Projekt

z dnia
.......................................................................................................
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie dodatkowego oznaczenia identyfikującego taksówkę osobową na terenie Gminy Miejskiej
Dzierżoniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 8) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Taksówki objęte licencjami, wydanymi na obszar Gminy Miejskiej Dzierżoniów muszą posiadać
jednolite oznaczenie, zawierające: herb Miasta Dzierżoniowa określony w Statucie Miasta Dzierżoniowa, numer
boczny, napis „TAXI DZIERŻONIÓW” i logo "Dzierżoniów nastraja pozytywnie". Wzór stanowi załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Numer boczny nadawany jest przez organ, udzielający licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
3. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być umieszczone na zewnątrz, na przednich drzwiach po
obu stronach pojazdu
4. Oznaczenia taksówki należy dokonać w sposób trwały i czytelny.
§ 2. 1. Każdy przedsiębiorca, wykonujący przewóz osób taksówką osobową na terenie Gminy Miejskiej
Dzierżoniów musi posiadać identyfikator kierowcy taksówki, wydany przez organ. Wzór stanowi załącznik nr
2 do niniejszej uchwały.
2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 2, umieszcza się na desce rozdzielczej pojazdu, w miejscu
umożliwiającym swobodne odczytanie zawartych w nim informacji przez pasażera, zajmującego dowolne
miejsce w taksówce.
§ 3. Dodatkowe oznaczenia taksówki powinny być wymienione na nowe w przypadku zmiany ich wyglądu
spowodowanego w szczególności wpływem czynników atmosferycznych lub uszkodzeniem.
§ 4. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową, obowiązany
jest niezwłocznie dostosować pojazd do wymagań określonych w niniejszej uchwale.
§ 5. Przedsiębiorcy wykonujący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu drogowego taksówką na
terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów podlegają dostosowaniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i
w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, dostosują swoje pojazdy do wymogów określonych w niniejszej
uchwale, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
§ 6. W przypadku zaprzestania wykonywania działalności w zakresie przewozu osób taksówką,
przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zlikwidowania posiadanego oznaczenia pojazdu.
§ 7. Kontrola przedsiębiorców, wykonujących krajowy transport drogowy w zakresie przewozu drogowego
taksówką na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w zakresie spełniania warunków określonych w niniejszej
uchwale, dokonywana jest przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
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§ 9. Traci moc uchwała Nr LIX/436/98 z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie jednolitego oznakowania
taksówek osobowych (TAXI) na terenie miasta Dzierżoniowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 czerwca 2020 r.
Emblemat boczny

Naklejka samoprzylepna o wymiarach 35 cm x 20 cm.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 czerwca 2020 r.
Identyfikator kierowcy taksówki

Identyfikator o wymiarach 12 cm x 8 cm.
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Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie dodatkowego oznaczenia identyfikującego
taksówkę osobową na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów
1.Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:
Celem podjęcia niniejszej uchwały jest wprowadzenie nowego oznaczenia bocznego taksówek
i identyfikatora dla kierowcy, wykonującego transport drogowy taksówką przy uwzględnieniu
obowiązujących uregulowań prawnych oraz Statutu Miasta Dzierżoniowa. Obecnie stosowany wzór
emblematów jest niezgodny ze Statutem Miasta Dzierżoniowa.
Proponowana uchwała reguluje przepisy prawa miejscowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Dodatkowe oznakowanie i wyposażenie chroni taksówkarzy przed nieuczciwą konkurencją - wykonywaniem
przewozów przez osoby nieposiadające licencji czy wykonywaniem przewozu poza obszarem, na który
została wydana licencja. Zwiększa także poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z taksówek. Numer
boczny
stanowi
zatem
łatwą
i szybką
identyfikację
danej
taksówki,
a identyfikator przedsiębiorcę, któremu wydana została licencja.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny:
Możliwość wprowadzenia dodatkowego oznaczenia i dodatkowego wyposażenia technicznego taksówek
daje radzie gminy art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe. Oznakowanie
numerami bocznymi taksówek na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów funkcjonuje od 1998 roku. Forma
graficzna emblematów bocznych oraz wzór identyfikatora kierowcy została ustalona w 1998 r. uchwałą Nr
LIX/436/98 z dnia 15 czerwca 1998 r w sprawie w sprawie jednolitego oznakowania taksówek osobowych
(TAXI) na terenie miasta Dzierżoniowa. Obecnie stosowany wzór emblematów oznaczenia bocznego jest
niezgodny ze Statutem Miasta Dzierżoniowa. Nie zawiera także numeru bocznego. Emblemat w formie
naklejki jest przekazywany przedsiębiorcy po uzyskaniu licencji na przewóz osób taksówką oraz po nadaniu
numeru bocznego taksówce. Przedsiębiorcy samodzielnie dokonują doklejenia/ dopisania numeru bocznego
do przekazywanej naklejki. Obecnie w Dzierżoniowie, licencje na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, posiada 90 przedsiębiorców.
3. Różnice pomiędzy stanem dotychczasowym a projektowanym stanem:
W przedłożonym projekcie uchwały zmianie graficznej uległ wzór emblematu z numerem bocznym
taksówki i identyfikator osobowy. Oznaczenie boczne taksówek zostało uzupełnione o numer boczny
taksówki i dostosowane do Statutu Miasta Dzierżoniowa. Ponadto identyfikator osobowy został uzupełniony
o nowe informacji, ułatwiające identyfikację przedsiębiorcy posiadającego licencję tj. oznaczenie
przedsiębiorcy, nr licencji i datę ważności licencji. Zrezygnowano z obowiązku stosowania numeru
bocznego na bokach transparentu dachowego. Niniejsza uchwała nakłada na przedsiębiorcę obowiązek
niezwłocznego zamieszczenia emblematów bocznych po uzyskaniu licencji na przewóz osób taksówką na
terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów a w przypadku zaprzestania wykonywania działalności w tym zakresie
do ich niezwłocznego usunięcia.
Uchwała określa także termin – 31 grudnia 2022 roku, w którym przedsiębiorcy zobowiązani są
dostosować swoje pojazdy do wymogów zawartych w niniejszej uchwale. Termin tez jest zgodny
z terminem nałożonym przez ustawodawcę na wymianę licencji wydanych przed 1 stycznia 2020 r.
Przedsiębiorca, dokonując dostosowania licencji, jednocześnie otrzyma nowe emblematy oraz identyfikator.
4. Konsekwencje finansowe:
Wydatek, dotyczący zakupu emblematów bocznych i identyfikatorów będzie ponoszony z budżetu Biura
Przedsiębiorczości i Pomocy Publicznej. Koszt wykonania nowego projektu oraz wydruku 500 naklejek
(250 kompletów emblematów bocznych umieszczonych na przednich drzwiach po obu stronach pojazdu)
i 250 szt. identyfikatorów to 3690,00 zł brutto.
5. Rozdzielniki:
1.Wewnętrzni:
- Wydział Rozwoju Miasta
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- Straż Miejska
- Rzecznik prasowy
2.Zewnętrzni:
- przedsiębiorcy, prowadzący działalność w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze Gminy
Miejskiej Dzierżoniów
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