
 

 

OBWIESZCZENIE NR 11/2016 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 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 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 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 2010 r. Nr 53 poz. 820), z uwzględnieniem: 

1) zmian objętych obwieszczeniem Nr 1/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca 2014 r., opublikowanym  

w dniu 7 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Sla z 2014 r. poz. 2128); 

2) zmian wprowadzonych uchwałą Nr V/68/2015 Rady Miasta Wisła z 26 marca 2015 r. zmieniającą 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 (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015 r. poz. 2128), która weszła w życie z dniem 23 kwietnia 

2015 r. 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2017 r.
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 11/2016 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

Uchwała Nr XLII/512/2010 

Rady Miasta Wisła 

 

z dnia 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 

(tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2016 r.) 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt, 11 i 14, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 

 

Rada Miasta Wisła 

uchwala co następuje: 

§ 1. Ustalić regulamin porządkowy 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 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Wisła nr XVII/218/2008 z dnia 28 lutego 2008r w sprawie ustalenia 

Regulaminu porządkowego Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy 1 Maja - od 

skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa i ulicy Pawła Stellera. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła oraz poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wiśle. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/512/2010 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

Regulamin porządkowy terenu Parku im. Stanisława Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ulicy Pawła 

Stellera i ulicy 1 Maja - od skrzyżowania z ulicą Olimpijską do skrzyżowania z ulicą Bolesława Prusa 

§ 1. Teren Parku im. St. Kopczyńskiego, Placu Bogumiła Hoffa, ul. Pawła Stellera i ul. 1 Maja – od 

skrzyżowania z ul. Olimpijską do skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa zwany sektorem, stanowi strefę 

ograniczonego ruchu pojazdów i jest przeznaczony głównie dla ruchu pieszych. 

§ 2. W sektorze obowiązuje regulamin określający zasady prowadzenia handlu, usług gastronomicznych 

i rozrywkowych oraz zasady ruchu pojazdów i zachowania osób. 

§ 3. 1. Podczas kiermaszy, a także innych imprez organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisła 

dopuszcza się w sektorze prowadzenie działalności handlowej, usług gastronomicznych lub rozrywkowych na 

zasadach określonych w Uchwale Rady Miasta Wisła w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłatach. 

2. <uchylono>. 

3. Zajęcie pasa drogowego w sektorze w celu prowadzenia działalności handlowej, usług gastronomicznych 

lub rozrywkowych odbywa się wyłącznie podczas organizowania kiermaszy na zasadach określonych 

w art. 40 ustawy z dnia 21.03.1998 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 nr 19, poz.115) 

§ 4. 1. Lokalizacji stoisk handlowych, usługowych i gastronomicznych z uwzględnieniem dróg 

ewakuacyjnych i przeciwpożarowych w sektorze dokonuje inkasent określony w uchwale, o której mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

2. Inkasent wskazuje miejsce i pobiera dzienną opłatę targową w wysokości określonej w uchwale, o której 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu. 

3. Lokalizacji poszczególnych stoisk dla prowadzenia określonej działalności w sektorze dokonuje się 

w godzinach od 8.00 do 11.00. 

4. Lokalizacji nie można samowolnie zmieniać ani odstępować osobom trzecim. 

5. W sektorze nie lokalizuje się stoisk, które w zakresie swych usług wykorzystują urządzenia napędzane 

silnikami spalinowymi. 

6.
1) 

Wjazd pojazdów do sektora jest dopuszczony wyłącznie kierowcom posiadającym zezwolenie na 

wjazd. Wzór kart wjazdowych, wydawanych przez Komendanta Straży Miejskiej, stanowi załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

7. Stoiska zlokalizowane w sektorze muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a do 

sprzedaży można wprowadzać artykuły i usługi, których sprzedaży w danych warunkach, nie zabraniają 

przepisy szczególne. 

8. Prowadzący działalność winni posiadać na stoisku, do wglądu osób kontrolujących, dokumenty 

wymagane przepisami prawa do prowadzenia określonej działalności. 

