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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego 
„LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIII/55/90 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 października 1990 r. w sprawie 
utworzenia Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Białymstoku zmienionej uchwałą Nr LII/658/10 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 
22 lutego 2010 r., uchwałą Nr XXXIII/368/12 Rady Miasta Białystok z dnia 18 października 2012 r., uchwałą Nr 
LI/602/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 r. oraz uchwałą Nr XXVII/428/16 Rady Miasta 
Białystok z dnia 28 listopada 2016 r. uchyla się § 1 ust. 3 pkt 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym sprawy dotyczące targowisk i hal targowych są 
zadaniami własnymi gminy. 

Uchwałą Nr VIII/55/90 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 października 1990 r. w sprawie utworzenia 
Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Białymstoku zmienionej uchwałą Nr XXVII/429/16 Rady Miasta Białystok z dnia 28 listopada 2016 r. 
Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowo-Produkcyjnemu „LECH” Sp. z o.o. powierzono sprawy targowisk i hal 
targowych. 

Z uwagi na występujące w ostatnich latach utrudnienia w prowadzeniu przez kupców działalności na 
Targowisku Miejskim, wynikające min. z istotnego ograniczenia handlu przygranicznego oraz stanem epidemii 
wywoływanym wirusem Sars-Cov-2 destabilizującym wymianę handlową, zachodzi potrzeba wprowadzenia 
zmian w funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego w Białymstoku. 

W związku z tym w celu przekazania zarządzania Targowiskiem Miejskim Miastu Białystok konieczna jest 
zmiana przez Radę Miasta Białystok uchwały Nr VIII/55/90 z dnia 26 października 1990 r.  Przekazanie 
dotychczas wykonywanych zadań  przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o. 
o. w zakresie Targowiska Miejskiego wpłynie na podniesienie poziomu stabilizacji uwarunkowań prawnych 
i ekonomicznych oraz obniżenie jego kosztów (brak konieczności wypłaty rekompensaty za prowadzenie 
targowiska dla PUHP „LECH" Sp. z o. o.). 

Przedmiotowy projekt uchwały poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego działającymi na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w okresie od 3 do 
12 listopada 2021 r. 

W związku z powyższym, należy podjąć uchwałę w przedmiotowym zakresie. 
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