UCHWAŁA NR VIII/37/11
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób
i bagażu taksówkami
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000r. Nr 50, poz.601, z 2001r. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz.
1112, z 2003r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211,poz. 2049, z 2004r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz.
1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935, z 2008r. Nr 219, poz. 1408, z 2009r. Nr
92, poz. 753 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz.675)uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu
taksówkami stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/136/98 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie
przepisów porządkowych w gminnym transporcie zbiorowym oraz przewozu osób i bagażu
taksówkami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Goszka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/37/11
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Kierowcy mogą oczekiwać na pasażerów wyłącznie na postojach oznakowanych
znakami informacyjnymi D-19, D-20.
2. Dopuszcza się możliwość obsługi pasażera w miejscach poza wyznaczonymi postojami,
jeżeli nie jest to zabronione przepisami prawa o ruchu drogowym.
3. Pasażer zamierzający skorzystać z taksówki ma prawo swobodnego jej wyboru spośród
stojących na postoju.
4. Kierowcy taksówek w czasie wyczekiwania na postoju mają obowiązek umożliwienia
wyjazdu taksówce wybranej przez pasażera.
5. Kierowca taksówki powinien udzielić pomocy przy załadunku i wyładunku bagażu
podręcznego pasażera oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu osobom starszym, z dzieckiem na
ręku i innym potrzebującym takiej pomocy.
6. Zawarcie umowy przewozu taksówką uważa się za dokonane z chwilą przyjęcia
zamówienia lub zajęcia miejsca przez pasażera w pojeździe i ustalenia celu usługi.
7. Kierowca może odmówić wykonania przewozu poza drogami publicznymi,
z wyjątkiem oznakowanych dróg wewnętrznych, na których obowiązujące znaki drogowe
dopuszczają ruch pojazdów, w tym pojazdów TAXI.
8. Wzajemne zachowanie się kierowcy i pasażera powinno być uprzejme i kulturalne.
9. Kierowcę taksówki powinna cechować grzeczność, schludność i czystość osobista oraz
dbałość o czysty i estetyczny wygląd pojazdu.
10. Jeżeli taksówka wyposażona jest w urządzenia nagłaśniające, kierowca powinien
korzystać z nich w sposób nieprzeszkadzający pasażerom.
11. Kierowca taksówki zobowiązany jest na żądanie pasażera udostępnić mu do wglądu
egzemplarz niniejszych przepisów porządkowych.
12. Zabrania się kierowcy taksówki palenia tytoniu lub spożywania pokarmów podczas
przewozu pasażerów.
Rozdział 2.
Przewóz osób
§ 4. 1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów tylko po uprzednim włączeniu
sprawnie działających urządzeń: zalegalizowanego taksometru i współpracującej z nim kasy
rejestrującej, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce i przyjęciu
zamówienia.
2. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne
odczytanie jego wskazań przez pasażera, zajmującego dowolne miejsce w taksówce.
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3. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr
na pozycję „KASA”.
4. Na żądanie pasażera kierowca taksówki jest zobowiązany wydać rachunek za przejazd.
5. Rachunek powinien zawierać dane określone w odrębnych przepisach oraz wskazanie
trasy przejazdu i numeru bocznego taksówki.
6. Pasażerowi nie wolno manipulować przy taksometrze lub utrudniać odczytywania jego
wskazań.
7. Pasażer jest zobowiązany uiścić należność za przejazd nie później niż w chwili
zwolnienia pojazdu.
8. Kierowca może żądać zapłaty należności przed wykonaniem usługi w przypadku, gdy
pasażer czasowo opuszcza taksówkę. Kierowca pobiera wówczas należność wskazaną przez
taksometr oraz za przewidywany czas postoju.
9. Jeżeli do końca umówionego czasu postoju pasażer nie wróci do taksówki, kierowca
może uznać, że pasażer zrezygnował z dalszego przewozu.
10. Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub
odwrotnie albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest
obowiązany powiadomić o tym pasażera i przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę.
§ 5. 1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu
bagażu.
2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki
przekazuje je stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych, a w przypadku kierowców
zrzeszonych w organizacji taksówkowej - do Biura tej organizacji.
§ 6. 1. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami
w taksówce.
2. Pasażer ma prawo zabrać z sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na
wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowej należności.
3. Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer, kierowca nie może żądać
zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności,
w jakich korzystały one z przejazdu.
§ 7. Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia
zanieczyszczenia pojazdu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

