
ZARZĄDZENIE NR 1439/2021 
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie zasad funkcjonowania ogródków gastronomicznych na płycie Rynku 
i na Deptaku (ul. Długa) a także w obszarze ścisłego centrum w Raciborzu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 w związku 
z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie 
określenia warunków udzielania  zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1264) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Dla potrzeb niniejszego Zarządzenia przyjmuje się, że: 
1) „Ogródek" to obszar wydzielony do ustawienia stolików, krzeseł, parasoli i innych akcesoriów, 

które umożliwiają świadczenie usług o charakterze gastronomicznym; 
2) „Deptak" oznacza przestrzeń publiczną od Rynku do skrzyżowania z pl. Wolności; 
3) obszar ścisłego centrum to obszar objęty ulicami: ul. Odrzańska, ul. Nowa, ul. Mickiewicza, ul. 

Różana, ul. Browarna, ul. Bankowa, pl. Dominikański, ul. Młyńska; 
4) sezon wiosenno-jesienny obejmuje okres od 15 marca do 15 listopada każdego roku; 
5) Organizator Ogródka – dysponent lokalu, do którego przynależy Ogródek; 
6) potykacz - rodzaj stojaka reklamowego zbudowanego z dwóch płyt połączonych z sobą 

w górnej krawędzi, które po rozstawieniu mają kształt zbliżony do litery A. 

§ 2. 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i estetyki w przestrzeni publicznej na terenie 
Rynku i Deptaka ustala się następujące zasady funkcjonowania Ogródków: 
1) rozmiar maksymalny oraz lokalizacja Ogródków na Rynku musi odpowiadać danym zawartym 

w Załączniku Nr 1. Ogródki ulokowane są w granicach i na wprost lokalu do którego należą 
oraz licują ze sobą od strony lokalu do którego przynależą. Istnieje możliwość powiększenia 
Ogródka w obrębie strefy wytyczonej w załączniku nr 1 przy zachowaniu przejścia o szerokości 
co najmniej 1,8 m; 

2) preferuje się Ogródki bez podestów; dopuszcza się stosowanie podestów 
o maksymalnej wysokości 15 cm, z zapewnieniem dostępu dla osób z niepełnosprawnością 
(pochylnia); 

3) osłoną Ogródków przed słońcem lub deszczem mogą być parasole i markizy w odcieniach 
wymienionych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia; pokrycie parasoli i markiz musi być 
wykonane z tkaniny; nie dopuszcza się pokrycia typu plandeki; 

4) parasole nie mogę być wyższe niż wysokość pierwszej kondygnacji; 
5) markizy nie mogą być montowane powyżej kondygnacji parteru zwartej zabudowy i nie mogą 

wystawać poza obręb Ogródka więcej niż 15 cm; 
6) dopuszcza się wyposażenie Ogródków w zieleń; niedopuszczalne jest stosowanie sztucznej 

roślinności i sztucznej trawy; 



7) wysokość mebli, wyposażenia i wszelkich urządzeń znajdujących się w Ogródku nie może 
przekraczać 100 cm; niedopuszczalne jest piętrzenie tychże elementów  w sposób powodujący 
przekroczenie wysokości 100 cm; 

8) niedopuszczalne jest ustawianie w Ogródkach wszelkiego rodzaju automatów sprzedających, 
kiosków, pawilonów ogrodowych itp.; 

9) dopuszcza się umieszczanie w obrębie lokalu zabawek kreatywnych wykonanych 
z materiałów naturalnych, niezautomatyzowanych, nie wydających dźwięków mechanicznych, 
w stonowanych odcieniach, pasujących do wyposażenia Ogródka; 

10) Ogródek i jego ogrodzenie ma być wykonane z estetycznych oraz naturalnych elementów, 
łatwo rozbieralnych, umożliwiających, w razie konieczności, jego szybki demontaż; ogrodzenia 
Ogródków muszą być ażurowe; 

