
UCHWAI-A NR XXXVI/317113
RADY MIEJSKIEJ W JqDRZEJOWIE

zdnia 16 maja 2013 r .

w sprawie przepis6w porz4dkowych dotyczqcych przewoztr os6b i baga2u taksowkami osobowymi oraz
wprowadzenia dodatkowego oznaczenia taks6wek na terenie

miasta i gminy Jqdrzej6w

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt l5 i art. 40 ust. I ustauy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z p62n. zm.) w zwi4zku z art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1 173) Rada Miejska w Jgdrzejowie uchwala, co nastQpuje:

$ 1. Wprowadza siq przepisy porz4dkowe zwiEzane z przewozem os6b i bagazu taks6wkami osobowymi oraz
dodatkowe oznaczenia taks6wek na terenie miasta i gminy Jpdrzej6w, stanowi4ce zal4cznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$3, Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku UrzEdowynr Wojewddztwa
SwiQtokrzyskiego.

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w JEdrzejowie

mgr Pawel
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ZalEcznik Nr I do Uchwaly Nr XXXyll3lT/\3

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia 16 maja 2Ql3 r.

pRzEprsy PORZADKOWE DOTYCZACE PRZEWOZU OSoB r BAGAZU TAKS6WKAMI
OSOBOWYMI ORAZ DODATKOWE OZNACZENIE TAKSoWEK NA TERENIE MIASTA I GMINY

JEDRZEJOW

Rozdzial 1.
Przepisy og6lne

S l. Taks6wki mog4 oczekiwai na pasazer6w w miejscach do tego celu wyznaczonych, oznaczonych znakiem
TAXI.

$ 2. Taks6wki na postojach TAXI oczekujq na pasazer6w wg kolejnosci przyjazdu na post6j.

$ 3. Taks6wka noze bye zaftzymana i zajeta poza postojem, jeZeli przepisy oruchu drogowym tego nie
zabraniaj+

$ 4. Kierowca taks6wki obowi4zany jest r.rykonai przew6z najkr6tsz4 drogq lub na 24danie pasazera wskazan4
przez niego drog4

$ 5. Kierowca taks6wki moze przewozi(, pasa2er6w tylko po uprzednim wl4czeniu taksometru. Taksometr
powinien byi zainstalowany w miejscu umo2liwiaj4cym jego swobodne odczytanie.

$ 6. 1. NaleznoSi za przejazd taks6wk4 okreSlaj4 wskazania taksometru.

2. Na z4danie pasa2era kierowcajest obowi4zany *ydai rachunek za przew6z.

3. Rachunek powinien zawierai imig, nazwisko (nazwp) przedsigbiorcy, adres siedziby, nr boczny taks6wki,
datg wystawienia, oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotg naleznoSci za przejazd.

4.Na Zqdanie pasaZera kierowca jest obowi4zany do okreSlenia w rachunku trasy przejazdu (miejsce
r ozpoczqcia i m iej sce zakoriczenia przejazdu).

5. Kierowca ma prawo do pobrania zaliczki w przypadku chwilowego opuszczenia taks6wki przez pasaZera.

$ 7. 1. Po zakoiczeniu przewozu kierowcajest obowi4zany przypomniei o zabraniu bagazu.

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasazera, kierowca taks6wki postEpuje zgodnie
z przepisami dotycz4cymi rzeczy znaleziony ch.

$ 8. Pasazer jest odpowiedzialny za powstale zjego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na
zasadach okreSlonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Przew6z os6b

$ 9. I . Pasa2er ma prawo zabrai ze sobq na wolne miejsca w taks6wce inne osoby, bez uiszczania dodatkowych
naleZnoSci.

2. Kierowca, bez zgody pasaiera, nie moze dysponowa6 wolnymi miejscami w taks6wce.

$ 10. Kierowca taks6wki, powinien uwzglgdnii pierwszeistwo przewozu os6b wymagaj4cych natychmiastowej
pomoc; Iub znajdujqcych sig w szczegolnej potrzebie.

