
UCHWAŁA NR XLI/773/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 15 ust. 7 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe  (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z 2004 
r. Nr 97, poz. 962 i Nr 281, poz. 2780);Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się dodatkowe oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie Gminy 
Miasta Szczecina w formie:

1) Emblematu Herbu Miasta Szczecina, zwanego dalej emblematem, posiadającego wymiary; 
wysokość 133 mm, szerokość 100 mm, kształt i barwę zgodnie z wizerunkiem stanowiącym 
Załącznik nr 5 do Statutu Miasta, Rozdział I § 1, wzór nr 1. 
Emblemat winien być umieszczony w przedniej górnej części metalowego elementu przednich 
drzwi pojazdu lewych i prawych na białym tle o wysokości w przedziale pomiędzy 153 mm a 
160 mm, obejmującym napis SZCZECIN, o którym mowa w pkt 2 oraz numer boczny, o którym 
mowa w pkt 3.
Jeżeli konstrukcja drzwi na to pozwala, wymagane jest zachowanie odległości w przedziale 
pomiędzy 100 a 200 mm między emblematem a dolną krawędzią linii szyby i przednią 
krawędzią drzwi.

2) Napisu SZCZECIN, zwanego dalej napisem, wykonanego czarną czcionką, drukowanymi, 
dużymi literami bez pochyleń, podkreśleń, o wysokości nie mniejszej niż 40 mm.
Napis powinien być umieszczony za emblematem, o którym mowa w pkt 1, na przednich lewych 
i prawych drzwiach pojazdu w kierunku tylnych drzwi, tak aby dolna krawędź napisu 
znajdowała się na wysokości dolnej krawędzi emblematu z zachowaniem odległości nie 
mniejszej niż 10 mm od pionowej krawędzi emblematu. 

3) Numeru bocznego taksówki, zwanego dalej numerem, wykonanego czarną czcionką cyfr
o wysokości pomiędzy 80 mm a 90 mm.
Numer winien być umieszczony za emblematem, o którym mowa w pkt 1,  na przednich lewych 
i prawych drzwiach pojazdu w kierunku tylnych drzwi, tak aby górna krawędź numeru 
znajdowała się na wysokości górnej krawędzi emblematu, o którym mowa w pkt 1, a zewnętrzna 
krawędź cyfry jedności była w linii prostej z zewnętrzną krawędzią litery „N” napisu, o którym 
mowa w pkt 2,  umieszczonego pod cyframi.

4) Numeru bocznego taksówki, wykonanego białą czcionką cyfr o wysokości pomiędzy 60 mm 
a 70 mm umieszczonego w dolnym, prawym rogu tylnej szyby pojazdu.

5) Napisu SZCZECIN, wykonanego białą czcionką, drukowanymi, dużymi literami bez 
pochyleń, podkreśleń o wysokości pomiędzy 30 mm a 40 mm umieszczonego w dolnym, 
prawym rogu tylnej szyby pojazdu pod  cyframi numeru bocznego taksówki z pkt 4.

6) Hologramu, posiadającego wymiary wysokość 50 mm, szerokość 100 mm wykonanego
z samoprzylepnej folii, która przy jakiejkolwiek próbie oderwania jej od szyby ulega 



odkształceniu, a elementy identyfikacyjne i tło hologramu ulegają zniszczeniu, zabezpieczonego 
elementami optycznie zmiennymi, zawierającego numer licencji i numer rejestracyjny pojazdu. 
Hologram winien być umieszczony w prawym górnym rogu przedniej szyby. 

7) Cennika usług o wymiarach nie mniejszych niż 100 mm wysokości, 55 mm szerokości, 
wykonanego dwustronnie na białym tle czarną czcionką liter o wysokości nie mniejszej niż 5 
mm i cyfr nie mniejszej niż 10 mm. Cennik winien być umieszczony w przednim, górnym 
rogu szyby tylnych, prawych drzwi w sposób umożliwiający odczytanie ze środka lub z 
zewnątrz pojazdu danych zamieszczonych w cenniku zawierających:

a)  wysokość opłaty początkowej,
b)  wysokość opłaty za przejazd jednego kilometra w taryfie 1 i 2, 
c) wysokość opłaty za jedną godzinę postoju. 
Jeżeli konstrukcja drzwi na to pozwala cennik może być umieszczony w przednim, dolnym rogu 
trójkątnej szyby tylnych, prawych drzwi. 

8) Identyfikatora osoby prowadzącej w danym czasie przewóz osób taksówką, o wymiarach nie 
mniejszych niż wysokość 55 mm, szerokość 100 mm, wykonanego na białym tle czarnym 
nadrukiem czcionką nie mniejszą niż 5 mm. Identyfikator powinien być umieszczony wewnątrz 
pojazdu w miejscu umożliwiającym odczytanie przez pasażerów danych  zamieszczonych 
w identyfikatorze zawierających:
a) zdjęcie, 
b) numer licencji i okres jej ważności,
c) numer boczny taksówki, obszar prowadzenia przewozów, 
d) wyraz czcionką liter o wysokości nie mniejszych niż 10 mm „WŁAŚCICIEL” - jeżeli 
przewozu dokonuje właściciel licencji osobiście. Wyraz „PRACOWNIK” – jeżeli przewozu 
dokonuje pracownik zatrudniony przez właściciela licencji.

§ 2. Emblemat, o którym mowa w § 1, pkt 1, oraz hologram, o którym mowa § 1, pkt 6, 
wydawany jest odpłatnie po cenie zakupu tych elementów oznakowania przez dysponenta Urząd 
Miejski w Szczecinie 

§ 3. Zabrania się umieszczania na elementach konstrukcyjnych nadwozia, na których 
umieszczono dodatkowe oznakowanie taksówki określone w §1 pkt 1-3 innego oznakowania nie 
wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. 

§ 4. Naruszenie wynikających z niniejszej uchwały obowiązków stanowi podstawę do 
wymierzenia kary w trybie obowiązujących przepisów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/413/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 12 lipca 1999 r.
w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie po upływie 
sześciu miesięcy. 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


