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Or.0050.171.2016
(2016-23933)
ZARZĄDZENIE NR 171/2016
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 15 marca 2016 roku

w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) 

zarządzam, co następuje

§ 1.
	Dla potrzeb niniejszego zarządzenia przyjmuje się, że:

	ogródek sezonowy, zwany dalej „ogródkiem”, to obszar wydzielony do ustawienia stolików, krzeseł i innych akcesoriów, które umożliwiają świadczenie usług 
o charakterze gastronomicznym i innych form prowadzenia działalności gospodarczej (w tym sezonowej sprzedaży warzyw i owoców, artykułów spożywczych, detalicznych oraz innych usług);

Deptak w Rybniku, zwany dalej „Deptakiem”, oznacza przestrzeń publiczną na terenie placów i ulic staromiejskich w obrębie zwartej zabudowy dzielnicy Śródmieście, 
i obejmuje ulice: Jana III Sobieskiego, św. Jana, Plac Kościelny, ulicę Powstańców Śląskich - do Placu św. Jana Pawła II oraz przylegające doń fragmenty ulic Mikołowskiej i Wysokiej;
sezon wiosenno-letni obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 października każdego roku.

	Tereny dla lokalizacji ogródków na Rynku i Deptaku w sezonie wiosenno-letnim pokazuje załącznik do zarządzenia.


§ 2.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i estetyki w przestrzeni publicznej na terenie Rynku 
i Deptaka ustala się następujące zasady funkcjonowania ogródków:
	w ogródkach ma być prowadzona działalność gospodarcza z uwzględnieniem pierwszeństwa dla działalności gastronomicznej;
	klienci ogródków o charakterze gastronomicznym muszą mieć zapewnioną przez prowadzącego ogródek możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych (zaplecza sanitarnego); wyklucza się ustawianie sanitariatów przenośnych; dopuszcza się korzystanie z szaletów miejskich;

osłoną ogródków przed słońcem lub deszczem mogą być parasole, markizy (na Rynku tylko wolnostojące) lub inne zadaszenia w jednolitym, pastelowym kolorze zbliżonym do RAL 1013;
zabrania się ustawiania na terenie Rynku i Deptaka namiotów ogrodowych w formie otwartych lub zamkniętych pawilonów;
	parasole okrągłe lub wielokątne nie mogą mieć średnicy większej niż 3,5 m na Deptaku oraz 4,0 m na Rynku;
	zadaszenia nie mogą być montowane powyżej kondygnacji parteru zwartej zabudowy przylegającej do Deptaka i nie mogą wystawać poza obręb ogródka więcej niż 
15 cm;
ustawienie ogródka nie może powodować naruszenia istniejącej nawierzchni; 
w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając nachylenie powierzchni ulicy, dopuszcza się zastosowanie estetycznych podestów, które nie mogą być trwale mocowane 
do istniejącej nawierzchni;
	dopuszcza się umieszczanie na terenie ogródków rollbarów, lodówek wkomponowanych w rollbar  oraz lodówek o wysokości przekraczającej 100 cm pod warunkiem ich estetycznego osłonięcia drewnianymi płytami radiatorów;  
	zaleca się uzgodnienie lokalizacji urządzeń wymienionych w pkt 8 z prowadzącym sąsiedni ogródek;
ogródek należy wykonać z estetycznych oraz naturalnych elementów, łatwo rozbieralnych, umożliwiających, w razie konieczności, jego szybki demontaż;
wyposażenie ogródków mogą stanowić tylko meble wykonane z tworzyw naturalnych, np. wikliny, rattanu, drewna oraz metalu;
zaleca się, aby zewnętrzne ogrodzenia ogródków były wykonane z elementów 
z tworzyw naturalnych z zawieszonymi na nich donicami oraz donic obsadzonych krzewami i kwiatami; przy wyborze roślin, przeznaczonych do posadzenia 
w przygotowanych przez Miasto donicach należy unikać roślin kolczastych oraz trujących;
na ogrodzeniach nie można umieszczać reklam;
akcenty reklamowe sponsora podmiotu prowadzącego ogródek mogą być umieszczane tylko na lambrekinach parasoli lub markiz oraz meblach;
poza obrębem ogródka nie można wystawiać mebli, tablic, stojaków ani innych tego typu urządzeń do prezentacji menu lub asortymentu, a także wszelkiego rodzaju zabawek bujanych i automatów sprzedających;
wyposażenie ogródków oraz elementy reklamowe powinny być dopasowane 
do reprezentacyjnego charakteru Rynku i Deptaka, a także spójne z historyczną tkanką Miasta.

§ 3.
	Prowadzący ogródek zobowiązany jest do: 

	zachowania przepisów dotyczących porządku i spokoju publicznego, w szczególności nie zakłócania ciszy nocnej;
	utrzymywania całodobowo czystości i porządku na terenie ogródka i w jego obrębie, także po jego zamknięciu;
	niezwłocznego usunięcia po zakończeniu sezonu wszelkiego wyposażenia, okablowania itp., pod rygorem ich usunięcia przez służby miejskie na koszt prowadzącego ogródek.

	Zezwala się na odtwarzanie muzyki i prowadzenie w ogródku mini recitali 
z zachowaniem postanowień ust. 1 pkt 1.

Donice do wygradzania ogródków, o zestandaryzowanych gabarytach i wyglądzie, Miasto udostępni w ilości uzgodnionej i wnioskowanej przez prowadzącego ogródek. Pierwszorazowe nasadzenia roślinne w donicach zapewni Zarząd Zieleni Miejskiej na wniosek prowadzącego ogródek. Odpowiednią pielęgnację roślin, estetykę wyglądu donic oraz nasadzenia uzupełniające zapewni prowadzący ogródek. 
	Miasto zapewnia możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody dla potrzeb prowadzenia ogródków na zasadach, które będą określone w umowie dzierżawy terenu.
	Warunkiem podpisania umowy dzierżawy jest:
	przedstawienie przez docelowego dzierżawcę terenu szkicu koncepcyjnego wraz 
z zaznaczeniem i podpisaniem obiektów małej architektury zagospodarowania ogródka i jego akceptacja przez Miasto;
brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Miasta. 
	Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie ogródka może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dzierżawy terenu, stanowiącego własność gminy.   
      
§ 4.
Zasady wynikające z niniejszego zarządzenia stanowić będą warunki umowy dzierżawy terenu na płycie Rynku oraz na Deptaku. Za ich nieprzestrzeganie przewidziane będą sankcje umowne. 

§ 5.
	Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta 
ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Mienia w zakresie zawierania umów dzierżawy terenów na płycie Rynku oraz na Deptaku, a także Naczelnikowi Wydziału Architektury w zakresie uzgadniania i akceptacji szkiców koncepcyjnych zagospodarowania ogródków w oparciu o postanowienia zawarte 
w § 2.

§ 6.
Traci moc Zarządzenie Nr 23/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 stycznia 2016 r. 
w sprawie zasad funkcjonowania ogródków sezonowych na płycie Rynku i na Deptaku 
w Rybniku.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

