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Zarządzenie nr 1184/2021 

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

z dnia 3 marca 2021 r. 

 

w sprawie: zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych sytuowanych na 

gruntach stanowiących własność Miasta Tarnowskie Góry.  

 

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

Dz.U. z 2020r., poz. 713, z późn. zm.), art. 140 Kodeksu cywilnego, uchwały Nr XXVI/314/2012 

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Śródmieście-Centrum, Lasowice, Osada Jana w 

Tarnowskich Górach (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 3156), uchwały Nr XXIII/249/2020 

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i 

warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 5125) oraz na podstawie § 64 pkt. 1 lit. 

a) Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 1074/2020 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 17 

grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, 

 

zarządzam, co następuje 

 

wprowadzić zasady lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, sytuowanych w obszarach 

przestrzeni publicznej centrum Miasta Tarnowskie Góry, na gruntach będących własnością Gminy 

Tarnowskie Góry, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto 

Tarnowskie Góry. 

 

§ 1. 

1. Na potrzeby niniejszego zarządzenia, przez: 

1) ogródek gastronomiczny lub ogródek albo ogródki - należy rozumieć należy przez to 

wydzielony obszar w przestrzeni dostępnej publicznie (obejmującej w szczególności 

tereny publicznych placów, parków, ciągów komunikacyjnych), na którym 

prowadzona jest działalność gastronomiczna;  

2) teren miejski lub grunty będące własnością Miasta – należy rozumieć obszar 

obejmujący: 

a) Rynek, ul. Przesmyk – przedstawiony graficznie w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, 

b) ul. Krakowską oraz Plac Wolności – przedstawione graficznie w załącznikach 

Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

c) ul. Dolną i działkę nr 93 przy ul. T. Królika 20 – przedstawione graficznie w 

załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

3. Ogródki mogą składać się z następujących elementów: płotków, parasoli, markiz mocowanych 

na budynku, krzeseł, stolików, koszy na odpadki, lodziarek, lad chłodniczych, rollbarów, 

stojaków na ulotki, stojaków lub potykaczy na menu, pomocników kelnerskich, wieszaków na 

ubrania itp. Nie dopuszcza się ustawiania przenośnych toalet typu „Toi-Toi”.  

4. W wyznaczonych miejscach ogródki można sytuować na rozbieralnych podestach. W tym 

wypadku należy umożliwić przepływ wód opadowych wzdłuż krawężnika jezdni oraz 

zapewnić dostęp do zasuw, studni deszczowych, rewizji itp.. 
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5. Ogródki mogą być sytuowane przez okres do 180 dni licząc od chwili ich urządzenia 

(montażu), z tym, że w w przypadku organizowania przez Miasto Tarnowskie Góry imprez 

plenerowych (jak koncerty, Gwarki Tarnogórskie) kolidujących z lokalizacją ogródków, 

ogródki na czas niezbędny do organizacji takiej imprezy powinny być usunięte lub 

przemieszczone. 

6. Pierwszeństwo w sytuowaniu ogródka w danym miejscu mają lokale gastronomiczne: 

1) zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego ogródka, 

2) użytkujące ogródki w tym samym miejscu w latach poprzednich. 

§ 2. 

Ustala się następujące zasady kompozycyjne i kolorystyczne urządzania ogródków, obowiązujące dla 

wszystkich obszarów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia: 

1) ogródki należy ogrodzić przestawnymi płotkami; płotki powinny być utrzymane w kolorze 

ciemnego drewna; płotki mogą zawierać elementy metalowe kute lub odlewane w kolorze 

szarym lub czarnym, 

2) parasole ogródków powinny być utrzymane w następującej kolorystyce: stelaż średnio- lub 

ciemnobrązowy (kolor drewna), pokrycie parasola w kolorze naturalnym płótna (kremowy do 

jasnobeżowego) lub białe. Dopuszcza się opcjonalnie lambrekiny parasoli z motywem biało-

żółto-czarnej szachownicy - aktualnie stosowanego elementu wizualnej promocji Miasta, 

3) ustala się umeblowanie ogródków (stoły, fotele, krzesła), w ciemnym kolorze naturalnego 

drewna, dopuszczalne są elementy metalowe w kolorze szarym lub czarnym. W przypadku 

zastosowania kanap itp. preferuje się kolor obić stanowiący imitację koloru skóry naturalnej 

(od jasnobeżowego do jasnobrązowego). Dopuszcza się także meble rattanowe, imitacje 

rattanu i wiklinowe. Nie dopuszcza się plastikowych mebli ogrodowych z pcv, abs itp., 

4) całość zainwestowania poszczególnych ogródków powinna być spójna kolorystycznie, 

5) instalowanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w obrębie ogródków odbywa się 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1) lit. d) uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie 

ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 

rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

 

§ 3. 

