
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie : ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w mieście 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r 

poz. 594, z 2013 r. poz. 645) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Handel na terenie miasta Bartoszyce odbywa się na targowiskach stanowiących własność Gminy 

Miejskiej Bartoszyce:  

a) przy ul. Kętrzyńskiej,  

b) przy ul. Prusa. 

2. Poza targowiskami, na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, dopuszcza się 

sprzedaż okazjonalną obejmującą:  

a) handel na imprezach okolicznościowych takich jak jarmarki, festyny, kiermasze, imprezy kulturalno-

sportowe itp. oraz handel przedświąteczny w miejscach i terminach uzgodnionych z Burmistrzem Miasta.  

b) handel zniczami i kwiatami, w sąsiedztwie cmentarzy komunalnych przy ul. Leśnej i Kętrzyńskiej.  

c) handel przed sklepami, lokalami handlowymi i innymi obiektami, w których sprzedawane są tego samego 

typu towary, przez osoby prowadzące te placówki.  

§ 2. Przepisów uchwały nie stosuje się do sprzedaży prowadzonej w pasach drogowych, do których stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) 

§ 3. Tracą moc:  

- Uchwała Nr 122/XVI/2000 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie ustalenia 

stałych targowisk na terenie miasta Bartoszyce,  

- Uchwała Nr 298/XXXIV/2002 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przedłużenia 

czasowej lokalizacji Bazaru przy ul. Kętrzyńskiej,  

- Uchwała Nr 40/VII/2003 Rady Miasta w Bartoszycach z dnia 30 kwietnia 2003 r.  w sprawie przedłużenia 

czasowej lokalizacji bazaru przy ul. Kętrzyńskiej,  

- Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia miejsc 

do prowadzenia handlu w mieście. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Tadeusz Kiszluk 
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