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Koniec ogródków na cieszyńskim rynku?
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Pierwsze wiosenne promienie słoneczne i rosnące temperatury zwykle kojarzą się
Cieszyniakom z rozkładaniem letnich ogródków kawiarni i restauracji, zlokalizowanych przy
cieszyńskim rynku. Jak się jednak okazuje, zastrzeżenia co do ich wyglądu ma Wojewódzki
Konserwator Zabytków. Jak przekazali przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Cieszynie, trwa
postępowanie administracyjne dotyczące ogródków letnich na rynku.
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Pod koniec kwietnia 2018 roku cały historyczny układ urbanistyczny miasta został wpisany do rejestru zabytków.
Wiążą się z tym określone obostrzenia, dotyczące wyglądu przestrzeni publicznej. Przepisy, które należy zastosować
w przypadku układu urbanistycznego, wpisanego do rejestru zabytków, są zdecydowanie bardziej restrykcyjne, niż
te, które zastosowanie miały jeszcze kilka lat temu.
Co to jednak oznacza dla właścicieli cieszyńskich kawiarni i restauracji? Czy wszystkie ogródki będą musiały być
zlikwidowane, a goście lokali nie będą mieli okazji delektowania się kawą w promieniach lipcowego słońca?
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Cieszynie uspokajają, że ogródki prawdopodobnie będą mogły zostać, jednak
będą musiały zmienić swój wygląd — Konserwator nie chce likwidować letnich ogródków zlokalizowanych
przy obiektach gastronomicznych, jedynie trzeba je dostosować do wytycznych konserwatorskich.
Wszystkim nam powinno zależeć na tym, jak wygląda zabytkowe serce Cieszyna i tak należy patrzeć na
podjęte przez służby konserwatorskie działania — uspokaja Przemysław Major, II Zastępca Burmistrza Miasta

Cieszyna.
20 maja 2019 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazał usunięcie kiosku gastronomicznego oraz zadaszenia
ogródka w formie pawilonu namiotowego pod podcieniami kamienic na rynku. Jak się okazuje, decyzje objęły
również ogródki, zlokalizowane przy ulicy Głębokiej — Zabiegamy o to, aby do końca postępowania ogródki
letnie mogły funkcjonować na obecnych zasadach — mówi Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.
Początkiem czerwca odbyło się spotkanie w Bielsku-Białej, a następnie specjaliści przybyli do Cieszyna, aby
przeprowadzić wizję lokalną. Jak wskazują władze miasta, obecnie trwa oczekiwanie na wydanie ostatecznej decyzji
administracyjnej. Prawdopodobnie jesienią uda się wypracować nowe procedury, aby wdrożyć je już w następnym
roku. Aktualnie wiadomo, że nie ma zgody na ogródki w formie namiotów i stosowanie sztucznej trawy. Więcej
danych dostarczy ostateczna decyzja administracyjna.
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