
ZARZĄDZENIE  NR 2004/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 listopada 2004 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
Uchwały  Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem 
osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień w Krakowie

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220,  Nr 62  poz. 558,  Nr 113  poz. 984,  Nr 153  poz.1271,  Nr 214 poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) zarządza się co 
następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przekazuje pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta 
Krakowa w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Izby 
Wytrzeźwień w Krakowie.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/



Druk Nr                                                                              Projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
Z DNIA

w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Izby 

Wytrzeźwień w Krakowie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142  poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23  poz. 220,  Nr 62  poz. 558,  Nr 113  poz. 984,  Nr 153  poz.1271, Nr 214  

poz. 1806, z  2003 r. Nr  80  poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z 

art. 39, art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147  poz. 1231; zm.:  Nr 167  poz. 1372, z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 

1143, z 2004 r. Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597)  oraz § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz 

organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. 

U. Nr 20 poz. 192) Rada Miasta Krakowa uchwala ,  co następuje: 

§ 1

Ustala się wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Izby Wytrzeźwień 

w Krakowie w kwocie 250 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady



UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra  Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 

r. w sprawie trybu doprowadzania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb 

wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego   

(Dz. U. Nr 20 , poz. 192 ). W § 29 tego rozporządzenia ustalono, iż maksymalna wysokość opłaty 

związanej z pobytem  osoby przyjętej do izby wynosi 250 zł.

W takiej też wysokości Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr XLV4/430/04 z dnia 28 kwietnia 2004 

r. w sprawie ustalenia na 2004 r. wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Izby 

Wytrzeźwień w Krakowie  ustaliła opłatę , która obowiązuje od dnia 28 kwietnia 2004 r. do dnia 

31 grudnia 2004 r. 

W związku z powyższym, aby Izba mogła od 1 stycznia 2005 r. legalnie pobierać opłaty za pobyt  

konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały i ustalenie wysokości opłaty na maksymalnym 

poziomie, który i tak  jest niższy niż rzeczywiste koszty pobytu w Izbie. 

Według planu na 2005 r. koszt pobytu w Izbie kształtuje się na poziomie 319 zł.

Ściągalność należności z tytułu pobieranych opłat wynosi 55%.

Jak z powyższego wynika, mimo ustalenia wysokości opłaty na maksymalnym poziomie  

działalność Izby wymagać będzie przyznania dodatkowych środków z budżetu Miasta Krakowa.

Do czasu ustalenia maksymalnej wysokości opłaty na poziomie 250 zł opłata za pobyt w Izbie 

ustalana na gruncie poprzednio obowiązującego rozporządzenia wynosiła  315 zł


