UCHWAŁA NR 153/VIII/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Płocka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1983 oraz z 2018 r., poz. 2244) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się obowiązek stosowania, w odniesieniu do taksówek wykonujących przewozy na
podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na
terenie Miasta Płocka, dodatkowych oznaczeń obejmujących:
1) emblematy boczne z herbem i barwami miasta Płocka, napisem „Płock" oraz numerem bocznym taksówki,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) identyfikator kierowcy taksówki wydany przez Urząd Miasta Płocka, którego wzór stanowi załącznik nr
2 do niniejszej uchwały,
3) cennik stosowanych opłat, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) mapę z zaznaczonymi granicami pierwszej strefy cen.
§ 2. 1. Emblematy boczne, o których mowa w § 1 pkt 1, umieszcza się w środkowej części lewych
i prawych przednich drzwi taksówki.
2. Identyfikator, o którym mowa w § 1 pkt 2, umieszcza się na desce rozdzielczej pojazdu, w miejscu
umożliwiającym swobodne odczytanie zawartych w nim informacji przez pasażera zajmującego dowolne
miejsce w taksówce.
3. Cennik, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien mieć formę dwustronnych naklejek wykonanych na
podłożu nieprzepuszczającym światła w taki sposób, aby zamieszczone informacje były czytelne zarówno
z zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdu. Naklejkę umieszcza się po wewnętrznej stronie szyby tylnych prawych
drzwi, lub po obu stronach szyby w przypadku, gdy szyby pojazdu są przyciemnione w stopniu utrudniającym
odczytanie cennika, od zewnętrznej strony pojazdu.
4. Mapa, o której mowa w § 1 pkt 4, powinna być wykonana z materiału przepuszczającego światło oraz
umieszczona na szybie prawych tylnych drzwi w sposób umożliwiający odczytanie jej przez pasażera
siedzącego w pojeździe.
§ 3. Stosowane oznaczenia powinny zawierać informacje zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
§ 4. Dodatkowe oznaczenia taksówki powinny być wymienione na nowe w przypadku zmiany ich wyglądu
spowodowanego w szczególności wpływem czynników atmosferycznych lub uszkodzeniem.
§ 5. Numer boczny taksówki, widoczny na emblematach bocznych oraz identyfikatorze, nadawany jest
wraz z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką.
§ 6. 1. Z dniem zaprzestania wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką przedsiębiorca obowiązany jest usunąć zewnętrzne i wewnętrzne oznaczenie pojazdu.
2. W przypadku czasowego zawieszenia wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca
obowiązany jest do zdjęcia z dachu pojazdu światła z napisem „TAXI".
§ 7. 1. Przedsiębiorcy wykonujący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu drogowego taksówką
w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, mają obowiązek dostosować oznaczenia pojazdów do wymogów
w niej określonych, nie później niż w okresie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Identyfikatory wydane zgodnie z dotychczasowym wzorem zachowują swoją ważność.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 338/XVIII/03 Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Płocka.
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Płocka
Nr 153/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

Wymiar naklejki: wysokość 240 mm, szerokość 190 mm, tło - barwy Płocka określone w Statucie Miasta
Płocka
- herb – wymiary: wysokość 125mm, szerokość 95 mm, zgodny ze wzorem określonym w Statucie Miasta
Płocka,
- nr boczny taksówki – cyfry w kolorze czarnym o wysokości 25 mm rozmieszczone proporcjonalnie, krój
czcionki Arial pogrubiona
- napis PŁOCK – litery w kolorze czarnym o wysokości 17 mm rozmieszczone proporcjonalnie w zestawie
znaków o szerokości 71 mm
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Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Płocka
Nr 153/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

IDENTYFIKATOR
KIEROWCY TAKSÓWKI
fotografia

Nr boczny
Miasto PŁOCK

Imię i nazwisko
Skargi i wnioski

Urząd

kierować do

Miasta Płocka

Nr licencji

Identyfikator taksówki osobowej o wymiarach 82 mm x 105 mm zawiera następujące dane:
- fotografię kierowcy o wymiarach 35 mm x 45 mm,
- numer boczny,
- imię i nazwisko kierowcy,
- miejsce składania skarg i wniosków,
- numer licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
Materiał - karton zalaminowany
Tło białe, tekst kolor czarny, czcionka Arial
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Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miasta Płocka
Nr 153/VIII/2019 z dnia 30 maja 2019r.

OPŁATA POCZĄTKOWA - dla wszystkich taryf

zł

TARYFA 1 – (opis zawierający strefę, dni i godziny w których

zł

stosuje się taryfę 1)

TARYFA 2 - (opis zawierający strefę, dni i godziny w których
stosuje się taryfę 2)

TARYFA 3 - (opis zawierający strefę, dni i godziny w których
stosuje się taryfę 3)

TARYFA 4 - (opis zawierający strefę, dni i godziny w których
stosuje się taryfę 4)

OPŁATA ZA 1 GODZ. POSTOJU

dla wszystkich

taryf

zł
zł
zł
zł

Cennik dwustronny o wymiarach: wysokość 100 mm, szerokość 135 mm
Tło kolor biały, tekst kolor czarny, czcionka Arial
Wysokość znaków:
1. Kolumna 1: tekst OPŁATA POCZĄTKOWA, TARYFA 1, TARYFA 2, TARYFA 3, TARYFA 4 i
OPŁATA ZA 1 GODZ. POSTOJU - rozmiar czcionki 14, pozostały tekst - rozmiar czcionki 10,
2. Kolumna 2: cyfry określające wartość opłaty- rozmiar czcionki 20, styl pogrubiony.
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