Ustala się zasady przestrzenne sytuowania ogródków w poszczególnych obszarach: 

1) Rynek – pierzeja południowa, zachodnia i północna (przed budynkami nr 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 

14 do 18) (zał. nr 1): 

a) ogródki należy sytuować w pasie jezdni okalającej płytę Rynku, z pozostawieniem 

pasa drogi pożarowej o szerokości min. 4,5 m. Odstępstwo od tej zasady dopuszcza 

się przed budynkami nr 5 i 6, gdzie ogródek może obejmować także część chodnika, z 

zachowaniem przejścia o szerokości min. 1,5 m. Jeżeli w elewacji kamienicy znajdują 

się wystające elementy (rury spustowe, stopnie schodów zewnętrznych, elementy 

wystroju itp.) dystans ten należy odpowiednio powiększyć, 

b) ewentualne przejścia pomiędzy poszczególnymi sąsiadującymi ogródkami powinny 

mieć szerokość min. 1,5 m. Sąsiedztwo bezpośrednie jest dopuszczalne, 

c) w pasie jezdni ogródki można sytuować na podestach, 

d) przy budynkach nr 1, 2, 3, 14, 15 i 16 dopuszcza się ustawienie przy elewacji budynku 

zestawów stolik + krzesła (bez płotków i parasoli oraz bez podestów), pod warunkiem 

zachowania przejścia na chodniku o szerokości min. 1,5 m. Zwraca się uwagę na 
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lokalizację latarni ulicznych na chodniku przed budynkami nr 1 i 3, licząc od których 

należy zachować szerokość przejścia, 

e) strefy przed budynkami Ratusza i kościoła ewangelickiego, o szerokości wyznaczonej 

szerokością elewacji tych budynków, są całkowicie wyłączone z lokalizowania 

ogródków, 

2) płyta Rynku (zał. nr 1) 

a) przewiduje się wydzielenie dwóch powierzchni o kształcie prostokąta przeznaczonych 

pod ogródki, 

b) pomiędzy powierzchniami należy zachować pasaż pieszy o szerokości min. 4,0 m, w 

kierunku wschód-zachód, na osi studni. Kierunek ten wyznacza także wzór z kostki na 

płycie Rynku, 

c) odległość płotków od rzeźby z blachy stalowej, znajdującej się w narożniku 

południowo-zachodnim płyty – min. 1,5 m, 

d) należy pozostawić wolną część płyty wokół studni, pokrytą brukiem typu „kocie łby”, 

e) dopuszcza się instalowanie ogródków na podestach, 

f) dopuszcza się ustawienie maksymalnie 4 tymczasowych obiektów nie związanych 

trwale z gruntem: w tym 2 obiektów gastronomicznych, stanowiących zaplecze 

ogródków letnich oraz  2 zespołów sanitarnych. Przyłącza mediów znajdują się po 

stronie południowej i północnej płyty Rynku, w pobliżu krawężnika, pomiędzy 

latarniami oświetlenia ulicznego, 

g) ustala się warunki formalne odnośnie obiektów budowlanych: 

- kształt rzutu: budowle centralne na rzucie kwadratu o wymiarach w rzucie 

poziomym po obrysie zewnętrznym ścian: obiekty gastronomiczne 5,0 x 5,0 

m, zespoły sanitarne do 3,2 x 3,2 m. Dopuszcza się rzut sześciokąta lub 

ośmiokąta, mieszczącego się w podanych wymiarach; 

- okapy na wysokości min. 2,0 m od poziomu terenu, wysięg okapów – do 50 

cm; 

- wysokość całkowita obiektów do 2,5 m; 

