UCHWAŁA NR LXXVIII/673/01
Rady Miasta Krakowa
z dnia 23 maja 2001 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę 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, z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041/ oraz
art. 15 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe /Dz. U. z 2000 r.
Nr 50 poz. 601/, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale 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 /Gazeta Urzędowa Miasta Krakowa Nr 5 poz.11/, zmienionej uchwałą Nr
LXIII/526/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2000 r. wprowadza się
następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.
1. Na taksówce winny być umieszczone dodatkowe oznaczenia:
1/ z prawej górnej strony przedniej szyby taksówki – informacja o posiadanym numerze
zezwolenia w formie naklejki z hologramem, zawierającej numer zezwolenia na
wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową oraz
numer boczny taksówki,
2/ na przednich lewych i prawych drzwiach samochodu – pośrodku herb miasta
określony uchwałą Nr XIX/132/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 1991 r. w
sprawie herbu i barw Stołecznego Miasta Krakowa o rozmiarach 14 cm x 10 cm. Po
lewej jego stronie numer boczny przyznany ww. zezwoleniem, po stronie prawej
napis KRAKÓW. Numer boczny i napis KRAKÓW mają mieć wysokość 4 cm.
2. Naklejki z hologramem, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, wydawane będą
zainteresowanym
wraz z egzemplarzem zezwolenia przez Wydział Spraw
Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
3. Przedsiębiorcy posiadający już zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego
przewozu osób taksówką osobową, zobowiązani są do umieszczenia naklejki z
hologramem, w terminie do końca marca 2001 roku.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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