UCHWAŁA NR LXIII/581/04
Rady Miasta Krakowa
z dnia 20 października 2004 r.
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568/ w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe /tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601, zm.: z 2001 r. Nr 125
poz. 1371, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, z 2003 r. Nr 149 poz. 1452, Nr 211
poz. 2049/ – Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązek stosowania przez
przedsiębiorców użytkujących pojazdy samochodowe jako taksówki osobowe, dodatkowych
oznaczeń, których treść i wzory określa się w załączniku do uchwały.
§ 2.
Zabrania się umieszczania na przednich lewych i prawych drzwiach taksówki, innych
oznaczeń, niż określonych w niniejszej uchwale, za wyjątkiem logo zrzeszenia taksówkarzy.
§ 3.
Zabrania się umieszczania na opuszczanej szybie tylnych prawych drzwi taksówki,
innych oznaczeń, niż określonych w niniejszej uchwale, za wyjątkiem informacji
o stosowanych rabatach (o wymiarach nie większych niż 130 mm x 40 mm).
§ 4.
Zabrania się umieszczania na taksówce numerów i oznaczeń, które mogą wprowadzić
klientów w błąd co do firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego
symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorcy.
§ 5.
Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w dniu wejścia w życie
niniejszej uchwały, obowiązani są do zmiany posiadanych oznaczeń, które nie spełniają
wymagań określonych w niniejszej uchwale, nie później niż do 31 sierpnia 2005 r.
§ 6.
Naruszenie przepisów, o których mowa w § 1, 2, 3, 4 i 5 – stanowi wykroczenie
określone w Kodeksie wykroczeń i stanowić może podstawę do cofnięcia licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Wiesław MISZTAL

Załącznik do uchwały Nr LXIII/581/04
Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r.
DODATKOWE OZNACZENIA TAKSÓWEK (ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE)
§ 1.
Taksówka osobowa winna być wyposażona w następujące oznaczenia:
1. Naklejka, zwierająca herb miasta, napis „KRAKÓW” i numer boczny taksówki, wg wzoru:
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Naklejka w formie prostokąta z zaokrąglonymi rogami przedstawia na żółtym tle: herb
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, numer boczny taksówki przyznany
przedsiębiorcy wraz z wydaną licencją na wykonywanie transportu drogowego taksówką
oraz napis „KRAKÓW” identyfikujący organ, który udzielił licencji.
Wymiary naklejki: wysokość 200 mm, szerokość 110 mm, tło: kolor żółty - Pantone 116.
Określenie znaków umieszczonych na naklejce:
1/ herb – wymiary: wysokość - 120 mm, szerokość - 78 mm, wg wzoru określonego
uchwałą Nr CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r.
w sprawie symboli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, kolory: niebieski Pantone 2728, czerwony - Pantone 185, żółty - Pantone 116, biały (orzeł);
2/ numer boczny taksówki – cyfry w kolorze czarnym o wysokości 40 mm, rozmieszczone
proporcjonalnie w zestawie znaków o szerokości 98 mm, krój czcionki: Arial;
3/ napis „KRAKÓW” – litery w kolorze czarnym o wysokości 15 mm, rozmieszczone
proporcjonalnie w zestawie znaków o szerokości 91 mm, krój czcionki: Arial.
Naklejki, łącznie z logo zrzeszenia, o którym mowa w § 2 uchwały, winny być
rozmieszczone centralnie na przednich lewych i prawych drzwiach taksówki, pod
warunkiem umieszczenia obowiązkowego oznaczenia bliżej środka pojazdu.
2. Dwustronna naklejka, uwidoczniona podczas oczekiwania taksówki na postoju „TAXI”,
umieszczona wewnątrz pojazdu na szybie tylnych prawych drzwi w lewym dolnym rogu,
wymiary: wysokość - 130 mm, szerokość - 130 mm:
1/ strona I: „Informacja o opłatach za przejazd”, uwidoczniona na zewnątrz pojazdu,
tekst: kolor czarny, tło: kolor żółty - Pantone 116, krój czcionki: Arial, wg wzoru:

OPŁATY ZA PRZEWOZY NA TERENIE MIASTA KRAKOWA

taryfa 1 (1 km w dni
powszednie w godz.
6.00 - 22.00)
opłata początkowa dla
wszystkich taryf

