HALJALA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Võsu

22. mai 2019 nr 282

Kaubanduse korraldamine ja müügipiletite hinna kehtestamine
Kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 1 ja § 18 lõike 1 alusel.
Haljala Vallavalitsus otsustab:
1. Kinnitada tänavakaubanduse sh kandekaubanduse müügipiletite hinnad järgmiselt:
1.1. kiosk (Mere tn 49a, Võsu alevik)
üks päev
5.00 eurot;
10 päeva
25.00 eurot;
üks kuu
40.00 eurot.
1.2. müügikoht (Mere tn 49a, Võsu alevik)
üks päev
3.00 eurot;
10 päeva
15.00 eurot;
üks kuu
25.00 eurot.
1.3. müügikoht (Tallinna mnt 1b, Haljala alevik)
üks päev
3.00 eurot;
10 päeva
15.00 eurot;
üks kuu
25.00 eurot.
2. Määrata Võsu alevikus, lisaks Mere tn 49a, alad kus on lubatud tänavakaubandus vastavalt
lisale (lisa) ja kinnitada nimetatud aladel tänavakaubanduse müügipiletite hinnad järgmiselt:
 elektri võimalusega müügikoht E-N üks päev 15.00 eurot, R-P üks päev 20.00
eurot ja kogu nädalavahetus R-P 40.00 eurot;
 elektri võimaluseta müügikoht E-N üks päev 10.00 eurot, R-P üks päev 15.00
eurot ja kogu nädalavahetus R-P 35.00 eurot.
3. Punktis 2 kaubandustegevuseks määratud aladel kauplemiseks kauem kui üks nädalavahetus
sõlmitakse kauplejaga eraldi maakasutuse leping. Leping sõlmitakse üldjuhul kuni kolmeks
kuuks. Elektri võimalusega müügikoht hinnaga 250 eurot kuus ja elektri võimaluseta
müügikoht 150 eurot kuus.
4. Kandekaubandus, mis toimub müüja käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt
kantavast või kaasaveetavast inventarist, on lubatud Võsu alevikus vallale kuuluval
territooriumil ja rannaalal. Rannaalale on lubatud teenuse osutamiseks paigaldada ainult
igapäevaselt teisaldatavaid vahendeid.
5. Kaupleja tegevuskoha kooskõlastab majandus- ja planeerimisosakond.
6. Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalituse 8. mai 2019 korraldus nr 245 „Kaubanduse
korraldamine ja müügipiletite hinna kehtestamine“.
7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
8. Korralduse peale võib esitada Haldusmenetluse seaduse alusel vaide Haljala Vallavalitsusele
(asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik) või Halduskohtumenetluse seadustiku alusel kaebuse
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajasse (Kooli tn 2, Jõhvi) 30 päeva jooksul korralduse
saamise päevast arvates.
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Kaubandustegevuseks lubatud alad on märgitud punasega.