11) maksymalna wysokość ogrodzenia Ogródka to 100 cm; na ogrodzeniach nie można 
umieszczać reklam; 

12) wyposażenie Ogródków, w szczególności meble, mają być wykonane wyłącznie z tworzyw 
naturalnych, np. wikliny, rattanu, drewna oraz metalu (w odcieniach ciemnych); dopuszcza się 
zastosowanie techno rattanu; niedopuszczalne jest ustawianie w Ogródkach stołów z ławami 
piwnymi (bez oparcia); kolorystyka mebli powinna współgrać z kolorystyką otoczenia i być 
jednorodna w obrębie jednego Ogródka; 

13) akcenty reklamowe sponsora podmiotu prowadzącego Ogródek mają być umieszczane tylko 
na lambrekinach parasoli lub markiz oraz meblach, przy czym wysokość napisu nie może 
przekraczać 20 cm; kolorystyka powyższych elementów wyszczególniona jest w Załączniku 
Nr 2; 

14) niedopuszczalne jest wystawianie poza obrębem Ogródka mebli, tablic, stojaków ani innych 
tego typu urządzeń do prezentacji menu lub asortymentu, a także wszelkiego rodzaju zabawek 
bujanych i automatów sprzedających; potykacz na terenie Ogródka powinien mieć 
indywidualny, artystyczny charakter nawiązujący do lokalu i być wykonany w formie 
drewnianej lub kutej; zakazuje się potykaczy w formie imitującej artykuły oferowane w lokalu; 

15) dopuszcza się stosowanie przeźroczystych przegród jako ochrony przed niekorzystnymi 
czynnikami atmosferycznymi; 

16) każdy Ogródek gastronomiczny powinien być zaopatrzony w pojemnik na odpady; 
2. Odstępstwa od zasad, o których mowa w ust. 1, są możliwe po przedstawieniu pisemnego 

uzasadnienia i zaakceptowaniu przez Prezydenta Miasta Racibórz. 

§ 3. 1. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego lub podpisanie umowy dzierżawy 
następuje pod rygorem uwzględnienia określonych w niniejszym Zarządzeniu warunków 
dotyczących ładu i estetyki związanych z funkcjonowaniem Ogródków przez Organizatora 
Ogródka. 

2. Miasto Racibórz zastrzega sobie prawo do wskazania innej lokalizacji Ogródka i innej 
powierzchni Ogródka niż proponowane przez wnioskodawcę. 

3. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Ogródka może nastąpić 
dopiero po podpisaniu umowy dzierżawy terenu lub wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego. 

4. Organizator Ogródka zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 9, 10 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) na 
ustawienie Ogródka w obrębie starego miasta w Raciborzu wpisanego do rejestru zabytków pod nr 
A/1669/97 musi uzyskać pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 



§ 4. 1. Do bieżącego dokonywania kontroli stosowania niniejszego zarządzenia uprawniony jest 
pracownik Urzędu Miasta Racibórz upoważniony przez Prezydenta Miasta Racibórz. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzonej kontroli niezastosowania się do 
przepisów wynikających z niniejszego Zarządzenia, uprawniony wezwie Organizatora Ogródka do 
usunięcia nieprawidłowości z jednoczesnym wyznaczeniem terminu, który nie będzie dłuższy niż 
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. 

3. W przypadku stwierdzenia niezastosowania się Organizatora Ogródka do wezwania 
w wyznaczonym terminie, uprawniony ponownie ostatecznie wezwie go do usunięcia 
nieprawidłowości, wyznaczając 3 dni na usunięcie stwierdzonych naruszeń. 

4. Niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w ust. 3, stanowić będzie naruszenie 
przepisów niniejszego zarządzenia. 

