
  

UCHWAŁA NR LVI/808/22 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej 

Miasta Białegostoku 

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.1)), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 78 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 oraz § 79 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek 

oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, 

ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom 

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1606 ze zm.2)) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, prowadzonych przez Miasto 

Białystok, w wysokości określonej w załącznikach do niniejszej uchwały: 

1) załącznik Nr 1 - cennik opłat za noclegi i zakwaterowanie w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 

w Białymstoku, ul. Dobra 3, 15-034 Białystok; 

2) załącznik Nr 2 - cennik opłat za korzystanie z basenu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok; 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/442/20 Rady Miasta Białystok z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej Miasta Białegostoku 

(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 4128). 

§ 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 z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2022 r. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Prokorym

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 911 i poz. 1599. 
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