
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/296/2012 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia 30 maja 2012 r. 

w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków 

taksówkami na terenie Gminy Tarnowskie Góry  

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

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. 

o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta  

 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach  

uchwala:  

 

§ 1. 1. Określa się na terenie Gminy Tarnowskie Góry dwie strefy cen obowiązujące przy przewozie osób 

i ładunków taksówkami.  

2. Pierwsza strefa cen obejmuje obszar Gminy Tarnowskie Góry do jej granic administracyjnych, które 

wyznacza znak drogowy E-18a „koniec miejscowości” z wyjątkiem obszarów określonych w ust. 3.  

3. Druga strefa cen obejmuje północno-zachodnie obszary Gminy Tarnowskie Góry i rozpoczyna się od 

skrzyżowania:  

- ulicy Grzybowej z drogą prowadzącą do oczyszczalni ścieków,  

- ulicy Zagórskiej z ulicą Juliana Tuwima,  

- ulicy Jana Pastuszki z ulicą Juliana Tuwima,  

- ulicy Polarnej z ulicą Juliana Tuwima,  

aż do granic administracyjnych Gminy Tarnowskie Góry.  

4. Granice stref cen obrazuje mapa będąca załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Ustala się dwie stawki taryfowe.  

2. W dni powszednie od godziny 6:00 do godziny 22:00 (Taryfa 1).  

3. W dni powszednie od godziny 22:00 do godziny 6:00 oraz w niedziele i dni świąteczne w ciągu całej 

doby (Taryfa 2).  

§ 3. Uchwała Nr XVIII/242/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków 

taksówkami na terenie Miasta Tarnowskie Góry traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.  
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Stanisław KOWOLIK 
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