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Zarządzenie nr 191
Prezydenta Miasta Torunia 

z 26.06.2019 r. ze zm.
 
 

Procedura jednego okienka
w Biurze Toruńskiego

Centrum Miasta

Rynek Staromiejski
ul. Szeroka
ul. Królowej Jadwigi
ul. Różana
ul. Panny Marii
Rynek Nowomiejski (płyta)
ul. Wielkie Garbary (do skrzyżowania z ul. Ślusarską)
ul. Łazienna (do skrzyżowania z ul. Kopernika)
ul. Żeglarska (do skrzyżowania z ul. Kopernika)
ul. Ducha Św. (do skrzyżowania z ul. Kopernika)
ul. Kopernika (odcinek od ul. Ducha do ul. Żeglarskiej)
ul. Szewska
ul. Szczytna
ul. Most Pauliński

ZASADY ORGANIZOWANIA
OGRÓDKÓW NA DROGACH
WEWNĘTRZNYCH ZESPOŁU

STAROMIEJSKIEGO 
W TORUNIU

Z tej publikacji dowiesz się jak estetycznie i zgodnie z panującymi w Toruniu
zasadami umieścić przed Twoim lokalem ogródek gastronomiczny. Dowiesz się
kto jest uprawniony do postawienia ogródka oraz jak załatwić formalności, krok
po kroku. 

ZASADY ORGANIZOWANIA
OGRÓDKÓW 

NA DROGACH PUBLICZNYCH
W TORUNIU
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Miejski Zarząd Dróg 
w Toruniu

MAPA DRÓG WEWNĘTRZNYCH 
ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
https://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=445%20title=
https://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=445%20title=
http://www.bip.mzd.torun.pl/bip_download.php?id=5
http://www.bip.mzd.torun.pl/bip_download.php?id=5
http://www.bip.mzd.torun.pl/bip_download.php?id=5
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Zarządzenie Prezydenta
Miasta Torunia nr 191 
z 26.06.2019 r.  z pózn. zm.

SEZON NA OGRÓDKI
ogródki letnie ogródki zimowe

15 marca
- 15 listopada

1 grudnia
- 28 lutego

DLA KOGO OGRÓDEK

tytuł prawny do lokalu, przed którym ma być zorganizowany ogródek (lokal
na parterze lub w piwnicy, z własnym wejściem od ulicy, konsumpcją na
miejscu, własnym zapleczem i toaletą dla gości),
niezaleganie z należnościami wobec Gminy Miasta Toruń,
złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wpłata kaucji
zabezpieczającej.

Jeśli prowadzisz lokal gastronomiczny, np. restaurację, kawiarnię lub pub na
terenie dróg wewnętrznych zespołu staromiejskiego, możesz ubiegać się o
postawienie ogródka gastronomicznego bezpośrednio w Biurze Toruńskiego
Centrum Miasta. 

Warunki, które musisz spełnić, to:

 

o

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145


Zapoznaj się z obowiązującymi zasadami, określonymi w zarządzeniu nr 191
Prezydenta Miasta Torunia z 26.06.2019 r. ze zm.

Zaplanuj wygląd, ale jeszcze nie kupuj (dobry pomysł na aranżację ogródka
pozwoli optymalnie wykorzystać przestrzeń przed lokalem, a wizualizacja
ogródka przyda się też do złożenia wniosku)

Złóż wniosek o zawarcie umowy na ogródek do:

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100, Toruń
e-mail: starowka@um.torun.pl
Telefon: 56 611 87 36 

Do wniosku dołącz:

Kliknij, żeby przejść do
Biuletynu Informacji

Publicznej, gdzie znajdziesz
wzory niezbędnych

dokumentów
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Po weryfikacji i uzgodnieniu wniosku, skontaktujemy się, w celu podpisania
umowy i przekazania terenu. Do tego czasu niczego nie stawiaj przed lokalem. 
Termin rozpatrzenia kompletnego wniosku to maks. 30 dni

i wymiary

http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=445%20title=
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=445%20title=


Ogródek gastronomiczny to zaproszenie do Twojego lokalu. Jego
indywidualny charakter i atrakcyjny wygląd nie tylko przyciąga gości, ale
wpływa także na niepowtarzalną atmosferę naszego miasta. 

Nie zasłaniaj budynku ani Twojego lokalu - nie stawiaj trwałych
konstrukcji zbudowanych ze ścian czy zadaszenia. Najwyższy element
ogródka może sięgać 3,5 metra. 

Teren ogródka to przestrzeń publiczna. Ogranicz wyposażenie ogródka
do niezbędnych elementów i nie magazynuj w nim mebli oraz brudnych
naczyń. Ogródek to wizytówka, a nie magazyn. Dbaj na bieżąco o
porządek i czystość.

Wybierz meble o lekkiej konstrukcji, wykonane w wysokim standardzie,
z naturalnych surowców lub imitujących naturalne. 

Nie zapomnij o zieleni. Bujna, kwitnąca i zadbana zieleń w ogródku 
 oraz pachnące zioła umilą czas Twoim gościom. 
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na drewnianych

do lodów lub napojów

zieleń



SZCZEGÓŁOWE ZASADY OKREŚLAJĄCE WYSTRÓJ
OGRÓDKÓW NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH

ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO 
W TORUNIU

Wysokość miesięcznych opłat za 1 mkw. na drogach wewnętrznych zespołu
staromiejskiego określa zarządzenie nr 295 Prezydenta Miasta Torunia z 11.09.2019 r.
z późn. zm. i uzależniona jest od lokalizacji oraz miesiąca funkcjonowania:

Niższa stawka dotyczy ogródków na Rynku Nowomiejskim i ul. Wielkie Garbary.

Uwaga: W 2021 r., z uwagi na ograniczenia wynikające z
epidemii SARS-CoV-2, obowiązują stawki preferencyjne,
określone w zarządzeniu nr 41 Prezydenta Miasta Torunia
z 10.02.2021 ze zm.
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OPŁATY
Zarządzenie nr 191 Prezydenta Miasta Torunia 

z 26.06.2019 r. ze zm.

15 - 25 zł 20 - 25 zł 25 - 30 zł 20 - 25 zł

-90

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253955
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253955
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253955
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253955
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253955
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253955
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1257656
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1253145

