Druk 43/20
Uchwała Nr ......................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia..................................
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych
obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawa z 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz. 1050, z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, z 2003 r.
Nr 137 poz. 28, z 2004 r. Nr 96 poz. 959 i Nr 210 poz. 2135, z 2007 r. Nr 166 poz. 1172
i z 2008 r. Nr 157 poz. 976)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje
§1
W uchwale Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie
określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób
i bagażu taksówkami wprowadza się następujące zmiany:
1) §2 otrzymuje brzmienie:
„§2 Ustala się jedną strefę cen obowiązującą przy przewozach osób
i ładunków taksówkami, obejmującą cały obszar miasta Słupska”.
2) uchyla się załącznik nr 2 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

U Z A S A D N I E N I E

1. Stan istniejący
Kwestia stref cen (stref taryfowych) ujęta jest w Uchwale Nr XIX/235/2000 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 roku, w sprawie określenia przepisów
porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami.
Zgodnie z zapisami w/w uchwały obowiązują dwie strefy:
I strefa

- w obszarze zabudowanym miasta Słupsk, określonym znakiem drogowym
E-17 lub D-42 oraz tablicą „koniec drugiej strefy opłat taryfowych”

II strefa

- poza obszarem zabudowanym miasta Słupsk, określonym znakiem drogowym
E-18 lub D-43 oraz tablicą „druga strefa opłat taryfowych”.
Dodatkowo, granice w/w stref ujęte były w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały
Od czasu podjęcia w/w uchwały zmieniły się granice obszaru zabudowanego i tym
samym załącznik do uchwały nie odpowiada stanowi faktycznemu.
Podjęcie uchwały spowoduje uniknięcie konieczności przesuwania tablic strefowych
każdorazowo przy zmianie granic obszaru zabudowanego
Proponowany projekt uchwały był przedmiotem dyskusji wszystkich stowarzyszeń
taksówkarskich na spotkaniu dnia 12 sierpnia 2009 roku. Przedstawiciele stowarzyszeń
taksówkarskich zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

b.) Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem
prawnym
Proponowany projekt uchwały, przy przewozach osób i ładunków taksówkami,
zakłada określenie jednej strefy cen obejmującej cały obszar w granicach administracyjnych
miasta Słupska.

4. Skutki społeczno- gospodarcze
Podjęta uchwała uporządkuje kwestie granic stref taryfowych w sposób czytelny,
nie będzie podlegała ciągłym zmianom. Pozwoli uniknąć sytuacji konfliktowych z pasażerami
taxi.

5. Skutki finansowe
Brak

