
  

UCHWAŁA NR X/105/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia stref cen i stawek taryfowych przy przewozie osób i ładunków taksówkami  

na obszarze Miasta Augustowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 11b i art. 11c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 58, 60, 125 i 730) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się strefy cen obowiązujące na terenie miasta Augustowa przy przewozie osób i ładunków 

taksówkami, określone poniżej: 

1) strefa cen 1 – obowiązuje w obszarze centrum miasta ograniczonym tablicami informacyjnymi o początku 

strefy 2, 

2) strefa cen 2 - obowiązuje na terenie miasta na pozostałym obszarze miasta niż określony w pkt 1. 

§ 2. Lokalizacja tablic informacyjnych o początku strefy cen 2 jest określona w formie opisowej 

w załączniku nr 1 do uchwały, a w formie graficznej w załączniku nr 2 do uchwały. 

§ 3. Ustala się stawki taryfowe obowiązujące na terenie miasta Augustowa przy przewozie osób i ładunków 

taksówkami, określone poniżej: 

1) stawka taryfowa 1 – obowiązuje w strefie cen 1 w godzinach od 600 do godziny 2200we wszystkie dni 

z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, 

2) stawka taryfowa 2 – obowiązuje w strefie cen 1 w godzinach pozostałych, tj. innych aniżeli wskazane 

w pkt 1) w dni powszednie oraz w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w ciągu całej doby, 

3) stawka taryfowa 3 - obowiązuje w strefie cen 2 w godzinach od 600 do godziny 2200 we wszystkie dni 

z wyjątkiem niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, 

4) stawka taryfowa 4 - obowiązuje w strefie cen 2 w godzinach pozostałych, tj. innych aniżeli wskazane 

w pkt 3)  w dni powszednie oraz w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w ciągu całej doby. 

§ 4. Ustala się ceny maksymalne za przewozy taksówkami na terenie Miasta Augustów: 

1) opłata początkowa (obejmująca wynajęcie taksówki i należność za przejazd pierwszego kilometra) - 9 zł.; 

2) stawka taryfowa 1 za przejazd 1 kilometra - 4 zł.; 

3) stawka taryfowa 2 za przejazd 1 kilometra - 6 zł.; 

4) stawka taryfowa 3 za przejazd 1 kilometra - 8 zł.; 

5) stawka taryfowa 4 za przejazd 1 kilometra - 12 zł.; 

4) opłata za jedną godzinę postoju we wszystkich stawkach taryfowych - 60 zł. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6. Traci moc uchwała nr III/35/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie  

ustalenia stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa (Dz. U. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 99). 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Marcin Kleczkowski
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Załącznik do uchwały Nr X/105/19 

Rady Miejskiej w Augustowie 

z dnia 30 maja 2019 r. 

Lokalizacja tablic informacyjnych o początku strefy cen 2 TAXI: 

1) ulica Wojska Polskiego –na wysokości stacji paliw Dobkowski; 

2) ulica Mazurska – na wysokości domu weselnego „Feniks”; 

3) ulica Rajgrodzka – przed skrzyżowaniem z ulicą Raczkowską; 

4) aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego –za skrzyżowaniem z ulicą Sportową; 

5) ulica Turystyczna –za ogrodzeniem wytwórni wody mineralnej AUGUSTOWIANKA Sp. z o.o.; 

6) droga krajowa nr 16 (Augustów – Sejny) – za skrzyżowaniem z ulicą Armii Krajowej; 

7) ulica obrońców Westerplatte (droga wojewódzka nr 664 Augustów – Lipsk) –przed mostem na Kanale 

Bystrym.
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Uzasadnienie 

Mając na względzie wniosek taksówkarzy Super Radio Taxi, Radio Taxi Plus, Radio Taxi oraz 

przedstawioną propozycję lokalizacji początku 2 strefy TAXI ustala się strefy cen oraz stawki taryfowe 

mające charakter cen maksymalnych. 

Proponowane są następujące lokalizacje tablic informujących o początku 2 strefy TAXI na następujących 

ulicach: 

1) ulica Wojska Polskiego – ustawienie tablic na wysokości stacji paliw Dobkowski; 

2) ulica Mazurska – ustawienie tablic na wysokości domu weselnego „Feniks”; 

3) ulica Rajgrodzka – ustawienie tablic przed skrzyżowaniem z ulicą Raczkowską; 

4) aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego – ustawienie tablic za skrzyżowaniem z ulicą Sportową; 

5) ulica Turystyczna – ustawienie tablic za ogrodzeniem wytwórni wody mineralnej 

AUGUSTOWIANKA Sp. z o.o.; 

6) droga krajowa nr 16 (Augustów – Sejny) – ustawienie tablic za skrzyżowaniem z ulicą Armii 

Krajowej; 

7) ulica obrońców Westerplatte (droga wojewódzka nr 664 Augustów – Lipsk) – ustawienie tablic przed 

mostem na Kanale Bystrym. 

Z uwagi na znaczną powierzchnię Miasta i rozszerzenie się zabudowy do granic administracyjnych 

znajdujących się często w znacznej odległości od centrum miasta zasadnym jest ustalenie dwóch stref cen 

taxi, a co za tym idzie czterech stawek taryfowych uwzględniających oprócz strefy (czyli odległości  

od centrum miasta) w której wykonywany jest przewóz, także okres (dzień, noc, święto, dzień powszedni) 

w którym przewóz jest wykonywany. 
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