RZ.TDZENIE

Nr143/15

olbuszowej z dnia 13 kwietnia 2015 roku

w sprawie zasad funkcjonowania ogr6dk6w gastronomicznych na rynku w Kolbuszowej
Dzialajqc na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie
gminnym |ttr.22013r., poz.5g4zpoLn.zm.l,wtrosceonaleZytywizerunekrynkuwKolbuszowej

zarz4dzam co nastgpuje:

S 1.1. Zarz4dzenie reguluje zasady prowadzenia w sezonie letnim ogr6dk6w gastronomicznych
zwanych dalej ,,ogr6dkami" na terenie rynku w Kolbuszowej (dzialka nr 877 - wlasno66 Gminy
Kolbuszowa).

2. Ustala sig rozmieszczenie na terenie rynku w Kolbuszowej ogr6dk6w gastronomicznych w sezonie
fetnim jak w zal4cznlku nr 1 do niniejszego zarz4dzenia.

3. Sezon letni obejmuje okres od 08 maja do 15 paldziernika 2015 roku.
4. Na pisemny wniosek zainteresowanych mohnaprzedfuLltd umowg u2yczenia do dnia

3l paldziemika

2015 roku.

S

2. Dla zapewnienia ladu i
l)
2)

estetyki rynku

w

Kolbuszowej ustala sig nastgpuj4ce zasady

funkcj onowania ogr6dk6w:
w ogr6dkach moze by6 prowadzonawyl4cznie dzialalnoSd gastronomiczna;
klienci poszczeg6lnych ogr6dk6w winni mie6 mo2liwo56 korrystania z urz1dzeri sanitarnych
w godzinach otwarcia ogr6dka gastronomicznego (max odlegloS6 od ogr6dka do wejScia do
lokalu gastronomicznego, w kt6rym prowadzona jest dzialalnoS6 gastronomiczna ustala sig na
120 m); wyklucza sig ustawianie sanitariat6w przeno6nych;

umieszczanie na terenie ogr6dk6w rollbar6w i lod6wek niskich
wkomponowanych w rollbar;
powierzchnia rynku w obrgbie ogr6dka powinna by6 zabezpieczona nieprzemakaln4
wykladzin4 w kolorze zielonym (tzw. srtuczna trawa); dopuszcza sig postawienie podestu

3) dopuszcza sig
4)

drewnianego z pochylni4 dla os6b niepelnosprawnych;

5)
6)

7)
8)
9)
S

3.

wyposazenie ogr6dk6w powinny stanowi6 meble wykonane z tworzyw/material6w
naturalnych, np. wikliny, ratanu, drewna, b4dZ metalu;
zewngtrzne ogrodzenie ogr6dk6w od strony centrum rynku naldry wykona6 z obsadzonych
krzewami i kwiatami drewnianych donic. Wymagane jest aby donice byly maksymalnie
obsadzone roSlinnoSci4, w tym co najmniej 50% winny stanowi6 pelargonie. Ka2d4 donica
nalefi oznakowad podaj4c dane jej wla6ciciela (przynajmniej firmg);
poza obrgbem ogr6dka nie mo2na wystawia6 tablic, stojak6w ani innych tego typu urz4dzeA do
prezentacji menu;
w ogr6dku obowi4zuje calkowity zakaz palenia tytoniu i wyrob6w tytoniowych. W tym celu
nalezy zamieSci6 w widocznym miejscu stosown4 tabliczkg z napisem ,,strefa wolna od dymu
tytoniowego", ,,zakaz palenia tytoniu i wyrob6w tytoniowych";
parasole winny by6 w kolorze pastelowym, nie mog4 wystawa6 poza obrgb ogr6dka;

Zarz4dzenie wchodzi

w Zycie z dniem podpisania.

