BURMISTNZ KCIIBUSZO

36-l0CKolbuszow6 ZARZ4DZENIE Nr130/18
ul. Obroricdw Pokoju 21 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 05 lrwietnia 2018 roku
w sprawie zasad prowadzenia w sezonie letnim 2018 ogr6dk6w gastronomicznych (piwnych) na
rynku w Kolbuszowej
Dzialaj4c napodstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
U . z 2017r, poz.l87 5 ze zm.l , w trosce o naleiryty wizerunek rynku w Kolbuszowej

gminnym lttr. Dz.

zarz4dzam co nastgpuje:

$

1.1. Ustalam rozmieszczenie na terenie rynku w Kolbuszowej - dzialka nr 877 - ogr6dk6w
gastronomicznych (piwnych) w sezonie letnim jak w zal4czniku nr 1 do niniejszego

2.

zarz4dzenia.
Sezon letni obejmuje okres od 28 kwietnia do 15 paldziemika 2018 roku.

3. Na pisemny wniosek
3l
$

2. Dla
1)

2)

zainteresowanych moLna przedlu46 umowg uiryczenia

do

dnia

pu2dziemika 2018 roku.

zapewnienia ladu

i

estetyki rynku

w

Kolbuszowej ustalam nastgpuj4ce zasady

funkcj onowania ogr6dk6w :
w ogr6dkach moZe by6 prowadzonawylqcznie dzialalno56 gastronomiczna;
klienci poszczeg6lnych ogr6dk6w winni mie6 mozliwoSi korzystania z urz4dzeh sanitarnych
w godzinach otwarcia ogr6dka gastronomicznego (max odleglo66 od ogr6dka do wej6cia do
lokalu gastronomicznego, w kt6rym prowadzona jest dzialalnoSd gastronomiczna ustala sig na
I20 m); wyklucza sig ustawianie sanitariat6w przeno6nych;

3) dopuszcza sig
4)
5)

6)

7)

umieszczanie na terenie ogr6dk6w rollbar6w i lod6wek niskich
wkomponowanych w rollbar;
powierzchnia rynku w obrgbie ogr6dka powinna byd zabezpieczona wykladzin4 w kolorze
zielonym (tzw. srtuczna trawa); dopuszcza sig postawienie podestu drewnianego z pochylni4
dla os6b niepelnosprawnych;
wyposaZenie ogr6dk6w powinny stanowii meble wykonane z tworzyw/material6w
naturalnych, np. wikliny, ratanu, drewna, b4d1metafu;
zewngtrzne ogrodzenie ogr6dk6w od strony centrum rynku naleiry wykona6 z obsadzonych
krzewami i kwiatami drewnianych donic. Wymagane jest aby donice byly maksymalnie
obsadzone roSlinno6ci4, w tym co najmniej 50% winny stanowi6 pelargonie (preferowana
kolorystyka pastelowa). KaLd4 donicg naleiry oznakowad podaj4c dane
(przynajmniej firmg);

jej wlaSciciela

poza obrgbem ogr6dka nie moZna wystawia6 tablic, stojak6w ani innych tego typu urz4dzeh do

prezentacji menu;

8)

9)

w ogr6dku obowi4zuje calkowity zakaz palenia tytoniu i wyrob6w t5rtoniowych. W tym celu
naleiry zamieScii w widocznym miejscu stosown4 tabliczkg z napisem ,,strefa wolna od dymu
t5rtoniowego", ,,zakaz palenia tlrtoniu i wyrob6w tytoniowych";
zezwala sig na odtwarzanie w ogr6dku gastronomicznym muzyki rozrywkowej, przy czym na
odtwarzanie muzyki wybrany oferent musi posiadal zawartq umowg z organizacjami
reprezentuj4cymi prawa autorskie tw6rc6w. Odtwarzana muzyka nie moze zaklocat spokoju
otoczenia ogr6dka.

l0) parasole winny byi w kolorze pastelowym, nie mog4 wystawa6 poza obrgb ogr6dka;

$

3.

Zarz4dzenie wchodzi

w irycie z dniem

Zal4cznik: Zat4cznik grafrczny Nr

podpisania.

I do Zarz4dzeniaNr

130/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia

5 kwietnia 2018r.

Bunur,sffie X

7./

