
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.252.2018
BURMISTRZA MIASTA WISŁA

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie określenia imprez i kiermaszy organizowanych w roku 2019 za zgodą Burmistrza Miasta 
Wisła

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z §5 i §7 Uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła 
z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia 
inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (tekst jednolity: 
Dz.Urz.Woj.Śl.z 2017 r. poz. 151 z poźn. zm.) oraz na podstawie §6 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 ustalonego Uchwałą nr XLII/512/2010 Rady Miasta 
Wisła z dnia 25 lutego 2010 r. (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2017 r. poz. 152 z poźn. zm.)

Burmistrz Miasta Wisła
zarządza, co następuje:

§ 1. 

1. Z zastrzeżeniem §2 i §3 określa się imprezy i kiermasze organizowane w roku 2019 za zgodą Burmistrza 
Miasta Wisła, podczas których, stosownie do §5 i §7 Uchwały Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 
29 kwietnia 2010 r., dopuszczona jest sprzedaż towarów i usług.

2. Wykaz imprez i kiermaszy, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Strefy lokalizacji stanowisk handlowych, na Placu Hoffa określono w załączniku nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dopuszcza się handel następującym asortymentem:

1) produkty lokalne, tj. produkowane na obszarze powiatu cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego lub Frýdek-
Místek (Republika Czeska),

2) wyroby z drewna,

3) sztuka ludowa, rękodzieło, rzemiosło, twórczość artystyczna,

4) słodycze,

5) napoje gorące i zimne oraz alkohole,

6) fotele masujące,

7) baloniki dziecięce.

2. Nie dopuszcza się do handlu następującego asortymentu mimo przynależności do grupy wskazanej w ust. 1:

1) zabawki i pamiątki niebędące produktami lokalnymi w rozumieniu ust. 1 pkt 1,

2) galanteria skórzana,

3) odzież, w tym bielizna, czapki, szaliki, rękawiczki, obuwie,

4) perfumy,

5) okulary,

6) żywność, w tym warzywa, owoce, ryby.
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§ 3. 

1. Zgodnie ze wskazaniem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, dopuszcza się do handlu 
w pierwszej kolejności asortyment wskazany w §2.

2. W przypadku dysponowania wolnymi lokalizacjami, dopuszcza się zgodnie z kolejnością:

1) asortyment związany tematycznie z imprezą, za wyjątkiem:

a) usług wróżenia i im podobnych.

§ 4. 

Powierza się wykonanie zarządzenia inkasentowi opłaty targowej.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej www.wisla.pl.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.252.2018
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 23 listopada 2018 r.

Lp.
DATA

IMPREZY
NAZWA IMPREZY MIEJSCE SPRZEDAŻY

DODATKOWE
DNI

KIERMASZU
OGRANICZENIA

1 -
Kiermasz Świąteczno-
Noworoczny

Plac Hoffa (*)
od 02.01.2019
do 06.01.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

2 13.01.2019 27 Finał WOŚP Plac Hoffa (*) 12.01.2019
zgodnie z §2
zarządzenia

3 - Weekend w Wiśle Plac Hoffa (*)
od 19.01.2019
do 20.01.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

4 - Weekend w Wiśle Plac Hoffa (*)
od 26.01.2019
do 27.01.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

5 - Weekend w Wiśle Plac Hoffa (*)
od 02.02.2019
do 03.02.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

6 - Weekend w Wiśle Plac Hoffa (*)
od 09.02.2019
do 10.02.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

7 - Weekend w Wiśle Plac Hoffa (*)
od 16.02.2019
do 17.02.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

8 - Weekend w Wiśle Plac Hoffa (*)
od 23.02.2019
do 24.02.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

9 - Weekend w Wiśle Plac Hoffa (*)
od 02.03.2019
do 03.03.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

10 - Taniec na Śniegu Plac Hoffa (*)
od 09.03.2019
do 10.03.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

11 16.03.2019
XVI Międzynarodowy Rajd Narciarsko-

Pieszzy „Ku źródłom Wisły”
Plac Hoffa (*) 17.03.2019

zgodnie z §2 oraz
§3 ust2 pkt1
zarządzenia

12 22.03.2019 Sport jest lepszy od komputera Plac Hoffa (*)
od 23.03.2019
do 24.03.2019

zgodnie z §2 oraz
§3 ust2 pkt1
zarządzenia

13 - Weekend w Wiśle Plac Hoffa (*)
od 30.03.2019
do 31.03.2019

zgodnie z §2
zarządzenia

* strefy wskazane w załączniku nr 2
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.252.2018
Burmistrza Miasta Wisła
z dnia 23 listopada 2018 r.
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