
DrukNr 2 4 3 1 D 4 6  
Projekt z dnia 

41 st& PVIA 2646 P 

UCHWAtA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia przepis6w porzqdkowych dotyczqcych pnewozu os6b i bagazu 
taksowkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczen identyfikujqcych taks6wkq 

osobowq na obszarze Miasta todzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 201 5 r. poz. 915), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastcpuje: 

Rozdziat 1 
Przepisy ogolne 

6 1.  1. Kierowca taks6wki moze oczekiwa6 na zlecenia przewozu w czasie 
nieograniczonym w miejscach do tego przeznaczonych, ktore sq ograniczone znakami 
oinaczajqcymi poczqtek i koniec postoju TAXI. 

2. Kierowca taksowki jest zobowiqzany oczekiwai na pasaierow wedlug kolejnoici 
przyjazdu na post0.j. 

3. Kierowcy taksowek na postoju sq zobowivani znaidowad sir w swoim pojeidzie lub 
bezpoirednio przy nim. 

4. Pasaier moze dokonat wyboru taksowki niezaleznie od miejsca zajmowanego przez 
niq na posto,ju. 

5. Taksowki mogq byd zatrzymane i zajete poza postojem, a takze mogq oczekiwat na 
pasazera u7 miejscu wskazanym przez zamawiajqcego, pod warunkiem. ze nie jest to 
zabronione przepisami o ruchu drogowym. 

6 2. Kierowca taksowki jest obowivany wykonad zamowione zlecenie najkrotszq 
drag% chyba ze pasaier wyrazi zgodq na przewoz innq drogq lub gdy tego iqda. 

6 3. 1. Kierowca taksowki moze przewozid pasazerow lub bagai tylko po wlqczeniu 
sprawnie dzialajqcego i zalegalizowanego taksometru. 

2. Taksometr powinien by6 zainstalowany w miejscu umozliwiajqcym swobodne 
odczytanie jego wskazali przez pasazera lub pasaierow. 

3. Po wkonaniu zlecenia kierowca jest obowiqzany niemlocznie przelqczy6 taksometr 
na pozycjq .,kasa". 

Q: 4. 1. Ustalon% na podstawie odrqbnej uchwaly Rady Miejskiej w todzi, naleinoid za 
zlecenie przewozu taksowkq oltreila wskazanie taksometru. 

2. Pasaier jest obowiqzany uiScit naleinost nie p6iniej niz w chwili molnienia 
pojazdu. 
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3. Na zqdanie pasaiera kierowca taksowki okreSla na dokumencie potwierdzajqcym 
wykonanie uslugi przewozu trasq przewozu oraz dane identyfikujqce kierowcq taksowki. 

5 5. 1. Po zakonczeniu zlecenia kierowca jest obowiqany przypomnied o zabraniu 
bagaiu oraz sprawdzid, czp pasaier nie pozostawil w pojeidzie jakichkolwiek przedmiotow. 

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasaiera, kierowca taksowki 
postqpuje z nimi stosownie do przepisow ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach 
znalezionych (Dz. U. poz. 397). 

5 6. I .  Kierowca taksowki moie w kazdym czasie odmowid wykonania zlecenia, jezeli 
jego wykonanie narusza przepisy o ruchu drogowym lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, 
i e  pasazer dopuici siq zabrudzenia lub uszkodzenia wnqtrza taksowki. 

2. W przypadku okreilonym w ust. 1, pasaier jest zobowiqzany uiiciC naleznoid za 
przejazd wynikajqcq ze wskazania taksometru. 

Rozdzia12 
Przew6z os6b 

5 7. 1. Pasazer taks6wki ma prawo zabrad ze sobq do pojazdu, z ktorego korzysta, inne 
osoby na wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych naleznoici. 

2. Kierowca bez zgody pasazera nie maze dysponowak wolnymi miejscami w taksowce. 

5 8. Zezwala siq na przewoz dzieci ponizej lat 13 tylko pod opiekq doroslych, chyba ze 
osoba, pod ktorej opiekq dziecko siq znajduje, upowaznia kierowcq do przewiezienia dziecka 
pod wskazany adres. 

5 9. 1. Kierowca taksowki uwzglqdnia pienvszeristwo przewozu os6b wymagajqcych 
natychmiastowej pomocy lub znajdujqcych siq w szczeg6lnej potrzebie. 