0,00 zł

taryfa 2 (1 km w godz. 22.00 6.00 oraz w niedziele i święta)

0,00 zł

opłata za 1 godzinę postoju
dla wszystkich taryf

00,00 zł

podstawa prawna: uchwała Nr LXXVIII/674/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie
ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz w sprawie stref taryfowych dla
taksówek na terenie Gminy Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 68, poz. 1043)

OPŁATY ZA PRZEWOZY POZA GRANICAMI
ADMINISTRACYJNYMI MIASTA

0,00 zł
taryfa 4 (1 km w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta) 0,00 zł
taryfa 3 (1 km w dni powszednie w godz. 6.00-22.00)

3
Wysokość znaków w części „Opłaty za przewozy na terenie miasta Krakowa”:
a) litery w wierszu: „taryfa 1 (1 km w dni powszednie w godz. 6.00 - 22.00)” –
wielkość 5 mm,
b) cyfry określające wielkość opłat w tym wierszu – 14 mm,
c) litery w wierszach pozostałych w tej części, objaśniające rodzaj opłat – 4 mm,
d) cyfry w wierszach pozostałych w tej części, określające wartość opłat – 6 mm,
e) litery tytułu – 4 mm.
Wysokość znaków w części „Opłaty za przewozy poza granicami administracyjnymi
miasta”:
a) cyfry określające wartość opłat – 6 mm,
b) litery tytułu oraz litery objaśniające rodzaj opłaty – 3 mm.
2/ strona II: „Informacja o organie właściwym do rozpatrzenia skarg, wniosków i uwag
w sprawach świadczonych usług przewozowych, o posiadaniu do wglądu pasażera
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami oraz
o nałożonym na kierowcę obowiązku wydania pasażerowi paragonu fiskalnego
lub rachunku za przejazd taksówką”, uwidoczniona od wewnątrz pojazdu, tekst: kolor
czarny, tło: kolor żółty - Pantone 116, wysokość liter: 4 mm, krój czcionki: Arial,
wg wzoru:

SKARGI, WNIOSKI I UWAGI
W SPRAWACH ŚWIADCZONYCH USŁUG
PRZEWOZOWYCH NALEŻY KIEROWAĆ:
PLEASE DIRECT ANY COMPLAINTS,
SUGGESTIONS AND COMMENTS CONCERNING
THE PROVISION OF TRANSPORT SERVICES TO:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 10
TEL.: 6 1 6 - 9 1 - 6 1 , 6 1 6 - 9 1 - 6 0
KIEROWCA POSIADA DO WGLĄDU PASAŻERA
„PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE
Z PRZEWOZEM OSÓB I BAGAŻU TAKSÓWKAMI”
KIEROWCA JEST OBOWIĄZANY WYDAĆ
PASAŻEROWI PARAGON FISKALNY LUB
RACHUNEK ZA PRZEJAZD TAKSÓWKĄ
3/ naklejka umieszczona jest także we wnętrzu pojazdu, tak aby dla pasażera była
widoczna strona I naklejki.
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3. Naklejka z hologramem, zawierająca numer udzielonej przedsiębiorcy licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numer boczny taksówki przyznany
wraz z wydanym uprawnieniem przewozowym, umieszczona wewnątrz pojazdu na
przedniej szybie w górnym prawym rogu, trwale przyklejona bezpośrednio do szyby
powierzchnią klejącą, w sposób nie kolidujący z ozdobną obwolutą szyby.
Naklejka z hologramem jest wydawana przewoźnikowi przez właściwy wydział Urzędu
Miasta Krakowa, udzielający licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
W przypadku sprzedaży pojazdu lub uszkodzenia przedniej szyby, naklejkę z hologramem
należy wymienić na nową (raz przyklejona naklejka z hologramem nie może być
powtórnie wykorzystana).
Wzór naklejki:

0000/00

0000

§ 2.
1. Z chwilą zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu osób,
przedsiębiorca jest obowiązany zlikwidować oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne
taksówki.
2. W przypadku czasowego zawieszenia zarobkowego przewozu osób, kierowca jest
obowiązany do zasłonięcia lub zdjęcia z dachu dodatkowego światła z napisem „TAXI”.

