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1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA KONKURSU 

1.1. Miasto Opole, z siedzibą Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, reprezentowane przez 
Pana Arkadiusza Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola, zwane dalej 
„Organizatorem”. 

1.2. Realizację Konkursu „ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO” powierzono Miejskiemu 
Zarządowi Lokali Komunalnych w Opolu, z siedzibą w Opolu przy ul. Ozimskiej 19. 

1.3. Komisję Konkursową oceniającą złożone projekty powołuje Prezydent Miasta 
Opola. 

2. CELE I WYTYCZNE KONKURSU 

2.1. Konkurs „ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO” (nazywany w dalszej części 
konkursem) kierowany jest do Rad Dzielnic Miasta Opola oraz do Wspólnot 
Mieszkaniowych i Właścicieli Budynków (nazywanych dalej Uczestnikami Konkursu), 
których nieruchomości przylegają do terenów mieszkaniowych lub rekreacyjnych 
stanowiących własność Gminy Opole.  

Konkurs „ODMIEŃ SWOJE PODWÓRKO” dotyczy jedynie nieruchomości 
ogólnodostępnych stanowiących wyłączną własność Gminy Opole. 

2.2. Celem konkursu jest poprawa wizerunku miasta Opola z uwzględnieniem 
potrzeb jego mieszkańców, poprzez tworzenie estetycznych miejsc rekreacji  
i wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia terenów zieleni (zgodnie  
z zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Opola). Projekt powinien uwzględniać również infrastrukturę towarzyszącą oraz małą 
architekturę. 

3. ZABEZPIECZENIE FINANSOWE KONKURSU 

3.1. Środki przeznaczone na finansowanie w ramach niniejszego konkursu zostały 
zabezpieczone w budżecie miasta Opola na rok 2018 w kwocie 150.000 zł brutto. 

3.2. Wysokość finansowania zostanie rozdzielona w następujący sposób: 

I nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 65.000zł brutto, jednak 
nie więcej niż kwota wynikająca z faktycznych kosztów realizacji projektu, 

II nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 50.000zł brutto, 
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z faktycznych kosztów realizacji 
projektu, 

III nagroda – finansowanie realizacji koncepcji do kwoty 35.000zł brutto, 
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z faktycznych kosztów realizacji 
projektu. 
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3.3. Organizator zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowej nagrody 
specjalnej.  

3.4. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji nagrodzonych 
prac konkursowych w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestników Konkursu 
zasad niniejszego regulaminu. 
   

4. OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA PRAC KONKURSOWYCH 

4.1. Warunkiem udziału w konkursie jest przedłożenie przez Uczestników Konkursu 
kompletnej dokumentacji koncepcyjnej, która powinna zawierać: 

a) Koncepcję lub projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem nasadzeń, 
uwzględniający etapowość realizacji inwestycji. 

b) Szczegółową kalkulację realizacji przedsięwzięcia lub kosztorys inwestorski 
sporządzony w trzech wariantach (pierwszy do kwoty 35.000zł, drugi do kwoty 
50.000zł, trzeci do kwoty 65.000zł), uwzględniające następujące prace: 

• Tworzenie lub rekultywacja miejsc zieleni, rekreacji i odpoczynku  
(np. klomby, trawniki, skwery, nasadzenia poziome oraz pionowe, 
żywopłoty itp.) 

• Tworzenie lub odtworzenie infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki, 
utwardzenia terenu biologicznie czynnego, itp.) 

• Tworzenie lub odtworzenie małej architektury (np. place zabaw, urządzenia 
siłowe, ławki, stojaki rowerowe, pojemniki na odpady itp.)  

c) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego regulaminu  
oraz załącznikami wraz z jego pisemną akceptacją. 

d) Oświadczenie Uczestnika Konkursu o gotowości finansowania ewentualnej 
różnicy kwoty wynikającej z wartości projektu i wysokości środków 
uzyskanych z nagrody. 

e) Oświadczenie uczestnika konkursu o zobowiązaniu się do pielęgnacji zieleni 
powstałej w wyniku realizacji konkursu w okresie trzech lat od daty 
zakończenia prac. 

 
4.2. Prace konkursowe, które swoim zakresem nie dotyczą terenów stanowiących 
wyłącznej własności Gminy Opole oraz są niezgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem warunków technicznych prawa 
budowlanego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zostaną wykluczone.  

