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Burmistrza Kolbuszowej z dnia 08 lutego 2023 roku

w sprawie zasad prowadzenia w sezonie letnim 2023 ogr6dk6w gastronomicznych (piwnych) na
plycie rynku w Kolbuszowej

Dzialaj4c napodstawie art.30 ust.2pkt.3 ustawyzdnia 8marca1990rokuosamorz4dzie
gmirrnym ltj. Dz. U. 22023 r, poz.40/ w trosce o nale|yty wizerunek rynku w Kolbuszowej

zarz1dzam co nastgpuje:

1.1. Ustalarn rozmieszczenie na terenie rynku w Kolbuszowej - dziatka nr 877 - ogr6dk6w
gastronomicznych (piwnych) w sezonie letnirn jak w zal1czniku nr 1 do niniejszego
zarzqdzenia.

2. Sezon letni obejmuje okres od 28 kwietnia do 15 wrzeSnia 2023 roku.
3. Na pisemny wniosek zainteresowanych mozna przedtuly6 umowg dzierinwy do dnia

31 paidziernika 2023 roku.

2. Dla zapewnienia ladu i estetyki rynku w Kolbuszowej ustalam nastgpuj4ce zasady

funkcjonowania ogr6dk6w:
1) w ogr6dkach mo2e byi prowadzonawyl4cznie dzialalno6i gastronomiczna;
2) klienci poszczeg6lnycli ogr6dk6w winni mie6 mozliwoS6 korzystania z urz4dzefi sanitarnycl-t

w godzinach otwarcia ogr6dka gastronomicznego (piwnego) (rnaksymahra odleglo$i od

ogr6dka do wej(cia do lokalu gastronomicznego, w kt6ryrn prowadzona jest dzialalnoS6
gastrononticzna ustala sig na 120 m); wyklucza sig ustawianie sanitariat6w przenoSnych;

3) dopuszcza sig umieszczanie na terenie ogr6dk6w rollbar6w i lod6wek niskich,
4) powierzchnia rynku w obrgbie ogr6dka powiuna by(, zabezpieczona wykladzirr4, dopuszcza sig

postawienie podestu drewnianego z pochylni4 dla os6b niepelnosprawnych;
5) wyposazenie ogr6dk6w powinny stanowi6 meble wykonane z tworzywlrnaterial6w

rraturalnych, np, wikliny, ratanu, drewna, b4d2metalu;
6) zewnEtrzne ogrodzenie ogr6dk6w od strony centrum rynku naleZy wykona6 z obsadzonych

krzewami i kwiatarni drewnianych donic. Wyrnagane jest aby donice byly rnaksymalnie
obsadzone roSlinnoSci4. Kahdq donicg nale?y oznakowa6 podaj4c dane jej wla6ciciela
(przyflajmniej firmg);

7) elementy oSwietlenia powinny byi wkornponowane w wystr6j ogr6dka i wsp6lgra6 z jego

stylistyk4;
8) poza obrgbem ogr6dka nie mozna wystawiai tablic, stojak6w ani innych tego typu urz4dzeh do

prezentacji menu;
9) w ogr6dku obowi4zuje calkowity zakaz palenia tytoniu i wyrob6w tytoniowych. W tym celu

nale|y zarniesci6 w widocznym miejscu stosown4 tabliczkg z napisem ,,strefa wolna od dymu
tyton i owego",,,zakaz pal en i a tyton i u i wyrob6w tyton i owych";

l0) parasole winny by6 w kolorze pastelowyni, nie mog4 wystawa6 poza obrgb ogr6dka;
l1) prowadzqcy dzialalnoS6 gospodarczq w obrgbie ogr6dka zobowiqzanv jest do utrzymania

czysto6ci i porz4dku wewn4trz ogr6dka i w jego bezpoSrednim otoczeniu orazzawarcia umowy
na wyw6z nieczysto(ci;

12) ogr6dek nale|y wyposaLyd w kosze na Smiecie o rninimalnej pojernno6citj. 10 lw przeliczeniu
na jedno rniejsce konsurnpcyjne zgodnie $ 9. ust.l pkt. 5 Uchwaty Nr XXlll/272120 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie regulaminu ttrzymaniaczysto6ci
i porz4dku na terenie Gminy Kolbuszowa zmienionej Uchwal4 Nr XXXVIIL1457l2l Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 paidziernika 2021 roku w sprawie zmiany uchwaly Nr
Xxllll272l20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 roku.

13) jeden podrniot moze prowadzi6 wyl4cznie jederr ogr6dek gastronomiczriy (piwny):
14) po zakoriczeniu sezonll prowadz4cy ogr6dek zobowiqzany jest do usuniEcia ogrodka wraz

z jego wyposazeniem;

S 3. Zarzqdzenie wchodzi w Lycie z dniem podpisania.
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