Załącznik do Uchwały Rady Miasta Wisły
Nr XLV/384/2006 z dnia 30 marca 2006r.

WYKAZ ARTYKUŁÓW I USŁUG DOPUSZCZONYCH DO SPRZEDAŻY NA TARGOWISKU
§ 1
Do sprzedaży w pergoli i w alejkach Parku Kopczyńskiego dopuszcza się sprzedaż niżej
wymienionych artykułów i usług.
1. Artykuły przemysłowe w szczególności:
1/ artykuły tekstylne z dzianiny,
2/ biżuteria i wyroby z kości, minerały i kamienie półszlachetne, wyroby ze szkła artystycznego
3/ ceramika, garncarstwo,
4/ kosmetyki,
5/ kasety, płyty CD, telefony komórkowe i akcesoria,
6/ kompozycje kwiatowe,
7/ metaloplastyka,
8/ okulary, parasole przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne, kapelusze,
9/ ozdobne zraszacze ogrodowe,
10/pojemniki do przechowywania żywności,
11/obrazy i reprodukcje,
12/skóry, galanteria skórzana, skóropodobna, galanteria zapachowa,
13/pamiątki, wiklina, zabawki,
2. Artykuły spożywcze w szczególności: (stoisko z kilkoma asortymentami)
1/ lody, napoje, owoce, słodycze, soki,
2/ bakalie, wyroby cukiernicze, gofry, miód i wyroby pszczelarskie,
3. Mała gastronomia w szczególności: gyros, hamburgery, hot-dogi, pieczarki, placki,
zapiekanki, ziemniaki, naleśniki
4. Artykuły spożywcze w szczególności: (stoisko z jednym asortymentem)
Chipsy, chrupki, kukurydza, oscypki, pop-corn, wata cukrowa,
5. Napoje alkoholowe
§ 2
Do sprzedaży na Placu Bogumiła Hoffa, na ulicy 1 Maja na odcinku pomiędzy ulicami
Olimpijską i B.Prusa oraz na ulicy Stellera dopuszcza się sprzedaż niżej wymienionych artykułów i
usług.
1. Artykuły przemysłowe i artystyczne w szczególności:
1/ artykuły tekstylne z dzianiny,
2/ biżuteria i wyroby z kości, minerały i kamienie półszlachetne, wyroby ze szkła artystycznego,
3/ ceramika, garncarstwo
4/ kosmetyki,
5/ kasety, płyty CD, telefony komórkowe i akcesoria,
6/ kompozycje kwiatowe,
7/ metaloplastyka,
8/ okulary, parasole przeciwdeszczowe i przeciwsłoneczne, kapelusze,
9/ ozdobne zraszacze ogrodowe,
10/pojemniki do przechowywania żywności,
11/obrazy i reprodukcje,
12/skóry, galanteria skórzana, skóropodobna, galanteria zapachowa,
13/pamiątki, wiklina, zabawki,
14/wyroby twórczości artystycznej i ludowej
15/akcesoria i wyroby pszczelarskie.
2. Usługi różne w szczególności:
1/ malowanie twarzy, włosów, tatuaży,
2/ fryzjerstwo: wykonywanie warkoczyków,
3/ fotografowanie: z maskotkami chodzącymi, foto-kubek
4/ portretowanie: rysowanie malowanie, wycinanie,
5/ muzykowanie, pokazy tańców

