Uchwała Nr............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ...............................

Druk Nr 30/5

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz stref cen
obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami
Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172, Nr 232 poz.
1378)
Rada Miejska w Słupsku uchwala, co nastepuje:
§1
Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
28 czerwca 2000r. w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących
przy przewozie osób i bagażu taksówkami.
§2
Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Słupsku, które
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Załącznik do uchwały Nr ........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ......................................................

Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ........................w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie
określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i
bagażu taksówkami
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172, Nr 232 poz.
1378)
ogłasza się tekst jednolity
uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie
określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i bagażu
taksówkami z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Słupsku:
1) Nr XXVIII/394/08 z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/235/2000
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie określenia przepisów
porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami (Dziennik
Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 14.11.2008r. , Nr 121, poz.2883),
2) Nr XLIII/660/09 z dnia 7 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/235/2000
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie określenia przepisów
porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami (Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego z dnia 26.11.2009r. , Nr 160, poz.3011)

Uchwała Nr XIX/235/2000
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 czerwca 2000 r.
w sprawie: określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy
przewozie osób i bagażu taksówkami.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zmianami), art.15 ust. 5
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U. Nr 119 z 1995 r., poz. 575 z późn.
zmianami) i art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach ( Dz.U. Nr 27 z 1988 r., poz. 195
z późn. zm.).
§1
1. Określa się przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami
zwane „Regulaminem Zarobkowego Przewozu Osób i Bagażu Taksówkami” stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin wymieniony w ustępie 1 obowiązuje na obszarze miasta Słupsk.
§2
1. 1) Ustala się jedną strefę cen obowiązującą przy przewozach osób i ładunków
taksówkami, obejmującą cały obszar miasta Słupska.
2. 2) Uchylony
§3
Uchyla się uchwałę nr 369/92 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 października 1992 r.
w sprawie ustalenia stref i taryf oraz oznaczenia taksówek osobowych w Słupsku oraz uchwałę
562/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 16 lutego 1994 r. w sprawie zmiany uchwały nr 369/92
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 października 1992 r. w sprawie ustalenia stref i taryf oraz
oznaczenia taksówek osobowych w Słupsku.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XLIII/660/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 7 października
2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 r. w
sprawie określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i bagażu
taksówkami. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2009 r. Nr 160, poz. 3011), która weszła w życie z
dniem 10 grudnia 2009 r.
2) Uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ..............................

REGULAMIN ZAROBKOWEGO PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI
Przepisy Ogólne
§1
Obowiązek stosowania przepisów porządkowych spoczywa na właścicielach taksówek
i kierujących tymi taksówkami oraz na ich pasażerach.
§2
Zawarcie umowy przewozu przy korzystaniu z taksówki osobowej uważa się za dokonane z chwilą
zajęcia przez pasażera miejsca w pojeździe, o ile strony tej umowy nie umówiły się inaczej.
§3
Pasażer może dokonać wyboru taksówki.
§4
Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą , chyba że
pasażer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda.
§5
1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz
sprawdzić, czy pasażer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.
2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje
z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.

§6
Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany wydać rachunek za przejazd.
§7
Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu na
zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§8

