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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku 

Na podstawie art. 422 ust. 1oraz ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.11191)) i Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 stycznia 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub 
jednostce Policji, po waloryzacji (M.P z 2022 r. poz. 118) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku w kwocie 320,00 zł. (słownie: 
trzysta dwadzieścia złotych). 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/552/17 Rady Miasta Białystok z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwien w Białymstoku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2469 i Dz.U. z 2022 r. 

poz. 24 i 218. 
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UZASADNIENIE 

 
W związku z art. 422 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.) ustalenie opłaty za pobyt 

w izbie wytrzeźwień należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Określając wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień należy uwzględnić przeciętny koszt pobytu 

osoby przyjętej do Izby. W Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku przeciętny koszt pobytu osoby przyjętej w 

2021 roku wyniósł 389 złotych. Opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, pomimo rosnących kosztów nie była 

podwyższona od 2017 roku. 

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie maksymalnej 

wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (  MP  z 

2022r. poz.118) - maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień może wynosić 343,54 zł. 
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