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UCHWAŁA NR VI/34/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami
osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie gminy Chmielnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529 z 2013 r. poz. 1014 z 2014 r. poz. 1051) Rada Miejska
w Chmielniku uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Taksówki mogą oczekiwać na zlecenie przewozu w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zlecenie najkrótszą drogą, chyba że pasażer żąda przewozu
inna drogą.
§ 2. 1. Kierowca taksówki może wykonywać usługę tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego
i zalegalizowanego taksometru (kasy fiskalnej).
2. Taksometr (kasa fiskalna) powinien być zainstalowany w miejscu widocznym, umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera.
3. Po zakończeniu zlecenia kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr (kasę fiskalną) na pozycję "kasa".
§ 3. 1. Należność za przejazd taksówką określa wskazanie taksometru oraz paragon fiskalny wydrukowany
przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem.
2. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany wydać rachunek, zgodnie z zasadami określonymi
w odrębnych przepisach.
3. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany do wskazania w rachunku trasy przejazdu.
Rozdział 2.
Przewóz osób
§ 4. Przewóz dzieci dokonywany jest tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod której opieką dziecko
się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego - w takim przypadku należność za usługę
uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.
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§ 5. Kierowca taksówki, w miarę możliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.
Rozdział 3.
Przewóz bagażu w taksówce osobowej
§ 6. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności, bagaż podręczny
oraz, za zgodą kierowcy psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły
lub nie zanieczyściły pojazdu.
Rozdział 4.
Oznaczenie taksówek osobowych
§ 7. 1. Wprowadza się obowiązek oznaczenia taksówek osobowych, które wykonują działalność na terenie
gminy Chmielnik.
2. Oznaczenie taksówek obejmuje:
a) zamieszczenie w sposób trwały i widoczny po dwóch stronach pojazdu, na przednich drzwiach, oznaczenie
ją identyfikujące, tj. napis: CHMIELNIK i numer boczny.
Wzór oznakowania taksówki osobowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Numery boczne są
nadawane przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik.
b) Umieszczenie identyfikatora kierowcy taksówki z imieniem i nazwiskiem, fotografią oraz numerem licencji
i numerem bocznym taksówki, wewnątrz taksówki w miejscu widocznym dla pasażera. Wzór identyfikatora
przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
c) Umieszczenie cennika za przewozy osób, na szybie prawych tylnych drzwi w widocznym dla pasażera
miejscu z zewnątrz i wewnątrz pojazdu.
Rozdział 5.
Inne postanowienia
§ 8. Wewnątrz taksówki powinna być zamieszczona widoczna informacja dotycząca organu właściwego do
rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych. Skargi i wnioski należy kierować do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik.
Rozdział 6.
Strefy TAXI
§ 9. 1. Miasto i Gmina Chmielnik stanowią jedną strefę TAXI w granicach administracyjnych gminy.
2. Ustala się taryfę dzienną w godzinach od 6.00 do 22.00, a taryfę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00.
3. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną i odwrotnie, kierowca jest
obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i o tym fakcie powiadomić pasażera.
4. W niedziele i święta przez całą dobę zastosowanie ma taryfa nocna.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe
§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a także na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chmielniku
Sławomir Wójcik
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/34/2015
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 marca 2015 r.
WZÓR OZNAKOWANIA TAKSÓWKI OSOBOWEJ
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/34/2015
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 27 marca 2015 r.

TAXI

Imię
Nazwisko
Nr licencji 001
Nr roboczy 001

