
Zarządzenie nr 3/2014, 

Wójta Gminy Olsztyn 

z dnia 23.01.2014 r. 

w sprawie określenia zasad organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na 

gruntach stanowiących własność Gminy Olsztyn i zarządzanych przez Gminę Olsztyn oraz 

w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad w Katowicach, Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie i Gminę Olsztyn. 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. 

w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

140, poz. 1481) oraz art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Zarządzenie reguluje zasady organizowania w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na 

gruntach stanowiących własność Gminy Olsztyn, zarządzanych przez Gminę. 

2. Zasady określone niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio w przypadku organizowania 

okazjonalnych ogródków gastronomicznych w ramach imprez odbywających się w centrum  

Olsztyna. 

§ 2 

1. W rozumieniu niniejszego zarządzenia: 

a) sezonem letnim jest okres od 15 kwietnia do 15 października danego roku; 

b) ogródek gastronomiczny jest formą poszerzenia bazy okołoturystycznej w Olsztynie. 

2. Organizator ogródka gastronomicznego ma obowiązek działania zgodnie z przepisami ustawy 

 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), o ile stan 

faktyczny będzie tego wymagał. 

§ 3 

1. Organizator ogródka zostaje wyłoniony w wyniku konkursu. 

2. Wyboru oferty dokonuje Komisja ds. opiniowania aranżacji ogródków gastronomicznych, zwana 

dalej Komisją konkursową,  w składzie: 

a) Przewodniczący – Wójt Gminy Olsztyn, 

b) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Wójta Gminy Olsztyn, 

c) Członkowie: 



- przedstawiciel Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Olsztyn, 

- przedstawiciel Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Olsztyn; 

- przedstawiciel Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Gminy Olsztyn; 

- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Olsztynie. 

2. Oferty dotyczące organizacji ogródka gastronomicznego należy składać w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Gminy Olsztyn w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. 

§ 4 

1. Wyłoniony w wyniku konkursu organizator ogródka gastronomicznego, zobowiązany jest do 

uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz złożenia wniosku o wydanie 

zezwolenia na organizację ogródka gastronomicznego do Wójta Gminy Olsztyn. 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację ogródka gastronomicznego należy dołączyć: 

a) potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, 

b) decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na funkcjonowanie 

ogródka; 

c) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadku zamiaru ich sprzedaży; 

d) wizualizację ogródka gastronomicznego, w przypadku konieczności uwzględnienia uwag Komisji 

konkursowej. 

3. Wniosek powinien określać lokalizację, powierzchnię oraz termin organizacji ogródka 

gastronomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb sanitarno-higienicznych 

konsumentów. Organizator ogródka powinien również zgłosić Gminie Olsztyn: termin przystąpienia 

do prac związanych z montażem ogródka, a także jego demontażem. 

4. Po zakończeniu sezonu organizator ogródka zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego i przekazania gruntu do dyspozycji Gminy. 

§ 5 

1. W przypadku ogródków organizowanych na obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków, 

zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U.  

z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), dla zapewniania ładu i estetyki ustala się następujące zasady: 

a) konstrukcje oraz kolorystyka parasoli i zadaszeń nie powinny stanowić konkurencji dla istniejącej 

architektury i powinny być dostosowane do charakteru otoczenia; 

b) dopuszcza się stosowanie reklam sponsorów na powierzchni parasoli i innych elementów ogródka 

tylko wtedy, gdy będą korespondowały z aranżacją całości i otoczeniem; 

c) konstrukcje mają być wykonane estetycznie, a duże elementy stabilizujące należy osłonić zielenią; 



d) elementy zadaszenia ogródków oraz inne elementy ich wyposażenia nie mogą przesłaniać detali 

architektonicznych znajdujących się w otoczeniu; 

e) parasole lub inne zadaszenia nad stolikami nie powinny wykraczać poza linię ogrodzenia ogródka; 

f) w ramach ogródków dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury; 

g) dopuszcza się stosowanie podestów; 

h) dopuszcza się sytuowanie dystrybutorów napojów; 

i) wyposażenie ogródków powinny stanowić meble wykonane z tworzyw naturalnych lub imitujących 

naturalne (np. wiklina, drewno, metal, rattan); 

j) ogrodzenia ogródków mają być wykonane przy użyciu estetycznych materiałów naturalnych jako 

samonośne elementy segmentowe, preferowane są ażurowe; 

k) wysokość ogrodzeń ogródków może wynieść max. 90 cm; 

l) ogródki mają być obowiązkowo wyposażone w zieleń i kwiaty w donicach, głównie przy 

ogrodzeniach; 

m) w ogrodzenie ogródków mogą być wkomponowane elementy oświetlenia, przy wejściu do 

ogródków dopuszcza się prezentację menu na sztaludze lub w innej przenośnej formie; 

n) elementy zadaszenia i wyposażenia ogródków nie mogą stanowić przeszkód czy utrudnień 

w ruchu pieszym; 

o) uzgodnione, zasadnicze elementy aranżacji ogródków mogą ulegać zmianom w trakcie ich 

użytkowania, jedynie za zgodą Komisji konkursowej; 

p) przy opracowaniu aranżacji ogródka gastronomicznego preferowane jest wykorzystanie Sytemu 

Identyfikacji Wizualnej Gminy Olsztyn - System jest dostępny w wersji elektronicznej w Referacie 

Promocji i Turystyki Gminy Olsztyn; 

r) na terenie ogródka gastronomicznego oraz poza ogrodzeniem powinien być utrzymywany 

porządek, należy również ustawić odpowiednią liczbę koszy na odpady; 

s) na terenie ogródków dopuszcza się prowadzenie działalności dodatkowej (np. stoiska z kwiatami, 

prasą, wyrobami sztuki, a także promocją Gminy).  

§ 6 

1. Wójt Gminy Olsztyn może cofnąć zezwolenie na organizowanie ogródka gastronomicznego 

 w przypadkach: 

a) określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19. poz. 

115 i Nr 23, poz. 136); 

b) stwierdzenia niezgodności faktycznie istniejącego obiektu z zaopiniowanym projektem i aranżacją 

ogródka gastronomicznego. 



§ 7 

Zasady ustalania wysokości opłat z tytułu organizacji ogródków w pasie drogowym określają przepisy 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze 

zmianami), uchwała nr XXXV/277/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29.12.2009 r. w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Woj. Śl. Nr 149. poz. 2013 z 2004 r.). 

§ 8 

1. Organizator ogródka gastronomicznego zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia klientom bezpłatnej toalety, zlokalizowanej w sąsiedztwie ogródka, czynnej 

w godzinach jego funkcjonowania. Toaleta powinna być wizualnie spójna z aranżacją ogródka. 

Ponadto na terenie ogródka należy umieścić czytelną i widoczną z każdego miejsca ogródka 

informację o jej położeniu; 

b) niezakłócania spokoju mieszkańców (m.in. nagłośnienie musi być wyciszane po godzinie 22.00), 

utrzymania ogródka w stanie estetycznym oraz zapewnienia należytego stanu sanitarno-

higienicznego wokół obiektu; 

c) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie obiektu, w przypadku jego 

zakłócenia (w razie potrzeby) obowiązany jest do wezwania funkcjonariuszy Policji. 

§ 9 

W przypadku konieczności wykonania robót drogowych, sieciowych itp. organizator ogródka 

zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić zajmowany teren na wezwanie uprawnionych jednostek 

bez prawa do odszkodowania za utracone korzyści. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Olsztyn. 


