
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/413/2013 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały  Nr XLV/555/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie 

uchwalenia regulaminu targowiska położonego w Wiśle na pl. Handlowym 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. 

2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie § 3 ust. 1  

pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisły z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  

Rada Miasta Wisła 

uchwala co następuje: 

§ 1.  W załączniku do uchwały Nr XLV/555/2010  Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2010 roku 

wprowadza sie następujące zmiany:  

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

1. Za handel na targowisku miejskim pobierana jest opłata targowa w wysokości ustalonej przez Radę 

Miasta Wisła.  

2. Dowód uiszczenia opłaty targowej jest ważny w dniu jej pobrania i nie można odstępować go osobom 

trzecim.  

3. Za dzierżawę stoiska handlowego dzierżawca płaci czynsz zgodnie z zawartą umową dzierżawy.  

4. Handlujący zobowiązany jest uiścić opłatę targową u inkasenta przed rozpoczęciem prowadzenia 

działalności handlowej.  

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

1. Dostawy towarów nie mogą stanowić utrudnienia dla ruchu pieszego i kołowego.  

2. Na targowisku w strefie II mogą znajdować się tylko te pojazdy mechaniczne, z których bezpośrednio 

prowadzona jest sprzedaż towarów.  

3. Dopuszcza się parkowanie innych pojazdów niż wymienione w punkcie 2 w przypadku wolnych miejsc 

parkingowych. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 
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§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 
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