Uchwała Nr ................. /2017
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia ............................. 2017 r.
w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych określających zasady przewozu osób
i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących
taksówkę osobową na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
– Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:
§1
Wprowadzenie przepisów porządkowych określających zasady przewozu osób i bagażu
taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na
terenie miasta Siemianowice Śląskie.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§2
1. Kierowca taksówki może oczekiwać na pasażerów, w czasie nieograniczonym, wyłącznie
w miejscach do tego przeznaczonych, które są ograniczone znakami oznaczającymi początek
i koniec postoju „Taxi”.
2. Kierowca taksówki jest obowiązany oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu
na postój.
3. Kierowca taksówki może zatrzymać się w celu zabrania pasażerów poza postojem, jeżeli
nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.
4. Kierowca taksówki, na postoju „Taxi”, jest obowiązany pozostawać w pojeździe lub
bezpośrednio przy nim.
5. Pasażer ma prawo swobodnego wyboru taksówki spośród taksówek oczekujących na
postoju „Taxi”.
6. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą lub
drogą żądaną przez pasażera, jeżeli nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym.
7. 1. Kierowca taksówki może rozpocząć przewóz osób lub bagażu wyłącznie po włączeniu
sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, który powinien być zainstalowany
w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego
dowolne miejsce w taksówce.
2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr
na pozycję „kasa”.
3. Pasażerowi nie wolno manipulować przy taksometrze lub utrudniać odczytywanie jego
wskazań.

8. 1. Cena za przejazd taksówką wynika ze wskazania taksometru, a pasażer taksówki
obowiązany jest uiścić należność za przejazd najpóźniej w chwili zwolnienia taksówki.
2. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer. Kierowca taksówki nie
może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na
okoliczności w jakich korzystali oni z przejazdu.
9. Po zakończeniu przewozu kierowca taksówki powinien przypomnieć o zabraniu bagażu
oraz sprawdzić czy pasażer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów. W razie
znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki jest obowiązany
postąpić z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.
10. 1. Kierowca taksówki powinien dbać o sprawność techniczną pojazdu oraz jego czysty
i estetyczny wygląd.
2. Zabrania się kierowcy taksówki palenia tytoniu oraz spożywania pokarmów podczas
przewozu pasażerów.
3. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca powinien
skorzystać z nich w sposób nieuciążliwy dla pasażerów.
11. W czasie jazdy pasażer powinien zachowywać się kulturalnie i stosować się do zaleceń
kierowcy taksówki mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w czasie jazdy.
Rozdział 2
Przewóz osób w taksówce osobowej
§3
1. 1. Kierowca taksówki bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami
w taksówce.
2. Pasażer taksówki ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu inne osoby na wolne miejsca bez
konieczności uiszczania za to dodatkowej należności.
2. Kierowca taksówki jest obowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu
z taksówki osobom starszym lub wymagającym takiej pomocy.
3. Przewóz dzieci jest możliwy tylko wtedy gdy są one pod opieką osób dorosłych chyba że,
osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem upoważni kierowcę do przewozu dziecka pod
wskazany adres, a kierowca taksówki wyrazi na to zgodę. Wówczas należność za przewóz,
rodzice lub opiekun, uiszczają z góry.
Rozdział 3
Przewóz bagażu w taksówce osobowej
§4
1. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności,
bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy taksówki, psy lub inne małe zwierzęta domowe,
które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu oraz nie
zagrażały bezpieczeństwu w czasie jazdy.
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. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz
pojazdu albo na dachu taksówki lub, za zgodą przewoźnika, na jednym z siedzeń
przeznaczonych do przewozu osób z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2.

4. Po uzyskaniu zgody kierowcy taksówki, zachowując warunki określone w ust. 1 i 2,
dopuszcza się przewóz innych przedmiotów np.: wózków dziecięcych, inwalidzkich itp.
5. Niedopuszczalne jest przewożenie taksówką osobową bagażu wystającego poza obrys
pojazdu.
2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego
sprzętu dodatkowego chyba, że sprzęt ten służy do napraw pojazdu lub jest to zbiornik gazu
będący elementem instalacji zasilania pojazdu.
3. Kierowca taksówki powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu.
Rozdział 4
Dodatkowe oznaczenie taksówek osobowych
§5
1. Na terenie miasta Siemianowice Śląskie obowiązuje jednolite dodatkowe oznaczenie
pojazdów użytkowanych jako taksówki.
2. 1. Pojazd będący taksówką osobową winien posiadać widoczne dodatkowe oznaczenia
zewnętrzne w postaci emblematów i numerów bocznych umieszczonych symetrycznie na
przednich prawych i lewych drzwiach pojazdu.
2. Emblemat na przednie prawe i lewe drzwi pojazdu zawiera logo Miasta, napis
Siemianowice Śląskie oraz numer boczny taksówki, którego wzór stanowi Załącznik
do niniejszej uchwały.
3. Numer boczny taksówki jest nadawany przez organ licencyjny, którym jest Prezydent
Miasta Siemianowice Śląskie.
3. Kierowca taksówki winien zamieścić wewnątrz pojazdu, w miejscu widocznym dla
pasażera informacje dotyczące opłat za usługi przewozowe oraz organu właściwego do
rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych.
4. Dodatkowe oznaczenia wydawane są nieodpłatnie w Urzędzie Miasta Siemianowice
Śląskie.
5. Kierowca taksówki, który rozpoczyna działalność w zakresie przewozu osób i bagaży
taksówką osobową, obowiązany jest dostosować pojazd do wymagań określonych
w niniejszej uchwale w terminie 3 dni od dnia uzyskania stosownej licencji.
Rozdział 5
Prawo odmowy wykonania przewozu
§6
1. Kierowca taksówki może odmówić wykonania przewozu po drogach pozbawionych
nawierzchni twardych lub utwardzonych, na drogach znajdujących się wewnątrz terenów
budowlanych oraz na drogach nie przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych.
2. Kierowca taksówki ma prawo odmówić wykonania przewozu lub rozpoczęty przewóz
przerwać jeśli pasażer:
1) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, spożywa alkohol w trakcie
przewozu, wykazuje oznaki odurzenia innymi podobnie działającymi środkami lub przyjmuje
je w czasie przewozu taksówką,
2) zanieczyszcza lub dokonuje uszkodzeń taksówki,
3) odmawia dostosowania się do poleceń kierowcy taksówki w sprawach zagrażających
życiu lub zdrowiu,

4) krzykiem, hałasem lub w innym sposób utrudnia kierowanie taksówką,
5) zagraża bezpieczeństwu kierowcy taksówki,
6) zamierza przewozić nadmierną ilość bagażu.
Rozdział 6
Inne postanowienia
§7
1. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie
albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany
przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.
3. Kierowca taksówki może zamieścić w pojeździe informację o zakazie palenia tytoniu.
4. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do właściwej jednostki
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§8
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Załącznik do uchwały Nr ………/2017
z dnia …………………………………...