4.3. Po wstępnej weryfikacji formalnej przeprowadzonej przez Miejski Zarząd Lokali 
Komunalnych w Opolu złożone projekty zostaną przekazane Komisji Konkursowej. 

4.4. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu wykonuje następujące zadania: 

a) Przyjmuje, weryfikuje i rejestruje wnioski konkursowe, 
b) Koordynuje proces przebiegu realizacji konkursu, 
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c) Dokonuje wyboru oraz zakupu materiałów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa,  

d) Dokonuje wyboru wykonawcy oraz zawiera umowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, 

e) Nadzoruje realizację wybranych przez Komisję Konkursową prac 
konkursowych. 

4.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji koncepcyjnej  
lub projektu zagospodarowania oraz kosztorysów obciążają Uczestników Konkursu. 

4.6. Ocenie będą podlegały wyłącznie prace konkursowe, złożone w wyznaczonym 
terminie, określonym w pkt 5.2. niniejszego regulaminu. 

4.7. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w skali  
od 1 do 5, według następujących kryteriów: 

a) Zagospodarowanie terenu ze szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni, 
miejsc rekreacji i odpoczynku. 

b) Atrakcyjność i jakość rozwiązań architektoniczno-przestrzennych. 
c) Racjonalność rozwiązań ekonomicznych projektu. 
d) Walory funkcjonalne i użytkowe oraz jakość zastosowanych materiałów. 
e) Inicjatywa społeczna uczestnika konkursu w realizacji projektu. 

4.8. Uczestnicy Konkursu, którym zostały przyznane nagrody, zobowiązani  
są do uzupełnienia dokumentacji technicznej, w tym kosztorysu inwestorskiego, 
umożliwiającej zlecenie robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień w terminie określonym w pkt 5.2. niniejszego 
regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem pozwolenia budowlanego. 
Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana przez osoby posiadające 
uprawnienia projektowe. Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność z tytułu 
przygotowanej dokumentacji ponoszą Uczestnicy Konkursu. 

4.9. Za powierzone przez Organizatora materiały oraz samodzielnie wykonywane 
roboty, w tym ich zabezpieczenie, odpowiadają Uczestnicy Konkursu.  

4.10. Po realizacji nagrodzonych prac konkursowych, tereny zagospodarowane  
w wyniku Konkursu pozostają terenami ogólnodostępnymi.  

5. MIEJSCE I TERMINY SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH 

5.1. Kompletną dokumentację prac konkursowych z dopiskiem „ODMIEŃ SWOJE 
PODWÓRKO” należy składać w siedzibie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych   
w Opolu, przy ul. Ozimskiej 19 w Opolu, pokój 835, VIII p. – sekretariat w godzinach:  
od 7:30 do 15:30 (poniedziałek – środa) 
od 7:30 do 17:00 (czwartek) 
od 7:30 do 14:00 (piątek) 
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5.2. Obowiązujące terminy: 

a) Termin składania wniosków do dnia 13 kwietnia 2018r. - decyduje data 
wpływu do siedziby Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych w Opolu. 

b) Rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników konkursu nie później niż do dnia  
30 kwietnia 2018r.  

c) Uzupełnienie przez Uczestników Konkursu, którym została przyznana 
nagroda, dokumentacji technicznej określonej w pkt 4.8. do dnia  
29 czerwca 2018r.  

d) Wystosowanie zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców oraz wybór 
najkorzystniejszej oferty na realizację zadań zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zawarcie umów z wykonawcami do dnia  
20 lipca 2018r. 

e) Termin zakończenia realizacji zadań do dnia 28 września 2018r.  

W przypadku wystąpienia sytuacji trudnych do przewidzenia oraz innych utrudnień 
istnieje możliwość zmiany ustalonych wyżej terminów. 

 

6. KONTAKT 

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Miejskim Zarządem Lokali 
Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole, Referat Eksploatacji VIII p. 
pok. 838, 831 w godzinach:  
od 7:30 do 15:30 (poniedziałek – środa) 
od 7:30 do 17:00 (czwartek) 
od 7:30 do 14:00 (piątek)  

Telefony kontaktowe: 

tel.  77 / 44-35-731 
tel.  77 / 44-35-740 
tel.  77 / 44-61-169 
tel.  77 / 44-61-170 
 
fax: 77 / 44-35-739 

 


