
UCHWAŁA NR XXXVI/317/13
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz 
wprowadzenia dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie 

miasta i gminy Jędrzejów

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 5  i 7  ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi 
oraz dodatkowe oznaczenia taksówek na terenie miasta i gminy Jędrzejów, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 23 maja 2013 r.

Poz. 2257



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/317/13 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 16 maja 2013 r. 

PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU TAKSÓWKAMI 
OSOBOWYMI ORAZ DODATKOWE OZNACZENIE TAKSÓWEK NA TERENIE MIASTA 

I GMINY JĘDRZEJÓW 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w miejscach do tego celu wyznaczonych, oznaczonych 
znakiem TAXI. 

§ 2. Taksówki na postojach TAXI oczekują na pasażerów wg kolejności przyjazdu na postój. 

§ 3. Taksówka może być zatrzymana i zajęta poza postojem, jeżeli przepisy o ruchu drogowym tego 
nie zabraniają. 

§ 4. Kierowca taksówki obowiązany jest wykonać przewóz najkrótszą drogą, lub na żądanie pasażera 
wskazaną przez niego drogą. 

§ 5. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu taksometru. Taksometr 
powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym jego swobodne odczytanie. 

§ 6. 1. Należność za przejazd taksówką określają wskazania taksometru. 

2. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany wydać rachunek za przewóz. 

3. Rachunek powinien zawierać imię, nazwisko (nazwę) przedsiębiorcy, adres siedziby, nr boczny 
taksówki, datę wystawienia, oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotę należności za przejazd. 

4. Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany do określenia w rachunku trasy przejazdu (miejsce 
rozpoczęcia i miejsce zakończenia przejazdu). 

5. Kierowca ma prawo do pobrania zaliczki w przypadku chwilowego opuszczenia taksówki przez 
pasażera.

§ 7. 1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu. 

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje zgodnie 
z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych.

§ 8. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu na 
zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 

Przewóz osób 

§ 9. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą na wolne miejsca w taksówce inne osoby, bez uiszczania 
dodatkowych należności. 

2. Kierowca, bez zgody pasażera, nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

§ 10. Kierowca taksówki, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających 
natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie. 

§ 11. Kierowca taksówki ma prawo odmówić wykonania przewozu lub przerwać rozpoczęty przewóz tylko 
wtedy, gdy pasażer: 

1) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, 

2) spożywa w taksówce alkohol lub inne środki odurzające, 
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3) zachowaniem swoim uzasadnia obawę o zdrowie i życie kierowcy lub o uszkodzenie czy zanieczyszczenie 
pojazdu.

Przewóz bagażu w taksówce osobowej 

§ 12. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub 
inne małe zwierzęta domowe bez uiszczenia dodatkowej należności. 

2. Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne 
przedmioty, które swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia pojazdu oraz nie zagrażają, bezpieczeństwu jazdy.

Rozdział 2.
Dodatkowe oznaczenie taksówek 

§ 13. 1. Wprowadza się dodatkowe oznaczenie taksówek osobowych posiadających licencję na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Jędrzejów. 

2. Dodatkowe oznaczenie zawiera: numer boczny, herb Miasta Jędrzejowa oraz napis „JĘDRZEJÓW”. 

3. Numer boczny taksówki nadawany jest wraz z udzieleniem licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką. 

4. Dodatkowe oznaczenie taksówki powinno być umieszczone w miejscu widocznym po obu stronach 
pojazdu. 

Wzór dodatkowego oznaczenia: 

5. Dodatkowe oznaczenie taksówki określone w § 13 ust. 4 przedsiębiorca wykonuje na własny koszt. 

6. Przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy taksówką nadane zostaną w terminie jednego 
miesiąca od wejścia w życie uchwały numery boczne wg. kolejności udzielonych licencji.

Przepisy końcowe 

§ 14. 1. Kierowca taksówki powinien posiadać egzemplarz przepisów porządkowych dotyczących 
przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta i gminy Jędrzejów, który na życzenie 
pasażera ma obowiązek udostępnić. 

2. W taksówce powinna być umieszczona na widocznym miejscu informacja dotycząca: 

a) stawki należności za przejazd, 

b) organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych. 

c) posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych, o których mowa w ust. 1.
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