- kąt nachylenia dachu –  do 30ş; 

- pokrycie dachowe – dachówka bitumiczna lub papa zgrzewana, w kolorze 

ceglastym; 

- materiał ścian obiektów – drewno w kolorze brązowym; 

- należy przewidzieć oświetlenie elektryczne zespołów sanitarnych oraz 

oświetlenie dzienne za pomocą niewielkich okienek lub świetlików w dachu; 

- posadzka sanitariatów oraz ściany (do wysokości 1,8 m od poziomu posadzki) 

- z materiałów zmywalnych, łatwych do utrzymania w czystości; 

- zespoły sanitarne powinny zawierać sanitariaty męskie (1 muszla klozetowa, 1 

pisuar, 1 mała umywalka) sanitariaty damskie (1 muszla klozetowa, 1 mała 

umywalka) oraz sanitariat dla personelu (1 muszla klozetowa, 1 mała 

umywalka); 

- funkcja obiektów powinna spełniać wymogi sanitarne jak dla tego rodzaju 

obiektów. 

h) nie przewiduje się dzierżawy części płyty pokrytej jednolitą kostką pomiędzy 

Ratuszem i kościołem ewangelickim, a także wschodniej części płyty z 

rozmieszczonymi „meblami” do odpoczynku i rekreacji. 
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3) pierzeja wschodnia Rynku (przed budynkami nr 7 i 8) oraz część pierzei północnej przed 

budynkiem nr 10 (zał. nr 1): 

a) ogródki należy zlokalizować przy samej elewacji budynku, z pozostawieniem min. 1,5 

m szerokości chodnika do linii zewnętrznej krawędzi krawężnika. Instalowanie 

podestów jest dopuszczalne. 

b) przed budynkiem nr 7 ogródek należy zlokalizować w obrębie istniejącego 

wygrodzenia w formie murku. 

4) ul. Przesmyk (zał. nr 1): 

a) ogródki należy zlokalizować po południowej stronie uliczki, wzdłuż ściany budynków 

  przy ul. Rynek 17 i ul. Ratuszowej 8. Instalowanie podestów nie jest dopuszczalne, 

b) należy pozostawić przejście piesze o szerokości min. 2,0 m wzdłuż ściany budynku 

przy ul. Rynek 16, 

5) ul. Krakowska (zał. nr 2): 

a) ogródki wydzielone płotkami dopuszcza się wyłącznie przy kamienicach nr 14, 16, 18 

i 20. Obowiązują zasady określone w pkcie 1, włącznie z pozostawieniem 4,5 m pasa 

drogi pożarowej na jezdni ulicy. Ustawianie dodatkowych krzeseł ze stolikami przy 

elewacji budynku nie jest dopuszczalne, 

b) przy pozostałych kamienicach na ul. Krakowskiej, od nr 1 do 23 oraz od nr 2 do 12, 

sytuowanie ogródków wygrodzonych płotkami jest zabronione. Wyjątek mogą 

stanowić zestawy krzeseł ze stolikiem zlokalizowane na chodniku przy elewacji 

budynku, pod warunkiem, że nie zawężą chodnika poniżej 1,5 m szerokości. Nie 

dopuszcza się przy tych zestawach parasoli, lecz mogą być zlokalizowane pod 

markizą,  W tym wypadku na chodniku w tym miejscu nie może być zlokalizowana 

inna przeszkoda w postaci donicy, kosza na odpadki, ławki, znaku drogowego itp. 

Zestawy te powinny być usuwane na noc, a markiza zwijana, 

6) Plac Wolności (zał. nr 2): 

a) ogródki dopuszcza się na terenie o kształcie klina pomiędzy dwoma liniami, z których 

jedna przebiega w odległości 5,0 m od wschodnich elewacji budynków przy ul. 

Krakowskiej 27 i ul. Piastowskiej 16, druga zaś oddalona jest od pierwszej o 4,0 m 

wzdłuż chodnika ul. Piastowskiej i 13,0 m wzdłuż chodnika ul. Krakowskiej. 

