UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1367/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi .
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r . Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
Nr 97, poz. 1050 ze zm.) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z
2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XLI/1367/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen
urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 14,
poz. 469) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się jedną strefę opłat. Obszar strefy pokrywa się z obszarem zabudowanym Wrocławia, a jego
granicę oznacza się znakami drogowymi D-42 „obszar zabudowany” i D-43 „koniec obszaru zabudowanego”.
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się dwie taryfy opłat, z których:
1) taryfa pierwsza (1) obowiązuje w godzinach od 6.00 do 23.00 we wszystkie dni z wyjątkiem niedziel i
świąt ustawowo określonych;
2) taryfa druga (2) obowiązuje w godzinach od 23.00 do 6.00 w dni powszednie oraz w niedziele i
święta ustawowo określone w ciągu całej doby”.
3) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Należność za przewóz taksówką określa wskazanie taksometru, ustawionego w zależności od strefy
cen na taryfę pierwszą lub drugą zgodnie z postanowieniami §§ 2 i 3”.
§2
Załącznik nr 1 do uchwały w dotychczasowym brzmieniu traci moc i zostaje zastąpiony załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§3
Załącznik nr 2 do uchwały w dotychczasowym brzmieniu traci moc i zostaje zastąpiony załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§4
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§5
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 243 – 25499 –Poz. 3822
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
JACEK OSSOWSKI

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. (poz. 3822)
Maksymalne stawki cen (urzędowych) za przejazdy taksówkami osobowymi
1. Opłata początkowa–
obejmująca zajęcie miejsca w taksówce i należność za pierwszy odcinek drogi – 6,00 zł.
długość pierwszego odcinka drogi na taryfie pierwszej (1) – 1 km.
2. Stawka za jeden kilometr na taryfie pierwszej (1) – 3,00 zł.
Taryfa 1 (miejska, dzienna – w dni powszednie od 6.00 do 23.00)
3. Stawka za jeden kilometr na taryfie drugiej (2) – 4,50 zł.
Taryfa 2 (miejska, nocna – 23.00 do 6.00 oraz w niedziele i święta)
4. Stawka za jedną godzinę postoju na każdej z taryf – 25,00 zł.

5. Wartość jednostki taryfowej – 1,50 zł.
6. Stała taryfy c = 2
Wzór tabliczki informacyjnej
Ceny obowiązujące w tej taksówce:
1. Za zajęcie miejsca i pierwszy przebyty odcinek drogi .................zł.
2. Za 1 km : Taryfa 1 (miejska, dzienna – w dni powszednie od 6.00 do 23.00) .................zł.
Taryfa 2 (miejska, nocna – od 23.00 do 6.00 oraz w niedziele i święta) .................zł.
3.

Za 1 godzinę postoju .................zł.

Wielkość tabliczki informacyjnej – format A5

