
GP-OR.0050.728.2019 

 

ZARZĄDZENIE NR 728/2019 

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 7 maja 2019 r. 
 

 w sprawie ustanowienia, trybu działania i organizacji Nagrody Architektonicznej 

Prezydenta m.st. Warszawy 

Na podstawie art. 30  ust. 1 w zw. z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506); § 3 ust.1 pkt 25 załącznika do Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 312/2007 

Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 

Urzędu m.st. Warszawy (z późn. zm.1)) oraz załącznika do uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 24 

listopada 2005 r. Nr LXII/1789/2005 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 

roku: Cel strategiczny 5 Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego, zarządza się, co 

następuje  

 

 

§ 1. W ramach działań na rzecz wspierania rozwoju warszawskiej architektury, promocji 

najlepszych realizacji architektonicznych i poprawy estetyki przestrzeni miasta, ustanawia się 

Nagrodę Architektoniczną Prezydenta  m.st. Warszawy. 

                                                 
1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniami Prezydenta m.st. Warszawy nr 739/2007 z dnia 

28 sierpnia 2007 r., nr 895/2007 z dnia 18 października 2007 r., nr 1010/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. i nr 1102/2007 z 

dnia 27 grudnia 2007 r., nr 1186/2008 z dnia 18 stycznia 2008 r., nr 1199/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r., nr 1401/2008 z 

dnia 10 marca 2008 r., nr 1440/2008 z dnia 20 marca 2008 r., nr 1541/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r., nr 1646/2008 z dnia 

21 maja 2008 r., nr 1729/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r., nr 1792/2008 z dnia 1 lipca 2008 r., nr 1919/2008 z dnia 1 

sierpnia 2008 r., nr 2019/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r., nr 2193/2008 z dnia 17 października 2008 r., nr 2357/2008 z dnia 

2 grudnia 2008 r. i nr 2467/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r., nr 2853/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r., nr 3005/2009 z dnia 

8 maja 2009 r., nr 3145/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r., nr 3162/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., nr 3252/2009 z dnia 

26 czerwca 2009 r., nr 3259/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r., nr 3328/2009 z dnia 14 lipca 2009 r., nr 3573/2009 z dnia 20 

sierpnia 2009 r., nr 3606/2009 z dnia 1 września 2009 r., nr 3916/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. i nr 4009/2009 z dnia 30 

grudnia 2009 r., nr 4175/2010 z dnia 5 lutego 2010 r., nr 4210/2010 z dnia 17 lutego 2010 r., nr 4399/2010 z dnia 1 

kwietnia 2010 r., nr 4486/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r., nr 4763/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r., nr 5187/2010 z dnia 4 

sierpnia 2010 r., nr 5272/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r., nr 5276/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. i nr 72/2010 z dnia 20 

grudnia 2010 r., nr 395/2011 z dnia 15 marca 2011 r., nr 487/2011 z dnia 31 marca 2011 r., nr  890/2011 z dnia 30 maja 

2011 r., nr 1333/2011 z dnia 28 lipca 2011 r., nr 1494/2011 z dnia 13 września 2011 r., nr 1698/2011 z dnia 31 

października 2011 r., nr 1804/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. i nr 1860/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r., nr 2029/2012 z 

dnia 31 stycznia 2012 r., nr 2099/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., nr 2118/2012 z dnia 21 lutego 2012 r., nr 2456/2012 z dnia 

27 kwietnia 2012 r., nr 2832/2012 z dnia 2 lipca 2012 r., nr 2916/2012 z dnia 13 lipca 2012 r., nr 3295/2012 z dnia 3 

września 2012 r., nr 3383/2012 z dnia 27 września 2012 r., nr 3415/2012 z dnia 3 października 2012 r. i nr 3474/2012 z 

dnia 26 października 2012 r., nr 3737/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r., nr 3871/2013 z dnia 5 lutego 2013 r., nr 3946/2013 z 

dnia 26 lutego 2013 r., nr 4220/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., nr 4954/2013 z dnia 9 września 2013 r. i nr 5331/2013 z 

dnia 18 grudnia 2013 r., nr 6167/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., nr 6629/2014 z dnia 30 września 2014 r. i nr 82/2014 z 

dnia 31 grudnia 2014 r., nr 233/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., nr 333/2015 z dnia 23 marca 2015 r., nr 553/2015 z dnia 30 

kwietnia           2015 r., nr 769/2015 z dnia 28 maja 2015 r., nr 1095/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. i nr 1734/2015 z dnia 28 

grudnia 2015 r. oraz nr 200/2016 z dnia 17 lutego 2016 r., nr 601/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., nr 638/2016 z dnia 4 

maja 2016 r., nr 988/2016 z dnia 8 lipca 2016 r., nr 1407/2016 z dnia 19 września 2016 r., nr 1476/2016 z dnia 30 

września, nr 1527/2016 z dnia 10 października 2016 r., nr 1701/2016 z 23 listopada 2016 r., nr1688/2016 z 23 listopada 

2016 r, nr 1843/2016 z 16 grudnia 2016 r, nr 1887/2016 z 29 grudnia 2016 r., nr 156/2017 z 3 lutego 2017 r., nr 448/2017 

z 6 marca 2017 r., nr 1350/2017 z 7 sierpnia 2017 r., nr 1437/2017 z 18 sierpnia 2017 r., 1570/2017 z 22 września 2017 r., 

1716/2017 z 31 października 2017 r, nr 1892/2017 z 12 grudnia 2017 r., 1966/2017 z 29 grudnia 2017 r., nr 183/2018 z 2 

lutego 2018 , 540/2018 z dnia 28 marca 2018 r., 1162/2018 z dnia 19 lipca 2018 r., 1437/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r., 

1469/2018 z dnia 10 września 2018 r., 1559/2018 z dnia 1 października 2018 r.,  1851/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., 

160/2019 z dnia 5 lutego 2019 r., 624/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
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§ 2.  Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody, o której mowa w §1 określa 

regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Architektury i Planowania 

Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 634/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 kwietnia  

2018 r. 

§ 5.  1.Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 

        2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Prezydent 

Miasta Stołecznego Warszawy 

                                                                                                /-/ Rafał Trzaskowski 


