Uchwała Nr L/542/2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2006 r.
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 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, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 15 ust. 7
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601,
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, z 2004 r. Nr 97 poz. 962, Nr 281 poz. 2780), po zasięgnięciu
opinii przedsiębiorców wykonujących na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski transport
drogowy taksówką, Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązek stosowania
przez przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie
transportu drogowego taksówką dodatkowych oznaczeń taksówek, których treść i wzory
określa się w załącznikach do niniejszej uchwały, zgodnie z § 2.
§ 2. 1. Taksówka powinna być oznaczona:
1) dwoma plakietkami, na których umieszczony jest numer boczny pojazdu, herb
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz napis ,,OSTROWIEC ŚW.”,
2) identyfikatorem z fotografią kierowcy pojazdu, na którym umieszczone jest imię
i nazwisko kierowcy, numer licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką, herb miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz pieczęć nagłówkowa
Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Wzory plakietek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 określają załączniki nr 1 i 2
do uchwały.
3. Wzór identyfikatora, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 określa załącznik nr 3
do uchwały.
4. Numer boczny taksówki stanowi numer udzielonej licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką.
§ 3. 1. Oznaczenie według wzoru określonego w załączniku nr 1 umieszcza się wewnątrz
pojazdu tak aby wierzchnia strona plakietki była widoczna na zewnątrz pojazdu, na tylnej
szybie – w prawym dolnym rogu.
2. Oznaczenie według wzoru określonego w załączniku nr 2 umieszcza się wewnątrz
pojazdu tak aby wierzchnia strona plakietki była widoczna na zewnątrz pojazdu, na przedniej
szybie – w prawym górnym rogu.
3. Identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 określony w załączniku nr 3
umieszcza się wewnątrz pojazdu, w miejscu widocznym dla pasażerów.
§ 4. Oznaczenia, o których mowa w § 2 ust.1-3, wydawane są nieodpłatnie
przedsiębiorcom, o których mowa w § 1 przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 5. 1. Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w dniu wejścia w życie
niniejszej uchwały, obowiązani są do zmiany oznaczeń posiadanych taksówek, które nie
spełniają warunków określonych w niniejszej uchwale lub dokonania wymaganych oznaczeń
w terminie do dnia 30 września 2006 r.
2. Zmiana numeru bocznego taksówki, o którym mowa w § 2 ust. 4 nie wymaga
zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką ani zmiany wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej – jeżeli przed wejściem w życie niniejszej uchwały
numer boczny został określony w licencji lub we wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/185/91 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 18 grudnia 1991 r. w sprawie oznakowania taksówek na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
zaś nadzór nad jej wykonaniem Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Województwa

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .........................
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ........................................
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Numer licencji:
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