
ucHwALA NR XXDViZ92/2013
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnta 30 kwietnra2013 r.

w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczefi oruz innych obiekt6w iurz4dzefr
na Zamku Piastowskim w Raciborzu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie powiatowlm (t. j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z p6in m.) po p"zeprowadzeniu wym.aganych prawem konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwalq co nastgpuje:

$ 1. Uchwala si9 regulanin korzystania zpomiesznz.eh oraz innych obiekt6w iwz4dzeh ra Z.amlr:u
Piastowskim w Raciborz.tgry :ol. Zamkowej 2, statowi4cy zal4c 116 d6 niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaty powierza sig Z.arz4dowi Powiatu Raciborskiego.

$ 3. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 tlni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowyn.
Wojew6dztwa SQskiego.
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Uza s  adn ien ie

Niniejszy regulamin jest aktem prawa miejscowego, stanowionym w szczeg6lnoSci w sprawach zasad
itrybu korzystania zpowiatowych obiekt6w iurz1dzeh u?ytecznoici publicznej, jakim jest Zamek
Piastowski w Raciborzu.

Tre56 niniejszego regulaminu nie wymaga konsultacji z wojew6dzkim konserwatorem zabytk6w, ze
wzglgdu na uzgodnienie program6w, o kt6rych mowa w art. 25 ustawy z dnta 23 hpca 2003 r. o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami ( Dr. U. Nr 162, po2.1568 z p62n. zm.), kl6re nastgpowalo przy
wydawaniu zalecefi konserwatorskich w trybie art.27 cytowanej ustawy, w szczeg6lnoSci Pozwolenie
Nr 1156/08 z dnra 15 kwietnia 2008 r. 

" 
...*

Powiat Raciborski, dzigki pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Srodkom
na odbudowg Zarnktr Piastowskiego w Raciborzu, zrealizowal projekt pt. ,) Utworzenie Centrum
Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamlat Piastowskim w Raciborzl,t" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Sl4skiego na lata2007-2013.

Realizacja tego projektu wtq2e sig zkoniecznoSci4 akceptacji i bezwzglgdnego przestrzegania
warunk6w okreSlonych wUmowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.06.01.00-00-003/08-00
zawartej w dniu 25 marca 2009 r. pomigdzy Powiatem Raciborskim Beneficjentem projektu,

a Wojew 6dztwem SQskim Instytucj4 Zarz1dzal1cq Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojew6dztwa Sl4skiego 2007-2013. W szczeg6lnoSci dotyczy to koniecznoSci zachowaria cel6w
projektu, zapewnienia realizacjr zalohonych we wniosku o dofinansowanie wskaZnik6w reniltatu
i produktu, atakhe przestrzegania zasady trwaloSci, polegaj4cej na tym, 2e w okresie trwaloSci, tj. przez
okres 5 lat od daty zakohczeniaprojektu, zalohone cele zostanqutrzymane, aprojekt nie zostanie poddany
zasadniczej modyfikacji, wrozumieniu arI.57 Rozporz4dzenia Rady (WE) nr 1083/2006.Pr2y czym za
datE zakohczenia reabzacjr Projektu dla potrzeb trwaloSci Projektu, przyjmuje sig dzieri, w kt6rym zostaLy
spelnione l4cznie wymienione krytena: czynnoSci w ramach Projektu zostaly faktycznie przeprowadzone
(zakoirczenie rzeczowe projektu) oraz wszystkie wydatki Beneficjenta oraz odnoSnego wkladu
publicznego zostaly oplacone.

PrzyjEcie Regulaminu korzystania z pomieszczeh oraz innych obiekt6w iurz4dzen na Zamkal
Piastowskim w Raciborzu wynika zkonrecznoSci zagwarantowania wykorzystania Centrum Dziedzictwa
Kulturowego na Zamht Piastowskim w Raciborzu do reaLrzacji cel6w projektu, kt6rymi sQ m.in.
przebudowa i remont istniej4cego obiektu u?ytecznoficr publicznej ksztaltuj4cego metropolitarny
wizerunek regionu z przeznaczeniem gl6wnie do organizacji spotkari, kongres6w, targ6w, wystaw , llrnprez

kulturalnych i artystycznych. Ponadto naIe?y zapewnil zgodnoS6 dzialah Beneficjenta Powiatu
Raciborskiego z przepisarn prawa, m.in. poprzez zagwarantowanie poszanowania zasad uczciwej
konkurencji otaz przejrzystoSci prowadzonego postgpowania dotycz4cego udostgpniania pomieszczef
Zanlot Piastowskiego.

