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UZASADNIENIE

Zmiany w dotychczasowych regulacjach prawnych oraz warunków
prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem przewozu osób
taxi, spowodowały konieczność przygotowania projektu nowej uchwały.
W związku z powyższym, po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów
prawa, w toku prowadzonych prac nad zmianą Uchwały Nr 375/XVI/2000 Rady
Miasta Rybnika z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie przepisów porządkowych
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami, postanowiono wyłączyć
z uchwały porządkowej, regulacje z zakresu dodatkowych oznaczeń taksówek
i przygotowano projekt uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek
osobowych”, w którym opisano wymogi dotyczące oznaczeń taksówek.
Należy zaznaczyć, że przygotowana uchwała Rady Miasta nie wprowadza
znaczących zmian dla osób prowadzących działalności taksówkową, a jedynie
organizuje i bardziej czytelnie określa obowiązujące do tej pory przepisy w zakresie
oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego taksówek. Dotychczasowe wzory
emblematów z numerami bocznymi taksówek umieszczane na drzwiach
i bagażnikach pojazdów pozostają bez zmian, ze względu na estetyczną i czytelną
szatę graficzną, nie narażając jednocześnie na dodatkowe koszty osoby prowadzące
powyższą działalność.
W swych uregulowaniach nowa uchwała wprowadza jednolity wzór „Informacji
o opłatach za przejazd” oraz „Informacji dotyczącej składania wniosków i skarg”.
Działania te skierowane są dla pasażerów, którzy będą mogli otrzymać pełną
informację o stosowanych taryfach przewozowych przed wejściem do pojazdu, a tym
sytuacji,
gdy
naliczona
opłata
jest
niezgodna
samym
uniknąć
z oczekiwaniami, powodując niepotrzebne konflikty z kierowcą taksówki.
Brak regulacji prawnej wzorów cenników opłat za przejazd sprawił m.in.
umieszczanie cenników w niewidocznych miejscach w taksówce ich nieczytelną
formę, a najczęściej ich brak, co mogło wprowadzać w błąd klientów. Dodatkowo
wprowadzono obowiązek umieszczania w taksówkach informacji dotyczącej
możliwości skierowania skarg i wniosków do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta
Rybnika w zakresie usług taksówkowych, oraz obowiązek wydawania pokwitowania
pobranej opłaty za usługę przewozową.
Przyjęcie przez Radę Miasta Rybnika niniejszej uchwały, pozwoli na
dostosowanie przepisów prawa miejscowego do obowiązujących uregulowań
ustawowych, zapobiegając jednocześnie nieprawidłowościom w prowadzeniu
działalności taxi oraz eliminując nieuczciwą konkurencję, co z kolei korzystnie
rzutować będzie na podniesienie konkurencyjności usług taksówkowych i poprawi
wizerunek Miasta.
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