Instalowanie podestów jest dopuszczalne, 

b) ewentualne przejścia pomiędzy poszczególnymi sąsiadującymi ogródkami powinny 

mieć szerokość min. 1,5 m. Sąsiedztwo bezpośrednie jest dopuszczalne, 

c) strefa pośrodku placu, łącząca ciąg pieszy ul. Piłsudskiego z ulicą K. Miarki, służąca 

także okresowym imprezom plenerowym, jest całkowicie wyłączona z lokalizowania 

ogródków, 

7) ul. Dolna i posesja przy ul. Królika 20 (zał. nr 3): 

a) ogródki należy lokalizować wyłącznie po północnej stronie ulicy Dolnej, pomiędzy 

wyznaczonymi miejscami postojowymi a budynkami Dolna 1 i Ratuszowa 9, z 

pozostawieniem przejścia o szerokości 1,5 m wzdłuż elewacji budynków. Przed 

budynkiem przy ul. Dolnej 1 jest możliwe zajęcie dodatkowo do 3 miejsc 

postojowych na urządzenie ogródka. Instalowanie podestów jest dopuszczalne, 

b) ogródek gastronomiczny lokalu znajdującego się w budynku przy ul. T. Królika 20 

należy zlokalizować po stronie wschodniej budynku, w miejscu wskazanym na 

załączniku nr 3, 

c) strefy położone przy północnych elewacjach budynków przy ul. Gliwickiej 13 i Ks. 

Lewka 15, są całkowicie wyłączone z lokalizowania ogródków. 
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§ 4. 

1. Ustala się następujące procedury zatwierdzania lokalizacji i użytkowania ogródków: 

1) w przypadku ogródka złożonego jedynie z przestawnych mebli, tzn. stołów, krzeseł, 

parasoli, koszy na odpadki, płotków, procedura obejmuje: 

a) sporządzenie projektu ogródka, złożonego z: 

- krótkiego opisu z podaniem nazwy podmiotu wystawiającego 

ogródek, charakterystycznych danych wymiarowych, ilości 

poszczególnych elementów oraz ewentualnych uwag i informacji, 

których nie da się przedstawić wizualnie, 

- rzutu w skali 1:50 lub 1:100, z rozmieszczeniem poszczególnych 

elementów, zwymiarowanego do charakterystycznych punktów 

stałego zainwestowania (krańce elewacji budynku, linia krawężnika, 

latarnie uliczne, schody zewnętrzne itp.), 

- widoku od strony ulicy lub wizualizacji z rozwiązaniami 

kolorystycznymi przedstawionymi w postaci wydruku w kolorze lub 

opisu poszczególnych barw za pomocą odnośników. 

b) uzyskanie dla projektu opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków, 

c) uzyskanie decyzji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na zajęcie pasa 

drogowego, 

2) w przypadku instalacji ogródków na podeście, procedura obejmuje: 

a) sporządzenie projektu w zakresie jak w pkt. 1 lit a, dodatkowo obejmującego 

konstrukcję podestu, 

b) uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji Powiatowego 

Konserwatora Zabytków, 

c) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla ogródka w Miejskim Zarządzie Ulic i 

Mostów, 

d) zgłoszenie inwestycji do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Tarnowskich Górach, jako tymczasowego obiektu 

budowlanego, 

e) uzyskanie decyzji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na zajęcie pasa 

drogowego, 

3) dla obszaru płyty Rynku (§ 3 pkt 2) procedura obejmuje: 

a) sporządzenie projektu w zakresie jak w § 4, pkt 1, lit a), opcjonalnie 

obejmującego konstrukcję podestów, 

b) uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji Powiatowego 

Konserwatora Zabytków, 

c) zgłoszenie inwestycji jako tymczasowego obiektu budowlanego odnośnie 

budowli kubaturowych (oraz opcjonalnie podestów) do Wydziału 

Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 

2. Projekt sytuowania ogródka wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1 

powinien być złożony z odpowiednim wyprzedzeniem przez osobę prowadzącą lokal 

gastronomiczny i będącą jego właścicielem lub posiadającą inny tytuł prawny do lokalu 

użytkowego, w którym działalność ta jest prowadzona. 

§ 5. 
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Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich 

Górach oraz właściwym kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 

Górach. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Burmistrz Miasta 

(-) Arkadiusz Czech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oprac.: Tomasz Trzcionkowski, luty 2021 

 