Zgodnie zuchwal4 nr XIXl196l20l2 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia29 maja2012 r. w sprawie
okreSlenia szczeg6lowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacjr z Powiatow4 Rad4 Dzialalno5ci
Po@ku Publicznego w Raciborzu lub organrzacjami pozarz1dowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnra 24 kwietrna 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz1cych dzialalnoSci statutowej orgartrzacji
(Dz.rJrz.Woj. St. z 2012 r.,poa.2488) Zarzyd Powiatu skierowal do konsultacji projekt uchwaly Rady
Powiatu Raciborskiego.



Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i eleHronicznego wyraienia opinii.
Konsultaeje prowadzono w terminie od 02.04.2073 r. do 23.04.2073 r. Osobq upowainionq do kontaHu

z organizacjami pozarzqdowymi byl mlods4y referent w Wyd,ziale Organizacyjnym i Spraw

Obywatelskich.

Liczba organizacji pozarzqdowych biorqcych udzial w konsultacjach - 0. Wykaz zgloszonych uwag
- 0. Uzasadnienie przyjgcia, bqd,i, od.rzucenia zgloszonych uwag - 0.

W istniej4cym stanie faktycznym i prawnym, podjgcie niniejszej uchwaly jest celowe i uzasadnione.

SEKRE.TARZ POWIATU
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Zalqczn ik do U chw aLy ft )C{D{,l 292 / 201 3
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Regulamin korrystrnia z pomieszczef oraz innych obielrt6w i urz4dzef
ns Zamku Piestowskim w Raciborzu

$ 1. trekro6 w niniejszym regulaminiejest mowa o:

1) Powiecie - naleiry prz,ezto rozxnie6 Powiat Raciborski,

2) Zamkt - naleiry przezto roztmiel Zamek Piastowski w Raciborzu przy lul. Zamkowej 2,

3) Domu Ksi42gcym - nale2y przez to rozumie6 budynek Zamku, o',naczony liter4 D,

4) Budynku Bmmnym - nalery przez to rozumie6 budynek Z,amk1 onaczony llterqF,

5) projekcie - ralely przez to rozumie6 projekt pn. ,,Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy
Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu" realizowanym przezPowiat,

6) Agencji - nalezy ptznzto tozxrrief Agencjg Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania PrzedsigbiorczoSci
na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

7) Dyrektorze - naleiry przez to ronrmiec dyrektora Agencji,

8) przewodniku - nalezy przez to rozumie6 upowa2nionego pracownika Agencji - Pulktu Idormacji
Turystycznej na Zamku,

9) udostgpnianiu - nalei.y przezto rozumie6 najem, dzierZawg albo ui,yczenie.

$2.l.Zwiedzane Zadan przez osoby indywidualne lub grupy zorganizowane odbywa siq odlatnie
zgodnie z cennikiem bilet6w wstgpu, ustalonym. odrgbn4 whwal4 Zarz4dl Powiatu, po uprzednim zgloszeniu
na formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie intemetowej:

http://www.zamekuiaslowski.pl lub udostgpnionym w Punkcie Informacji Turystyczrej, zujduj4cym
sig w Zamku, w kt6rym wydawane s4 bilety wstgpu.

2. Zwiedzante Zamku odbywa sig wyl4cznie z przewodnikiem dla os6b indywidualnych lub dla gnrp
zorganizowanych, licz4cych nie wigcej niz 50 osob i trwa ok. 45 min. Oprowadzanie rozpoczyna sig na
dzledzt:hcu Zamlru o kaZdej pelnej godzinie w godzinach otwarcia Punktu Informacji Turystycznej .

3. Zwiedzanie Zamku bez przewodnika odbywa sig tylko w wyznaczonych dniach i godzinach
ogloszonych na stronie intemetowej Zamku i w mediach lokalnych zco najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

4. Punkt Informacji Turystycznej na Zamku otwartyjest w nastgpujAcych dniach i godzinach:

1) w okresie od I pazdziernika do 31 marca:

a) od poniedzialku do pi4tku: 9.00-16.00,

b) w soboty, niedziele i 6wi9ta: 10.00-18.00,



2) w okresie od I kwietnia do 30 wrzeSnia we wszystkie dni tygodnia: 10.00-18.00,

3) Punkt Informacji Turystycmej i Zamek sq zamknigte:

a) 1 stycznia (Nowy Rok),

b) w sobotg i niedzielg wielkanocn6

c) 1 listopada,

d) 24 i25 grudna.

$ 3. 1 Fotografowanie i filmowanie jest dozwolone we wszystkich pomieszczeniach Zamku,
z zastrzeLeniem przepis6w odrgbnych.

