Projekt
z dnia 13 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz
wprowadzenia dodatkowego ozaczenia taksówek na terenie gminy Sędziszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1983) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Wprowadza się przepisy porządkowe związane z wykonywaniem krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką na terenie gminy Sędziszów, w tym zasady dotyczące przewozu
osób i bagażu taksówkami oraz obowiązek stosowania na taksówkach dodatkowych oznaczeń.
§ 2. Ustala się następujące zasady funkcjonowania taksówek na postojach:
1) taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w czasie nieograniczonym wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych, które są oznakowane drogowymi znakami informacyjnymi oznaczającymi miejsce
przeznaczone na postój taksówek osobowych;
2) taksówki oczekują na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój;
3) kierowcy taksówek na postoju znajdują się w swoim pojeździe lub przy nim;
4) pierwszeństwo zajęcia taksówki na postoju przysługuje osobie pierwszej w kolejności;
5) kierowca taksówki, w miarę możliwości, uwzględnia pierwszeństwo przewozu osób wymagających
natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie;
6) pasażer zamierzający skorzystać z taksówki ma prawo swobodnego jej wyboru spośród stojących na
postoju;
7) kierowca taksówki może zatrzymać się w celu zabrania lub wysadzenia pasażera w każdym miejscu poza
oznaczonym postojem taksówek osobowych, jeżeli nie jest to zabronione przepisami ustawy - Prawo
o ruchu drogowym lub znakami drogowymi.
§ 3. 1. Kierowca taksówki wykonuje przewóz najkrótszą trasą, drogami dostępnymi do ruchu pojazdów,
chyba że pasażer godzi się na przewóz inną trasą.
2. Kierowca taksówki wykonuje przewóz bez względu na długość zamówionego przez pasażera kursu.
3. Kierowca taksówki w czasie wykonywania przewozu winien dbać o czystość i estetykę pojazdu, winien
zachowywać się grzecznie i kulturalnie.
§ 4. 1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów oraz ich bagaż tylko po uprzednim włączeniu
sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca
w taksówce.
2. Taksometr powinien być zainstalowany w pojeździe w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie
jego wskazań.
3. Taksometr obsługuje kierowca taksówki.
4. Kierowca ma prawo do pobrania zaliczki w przypadku chwilowego opuszczenia taksówki przez
pasażera.
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5. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu.
6. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na
zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
Rozdział 2.
Przewóz osób
§ 5. 1. Kierowca taksówki zapewnia pasażerom odpowiednie warunki przewozu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą na wolne miejsca w taksówce inne osoby, bez uiszczania dodatkowych
należności.
3. Kierowca taksówki nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce.
4. Kierowca taksówki, bez zgody pasażera, nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
5. Kierowca taksówki jest obowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z taksówki osobom
starszym, niepełnosprawnym lub wymagającym takiej pomocy.
Rozdział 3.
Prawo odmowy wykonania przewozu
§ 6. 1. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu po drogach pozbawionych nawierzchni
twardych lub utwardzonych.
2. Kierowca taksówki ma prawo odmówić wykonania przewozu lub przerwać rozpoczęty przewóz tylko
wtedy, gdy pasażer:
1) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
2) spożywa w taksówce alkohol lub inne środki odurzające,
3) zachowaniem swoim uzasadnia obawę o zdrowie i życie kierowcy lub dokonuje uszkodzenia lub
zanieczyszczenia pojazdu.
Rozdział 4.
Przewóz bagażu w taksówce osobowej
§ 7. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub inne
małe zwierzęta domowe bez uiszczenia dodatkowej należności.
2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne
przedmioty, które swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub
zanieczyszczenia pojazdu oraz nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.
3. Niedopuszczalne jest przewożenie taksówką osobową bagażu wystającego poza obrys samochodu.
4. Kierowca taksówki osobowej powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu.
5. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje zgodnie
z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych.
Rozdział 5.
Dodatkowe oznaczenie taksówek
§ 8. 1. Pojazd będący taksówką osobową winien posiadać widoczne dodatkowe oznaczenie zewnętrzne
w postaci emblematów i numerów bocznych umieszczonych symetrycznie na przednich prawych i lewych
drzwiach pojazdu, którego wzór przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały według opisu w pkt 2-6
poniżej.
2. Emblemat na przednie prawe i lewe drzwi pojazdu zawiera: numer boczny, herb Gminy Sędziszów oraz
napis „SĘDZISZÓW”.
3. Oznakowanie powinno być wykonane w kształcie prostokąta koloru białego o wymiarach: wysokość
280 mm, długość 420 mm, w lewym dolnym rogu herb Gminy Sędziszów, z prawej strony nazwa
SĘDZISZÓW, na górze nad miejscowością nr boczny.
4. Cyfry numeru bocznego powinny być wykonane kolorem czarnym, czcionka to Times New Roman: 350
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5. Herb miasta Sędziszów powinien mieć następujące wymiary: szerokość 83 mm, wysokość 94 mm.
6. Litery napisu SĘDZISZÓW powinny być wykonane kolorem czarnym, czcionka napisu to Times New
Roman: 140
7. Numer boczny taksówki jest nadawany przez organ licencyjny, którym jest Burmistrz Sędziszowa wg.
kolejności udzielonych licencji.
8. Kierowcę taksówki zobowiązuje się do dodatkowego oznakowania wewnętrznego taksówki poprzez
umieszczenie w widocznym dla pasażera miejscu wewnątrz pojazdu informacji dotyczącej:
1) stawki należności za przejazd,
2) licencji lub kolorowej kserokopi licencji na wykonywanie transportu drogowego osób i bagażu taksówką,
3) organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych,
4) posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych, który na życzenie pasażera ma
obowiązek udostępnić.
9. Dodatkowe oznaczenie taksówki określone w § 8 przedsiębiorca wykonuje na własny koszt.
10. Kierowca taksówki rozpoczynający działalność w zakresie przewozu osób i bagażu taksówką osobową,
obowiązany jest dostosować pojazd do wymagań określonych w niniejszej uchwale w terminie trzech dni od
dnia uzyskania stosownej licencji.
Rozdział 6.
Inne postanowienia
§ 9. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach, należy kierować do Urzędu Miejskiego
w Sędziszowie.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Sędziszów
z dnia 14 czerwca 2018 r.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1983)
w art. 15 ust. 5 i 7 stanowi, że przepisy porządkowe i obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń
taksówek ustala Rada Gminy. Wypełniając ustawowy obowiązek Rada Miejska w Sędziszowie niniejszą
uchwałą reguluje przedmiotowe zagadnienia na terenie gminy Sędziszów. W uchwale ustalono: jednolite
zasady oznaczenia taksówek oraz zasady dotyczące przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi.
Realizując wymóg ustawowy wynikający z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), zasięgnięto opinii związków zawodowych tj.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i Rady OPZZ Powiatu Jędrzejowskiego. Obie
organizacje związkowe wyraziły pozytywną opinię o projekcie uchwały. Ponadto Rada OPZZ Powiatu
Jędrzejowskiego w swej opinii zaproponowała zwiększenie wymiarów herbu gminy Sędziszów ze
względów wizerunkowych. Rozważając powyższy warunek uznać należy, że zwiększenie herbu gminy
wpłynie niekorzystnie na wizerunek napisu Sędziszów. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne
rozmieszczenia wszystkich elementów oznaczenia, propozycji tej nie uwzględniono.

Id: F9E9EE07-805E-4DB0-BD16-2F22177BEDB7. Projekt

Strona 1