1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta inne osoby na wolne
miejsce bez uiszczenia za to dodatkowych opłat.
2. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
§9
Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod której opieką
dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego; w takim razie
należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.
§ 10
Kierowca taksówki, w miarę możliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób
wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.
OZNAKOWANIE TAKSÓWEK
§ 11
1. Taksówki objęte zezwoleniami na obszarze miasta Słupska podlegają oznakowaniu numerem
bocznym i herbem miasta Słupska.
2. Numer boczny taksówki jest określony w zezwoleniu wydanym na konkretny pojazd i należy go
umieścić wraz z herbem na zewnętrznych, przednich drzwiach po obu stronach pojazdu.
3)
3 .Na zewnętrznych przednich drzwiach taksówki może zostać umieszczone wyłącznie
oznakowanie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu oraz emblemat przyjęty przez
organizacje zrzeszające taksówkarzy.
4. Wzór herbu i wielkości liter określa załącznik do niniejszego regulaminu.
5. Oznakowanie, o którym mowa, jest uzupełnieniem warunków technicznych,
jakie powinna spełniać taksówka.
§ 12
Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taksówki w postaci emblematu przyjętego przez
organizacje zrzeszające taksówkarzy na tylnych drzwiach lub bagażniku.
§ 13
W każdej taksówce powinna być zamieszczona widoczna informacja dotycząca w szczególności:
a) organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług
przewozowych: Prezydent Miasta Słupska, Miejski Rzecznik Konsumentów, Inspekcja
Handlowa.
b) nr posiadanego zezwolenia na świadczenie usług
c) posiadanie przez kierowcę do wglądu na żądanie pasażera obowiązującego regulaminu
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXVIII/394/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008r
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie
określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2008 r. Nr 121, poz. 2883), która weszła w życie z dniem
28 listopada 2008 r.

zarobkowego przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
miejscowymi.
d) na tylnej, prawej szybie drzwi pasażera umieścić wywieszki jak w załączniku do
niniejszego regulaminu.

POSTÓJ TAKSÓWKI
§ 14
Na drogach publicznych w Słupsku taksówki oczekują na pasażera na postojach oznaczonych
znakami informującymi POSTÓJ TAXI.
Dopuszcza się postój w innych miejscach niezabronionych zakazem postoju i zatrzymywania.
§ 15
Taksówka oczekująca na pasażera powinna posiadać widoczną z zewnątrz tabliczkę „wolny”,
umieszczoną na przedniej szybie pojazdu.
§ 16
Taksówka oznaczona „zajęta” nie może zajmować miejsca na postoju taxi.

PRZEWÓZ BAGAŻU
§ 17
1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności bagaż
podręczny oraz za zgodą kierowcy, psa lub inne zwierzęta domowe, które można umieścić
tak aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu.
2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne
oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie
spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia
kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.
3. Z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz w szczególności
nart z kijami, wózków dziecięcych, inwalidzkich składanych oraz - na ryzyko pasażera m.in. telewizorów i radioodbiorników.
§ 18
Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi zwłok i szczątków ludzkich oraz przedmiotów i
materiałów niebezpiecznych, w szczególności broni, materiałów łatwopalnych, wybuchowych,
żrących, radioaktywnych, trujących, przedmiotów cuchnących.
§ 19
1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz
lub na dachu taksówki.
2. Sposób umieszczenia bagażu w taksówce określa jej kierowca.

3. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego
sprzętu dodatkowego ( poza sprzętem służącym do napraw samochodu ).
4. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem
warunków, o których mowa w § 18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe wywieszkę z zakazem palenia tytoniu.
§ 21
W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób taksówką osobową,
wymagane oznaczenie taksówki powinno być zlikwidowane, a wpis w dowodzie rejestracyjnym o
przeznaczeniu pojazdu urzędowo wykreślony.
§ 22
W czasie zgłoszonych przerw w działalności przewozowej oznaczenie taksówki powinno być
zasłonięte.

Uzasadnienie

1. Stan istniejący.
Obecnie kwestię przewozu osób taksówkami regulują trzy uchwały:
- uchwała Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie
określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i
bagażu taksówkami,
- uchwała Nr XXVIII/394/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XIX/235/2000 (zmiana dot. oznakowania taksówek),
- uchwała Nr XLIII/660/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 7 października 2009 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr Nr XXVIII/394/08 (zmiana dot. ustalenia jednej strefy cen).
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Konieczność ujednolicenia tekstów poszczególnych uchwał wynika z art.16 ust.3 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172, Nr 232 poz.1378 ).
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Podjęcie uchwały spowoduje funkcjonowanie jednej uchwały zamiast trzech.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Skutki społeczne – przejrzystość i klarowność przepisów.
5. Skutki finansowe.
Brak.
6. Źródła finansowania.
Podjęcie uchwały nie jest obciążone kosztami

