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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

zmieniająca uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska położonego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LVII/617/93 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 11 października 1993 r. w sprawie 
lokalizacji targowiska położonego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej, zmienionej uchwałą Nr LXIV/645/98 
z dnia 25 lutego 1998 r., wprowadza się następującą zmianę: 

- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005 i 1079. 
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„Załącznik Nr 2 do uchwały LVII/617/93 

Rady Miejskiej w Białymstoku 

z dnia 11 października 1993 r. 

 

 

REGULAMIN 

Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku 

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania z targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej 

w Białymstoku. 

§ 2. Targowisko stanowi własność Gminy Białystok i zarządzane jest przez gminną jednostkę 

organizacyjną. 

§ 3. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym 

Regulaminem. 

§ 4. Targowisko jest obiektem całorocznym i ogólnodostępnym, czynnym w dni powszednie w godz. 

6.00-16.00 oraz w niedziele w godz. 6.00-16.00, z wyłączeniem pozostałych dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

§ 5. 1. Na targowisku może być prowadzona działalność handlowa i gastronomiczna, 

z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawa. 

2. Działalność handlowa może być prowadzona w formie: 

a) stacjonarnej (w budynkach i tymczasowych obiektach budowlanych nie złączonych trwale 

z gruntem), 

b) obnośnej prowadzony z ręki, stolików itp. 

3. Działalność handlowa w formie stacjonarnej może odbywać się na terenie targowiska wyłącznie 

na podstawie umowy dzierżawy lub najmu. 

4. Miejsca sprzedaży na targowisku z przeznaczeniem na handel obnośny wskazuje zarządca 

targowiska, na zasadzie umowy rezerwacji miejsc. 

§ 6. Działalność na targowisku mogą prowadzić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

§ 7. Na targowisku mogą być sprzedawane towary rolno-spożywcze, odzież, obuwie, artykuły 

przemysłowe oraz inne artykuły i produkty dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami i na 

warunkach przewidzianych odrębnymi przepisami prawa. 

§ 8. Osoby prowadzące działalność handlową i gastronomiczną na targowisku zobowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu targowiska; 

2) zachowania czystości i porządku w miejscu sprzedaży, zarówno w trakcie handlu jak i po jego 

zakończeniu. 

§ 9. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska i pracowników obsługi targowiska 

należy składać do Prezydenta Miasta Białegostoku.” 

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

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

 W związku ze zmianą podmiotu zarządzającego Targowiskiem Miejskim w Białymstoku istnieje 
konieczność zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku, nadanego 
uchwałą Nr LVII/617/93 Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 11 października 1993 r. w sprawie 
lokalizacji targowiska położonego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej, zmienionej uchwałą Nr 
LXIV/645/98 z dnia 25 lutego 1998 r. 
 Ponadto, konieczność zmiany spowodowana jest uchyleniem dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r.  
o targach i targowiskach (Dz. U z 1951 r. poz. 41, Nr 312 z późn. zm.). 
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