UCHWAŁA NR XXXVII/63/13
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych za
przewozy taksówkami osobowymi na terenie gminy–miasto Grudziądz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r., poz. 594), w związku z art. 8 ust. 1 i 3 oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca
2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013r., poz. 385) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się na terenie gminy – miasto Grudziądz jedną strefę taryfową obowiązującą
przy przewozie osób i ładunków taksówkami.
§ 2. 1. Ustala się następujące ceny urzędowe o charakterze maksymalnym za przewozy
taksówkami osobowymi w granicach administracyjnych gminy–miasto Grudziądz:
1) opłata początkowa we wszystkich taryfach - 6,50 zł.
2) opłata za 1 km w taryfie zwykłej – 3,00 zł.
3) opłata za 1 km w taryfie świątecznej i nocnej – 4,50 zł.
4) opłata za 1 godzinę postoju w taryfie zwykłej – 30,00 zł.
5) opłata za 1 godzinę postoju w taryfie świątecznej i nocnej – 45,00 zł.
2. Taryfa zwykła obowiązuje we wszystkie dni od godziny 6.00 do 22.00, za wyjątkiem
niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy.
3. Taryfa świąteczna i nocna obowiązuje we wszystkie dni od godziny 22.00 do 6.00 oraz
w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy przez całą dobę.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/108/00 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia
25 października 2000 r. w sprawie określenia stref cen (stref taryfowych) obowiązujących
przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie gminy – miasta Grudziądz.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2013 r.,
poz.385):
Rada gminy może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w gminnych przewozach pasażerskich oraz za przewozy taksówkami na terenie gminy.
W mieście stołecznym Warszawie uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy.
Podstawą przygotowania projektu Uchwały w sprawie stref taryfowych dla taksówek
oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami
osobowymi na terenie gminy–miasto Grudziądz było wystąpienie środowiska taksówkarzy
celem prawnego określenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami osobowymi.
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