Or-0150/00157/11
2011/081467
UCHWAŁA NR 186/XV/2011
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r.
Nr 50 poz. 601, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Rybnika obowiązek stosowania przez przedsiębiorców użytkujących
pojazdy samochodowe jako taksówki osobowe, dodatkowych oznaczeń, których treść i wzory określa się
w załączniku do uchwały.
§ 2. Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,
obowiązani są dostosować posiadane oznaczenia do wymagań określonych w niniejszej uchwale, nie później niż do
dnia 31 marca 2012 roku,
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego

Przewodniczący Rady
Andrzej Wojaczek
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Załącznik do Uchwały Nr 186/XV/2011
Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 października 2011 r.
Dodatkowe oznaczenia taksówek (zewnętrzne i wewnętrzne)
Rozdział 1.
OZAKOWANIE ZEWNĘTRZNE
§ 1. Taksówka osobowa winna być wyposażona w następujące oznaczenia zewnętrzne:
1. Naklejka na przednie prawe i lewe drzwi, zawierająca logo Miasta, napis RYBNIK i numer boczny
taksówki, wg wzoru :

a) Naklejka w formie prostokąta z zaokrąglonymi rogami przedstawia na białym tle logo Miasta Rybnika, numer
boczny taksówki przyznany przedsiębiorcy wraz z wydaną licencją na wykonywanie transportu drogowego
taksówką oraz napis „RYBNIK” identyfikujący organ, który udzielił licencji,
b) wymiary naklejki: wysokość 120mm, szerokość 300mm, kolor tła: biały,
c) logo Miasta Rybnik: wysokość 55mm, szerokość 50mm, kolory niebieski, biały, zielony, czerwony, czarny
d) numer boczny taksówki: cyfry w kolorze czarnym o wysokości 50mm, krój czcionki Arial, odstępy między
znakami 20mm, szerokość znaków 60mm(max.), maksymalna szerokość zestawu cyfr 220mm,
e) napis RYBNIK: litery w kolorze czarnym o wysokości 15mm, krój czcionki Arial, odstępy między cyframi
3mm,
f) naklejki winny być rozmieszczone centralnie na przednich prawych i lewych drzwiach taksówki.
2. Naklejka na tył pojazdu (pokrywę bagażnika lub drzwi) zawierająca logo Miasta, napis RYBNIK i numer
boczny taksówki, wg wzoru :
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a) Naklejka w formie owalu przedstawia na białym tle logo Miasta Rybnika, numer boczny taksówki przyznany
przedsiębiorcy wraz z wydaną licencją na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz napis „TAXI”
identyfikujący rodzaj działalności, na który udzielono licencji,
b) wymiary naklejki: wysokość 120mm, szerokość 195mm, kolor tła: biały,
c) logo Miasta Rybnik: wysokość 40mm, szerokość 30mm, kolory niebieski, biały, zielony, czerwony, czarny,
d) numer boczny taksówki: cyfry w kolorze czarnym o wysokości 15mm, krój czcionki Arial, odstępy między
znakami 2mm,
e) napis TAXI: litery w kolorze czarnym o wysokości 30mm, krój czcionki Arial, odstępy między cyframi 3mm,
f) naklejki winny być umieszczone z tyłu pojazdu (pokrywa bagażnika lub drzwi) po prawej stronie pojazdu.
W przypadku kiedy cechy konstrukcyjne pojazdu uniemożliwiają umieszczenie naklejki na nadwoziu pojazdu,
dopuszcza się możliwość umieszczenia naklejki w dolnym prawym rogu tylnej szyby pojazdu.
Rozdział 2.
OZNAKOWANIE WEWNĘTRZNE
§ 2. Taksówka osobowa winna być wyposażona w następujące oznaczenia wewnętrzne:
1. Dwustronna naklejka, uwidoczniona podczas oczekiwania taksówki na postoju, umieszczona wewnątrz
pojazdu na opuszczanej szybie tylnych prawych drzwi w lewym dolnym rogu, wymiary: wysokość 100mm,
szerokość 130mm,
a) strona I : informacja o opłatach za przewozy taksówką, uwidoczniona na zewnątrz pojazdu, tekst: kolor czarny,
tło: kolor jasny błękit, krój czcionki Arial pogrubiony, wg wzoru:
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b) wysokość znaków: tekst ”OPŁATY ZA PRZEWOZY TAKSÓWKĄ” wysokość 4mm,
c) wiersze 2 i 4: tekst objaśniający rodzaj opłaty – 5mm, cyfry określające wysokość opłaty -14mm,
d) wiersze 3 i 5: tekst objaśniający – 4mm, cyfry określające wysokość opłaty – 7mm,
e) strona II : Informacja o organie właściwym do rozpatrzenia skarg , wniosków i uwag w sprawach świadczonych
usług przewozowych, o posiadaniu do wglądu pasażera przepisów porządkowych oraz o obowiązku wydania
pasażerowi paragonu fiskalnego lub rachunku za przejazd taksówką, musi być uwidoczniona od wewnątrz
pojazdu, tekst: kolor czarny, tło: kolor jasny błękit, wysokość liter 4mm, krój czcionki Arial pogrubiony, wg
wzoru:

2. Naklejka o treści i parametrach wymienionych w ust.1 „Informacja o opłatach za przewozy taksówką”, musi
również być uwidoczniona od wewnątrz pojazdu, umieszczona na opuszczanej szybie tylnych lewych drzwi
w prawym dolnym rogu.
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3. Położenie naklejek, o których mowa w ust. 1 i 2 – określa się względem wnętrza pojazdu.
4. Naklejki, o których mowa w ust. 1 i 2 – winny być wykonane na podłożu nieprzepuszczającym światła tak,
aby umieszczone na nich informacje były czytelne zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu.
Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 3. 1. W przypadku czasowego zawieszenia zarobkowego przewozu osób i każdego przejazdu po drogach
publicznych niezwiązanego z dojazdem do klienta lub na postój TAXI, kierowca jest obowiązany do zasłonięcia
lub zdemontowania z dachu pojazdu – dodatkowego światła z napisem TAXI.
2. Z chwilą zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu osób taksówką,
przedsiębiorca jest obowiązany zlikwidować oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne taksówki.
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