2. Kierowca taksowki jest obowiqzany udzieliC pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu 
z taks6wki osobom starszym lub wymagajqcym takiej pomocy. 

3. W przypadku gdy zachodzi koniecznoid przewozu osob rannych lub chorych, na 
iqdanie kierowcy taksowki, pasaier jest zobowiqany molniC taksowkq bez uiszczania oplaty 
za dotychczas przejechanq trasq. 

5 10. Pasaier ma prawo w kaidej chwili zrezygnowat z realizacji przewozu uiszczajqc 
jednoczeinie naleznoid za dotychczas przejechanq trasq, okreilonq wskazaniem taksometru. 

5 1 1. 1. W sytuacji gdy pasaier czasowo opuszcza pojazd w trakcie realizacji przewozu, 
kierowca ma prawo pobraC od niego optatq naleinq wg wskazah taksometru za 
dotychczasowq usluge, dodatkowo pobiera,jqc oplatq za okreilony przez pasaiera czas 
postoju. 

2. W przypadku, gdy pasaier nie zglosi siq w okreslonym przez siebie czasie postoju 
kicrowca ma prawo uznad ten fakt za ukonczenie realizacji zlecenia. 

Rozdzial3 
Przew6z bagaiu w taks6wce osobowej 

5 12. 1. Pasaier ma prawo zabraC ze sobq do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej 
naleznosci, bagaz podrqczny oraz, za zgodq kierowcy, psy lub inne male zwierzqta domowe, 
ktore moina umiescii: tak, aby nie uszkodzily lub nie zanieczyicity pojazdu oraz nie 
zagrazaly bezpieczenstwu jazdy. 



2. Do bagaiu podrqcnego zalicza siq w szczegolnoici walizki, plecaki, worki 
turystycme oraz inne przedmioty ktore zarowno swojq wielkoicia jak i sposobem 
opakowania nie spowodujq uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczq pola 
widzenia kierowcy i nie utrudniq prowadzenia pojzadu. 

3. Z zachowaniem warunkow okreglonych w ust. 1 i 2 dopuszcza siq przewoz 
w szczeg6lnoSci nart z kijkami oraz wozkow dzieciqcych i inwalidzkich. 

5 13. 1. Bagaz podrqczny pasazera mozna przewozit w bagainiku majdujqcym siq 
wewnqtrz lub na dachu taksowki. 

2. Bagainik taksowki powinien by6 utrzymany w naleiytej czystoSci i wolny od 
wszelkiego sprzqtu dodatkowego - poza sprzqtem sluiqcym do napraw pojazdu oraz 
zbiomikiem gazu bqdqcym elementem instalacji zasilania pojazdu. 

3. Dopuszcza siq przewoz bagaiu podrqcznego wewnqtrz taksbwki z zachowaniem 
warunkbw, o kt6rych mowa w 5 12 ust. 2. 

6 14. Zabrania siq przewozu taksowkami osobowymi przedmiotow i materialow 
niebezpiecznych w szcz~g6lnoSci broni, materialow iatwopalnych. wybuchowych, irqcych, 
radioaktywnych. trujqcych, cuchnqcych oraz zwlok i szczqtk6w ludzkich i zwierzqcych. 

Rozdzial 4 
Dodatkowe oznaczenia taksowek osobowych 

5 15. 1. Wprowadza siq wobec przedsiqbiorow obowiqzek stosowania w odniesieniu do 
taksowek, ktorymi wykonywane sq przewozy na podstawie licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os6b taksowkq, udzielonych przez 
Prezydenta Miasta todzi, dodatkowych oznaczen, kt6re obejmujq: 

I )  omaczenie identyfikujqce taksowkq osobowq (tj. napis TAXI ~ O D Z ,  numer boczny oraz 
herb Miasta todzi); 

2) identyfikator kierowcy taksowki; 

3) informacjq o pobieranych oplatach za przejazd, posiadanych do wglqdu przepisach 
porzqdko~ych oraz organie wiaiciwym do rozpatrywania skarg i wnioskow w sprawach 
S\viadczonych usiug przewozowych; 

4) tabliczkq infor~nacyjnqopatrzonq hologramem. 

