
UCHWAŁA NR XXXI/472/2013
RADY MIASTA WISŁA

z dnia 31 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu porządkowego terenu Parku im. Stanisława 
Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 1  Maja - od skrzyżowania z ulicą 

Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa

Na podstawie art. 7  ust. 1  pkt 11 i 14, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1  i ust. 2  pkt 3  i 4  oraz ust. 3  i 4  ustawy 
z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), mając na uwadze 
art. 4  ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami 
przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1  pkt 5  uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 
25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
(Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012 r. poz. 4981 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
porządkowego terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła Stellera i ulicy 
1  Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa (Dz. Urz. Woj. Sla 
z 2013 r. poz.. 4751) wprowadza się następującą zmianę: w załączniku do § 4  po ust. 10 dodaje się 
ust. 11 w brzmieniu: 

„11.  Lokalizacja na terenach zielonych jakichkolwiek stoisk (w tym miejsc przygotowanych do 
konsumpcji) jest dopuszczona wyłącznie na drewnianych podestach lub innych zaakceptowanych przez 
inkasenta opłaty targowej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1  stycznia 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Wisła

Janusz Podżorski
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