
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze 
Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 422 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.), w związku 
z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za 
pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M. P. z 2019 r. poz. 141), 
art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum 
Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 3, w kwocie 309 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/511/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 marca 2017 r.                
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum 
Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 422 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 poz. 2137, zpóźn. zm.) za pobyt w izbie wytrzeźwień pobiera
się opłaty, których wysokość określa, zgodnie z art. 422 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

Na podstawie kalkulacji, sporządzonej przez Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu,
uwzględniającej koszty bezpośrednie i pośrednie oraz planowaną ilość pacjentów, przeciętny koszt pobytu
w izbie wytrzeźwień wyniesie 309 zł i na takim poziomie ustalona zostaje opłata za pobyt w izbie
wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

Id: 2416514B-534F-4AFB-BCA2-8D79A035D50B. Projekt Strona 2