2. Oznaczenia okreilone w ust. 1 wydawane sq nieodplatnie przez Prezydenta Miasta 
Lodzi. 

3 16. Oznaczenie, o ktorym mowa w 5 15 ust. 1 pkt 1, przedsiqbiorca zobowiqzany jest 
zamieiciC na taksowce w sposob symetryczny i widoczny po dwoch stronach pojazdu na 
przednich drzwiach. Wzor oznaczenia oki-eSla zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. 

$ 17. I. Identyfikator, o ktorym mowa w $ 15 ust. 1 pkt 2: zawiera: 

1) aktualnq fotografiq kierowcy o wymiarach 35 mm (szerokoSC) na 45 rnm (wysokoid); 

2) imiq i nazwisko kierowcy; 

3) termin wainoici identyfikatora; 

4) numer identyfikatora; 

5) name  ogranu wydajqcego; 

6) datq wydania: 
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7) numer boczny taksowki, ktorqwykonywany jest transport drogowy; 

8) numer licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego; 

9) mark? i numer rejestracyjny pojazdu; 

10) wizerunek herbu Miasta todzi; 

11) podpis i pieczqd Prezydenta Miasta todzi  

2. Terminem wainoici identyfikatora jest przypadajqcy najwczeiniej termin uplywu 
wainoici odpowiednio badania lekarskiego lub badania psychologicznego potwierdzajqcych 
brak przeciwskazan zdrowotnych lub psychologicznych do wykonywania pracy na 
stanowisku kierowcy taksowki. 

3. Identyfikator umieszcza siq wewnqtrz pojazdu, na desce rozdzielczej - w miejscu 
widocznym dla pasazera. 

4. Identyfikator jest wydawany na wniosek przedsiqbiorcy posiadajacego licencjq na 
wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os6b taksowk% jezeli 
zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiqbiorca osobiicie wykonujqcy przewozy, 
spelniajq nymagania niezbqdne do wykonywania krajowego transportu drogowego taks6wkq. 
okreilone w ustawie z dnia 6 wrzeinia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1413. z 2014 r. poz. 486,805,915 i 1310 orazz 2015 r. poz. 211,390,978,1269 i 1273). 

5. Identyfikator moie otrzymac takie przedsiqbiorca osobiicie wykonujqcy przewozy, 
ktory posiada wainq licencjq, wydanq na podstawie 5 letniej praktyki. 

6. Identyfikator kierowcy taksowki wydawany jest po przedstawieniu: 

I) fotografii o wymiarach 35 mrn (szerokoid) na 45 mm (wysokoiC), odzwierciedlajqcej 
aktualny wizerunek osoby bez nakrycia glowy i okularow z ciemnymi szklami; 

2) aktualnego prawa jazdy kategorii B; 

3)aktualnego zaswiadczenia lekarskiego stwierdzaj4cego brak przeciwwskazan 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksowki; 

4)aktualnego orzeczenia shvierdzajqcego brak przeciwwskazai psychologicznych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksowki. 

7. Wzor identyfikatora okreila zatqcznik Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

5 18. Informacjq, o ktorej mowa w 5 15 ust. 1 pkt 3, przedsiqbiorca zobowiqzany jest 
zamieicii w taksowce na szybie w g6mym prawym lub lewym rogu prawych tylnych drzwi. 
Wzor informacji okreila zakqcznik Nr 3 do niniejszej uchwaky. 

5 19. 1. Tabliczka informacyjna. o ktorej mowa w 5 15 ust. 1 pkt 4, zawiera: 

1 ) numer rejestracyjny pojazdu; 

2) nnmer licencji. 

2. Tabliczka informacyjna, winna by6 naklejona trwale od wewnqtrz na przedniej szybie 
pojazdu, w gornym prawym rogu, a w przypadku znajdujqcego siq na przedniej szybie 
przyciemnionego pasa przeciwslonecznego - tabliczkq informacyjnq nalezy nakleid tnvale 
bezposrednio pod przyciemnionym pasem od wewnqtrz pojazdu, w gomym prawym rogu. 

3. Tabliczka informacyjna wydawana jest na wniosek przedsiqbiorcy posiadajqcego 
licencjq, po przedstawieniu aktualnych dokumentow: 

I) dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego z adnotacjq urzqdowq ,,TAXI"; 
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2) Swiadectwa legalizacji taksometru. 

