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UCHWAŁA NR XLIX/967/18
RADY MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 23 maja 2018 r.
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych na terenie Miasta Oświęcim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) oraz
art. 24 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia (tekst jednolity Dz.U. z 2016
poz. 2022 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się obowiązek stosowania przez przedsiębiorców wykonujących na terenie miasta
Oświęcim krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką dodatkowych oznaczeń pojazdów
użytkowanych jako taksówki.
§ 2. Dodatkowe oznaczenia obejmują:
1. Numer boczny.
1) Numer boczny taksówki nadawany jest wraz z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu
drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta Oświęcim.
2) Numer boczny to emblemat z folii samoprzylepnej w kształcie prostokąta o wymiarach: 160 mm x
250 mm. Na białym tle na górze znajduje się herb miasta, poniżej napis Miasto Oświęcim, pod nim numer
boczny taksówki.
3) Numer boczny należy umieścić na przednich prawych oraz lewych drzwiach pojazdu.
4) Wzór emblematu bocznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Cennik usług przewozowych.
1) Cennik usług zawiera:
a) wysokość opłaty początkowej,
b) wysokość opłaty za przejazd jednego kilometra,
c) wysokość opłaty za jedną godzinę postoju.
2) Cennik powinien być naklejony na szybie prawych tylnych drzwi, widoczny dla pasażera z zewnątrz
i wewnątrz pojazdu.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
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