5. Stwierdzenie naruszenia skutkować będzie podjęciem przez Urząd Miasta 
Racibórz działań w celu: 
1) sankcjonowania naruszeń i doprowadzenia zajętego pasa drogowego do stanu zgodnego 

z prawem i zawartą umową; 
2) wypowiedzenia umowy dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia z winy 

Dzierżawcy; 
6. Do czasu usunięcia stwierdzonych naruszeń, Organizator Ogródka zostanie obciążony opłatą 

jak za bezumowne korzystanie z terenu, która wynosi dziesięciokrotność opłaty należnej, naliczaną 
od dnia wynikającego z wezwania ostatecznego. Fakt usunięcia stwierdzonych naruszeń lub 
usunięcia Ogródka zostanie potwierdzony przez pracownika Urzędu Miasta Racibórz 
upoważnionego przez Prezydenta Miasta Racibórz. 

§ 5. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam: 
1) Naczelnikowi Wydziału Dróg Miejskich w zakresie działań w celu sankcjonowania naruszeń 

dotyczących wydanego zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego pod Ogródek; 
2) Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sankcjonowania naruszeń 

dotyczących dzierżawy powierzchni pod Ogródek. 
2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam II Zastępcy Prezydenta Miasta. 

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Ostateczny termin na wprowadzenie warunków wymienionych w § 2 mija 15 marca 

2022 roku. 
 

   
Prezydent Miasta 

 
 

Dariusz Polowy 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1439/2021
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 14 września 2021 r.

Lokalizacja ogródków gastronomicznych na Rynku



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1439/2021 

Prezydenta Miasta Racibórz 

z dnia 14 września 2021 r. 

Kolorystyka parasoli, markiz oraz zadaszeń i przykryć materiałowych stosowanych 
w ogródkach gastronomicznych 

I.  Kolorystyka parasoli, markiz oraz innych zadaszeń i przykryć materiałowych  
Odcienie bieli i beżu, np.: 
Oznaczenie w systemie RAL/Nazwa koloru /CMYK 
RAL 1013/biel perłowa/CMYK 0 5 20 10 
RAL 1014/kość słoniowa/CMYK 0 10 40 10 
RAL 1015/jasna kość słoniowa/CMYK 0 5 30 10 

II.  Kolorystyka napisów na parasolach, markizach, innych zadaszeniach i przykryciach 
materiałowych (w przypadku braku chęci użycia własnej identyfikacji wizualnej lokalu) 

Brąz i odcienie: 
Oznaczenie w systemie RAL/Nazwa koloru/CMYK 
RAL 8000/brązowozielony/CMYK 50 50 80 10 
RAL 8001/okr brązowy/CMYK 40 60 90 10 
RAL 8002/brąz sygnałowy/CMYK 60 80 80 10 
RAL 8003/brązowy glina/CMYK 50 70 80 10 
RAL 8004/brązowy miedź/CMYK 40 80 80 10 
RAL 8007/brązowy sarni/CMYK 60 70 80 20 
RAL 8008/brązowy oliwkowy/CMYK 50 60 70 20 
RAL 8011/brązowy orzechowy/CMYK 10 60 100 80 
RAL 8012/czerwonobrązowy/CMYK 5 100 100 80 
RAL 8014/brązowy sepia/CMYK 30 60 100 80 
RAL 8015/brązowy kasztanowy/CMYK 0 90 100 80 
RAL 8016/brązowy mahoniowy/CMYK 40 80 80 80 
RAL 8017/brązowy czekoladowy/CMYK 60 80 80 80 
RAL 8019/szarobrązowy/CMYK 90 90 80 80 
RAL 8022/czarnobrązowy/CMYK 100 100 80 95 
RAL 8023/pomarańczowobrązowy/CMYK 20 70 100 20 
RAL 8024/beżowy brązowy/CMYK 30 60 70 40 
RAL 8025/bladobrązowy/CMYK 40 50 60 40 
RAL 8028/brązowy ziemisty/CMYK 20 50 70 8



UZASADNIENIE

Z uwagi na potrzebę zasad uporządkowania zasad użytkowania płyty Rynku przez najemców

Ogródków gastronomicznych w Raciborzu zachodzi konieczność wprowadzenia niniejszego

Zarządzenia.
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