
UCHWAŁA NR XLII/768/2021 
Rady Miejskiej Władysławowa 

z dnia 29 grudnia 2021r. 

w sprawie: ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) 
obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Władysławowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 11b ust 1 i 2 oraz art. 11c ustawy  
z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 919 ze zm.), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 Ustala się jedną strefę cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób taksówkami 
na terenie Gminy Władysławowo, która pokrywa się z obszarem leżącym w granicach 
administracyjnych Gminy Władysławowo.  

§ 2 Określa się cztery taryfy opłat: 

1. Taryfa I obowiązuje w dni powszednie w godz.6.00- 22.00 
2. Taryfa II obowiązuje w dni powszednie w godz. 22.00-6.00, niedziele i święta w ciągu całej 

doby oraz 24. XII i 31.XII od godz. 16.00 
3. Taryfa III obowiązuje przy wyjazdach poza strefę cen bez wykorzystania jazdy w kierunku 

powrotnym w dni powszednie w godz. 6.00- 22.00 
4. Taryfa IV obowiązuje przy wyjazdach poza strefę cen bez wykorzystania jazdy w kierunku 

powrotnym w dni powszednie w godz. 22.00- 6.00, niedziele i święta w ciągu całej doby oraz 
24. XII i 31.XII od godz. 16.00 

§ 3 Ustala się następujące ceny maksymalne za przewozy taksówkami na terenie Gminy 
Władysławowo:  

Opłata początkowa za wynajęcie taksówki dla wszystkich taryf:   
10,00 zł 

Opłata za 1 km w taryfie I: 3,30 zł 

Opłata za 1 km w taryfie II:                4,95zł 

Oplata za 1 km w taryfie III: 6,60 zł 

Opłata za 1 km w taryfie IV:   9,90 zł 

Opłata za 1 godzinę postoju w taryfie III 40,00 zł 

Opłata za 1 godzinę postoju w taryfie I, II  i IV 60,00 zł 

                
§ 4 Traci moc Uchwała Nr XIX/268/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 lutego 2020r.  
w sprawie: ustalenia cen maksymalnych oraz określenia strefy cen (stawek taryfowych) 
obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Gminy Władysławowo. 

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa. 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

  



 
Uzasadnienie: 

Zgodnie z treścią art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) to do kompetencji Rady Gminy należy ustalanie cen za przewozy 

taksówkami na terenie gminy. Z kolei ustawodawca w art. 11 c ww. ustawy przesądził, że „ceny 

i stawki taryfowe, o których mowa w art. 11b, mają charakter cen i stawek taryfowych 

maksymalnych.”  

Z wnioskiem o zmianę obowiązującej uchwały zwróciło się Stowarzyszenie Taxi Plus 
Władysławowo, pismem z dnia 29.11.2021r. 2020r. proponując zwiększenie ceny początkowej  
opłaty za 1km we wszystkich taryfach oraz ustanowienia jednej stawki opłaty za godzinę postoju. 

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Władysławowa na posiedzeniu w dniu  
15 grudnia 2021r. analizując stawki zaproponowane przez Stowarzyszenie Taxi Plus Władysławowo, 
dotychczas obowiązujące stawki za przejazd w poszczególnych taryfach oraz koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej polegającej na transporcie osób taksówką (tj. koszty paliwa, wysokość 
składek ZUS, opłaty za ubezpieczenie pojazdu, amortyzacja itp.), przychylili się do wniosku 
Stowarzyszenia. 

Mając na uwadze fakt, że uchwała stanowi akt prawa miejscowego jej regulacje wejdą w życie  

po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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