresie.  

Przestrzeń publiczna jest elementem tkanki osadniczej posiadającym kluczowe znaczenie społeczne 
(miejsce integracji mieszkańców) i przestrzenne (dominanta funkcjonalna i kompozycyjna). 
Jest ona istotnym czynnikiem decydującym o jakości życia, konkurencyjności i atrakcyjności regionu – 
turystycznej, osiedleńczej i inwestycyjnej.  

W 2018 roku przypada 12 edycja Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa 
Pomorskiego”. Zgodnie z § 4 pkt 3 Uchwały nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 
29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru metropolitalnego Trójmiasta, Zarząd Województwa Pomorskiego organizuje konkurs w celu 
koordynacji prac nad wdrażaniem i popularyzacją Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa pomorskiego. Konkurs ten przyczynia się również do realizacji celu strategicznego 2 
„Aktywni mieszkańcy” Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 przyjętej Uchwałą nr 
458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku.  

Organizacja konkursów jest jedną z form promocji, której wykonywanie, zgodnie z Uchwałą  
nr 137/XII/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 15 września 2003 r. w sprawie ustalenia 
dziedzin i form działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego (tekst jednolity Uchwała  
Nr 1027/XL/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009 r.), powierza się Zarządowi 
Województwa Pomorskiego.  

Konkurs odbywa się na zasadach wskazanych w „Regulaminie Konkursu” stanowiącym załącznik  
do niniejszej uchwały.  

W konkursie przyznaje się nagrodę i wyróżnienia - mają one charakter honorowy. Przewiduje się 
organizację objazdu komisji konkursowej po zgłoszonych przedsięwzięciach. Uroczystość ogłoszenia 
wyników konkursu będzie towarzyszyła VII Międzynarodowemu Kongresowi Metropolitalnemu SMART 
METROPOLIA, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 20-21 września br..  

Koszty promocji konkursu, uroczystości ogłoszenia wyników oraz koszty wynagrodzeń komisji 
konkursowej zostaną sfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w 
części, której dysponentem jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w wysokości do 10 000 
PLN brutto. 

 

 

 


