UCHWAŁA NR 1425/XLVII/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie
osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
2017 poz. 1875 ze zm) i art.11b ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j.
Dz. U. z 2017r. poz. 2200 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Obszar gminy Piaseczno dzieli się na dwie strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy
przewozie osób i ich bagażu taksówkami.
2. Pierwsza strefa cen (stawek taryfowych) obejmuje obszar miasta Piaseczna ograniczony przebiegiem
ulic:
·ul. Puławska - od ul. Geodetów do ul. Energetycznej;
·ul. Energetyczna - od ul. Puławskiej do ul. Mleczarskiej;
·ul. Mleczarska - od ul. Energetycznej do ul. Okulickiego;
·ul. Nowa - od ul. Mleczarskiej do ul. Jarząbka;
·ul. Jarząbka - od ul. Nowej do ul. Żytniej;
·ul. Żytnia - od ul. Jarząbka do ul. Jana Pawła II;
·ul. Jana Pawła II - od ul. Żytniej do ul. Orężnej;
·ul. Orężna - od ul. Jana Pawła do ul. Kruczkowskiego;
·ul. Kruczkowskiego - od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej,
·ul. Pomorska - od ul. Kruczkowskiego do ul. Żółkiewskiego;
·ul. Żółkiewskiego - od ul. Pomorskiej do ul. 3 Maja;
·ul. 3 Maja - od ul. Żółkiewskiego do Al. Polskiego Państwa Podziemnego;
·Al. Kasztanów - od Al. Polskiego Państwa Podziemnego do Al. Kalin;
·Al. Kalin - od Al. Kasztanów do końca (w kierunku drogi krajowej DK79);
·droga krajowa DK79 (wraz z drogami na obszarze do rzeki Jeziorki i ul. Chyliczkowskiej);
·ul. Zielona - od ul. Chyliczkowskiej do ul. Przesmyckiego;
·ul. Przesmyckiego - od ul. Zielonej do ul. Okulickiego;
·ul. Okulickiego - od ul. Przesmyckiego do ul. Julianowskiej;
·ul. Julianowska - od ul. Okulickiego do ul. Geodetów;
·ul. Geodetów - od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej.
3. Drogi stanowiące granice 1 strefy stanowią integralną część jej obszaru.
4. Do 2 strefy cen (stawek taryfowych) obwiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami
należy pozostały obszar gminy Piaseczno.
5. Graficzny obraz granicy 1 Strefy przedstawia mapa stanowiąca Załącznik Nr 1 do uchwały.
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§ 2.
Granice 1 strefy będą oznakowane na głównych drogach wyjazdowych znakami informacyjnymi „TAXI
2 Strefa”.
§ 3.
Ustala się ceny urzędowe za przewozy taksówkami osób i ich bagażu na terenie miasta i gminy
Piaseczno, które ujęte są w Tabeli stawek cen urzędowych stanowiącej Załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w prasie lokalnej
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1425/XLVII/2018
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 maja 2018 r.

Mapa - Granica 1 Strefy TAXI na terenie miasta Piaseczna.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1425/XLVII/2018
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 16 maja 2018 r.
TABELA STAWEK CEN URZĘDOWYCH
dla 1 Strefy cenowej i wyjazdów poza 1 Strefę TAXI
na terenie miasta Piaseczna,
za przewóz taksówkami osób i ich bagażu.

Opłata początkowa

8,00 zł.

Opłata za 1 godzinę postoju
(na wszystkich taryfach)

40,00 zł. / godz.

Strefa 1

Wyjazd poza Strefę 1

Taryfa 1

dzienna
powszednia

3,00 zł. / km.

Taryfa 3

dzienna
powszednia

6,00 zł. / km.

Taryfa 2

nocna
i świąteczna

4,50 zł. / km.

Taryfa 4

nocna
i świąteczna

9,00 zł. / km.

Objaśnienia:
Taryfa 1 - dzienna powszednia
obowiązuje w dni powszednie w godzinach 6:00 - 22:00.
Taryfa 2 - nocna i świąteczna
obowiązuje w dni powszednie w godzinach 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby.
Taryfa 3 - dzienna powszednia
obowiązuje w dni powszednie w godzinach 6:00 - 22:00, bez wykorzystania jazdy w kierunku
powrotnym.
Taryfa 4 - nocna i świąteczna
obowiązuje w dni powszednie w godzinach 22:00 - 6:00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby,
bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym.
Ceny Urzędowe ujęte w powyższej tabeli są cenami maksymalnymi.
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