
Drodzy Członkowie Sopockiej Organizacji Turystycznej,  
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Urząd Miasta Sopotu ogłosił zasady funkcjonowania 
ogródków sezonowych oraz wsparcia miasta w tym zakresie. Poniżej komunikat w tej sprawie. Bardzo 
proszę o zapoznanie się  załączonym regulaminem. Załączamy również wnioski do złożenia 
bezpośrednio do Plastyka Miejskiego.  
Data uruchomienia sprzedaży w ogródkach gastronomicznych uzależniona jest od decyzji rządu, mamy 
nadzieję że nastąpi to jak najszybciej i będziemy mogli ponownie przyjmować gości w pięknych 
sopockich ogródkach gastronomicznych.  
 
Anna Golec – Mastroianni 
Prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej 

 

 



Wnioskodawca (inwestor, osoba upoważniona):    …………………………………………… 

……………………………………………………….    (miejscowość i data wniosku) 

(imię, nazwisko) 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(adres, tel. kontaktowy, email) 

Konserwator Zabytków Miasta Sopotu 

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot 

 

 

 

Wniosek 

o wydanie opinii dotyczącej wyglądu „ogródka gastronomicznego” przy istniejącym lokalu 

gastronomicznym 

 

na obszarze wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Gdańsku Nr 936 z dnia 12.02.1979 r. o ustanowieniu strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu. 

 

Wnoszę o wydanie opinii dotyczącej wyglądu „ogródka gastronomicznego” przy istniejącym lokalu 

gastronomicznym (dokładny adres i położenie, geodezyjny numer działki/ działek): 

………………………………………………………………………………………………...……………………..

………………………………………………………………………………. 

 

Dokumentacja projektowa obejmuje: 

a) krzesła, stoliki, parasole, lokalne ogrzewanie, koziołek z informacją – załączniki nr 1-3 

b) ogrodzenie w formie zieleni w donicach, która będzie regularnie pielęgnowana przez cały okres 

funkcjonowania ogródka – załącznik nr 4 

opis zieleni: 

……………………………….……………...……..………...………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: 

……………………………………………………………………………………………….….…………………

…………………………………..…………………………………………… 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z lokalu gastronomicznego o nazwie: 

………………………………………………………………………………………………… 

położonego przy ul. ………………………………….............wynikający z* (załącznik nr 4): 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Do czasu montażu sezonowego „ogródka gastronomicznego” przy istniejącym lokalu gastronomicznym 

uzyskam tytuł prawny do korzystania z terenu wynikający z ……………... 

..…………………………………………………...……………………………………………, 

 

który przed rozpoczęciem prac dostarczę do Biura Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu. 

 

 

W załączeniu: 

1. 2 egzemplarze dokumentacji projektowej, z których 1 pozostanie w Biurze Konserwatora Zabytków. 

2. Mapa do celów informacyjnych z naniesioną lokalizacją. ogródka gastronomicznego. 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo lub jego kopię. 

4. * Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z 

nieruchomości (lokalu gastronomicznego), w przypadku najmu lub dzierżawy umowa najmu lub dzierżawy. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 



Wnioskodawca (inwestor, osoba upoważniona):    …………………………………………… 

……………………………………………………….    (miejscowość i data wniosku) 

(imię, nazwisko) 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(adres, tel. kontaktowy, email) 

 

Konserwator Zabytków Miasta Sopotu 

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot 

 

Wniosek 

o wydanie pozwolenia (decyzji) na prowadzenie prac polegających na sezonowym 

zagospodarowaniu pasa plażowego 

 

na obszarze wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku Nr 936 z dnia 12.02.1979 r. o ustanowieniu strefy 

ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu. 

 

Wnoszę o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac polegających na sezonowym 

zagospodarowaniu pasa plażowego (nr wejścia na plażę, dokładny adres i położenie, 

geodezyjny numer działki/ 

działek):…………………………………………………………………………………………

……….............................………………………………………………………………………

………………………….……………………………………………………..………………… 

Prace będą prowadzone na podstawie dokumentacji (tytuł/ zakres dokumentacji, projektant): 

………………………………………………………………………………………………...…

………………...………………………………………………………………………………… 

Dokumentacja projektowa obejmuje: 

a) mapę z naniesionym sezonowym zagospodarowaniem terenu plaż  
………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..…………………………………………… 

b) projektowane obiekty tymczasowe - zwymiarowane szkice i rysunki z uwzględnieniem 

detalu 

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..…………………………………………… 

c) kolorystykę 
………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..…………………………………………… 

d) rodzaj i formę zadaszenia 

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..…………………………………………… 

e) elementy małej architektury 

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..…………………………………………… 

f) pozostałe elementy wchodzące w skład sezonowego zagospodarowania terenu plaż 
………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..…………………………………………… 

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac: 

…………………………………………………………………………………………………...

..........................…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………… 



Oświadczam, że posiadam tytuł prawny wynikający z (załącznik nr 2): 

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………..…………………………………………… 
 

 

W załączeniu: 

1. 2 egzemplarze dokumentacji projektowej, z których 1 pozostanie w Biurze Konserwatora Zabytków. 

2. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości 

wynikający 

z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub 

stosunku 

zobowiązaniowego – umowa dzierżawy z Gminą Miasta Sopotu (MOSIR) 

3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo lub jego kopię. 

4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.* 

 

……………………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 