lub

§ 8. Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką osób dorosłych, chyba że osoba
dorosła, pod której opieką znajduje się dziecko, upoważnia kierowcę do przewiezienia
dziecka samego, w takim przypadku należność za usługę uiszcza opiekun dziecka z góry.
Rozdział 3.
Przewóz bagażu w taksówce
§ 9. 1. Pasażer ma prawo zabrać z sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności,
bagaż podręczny oraz za zgodą kierowcy psy lub inne małe zwierzęta domowe zabezpieczone
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 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.
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3. Z zachowaniem warunków zawartych w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz nart z kijkami,
wózków dziecięcych, inwalidzkich składanych oraz na ryzyko pasażera telewizorów,
radioodbiorników itp.
4. Zabrania się przewożenia taksówką bagażu wystającego poza obrys pojazdu.
§ 10. 1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się
wewnątrz lub na dachu taksówki.
2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od
wszelkiego sprzętu dodatkowego – poza sprzętem służącym do naprawy i obsługi pojazdu
oraz zbiornika gazu będącego elementem instalacji zasilania pojazdu.
3. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki, z zastrzeżeniem
warunków określonych w § 9 ust. 2.
4. Za bagaż podręczny, który pasażer przewozi z sobą pod własnym nadzorem kierowca
taksówki osobowej nie ponosi odpowiedzialności.
Rozdział 4.
Odmowa świadczenia usług przewozowych
§ 11. 1. Kierowca taksówki powinien odmówić wykonania usługi lub rozpoczętą usługę
przerwać, jeżeli pasażer lub usługobiorca:
1)zamierza przewieźć bagaż, którego ilość, rodzaj i rozmiar przekraczają dopuszczalną
ładowność albo rozmiarami nie odpowiadają warunkom bezpieczeństwa jazdy;
2)żąda przewozu taksówką pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną ilość osób;
3)żąda przewozu, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do lat 12 na
przednim siedzeniu taksówki osobowej;
4)usiłuje przewieźć rzeczy wyłączone z przewozu na podstawie odrębnych przepisów;
5)nie stosuje się do żądań kierowcy w sprawach zapewniających bezpieczeństwo jazdy,
osobistego bezpieczeństwa kierowcy lub porządku na drogach;
6)spożywa w taksówce napoje alkoholowe.
2. Kierowca taksówki ma prawo odmówić przewozu przedmiotów i materiałów
niebezpiecznych, w szczególności: broni, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących,
radioaktywnych, trujących oraz zwłok i szczątków ludzkich.
3. Kierowca taksówki może odmówić wykonania usługi lub rozpoczętą usługę przerwać,
jeżeli pasażer lub usługobiorca zanieczyszcza lub uszkadza pojazd, znajduje się w stanie
nietrzeźwym, wzbudza swoim zachowaniem podejrzenie planowania rozboju lub kradzieży,
zamiar posłużenia się taksówką do przewozu ładunku pochodzącego z kradzieży lub
wykorzystania taksówki dla innych celów przestępczych.
Rozdział 5.
Oznaczenie taksówek
§ 12. 1. Kierowca taksówki zobowiązany jest do umieszczenia w taksówce znaku
graficznego, określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszych przepisów oraz:
1)informacji o obowiązującej cenie za 1 km usługi, która powinna być widoczna z obu stron
pojazdu i umieszczona na tylnych lewych drzwiach taksówki cyframi o wymiarach nie
mniejszych niż 30 mm – wysokość, 15 mm – szerokość, 5 mm – grubość;
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2)numeru bocznego, który powinien być umieszczony na tylnych prawych drzwiach
taksówki cyframi o wymiarach nie mniejszych niż 80 mm – wysokość, 40 mm –
szerokość,10 mm – grubość.
2. Znak graficzny w postaci naklejki samoprzylepnej otrzymuje przedsiębiorca od
właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, udzielającego licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką.
3. W razie likwidacji działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy
taksówką oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne taksówki muszą być usunięte.
4. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
przewozu osób lub rzeczy. Światło z napisem „TAXI” umieszczone na dachu pojazdu należy
usunąć lub w sposób trwały zasłonić.
Rozdział 6.
Skargi i wnioski.
§ 13. 1. Skargi, wnioski i uwagi dotyczące świadczonych usług należy kierować do
właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, udzielającego licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2. O przypadku nieprawidłowego wydania lub niewydania paragonu fiskalnego lub
rachunku, wydział o którym mowa w ust. 1, informuje urząd skarbowy właściwy dla miejsca
zamieszkania przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie transportu drogowego
taksówką.
Rozdział 7.
Przepisy końcowe.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy
z dnia15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874
z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32
poz. 262).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/37/11
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Znak graficzny Wzór naklejki samoprzylepnej

Na znaku graficznym znajdują się:
1)Herb miasta Grudziądza określony w §3 Statutu miasta Grudziądza, stanowiącego
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/81/96 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28
października 1996 r. wpisany w koło o średnicy 10,0 cm koloru białego, otoczonego żółtą
obwódką;
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2)Napis TAXI, umieszczony nad herbem miasta, a pod nim napis GRUDZIĄDZ, w kolorze
niebieskim. Mur miasta wykonany w kolorze czerwonym fluorescencyjnym;
3)Po prawej stronie naklejki samoprzylepnej hologram w kształcie kwadratu o boku 1,5 cm;
4)Nad lewym rogiem herbu umieszczone koło o średnicy 1,0 cm widoczne w kolorze
jasnego błękitu w świetle UV.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U.
z 2000 r. Nr 50 poz. 601, z późn. zm.), w odniesieniu do przewozów osób i bagażu
taksówkami przepisy porządkowe określa rada gminy. Niniejszy projekt uchwały jest
nowelizacją obowiązujących przepisów porządkowych, stanowiących załącznik do Uchwały
Nr XXIII/107/2000 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 października 2000 r. w sprawie
przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie gminy
– miasto Grudziądz. Zmiany mają charakter techniczny i polegają na uściśleniu oraz
doprecyzowaniu praw i obowiązków, zarówno przedsiębiorcy jak i pasażera.
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