9. Prowadzący działalność ponoszą odpowiedzialność za stan techniczny stoiska, utrzymanie porządku 

wokół stoiska, zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, przeciwpożarowych i przestrzeganie 

przepisów bhp na stoisku. 

10.
2) 

<uchylono>. 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr V/68/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 2015 r. zmieniającej 

uchwałę nr XLII/512/2010 Rady Miasta Wisła z dnia 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. Śląs. z 2015 r. poz. 2128) 
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11.
3) 

Lokalizacja na terenach zielonych jakichkolwiek stoisk jest dopuszczona wyłącznie na drewnianych 

podestach lub sztucznej trawie. 

§ 5. Organizowanie występów artystycznych z akompaniamentem muzyki granej lub odtwarzanej 

z zastosowaniem urządzeń wzmacniających może odbywać się w sektorze na terenach stanowiących własność 

Gminy Wisła po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wiślańskie Centrum Kultury. Zezwolenie winno 

określać szczegółową lokalizację i czas występów artystycznych lub odtwarzanej muzyki. 

§ 6. Uwzględniając charakter i specyfikę planowanego kiermaszu lub imprezy w sektorze, Burmistrz 

Miasta Wisła może wprowadzić ograniczenia dla podmiotów prowadzących działalność handlową, usługi 

gastronomiczne i rozrywkowe w zakresie rodzaju prowadzonej działalności bądź oferowanych towarów i usług. 

§ 6a.
4) 

Podczas imprez i kiermaszy w sektorze, jako dodatkowe miejsca przeznaczone do spożycia napojów 

alkoholowych na miejscu, określa się alejki przylegające do punktów sprzedaży tych napojów. 

§ 7. Prowadzenie działalności z udziałem zwierząt może odbywać się tylko za zgodą Burmistrza Miasta 

Wisła. 

§ 8. Niestosowanie się do zasad prowadzenia działalności w sektorze może skutkować natychmiastowym 

cofnięciem przydzielonej lokalizacji. 

§ 9. 1. Dostawa towarów do sklepów, lokali gastronomicznych oraz stoisk handlowych, gastronomicznych 

i usługowych w sektorze odbywa się zgodnie z istniejącą organizacją ruchu wyłącznie przy użyciu pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w następujących godzinach: 

1) codziennie: od 20:00 do 11:00, 

2) w soboty i niedziele w okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej: od 22:00 do 11:00. 

2. W sektorze mogą pozostać pojazdy, które są nierozłącznie związane z prowadzeniem działalności 

i posiadają przydzieloną lokalizację. Inne pojazdy po „rozłożeniu” stoiska należy niezwłocznie przemieścić na 

parkingi ogólnodostępne. 

3. Wjazd do sektora poza godzinami określonymi w ust. 1 jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody 

Burmistrza Miasta Wisła i powiadomieniu Straży Miejskiej. 

§ 10. W sektorze zabrania się: 

1. Wykorzystywanie na stoiskach mienia Gminy Wisła takich jak ławki parkowe, kosze na śmieci, 

kwietniki. 

2. Rozkładania namiotów, palenia ognisk i biwakowania, 

3. Wchodzenia na scenę i do pomieszczeń służbowych amfiteatru osobom nieupoważnionym. 

4. Wjazdu do Parku im. Stanisława Kopczyńskiego wszelkich pojazdów za wyjątkiem pojazdów 

wymienionych w § 9 ust. 3, służb porządkowych i pojazdów bez silnika. 

§ 11. 1. Kto nie stosuje się do postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu podlega karze 

grzywny. 

2. Postępowanie w sprawach o czyny określone w ust.1 toczy się na podstawie przepisów Kodeksu 

Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. 

 

                                                                                                                                                                                    
2) 

Uchylony przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
3) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
4) 

Dodany przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/512/2010 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

 

Wzór karty wjazdowej 
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