4. Opis tabliczki informacyjnej okreila zalqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaly. 

Q: 20. I .  Przedsiqbiorca moie zamiescid: 

1 ) informacjq o sposobie platnoici za przejazd, na szybie w dolnym prawym lub lewym rogu 
prawych tylnych drzwi; powierzchnia informacji nie moze byd wiqksza ni i  50 cm2; 

2) oznaczenie przedsiqbiorcy, numer telefonu lub oznaczenie organizacji, korporacji, 
stowarzyszenia lub vzeszenia taksowkarzy, od ktorych przedsiqbiorca wykonujqcy 
krajowy zarobkowy przewoz osob taksowkq osobow~+ przyjmuje zlecenia przewozu, pod 
warunkiem uzyskania ich zgody, w sposob symetryczny i widoczny po dw6ch stronach 
pojazdu na tylnych lub przednich drzwiach; oznaczenie to winno by6 umieszczone na 
drzwiach przednich co najmniej 5 cm od oznaczenia, o ktorym mowa w 6 16. 

3) reklamy, w miejscach innych niz okreilone w 5 16, 18 i 19 ust. 2; 

4) napisy okreilajqce firmq, jej telefon lub inne dane dodatkowo identyfiku,iqce taksbwkq, 
o ktorych mowa w pkt 2, na dodatkowych lampach taksowki; 

5) tabliczkq informujqcq o zakazie palenia tytoniu. 

2.Na przednich i tylnych, prawych i lewych drzwiach pojazdu nie mogq byd 
umieszczone inne znaki graficzne (slowne. cyfrowe itp.) - od okreSlonych w przepisach 
niniejszej uchwaty. 

6 21. Zabrania siq umieszczania na lampie zespolonej ,,TAXIn innych napisow niz 
okreilajqce przynaleinoid do zarejestrowanej organizacji. korporacji, stowarzyszenia, 
vzeszenia taksowkarzy lub firmy (nazwy) przedsiqbiorcy posiadajacego licencjq oraz numeru 
telefonu. 

6 22. W razie zaprzestania prowadzenia dzialalnoici polegajqcej na przewozie osob 
taksowkq, przedsiqbiorca zobowiazany jest do niezu4ocznego zlikwidowania posiadanych 
oznaczen pojazdu. 

S 23. Zabrania sie umieszczania na taksowce numerow telefonow i omaczen 
uprowadzajqcych w blqd klientow, w tym oznaczen upodabniajqcych i sugerujqcych 
przynaleznoid do organizacii, korporacji, stowarzyszenia, zrzeszenia taksowkarzy bqdi do . - 
systemow radio taxi, kt6Gch zadan ik  jest przyjmowanie i przekazywanie zleceri od 
klientow drogq radiowq. 

Rozdziat 5 
Inne postanowienia 

jj 24. Kierowca taksowki jest obowipany, na iqdanie pasazera, udostqpnid mu 
do wglqdu egzemplarz przepisow porzqdkowych zwiqzanych z przewozem os6b i bagazu 
taksowkami osobowymi, z ktorymi pasaier ma prawo nieodpkatnie siq zapoznad. 

6 25. Jeieli w czasie trwania zlecenia nastqpuje zmiana taryfy dziennej na nocnq lub 
odwrotnie albo, jeieli nastqpuje przekroczenie granicy strefy oplaty taryfowej, kierowca jest 
obowiqzany przekqczyd taksometr na odpowiedniq taryfq i powiadomid o tyrn pasaiera. 

6 26. 1.  Taksowka moze by6 dodatkowo wyposazona w certyfikowane zabezpieczenie 
oddzielajqce taksowkarza od przestrzeni pasaierskiej. 



2.Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze zagraia6 bezpieczenstwu 
kierowcy 
i pasa2er6w oraz winno zapewniaf wiaiciwq widocznoic, slyszalnoSC, jak rowniez 
umozliwiaC pobranie naleinoSci za przejazd. 

5 27. Skargi, wnioski i uwagi o Swiadczonych usiugach moga, byc kierowane 
do Prezydenta Miasta todzi .  

Rozdzial6 
Przepisy koncowe 

5 28. 1. Z zastrzezeniem ust. 2, przedsiqbiorcy wykonujqcy transport drogowy taksowkq 
osobowq w dniu wejicia w zycie ninie.jszej uchwaly, dostosujq swoje pojazdy do wymogow 
okreSlonych w niniejszej uchwale, nie p6iniej niz do dnia 30 czerwca 201 7 r. 

