UCHWAŁA NR XIX/116/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt
15 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)
w związku art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 915), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr L/542/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia4 kwietnia 2006 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Województwa
Świętokrzyskiego Nr 138, poz. 1631), zmienionej uchwałą Nr XVII/212/2007
z dnia 28 listopada 2007 roku (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 36,
poz. 580) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) emblematem wykonanym na folii magnetycznej, na którym
umieszczony jest herb miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz napis
„TAXI OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI”, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.”;
2) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Emblemat, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 określony w załączniku
nr 5 umieszcza się na przednich drzwiach pojazdu, centralnie w pionowej
osi drzwi.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Oznaczenia określone niniejszą uchwałą, z wyjątkiem cennika
usług przewozowych, wydawane są nieodpłatnie przedsiębiorcom,
o których mowa w § 1 przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania wykonywania działalności
w zakresie transportu drogowego taksówką, emblematy, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4 podlegają zwrotowi do Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

3. W przypadku wznowienia wykonywania działalności w zakresie
transportu drogowego taksówką, Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
ponownie wydaje przedsiębiorcy emblematy, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 4.”;
4) dodaje się załącznik nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały, obowiązani są do oznaczenia taksówki
emblematem, o którym mowa w §1 pkt 1 w terminie do dnia 31 października
2015 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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