$ I l. Kierowca taks6wki ma prawo odm6wii wykonania pzewozu lub przenvai rozpoczgty przewoz tylko
wtedy, gdy pasazer:

l) znajduje siQ w stanie wskazuj4cym na spozycie alkoholu lub Srodk6w odurzaj4cych,

2) spoZywa w taks6wce alkohol lub inne drodki odurzaj4ce,

3) zachowaniem swoim uzasadnia obawg o zdrowie izycie kierowcy lub o uszkodzenie czy zanieczyszczenie
Doiazdu.
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Przew62 bag^ttr w taks6wce osobowej

$ 12. l. PasaZer ma prav./c zabra( ze sob4 do pojazdu baga2 podrqczny oraz, za zgodEkierowcy, psy lub inne
male zwierzgta domowe bez uiszczenia dodatkowej naleznoSci.

z.Do baganr podrgcznego zalicza sig w szczeg6lnoSci walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne
przedmioty, kt6re swoj4 wielkoSci4 jak i sposobem opakowania nie spowodujq uszkodzenia lub zanieczyszczenia
pojazdu oraz nie zagrazajy bezpieczehstwu jazdy.

Rozdzial2.
Dodatkowe oznaczenie taks6wek

$ 13. 1. Wprowadza siq dodatkowe oznaczenie taks6wek osobowych posiadaj4cych licencjE na wykonywanie
transpoftu drogowego taks6wk4 na terenie miasta i gminy Jgdrzej6w.

2. Dodatkowe oznaczenie zawiera: numer boczny, herb Miasta JEdrzejowa oraz napis ..JQDRZEJOW".

3. Numer boczny taks6wki nadawany jest wraz z udzieleniem licencji na wykonywanie transportu drogowego
taks6wk4

4. Dodatkowe oznaczenie taks6wki powinno byi umieszczone w miejscu widocznym po obu stronach pojazdu.

Wzor dodatkoweso oznaczenia:

01
WrqoRZErow

5. Dodatkowe oznaczenie taks6wki okreilone w g 13 ust. 4 przedsigbiorca wykonuje na wlasny koszt.

6. Przedsiqbiorcom *ykonuj4cym transport drogowy taks6wk4 nadane zostanq w terminie jednego miesi4ca od
wejScia w Zycie uchwaly numery boczne wg. kolejno5ci udzielonych licencji.

Przepisy koricowe

$ 14. l. Kierowca taks6wki powinien posiadai egzemplarz przepis6w porz4dkowych dotycz4cych przewozLl
os6b ibaga2u taks6wkami osobowymi na terenie miasta i gminy Jgdrzej6w, kt6ry na zyczenie pasazera ma
obowi4zek udostgpni6.

2. W taks6wce powinna byi umieszczona na widocznym miejscu informacja dotyczqca:

a) stawki naleznodct zaprzejazd,

b) organu wlariciwego do rozpatrywania skarg i wniosk6w w sprawach Swiadczonych ustug przewozowych.

c) posiadania przez kierowcg egzemplarza przepis6w porzqdkowych, o ktdrych mowa w ust. l.
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U z a s a d p i e n i e

Ustawa z dnia tS tlsiopaOa 1984 r. - Prawo pzewozowe (Dz. U. z 2O12r. poz. 1173)w artykule 15 ust. 5 i
7 stanowi, ze przepisy porz4dkowe i obowiqzek stosowania dodatkowych oznaczefi taks6wek ustala rada
gminy.

W celu uporz4dkowania dodatkowego omaczenia taks6wek wykonuj4cych przewozy na podstawie licencji
udzielonej przez Burmistrza Miasta Jqdrzejowa w niniejszej uchwale ustalono jednolite zasady oznaczenia
taks6wek.

Realizuj4c wym6g ustawo$T wynikajqcy z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 199h. o zwi4zkach
zawodowych (Dz. U. zZ00lr. Nr 79 poz. 854) zasiggnigto opinii dw6ch zwiqzk6w zawodowych dzialaj4cych
na terenie naszego regionu.

Przewodniczqcy Delegatury NSZZ ..SOLIDARNOSC' w JEdrzejowie wyrazil pozytywnq opiniE w sprawie
przepis6w porz4dkowych dotycz4cych przewozo os6b ibagaZu taksdwkami osobovqrmi oraz wprowadzenia
dodatko\rTch oznaczei taks6wek na terenie miasta i gminy Jgdrzej6w.

Natomiast Przewodnicz4cy Rady Powiatu OPZZ Wojew6dztwa SwiEtokrzyskiego nie wyrazil opinii
w $nr'znaczonvm terminie.
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