2. Oznaczenia identyfikujqce taksowkq osobowq na obszarze Miasta todzi  wydane 
do dnia wejScia w zycie niniejszej uchwaty zachowujq wainoSC. 

$ 29. Wykonanie uchwaty powierza siq Prezydentowi Miasta todzi .  

5 30. Traci moc uchwaia Nr LXXX/1681/14 Rady Mie.jskiej w todzi  z dnia 
12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia przepis6w porzqdkowych dotyczqcych przewozu 
osirb i bagaiu taks6wkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczen identyfikujqcych 
takdwkq osobowq na obszarze Miasta todzi  (Dz. U n .  Woj. todzkiego poz. 1053). 

5 31. Uchwaia wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wo.jew6dztwa todzkiego. 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w t o d z i  

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi  



Z a t ~ n i  k Nr 1 

do uchwdy Nr 

Rady Miejskiej w todzi 

z dnia 2016 r. 

W a r  oznaczmia identyfi kuj-o tdtstKvke osobowq 
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Zdzpnik Nr 2 

do uchwdy Nr 

Rady Miejskiej w todzi 

z dnia 2016 r. 

Wzor identyfi katora kierowcy tdtdwki 

(fotogmfii o symiarach 
35 mm na 45 mm) 1 

(numer bocm taks6wlri) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Itennin\vatnoSci 1 """ (data wydania, 
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Zd-i k Nr 3 

do uchwdy Nr 

Rarly Miejskiej w todzi 

z dnia 2016 r. 

Wzor informxji o pobieranych opldach za przejzd, posiadanych do wglqlu przepisach 
porzqlkowych oraz organie wlasciwym do rozpatrywania skag i wnioskow w wravvch 

i $ m e  ustmowo wolne cd pray w 

idz id  i dni $.vi$eanych ustawowo 
pray, ber wykorzystmia j d y  w kierunku 

dni Swi$eune ustavvowo wol ne od pracy w 
doby, bezwykorzystmiajazdy w kierunku 

3. ORGANEM WCA&IWYM DO ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSK6W JEST 
PREZY DENT MIASTA LODZI. 

1. STAWKI O R A T  -Y 

Tayfa 
1 

Tayfa 

przedsi@iorcy 
I km 

.,.,.,,.,,.,,,. 
I krn 

obowiqujew grmicadl administrayjnych Miaakodzi 
w godzinachcd6mdo2Pwewsystkiedni zwyj@kiem 
nidzid i dni * i$mych ustmowowolnych 4 P ~ W .  
obowiquje w grmicach administrqjnych Mi&akcdd 

mksymdne 
I km 

............... ZI 

I km 
2 w gcdzinach od 2 P d o  6mw dni powsednie or= 



Z&+zni k Nr 4 

do uchw&y Nr 

Rady Miejskiej w lodzi 

z dnia 2016 r. 

Opistabliczki informacyjnej opatrzonej hologramem 

Tabliczka informxyjna opatrzona holograman sktada sig z blankietu or= ndepki 
przykrywaj wi 

Format: 

blankiet 110 rnm x 70 mm 

ndepka przykrywajw 110 rnm x 70 rnm 

Druk: 

tto gilosowe 

blankiet -offset 

ndepka przykrywajw-sitodruk 

Zabapieczenia w druku: 

blankiet -mi krodruk 

hologram metal izowmy, modestrukcyjny 

Wykoriczenie: 

Nurneracja: 

nadruk nurneracji widencyjnej 

Padtoze do druku: 

f olia moprzylepna 



Podjecic uchwaly w sprawie przepis6w porzqdkouych zwiqzanych z przewozem osob 

i bagaiu taksowkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczen identyfikujzjcych taksowkq osobowq 

na obszarze Miasta todzi  podyktowane jest koniccznoiciq podwyiszenia poziomu bezpieczehstwa 

i komfortu klientow korzystajqcych z przedmiotowego typu dzialalnoici reglamentowanej oraz 

potrzebq zupetnego wyeliminowania nielegalnych przewozow osob. Uchwala jest efektem 

konsultacji przeprowadzonych wSr6d przedstawicieli przedsiqbiorstw taksbwkowych, zrzeszen, 

stowarzyszeri i korporacji taksowkarzy. Samorzadnego Zwiqzku Zawodowego Taksowkarzy 

Rzeczypospolitei Polskiej dzialajqcych na terenie Miasta, Policji oraz Wojewodzkiego inspektoratu 

Transportu Drogowego w Lodzi. 

