Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta
Katowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11b i art. 11c ustawy z dnia 6 września 2001r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Ustalić następujące maksymalne ceny i stawki taryfowe obowiązujące za przewozy taksówkami na terenie
miasta Katowice :
a) Opłata początkowa dla wszystkich taryf - 8,00 zł;
b) Taryfa I

-

3,00 zł za 1 km przebiegu;

c) Taryfa II

-

4,50 zł za 1 km przebiegu;

d) Taryfa III

-

6,00 zł za 1 km przebiegu;

e) Taryfa IV

-

9,00 zł za 1 km przebiegu;

f) Opłata za 1 godzinę postoju we wszystkich taryfach – 40,00 zł.
§ 2. Ustala się strefy cen (strefy taryfowe) obowiązujące przy przewozie taksówkami określone poniżej:
a) Taryfa I – obowiązuje w granicach administracyjnych miasta Katowice w godzinach od 600 do 2200
we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy;
b) Taryfa II– obowiązuje w granicach administracyjnych miasta Katowice w godzinach od 2200 do 600
we wszystkie dni tygodnia oraz w ciągu całej doby w niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy;
c) Taryfa III – obowiązuje poza granicami administracyjnymi miasta Katowice w godzinach od 600 do 2200
we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy,
bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym;
d) Taryfa IV – obowiązuje poza granicami administracyjnymi miasta Katowice w godzinach od 2200 do 600
we wszystkie dni tygodnia oraz w ciągu całej doby w niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy,
bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego
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UZASADNIENIE
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2016r. znak
NPII.4131.1.422.2016 stwierdzono w całości nieważność uchwały nr XXVII/557/16 Rady Miasta Katowice
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy
taksówkami na terenie miasta Katowice opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
w dniu 11 lipca 2016 r. pod pozycją 3939, która weszła w życie w dniu 26 lipca 2016r.
W uzasadnieniu wskazano:
- art. 4 ust.1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych poprzez
zapis dotyczący wejścia w życie przedmiotowej uchwały. Zgodnie z uchwałą wchodzi ona w życie „14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego” natomiast akty normatywne
zawierające przepisy dotyczące ich ogłaszania w dziennikach urzędowych wchodzą w życie „po upływie 14
dni od dnia ich ogłoszenia”. Zdaniem Organu Nadzoru takie uchybienie powoduje niejasne określenie
terminu wejścia w życie aktu prawa miejscowego i może wprowadzać ujemne skutki prawne dla jej
adresatów;
- ustalenie dnia 1 października 2016r. jako terminu dostosowania pojazdów, którymi wykonywane są
przewozy taksówkowe na terenie Katowic do przepisów uchwały. Zdaniem Organu Nadzoru przepis ten jest
sprzeczny z deklarowaną datą wejścia w życie uchwały.
Uwzględniając stanowisko Organu Nadzoru został przygotowany skorygowany projekt uchwały w
sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta
Katowice. Treść merytoryczna projektu pozostała bez zmian. Zmianie uległy jedynie przepisy dotyczące
zasad wejścia w życie uchwały. Usunięto zapis ustanawiający dodatkowy termin dla dostosowania
pojazdów do wymogów ustawy. W zamian, celem umożliwienia przedsiębiorcom dostosowania taryf
do przepisów prawa miejscowego, w tym ponownej legalizacji taksometrów w pojazdach, przesunięto
termin wejścia w życie uchwały do 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego. Wydłużony termin wynika z możliwości technicznych wykonania potrzebnej ilości ponownej
legalizacji taksometrów w pojazdach. Dodatkowo dookreślono termin wejścia w życie uchwały zgodnie ze
wskazaniem organu nadzoru i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi poprzez dodanie sformułowania
„po upływie”.
Projekt uchwały po rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Katowice zgodnie z procedurą
przygotowywania aktów prawa miejscowego został umieszczony na platformie konsultacji społecznych
Urzędu Miasta Katowice w dniach 5 - 18 października 2016r. W wyniku konsultacji społecznych nie
zostały wniesione żadne opinie, uwagi i wnioski do treści projektu. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego
w Katowicach wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Niezależnie zostały zasięgnięte opinie
związków zawodowych. Przy braku związków zawodowych taksówkarzy w Katowicach przedmiotowe
wnioski zostały przesłane do Rady OPZZ Województwa
Śląskiego i NSZZ „Solidarność” oraz
Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie .
W wydanych opiniach z dnia 18 października 2016r. NSZZ „Solidarność” oraz Rada OPZZ Województwa
Śląskiego zaakceptowały proponowane uregulowanie prawa miejscowego bez uwag.
Natomiast
Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej w opinii z dnia 02.11.2016r.
poparł przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych
maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice.
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