
UCHWAŁA NR XLVI/669/22 
RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy 
Miasto Kołobrzeg 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 11b ust. 1 i 2 i art. 11c ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz.919, 1005, 1997) Rada 
Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące ceny brutto za przewozy taksówkami na terenie Gminy Miasto 
Kołobrzeg: 
1) opłata początkowa we wszystkich taryfach - do 10 zł; 
2) opłata za 1 km w taryfie zwykłej - do 4 zł; 
3) opłata za 1 km w taryfie świątecznej i nocnej - do 6 zł; 
4) opłata za godzinę postoju we wszystkich taryfach - do 60 zł. 

§ 2. 1. Taryfa zwykła obowiązuje we wszystkie dni od godziny 6.00 do 22.00, z wyjątkiem 
niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy. 

2. Taryfa świąteczna i nocna obowiązuje we wszystkie dni od godziny 22.00 do 6.00 oraz 
w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy przez całą dobę. 

§ 3. Ceny ustalone w niniejszej uchwale mają charakter cen maksymalnych. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 
§ 5. Traci moc uchwała Nr X/98/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 13 lipca 2007 r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) za przejazdy taksówkami osobowymi 
na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. 
Nr 94 poz. 1619). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Bogdan Błaszczyk 
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