Zgodnie z zapisami uchwaly, identyfikator, kthrego wz6r okreilono w zatqczniku Nr 2, 

wydawany hqdzie kaidemu przedsichiorcy posiadajqcemu licencje na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego os6b taksowkq. ktory osobiscie wykonuje takie przewozy, 

jak rowniez zatrudnionym przez przedsiqbiorce kierowcom. pod warunkiem spelniania przez nich 

ustawowych wymagan niezbqdnych do wykonywania przedmiotowego transportu drogowego. 

Wprowadzenie omawianego oznakowania umohliwi szybkq weryfikacie przez klienta, czy 

kierowca jest uprawniony do wykonywania ustugi w zakresie transportu drogowego osob 

taksowkq, a takze sprawne oraz efektywne przeprowadzanie czynnoici kontrolnych na podstawie 

ustawowych uprawnien zarowno przez Prezydenta Miasta Lodzi (poprzez upowainionych 

pracownik6w). jak rowniez inne organy administracji publicznej. w tym Policje i Inspektora 

Transponu Drogowego. Dodatkowo, uwidocznienie na identyfikatorze danych kierowcy (w tym 

jego wizerunku - zdjqcic) Swiadczqcego usluge przewozu, wptynqt ma na zwiekszenie 

bezpieczetistwa klientow oraz podniesienie poziomu Swiadczonych uslug. 

Kole.jnym. dodatkowym oznakowaniem taksowki stab siq ma tabliczka informacyjna 

opatrzona hologramem zawierajqca numer rejestracyjny pojazdu oraz numer licencji 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowkq wydanej 

przez Prezydenta Miasta Lodzi opisana w zatqczniku Nr 4. To dodatkowe oznaczenie pozwoli na 

natychmiastowzj weryfikacje auta co do faktu, czy kierowca jest umocowany do prowadzenia nim 

dzia#alnoSci gospodarczej objqtej licenciq na transport drogouy taksowkq. 

Pozosta+e, wprowadzone wczeiniej dodatkowe oznaczenia taksowki, tj. oznaczenie 

identyfikujqce taksowkq osobowq (napis TAXI LOD%, numer boczny oraz herb miasta Lodzi) oraz 

informacja o pobieranych optatach za przejazd, posiadanych do \vgladu przepisach porzqdkowych 



oraz organie wlasciwym do rozpatrywania skarg i wnioskow w sprawach Swiadczonych uslug 

przewozowych, zachowujq wainosC. 

W zakresie skutkhw finansowych dla Miasta Lodzi, podjqcie niniejszej uchwaly 

wiqzad siq bedzie z koniecznoiciq zamhwienia wskazanych w uchwale dodatkowych oznaczen 

takshwki osobowe,j. w tym naklejek zgodnych ze wzorem ujawnionym w zaiqczniku Nr 3 uchwaly 

(informacja o pobieranycli oplatach za przejazd) oraz tahliczek informacy.jnych opatrzonych 

hologra~nem zgodnych z opisem ujawnionym w zalqczniku Nr 4. Orientacyjny koszt zakupu ww. 

oznaczen ksztaituje sie w roku 2016 w granicach 35 000 zi. Osoby Swiadczqce usiugi 

takshwkarskie otrzymujq wszystkie dodatkowe oznaczenia bezplatnie. 
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t o d i ,  dnia 11 sierpnia 20 16 r 

Pan 

Piotr Rors 

Dyrektor 

Biura Promocji Zatrudnienia 

i Obslugi DzialalnoSci Gospodarczej 

Urzqdu Miasta todzi  

1\ i\\~iazku z przedtozonym do zaopiniowania projektem uchwaky w sprawie 

v, pro\\adzt.~iia przcpisow porzqdkowych dotyczqcych przewozu osob i bagazu taksowkami 

~.; i~ho\\!rni  owz dodatkowych oznaczen identyfikujqcych taksowk~ osobowq na obszarze 

?bli:irt~l l .o~l / i  \Arydzial Budietu infonnuje, iz nie wnosi uwag do wlw projektu pod warunkiem 

~siiz:iqii s i ~ ~ t h i ) \ v  tinariso~vych przedmiotowego projektu w ramach planu finansowego 

r ?i\\ iglccinieniem ponadplar~owych dochodow. 


