
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/1465/14 
Rady Miejskiej Wrocławia 
z dnia 10 kwietnia 2014 r.1) 

 
 
1. Wykaz miejsc, w których dopuszcza się handel poza budynkami 

 
Po jednym miejscu: 

1) w południowo-wschodniej części placu Bohaterów Getta - przy ścianie szczytowej budynku 
przy ulicy Szajnochy nr 7-9; 

2) na ulicy Piaskowej na odcinku pomiędzy wejściem do Hali Targowej a ulicą Świętego Ducha. 
3) wzdłuż zachodniej elewacji budynku przy ulicy Piaskowej nr 13; 
4) pomiędzy ścianami szczytowymi budynków przy ulicach: Kazimierza Wielkiego nr 9 i 

Ruskiej nr 51; 
5) wzdłuż północnej elewacji budynku przy ulicy Psie Budy nr 3-4; 
6) po wschodniej stronie ulicy Świdnickiej - na odcinku pomiędzy ulicą Podwale i ulicą Bożego 

Ciała; 
7) po zachodniej stronie ulicy Świdnickiej na odcinku pomiędzy ulicą Podwale i Promenadą 

Staromiejską; 
8) pomiędzy ścianami szczytowymi budynków położonych przy ulicach Piotra Skargi nr 31 i 

Oławskiej nr 35; 
9) przy wschodniej stronie skrzyżowania ulicy Oławskiej z ulicą Piotra Skargi - na utwardzonym 

terenie pomiędzy torami tramwajowymi a północną jezdnią ulicy Oławskiej; 
10) na placu Nowy Targ - wzdłuż południowych elewacji budynków nr 20 i 21; 
11) na placu Tadeusza Kościuszki - na chodniku przy północno-wschodnim skwerze wzdłuż ulicy 

Świdnickiej; 
12) po zachodniej stronie ulicy Kuźniczej na odcinku pomiędzy ulicami Nożowniczą i Kotlarską; 
13) w przejściu przez budynek przy ul. Świdnickiej nr 6. 

 
2. Wykaz miejsc, w których dopuszcza się prowadzenie działalności gastronomicznej z pojazdu 
 

1) na Wyspie Słodowej – 2 miejsca; 
2) przy ulicy Bożego Ciała (obok Galerii Na Odwachu) – 1 miejsce; 
3) na Promenadzie Staromiejskiej (przy skrzyżowaniu alei Juliusza Słowackiego i ulicy 

Podwale) – 1 miejsce dla wózka rowerowego; 
4) pomiędzy budynkiem przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr 9 a ulicą Ruską – 1 miejsce; 
5) po wschodniej stronie ulicy Świętej Katarzyny, przy skrzyżowaniu z ulicą Jana Ewangelisty 

Purkyniego – 1 miejsce; 
6) po wschodniej stronie ulicy Jana Styki i Wojciecha Kossaka, przy skrzyżowaniu z ulicą Jana 

Ewangelisty Purkyniego – 1 miejsce; 
7) po południowej stronie ulicy Księcia Witolda (przy wjeździe z Mostu Uniwersyteckiego) –  

1 miejsce dla wózka rowerowego; 
8) po wschodniej stronie ulicy Garncarskiej przy wjeździe na Plac Polski – 1 miejsce; 
9) 1 miejsce przy bulwarze Piotra Włostowica – przy kościele NMP Na Piasku. 

 
 
 
 
 
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 uchwały nr XXXII/686/16 Rady Miejskiej Wrocławia z 
dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę nr LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 
kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 
2016 r. poz. 5478). 
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