UCHWAŁA NR XLIII/344/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej "A" Uzdrowiska Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr
167, poz. 1399 z późn.zm.) Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się następujące lokalizacje punktów handlowych na obszarze strefy ochronnej "A" Uzdrowiska
Lądek-Zdrój, z przeznaczeniem na sprzedaż pamiątek, wyborów ludowych, produktów regionalnych lub
o podobnym charakterze:
L.p.

Numer działki,obręb

Opis miejsca lokalizacji

1

106, Stary Zdrój

Wzdłuż chodnika ulicy Wolności

2

343, Stary Zdrój

Plac pomiędzy "Domem Zdrojowym", a amfiteatrem

3

341, Stary Zdrój

Ulica Cienista

4

107, 108/2, Stary Zdrój

Plac Mariański - przy Zakładzie Przyrodoleczniczym "Wojciech"

5

342, Stary Zdrój

Aleja Modrzewiowa

6

327/2, Stary Zdrój

Tarasy w Parku "Jana Pawła II"

§ 2. Burmistrz Lądka-Zdroju może wyrazić zgodę na lokalizację punktów handlowych w innych miejscach niż
wskazane w § 1, w przypadku imprez okolicznościowych, znajdujących się w haromonogramie imprez gminnych.
§ 3. Szczegółowe usytuowanie punktów handlowych , o których mowa w § 1 określa Burmistrz Lądka-Zdroju,
wydając każdorazowo zgodę na usytuowanie punktu handlowego.
§ 4. Wniosek o wyrażenie zgody na usytuowanie punktu handlowego winien zawierać : wiekość, wystrój,
formę, kolorystykę i inne elementy charakterystyczne stoiska oraz asortyment, jaki będzie sprzedawany w stoisku,
a także pisemną zgodę właściciela terenu/użytkownika wieczystego lub zarządcy, na którym ma być stoisko.
§ 5. Opłata za sprzedaż w punktach handlowych w strefie ochronnej "A" pobierana jest przez inkasenta opłaty
targowej, zgodnie z obowiązującymi stawkami opłaty targowej i jej zasadami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju
Leszek Pazdyk
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Uzasadnienie
Lokalizacja punktów handlowych w strefie ochronnej "A" Uzdrowiska, może być wskazana Uchwałą Rady
Miejskiej, w związku z tym, Burmistrz Lądka-Zdroju, zaproponował miejsca lokalizacji tych punktów, biorąc pod
uwagę zawnioskowane przez mieszkańców miejsca oraz charakter i specyfikę częśći uzdrowiskowej miasta.

Burmistrz osoba pełniąca
funkcję Burmistrza
Kazimierz Szkudlarek
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