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UCHWALA NR 

RADY MIEJSKEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie polqczenia jednostek budietowych o nazwach Hale Targowe 

i Zarzqd Lokali Miejskich. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 201 6 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o flnansach publicznych @z. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska 

w Eodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$1.1.  Z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonuje siq polqczenia jednostek budzetowych 

o nazwach Hale Targowe i Zarzqd Lokali Miejskich. 

2. Polqczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 polega na wlqczeniu Hal Targowych do Zarzqdu 

Lokali Miejskich. 

5 2. Pracownicy Hal Targowych na podstawie art. 23l Kodeksu pracy z dniem 

1 stycznia 201 7 r. stajq sie pracownikami Zarzqdu Lokali Miejskich. 

3. Mienie znajdujqce s i ~  w zarzqlzie Hal Targowych z dniem 1 stycznia 2017 r. 

przejmuje, na podstawie inwentaryzacji wszystkich sldadnikdw majqtku, Zarzqd Lokali 

Miej skich. 

5 4. Naleinoici i zobowiqzania Hal Targowych przejmuje z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Zarzqd Lokali Miejskich. 

tj 5. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi. 



5 6. Uchwala wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 201 7 r. 

Pmewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta Eodzi 



Uzasadnienie 

Hale Targowe, od 26 lipca 1982 r. do 31 paidziernika 1991 r. prowadzily dzialalno8C 
gospodarczq w zakresie targowisk miejskich jako Psuistwowe Przedsiqbiorstwo ,,Targowiska 
Miejskie", nastqpnie od 1 listopada 1991 r. do 30 czerwca 2001 r. jako Gospodarstwo 
Pomocnicze, od 1 lipca 2001 r. do 31 paidziernika 2006 r. jako Zaklad Budietowy, 
a od 1 listopada 2006 r. funkcjonujq jako jednostka budietowa. Obecnie zarzqdzajq 
2 obiektami hal targowych: przy ulicy Mdej 2 (38 lokali uiytkowych) i przy ulicy 
Piotrkowskiej 317 (116 lokali ukytkowych), administrujq nieruchomoSciq przy ulicy 
Ogrodowej 4 oraz 2 targowiskami: opaskq wokcil Hali Gcirniak, targowiskiem 
przy ul. JaraczalKilinskiego. 

Z uwagi na: 
1. systematycznie zrnniejszajqcy siq zakres zadari jednostki budietowej pod nazwq Hale 

Targowe, tj .: 
przekazanie w dzierzawq stowarzyszeniom kupcciw kolejnych targowisk 
wczesniej administrowanych przez Hale Targowe przy ul. Wielkopolskiej 58, 
Tatrzariskiej 105, Felinskiego bez numeru, czqici terenu przy P1. Barlickiego 
i czqSci terenu przy ul. Piotrkowskiej 3 1713 19, 
rezygnacjq z administrowania targowiskami przy ul. Przqdzalnianej 95, 
Piotrkowskiej 3 19, oraz przy skrzyzowaniach ulic: Pomorskiej i Kilihskiego, 
Bohaterciw Westerplattel Organizacji WiN z powodu likwidacji targowisk, 
planowane wylqczenie z administrowania jednostki nieruchomosci 
przy ul. Ogrodowej 4 wzwiqzku z rozstrzygniqtym przetargiem na sprzedai 
ww. nieruchomoici; 

2. rezygnacjq w Lodzi z poboru oplaty targowej zgodnie z uchwaiq Nr XXVIl637116 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwaly 
w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, termindw platnoici i wysokodci 
stawek oplaty targowej nu terenie miasta Eodzi, co skutkowaio zwolnieniem 
HalTargowych z funkcji inkasenta na 6 targowiskach, 16 cmentarzach, 
10 wyznaczonych miejscach do handlu i na pozostalych miejscach do handlu 
(okolo 23) oraz z funkcji inkasenta zastqpczego; 

3. fimkcjonujqcq w strukturach Miasta Lodzi jednostkq budietowq pod nazwq Zarzqd 
Lokali Miejskich - wyspecjalizowanq w administrowaniu i oddawaniu w najem lokali 
uzytkowych; 

zasadne jest polqczenie jednostki budietowej o nazwie Hale Targowe z jednostkq budietowq 
o nazwie Zarzqd Lokali Miejskich. 

Polqczenie ww. jednostek nastqpi wraz z przejqciem 12 pracownikciw Hal Targowych 
przez jednostkq budietowq Zarzqd Lokali Miejskich w trybie art. 23* ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

Skoncentrowanie zadari o analogicznym zakresie (administrowanie lokalarni 
uiytkowyrni) w jednej jednostce budzetowej Miasta Eodzi pozwoli na: 

stosowanie jednakowych zasad udostqpniania majqtku gminnego; 
zapewnienie lepszego wykorzystania potencjalu kadrowego przejmowanego 
zespoh pracownik6w; 
wpisanie w proces tworzenia wyspecjalizowanej komcirki do zarzqdzania zasobem 
lokali uzytkowych Miasta L o h i  w ramach Zarqdu Lokali MiejSkich. 

Polqczenie ww. jednostek budzetowych nie wymaga miany statutu Zarzqdu Lokali 
Miej skich. 