2.Umiesz,czanie jakichkolwiek reklarr, ogloszefi, obwieszczef, szyld6w czy ozlrlaczeh na zewrL4trz
i wewr,4trz Zamk:ljest dozwolone wyl4cmie za zgod4Dyrekora wyraZon4 w fomrie pisemnej.

$ 4. 1. Udostgpnianie pomieszczef, dztedzirtca iwz,4dzen na Zamku nastgpuje pod warunkiem zgodno6ci
z celami statutowymi Zamla+ atali:n celami oraz wskalnikami produktu i rezultatu prqekhr, kt6rymi s4
w szczeg6lno6ci:

1) przebudowa i remont istniejqcych obiekt6w u2ytecznoSci publicznqj ksztaltuj4cych metropolitalny
wizerunek regionu (cel gl6wny Regionalnego Programu Operacyjnego),

2) firzymzloie i wzbogacanie funkcji miejskich gl6wnych w9zl6w sieci osadniczej wojew6dztwa 614skiego,
pozwalaj4cych im konkurowai w skali kraju i Europy oraz speftria6 swoje zadania wobec regionu,

3) wykeowanie markowego produktu turystyki kulturowej w historycznym mie6cie przygranicznym
Raciborzu, co wplynie na zwigkszenie atrakcy'noSci turystycznej ziemi raciborskiej, zwigkszenie
konkurency'no&:i lokalnej gospodarki oraz atrakcyjno6ci inwestycyjnej powiatu xaciborskiego,

4) stworzenie nowych miejsc pracy na etapie realizacji i eksploatacji projektu,

5) zwigkszenie dostgpnodci do nowoczesnej infrastruktury kulturalno - turystyczrej,

6) zwigkszenie liczby os6b korzystaj4cych z nowoczesnej infrastruktury kulturalno - turystycznej,

7) zwigkszenie Swiadomo5ci narodowej Po1ak6w,

8) wmocnienie pozycji powiatu raciborskiego w regionie jako regionalnego osrodka wzrostu,

9) rozw6j gospodarczy regionu poprzez zwigkszenie atrakcyjnodci powiatu raciborskiego jako aktywnego
o6rodka kulturorvo - turystycznego: dodatkowe przychody dla branzy turystycznej i uslugowej ,

10) organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, regionalnym, kajowyo i mig&ynarodowyrr,
stanowiqca zarazem rezultaty projektu.

2. Regulamin dotyczy udostgpniania:

1) sali konferencyjnej w budynku D i sali narad w budynku F,

2) sal seminaryjnych i powierzchni - sal na poddaszu w budynku D,

3) powierzchni - sal warsztatowych w budynku D,

4) dziedzlfica (ze scen4 plenerow$,

5) dziedziirca zwyposa:iieniem (scena plenerowa, naglodnienie, oSwietlenie), znajduj4cych si9 naZamJa4

6) pomieszczerfi, dokalizowanych w piwnicach budynku D.



3. Powierzchnie pomieszczef, o kt6rych mowa w ust. 2 wynosz4:

1) sale na poddaszu budynku D:

-D3.4.-  10,6#,

- D.3.5. - 14,5 m2,

- D.3.6. - t7,2 m2,

-D.3.7 . -.16,9 m2,

- D.3.8. - 16 m2 (plus 8,5 m2),

2) sala konferencyjna i sale seminaryjne na tr pigtrze budynku D:

a) sala konferencl na - 203,9 m2,

b) sala seminaryjna D.2.1.- 40,3m2,

c) sala semmaql-na D.2.4.-25,8#,

3) sale warsztatowe na I pigtrze budynku D:

a) sala warsztatowa D.1 .l . - 40 m2,

b) sala warsztatowa D.l.2. - 28,8 m2,

4) sala narad w budynku F:

a) sala narad - 30, 1 5 m2,

5) powierzchnie, zlokalizowane w piwnicaoh budlrnku D - 317,10 m2.

4. Pomieszczeni4 zlokalizowane w piwnicach budyrku D na Zamku sq przenatzoae do wykorz5rs -nia

na prowadzenie &ialalno6ci gospodarczej w zakesie gastronomii, z zarhowaniem warunk6w okredlonych
w niniejszym regulamin'ie i pzspigastr odrgbnych.

5. Oddanie pomieszczef, o kt6rych mowa w ust. 2 - 4 w najem lub dzier2awg na czas omaczony dhuhszy
ni2 3lata lub na czas niennncznny, nastqpuje zgodnie z ptzepisami odrgbnyni, w szczeg6lnoSci ustaw4
zdnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo6ciami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
zp6in. zm').
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