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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo - 
Handlowo - Produkcyjnemu ,,LECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań 

własnych Gminy Białystok obejmujących sprawy targowisk i hal targowych w zakresie Targowiska 
Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 11 i  art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) w związku z  art. 2  i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (Dz. U. z  2021 r. poz. 679) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLVI/673/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok obejmujących sprawy 
targowisk i hal targowych w zakresie Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kawaleryjskiej 
w Białymstoku, wprowadza się następującą zmianę: 

- § 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.  i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

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 

Uchwałami Nr XLVI/673/21  oraz Nr XLVI/674/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.  Rada Miasta 
Białystok zmieniła zakres działalności  PHUP „LECH” sp. z o.o. w Białymstoku poprzez wykreślenie z 
zakresu jej działalności  zadania własnego gminy obejmującego sprawy targowisk i hal targowych w 
zakresie Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku.  

Jednocześnie na mocy powyższej uchwały Nr XLVI/673/21, w ogół praw  
i obowiązków Spółki, w ramach zawartych umów poddzierżaw podmiotów prowadzących działalność 
handlową na Targowisku Miejskim wstępuje Miasto Białystok. 

Wejście w życie powyższych uchwał ustalono na dzień 1 marca 2022 r.  
Zważywszy na konieczność przeprowadzenia procedury cesji umów z wszystkimi podmiotami 

prowadzącymi działalność na targowisku, co wiąże się z koniecznością zachowania stosownych terminów, 
zasadnym jest przesunięcie terminu wejścia w życie powyższych uchwał o dwa miesiące. 

Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie. 
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