UCHWAŁA NR XLVI/352/00
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 marca 2000 r.

w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu
taksówkami na terenie Miasta Krakowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U. Nr 58 poz. 261,
Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107
poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162
poz. 1126/ oraz art. 15 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo
przewozowe /tekst jednolity Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz.575, z 1997 r. Nr 23 poz.117,
Nr 96 poz.591, Nr 101 poz.629, Nr 141 poz.942 i z 1998 r. Nr 106 poz.668 i Nr 117
poz.758 z 2000 r. Nr 12 poz. 136/, - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się na terenie Miasta Krakowa przepisy porządkowe związane
z przewozem osób i bagażu taksówkami, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Kierowca taksówki zobowiązany jest, na żądanie pasażera, udostępnić mu do wglądu
egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu.
§ 2.
Na taksówce winny być umieszczone dodatkowe oznaczenia:
1/ z prawej strony przedniej szyby taksówki – informacja o posiadanym numerze
zezwolenia (wg następującej treści: zezwolenie na wykonywanie krajowego,
zarobkowego przewozu osób taksówką osobową nr _______),
2/ na przednich lewych i prawych drzwiach samochodu - numer boczny taxi
(przyznany zezwoleniem na wykonywanie krajowego zarobkowego taksówką
osobową).
§ 3.
W taksówce powinna być umieszczona widoczna informacja dotycząca:
1/ organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych
usług przewozowych – Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta
Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, Zrzeszenia Prywatnego Transportu,
bądź kierownictw Radio Taxi,
2/ posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych.
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§ 4.
Po zaprzestaniu działalności polegającej na wykonywaniu krajowego
zarobkowego przewozu osób lub transportu taksówką bagażową, wymagane oznaczenie
taksówki powinno być zlikwidowane.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa
Wiceprzewodniczący Rady

Bogusław KOŚMIDER

Załącznik do uchwały Nr XLVI/352/00
Rady Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2000 r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE
ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB I BAGAŻU
TAKSÓWKAMI NA TERENIE GMINY MIASTA KRAKOWA
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Taksówki mogą oczekiwać na pasażerów w czasie nieograniczonym wyłącznie
w miejscach do tego przeznaczonych, które są ograniczone znakami oznaczającymi
początek i koniec postoju TAXI.
§ 2.
Pasażer może dokonać wyboru taksówki niezależnie od miejsca zajmowanego
przez nią na postoju.
§ 3.
Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą
drogą, chyba, że pasażer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda.
§ 4.
1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim
włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po
zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce; taksometr powinien być zainstalowany
w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań przez pasażera.
2. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć
taksometr na pozycję „kasa”.
§ 5.
Ustaloną na podstawie przepisów szczególnych należność za przejazd taksówką
określają wskazania taksometru; pasażer jest zobowiązany uiścić należność nie później
niż w chwili zwolnienia pojazdu.
§ 6.
1. Na żądanie pasażera kierowca jest zobowiązany wydać rachunek za przejazd.
2. Rachunek powinien zawierać w szczególności: datę wystawienia, oznaczenie
odbiorcy rachunku, kwotę należności za przejazd oraz w przypadku żądania pasażera
- trasę przejazdu, pieczątkę z danymi identyfikacyjnymi kierowcy (imię i nazwisko,
adres, numer boczny taksówki) .
§ 7.
1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest zobowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu
oraz sprawdzić, czy pasażer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.
2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki
postępuje z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.
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Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub
zanieczyszczenie pojazdu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 2
Przewóz osób
§ 9.
1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na
wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych należności.
2. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.
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 korzystali oni z przejazdu.
§ 10.
Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod
której opieką znajduje się dziecko, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka
samego; w takim razie należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.
§ 11.
Kierowca taksówki, w miarę możliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo
przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się
w szczególnej potrzebie.

Rozdział 3
Przewóz bagażu w taksówce osobowej
§ 12.
1 Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej należności,
bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta domowe,
które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich
ciężar i wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają
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.
3. Z zachowaniem warunków w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz w szczególności nart
z kijkami, wózków dziecinnych, inwalidzkich składanych oraz - na ryzyko pasażera m.in. telewizorów i radioodbiorników.
4. Nie dopuszcza się przewożenia taksówką osobową bagażu wystającego poza granice
pojazdu.
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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 napraw samochodu
oraz butli gazowej będącej elementem instalacji gazowego zasilania pojazdu).
3. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem
warunków, o których mowa w § 12. ust. 2
§ 14.
Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów
niebezpiecznych, w szczególności broni (palnej, myśliwskiej i gazowej), materiałów
łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących, przedmiotów
cuchnących oraz zwłok i szczątków ludzkich.

Rozdział 4
Przewóz bagażu w taksówce bagażowej
§ 15.
1. Taksówką bagażową należy przewozić rzeczy w sposób zgodny z przepisami ruchu
drogowego.
2. Taksówką bagażową można również przewozić zwierzęta w klatkach, skrzyniach itp.,
jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy, chyba że jest to sprzeczne z przepisami
szczególnymi.
§ 16.
Pasażer przewożący bagaż taksówką bagażową może zająć miejsce obok
kierowcy.
§ 17.
Kierowca taksówki bagażowej, na żądanie pasażera powinien udzielić pomocy
przy załadowaniu i wyładowaniu przewożonego bagażu za umówionym wcześniej
wynagrodzeniem.

Rozdział 5
Informacja o opłatach za przejazd taksówkami osobowymi
§ 18.
Kierowca taksówki jest obowiązany do trwałego umieszczenia na szybie
prawych, tylnych drzwi informacji widocznej dla pasażera z zewnątrz i wewnątrz
pojazdu, o stosowanych cenach (z podaniem podstawy prawnej tj. Uchwały Nr ??? Rady
Miasta Krakowa z dnia ???) oraz ulgach, zniżkach i zasadach ich udzielania,
obejmujących:

a/ opłatę początkową dla wszystkich taryf,
b/ opłatę za przejazd jednego kilometra w granicach strefy miejskiej, w dzień
powszedni ( nie będący świętem), między godziną 6.00 o 22.00,
c/ opłatę za przejazd jednego kilometra w granicach strefy miejskiej w porze nocnej
(tj. między godziną 22.00 a 6.00) oraz w niedziele i święta,
d/ opłatę za przejazd jednego kilometra poza granicami strefy miejskiej w dzień
powszedni (nie będący świętem), między godziną 6.00 a 22.00,
e/ opłatę za przejazd jednego kilometra poza granicami strefy miejskiej w porze
nocnej (tj. między godziną 22.00 a 6.00) oraz w niedziele i święta,
f/ opłatę za jedną godzinę postoju dla wszystkich taryf.
§ 19.
Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub
odwrotnie, albo jeżeli następuje przekroczenie granic strefy opłaty taryfowej, kierowca
jest zobowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym
pasażera.

Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 20.
1 Kierowcy taksówki zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w trakcie
przewozu osób.
2. Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe wywieszkę o zakazie palenia tytoniu.

