
Uchwała Nr XI/413/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 12 lipca 1999 r.

w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. ���������	�
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�������	�����������	������������	��� 162 poz. 1126), art. 50 ust. 5b ustawy o 
zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w 
związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 z 1998r. poz. 668) oraz art. 15 ust. 5 
Prawa przewozowego (Dz. U. Nr 119 z 1995r. poz. 575 z późn. zmianami).
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uchwala, co następuje:
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1.Wprowadza się dodatkowe oznakowania taksówek osobowych i bagażowych 
zarejestrowanych na terenie Gminy Miasta Szczecina w formie:

�	 emblematu herbu miasta umieszczonego na przednich drzwiach pojazdu, 
b. numeru bocznego taksówki umieszczonego na przednich drzwiach pojazdu, 
c. numeru bocznego taksówki osobowej umieszczonego w dolnym lewym rogu szyby 

tylnej pojazdu. 

2.Cechy oraz rozmieszczenie oznaczeń wymienionych w ust. 1 określone zostały w 
załączniku nr 1 niniejszej uchwały.
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Dodatkowych oznaczeń taksówek określonych w § 1 używać będą osoby prowadzące 
działalność gospodarczą na podstawie zezwoleń w zakresie przewozu osób taksówkami 
osobowymi oraz na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie 
przewozu bagażu taksówkami bagażowymi.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.
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Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999r.
Przewodniczący Rady
Dominik Górski



Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/413/99
Rady Miasta Szczecina
z dnia 12 lipca 1999 roku

w sprawie dodatkowych oznakowań taksówek

�	 Oznakowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1a powinno posiadać wymiary wysokość 
13,3 cm, szerokość 9,97 cm , kształt i barwę zgodnie z wizerunkiem stanowiącym 
załącznik nr 5 do statutu Miasta , Rozdział I § 1, wzór nr 1 przy czym wyłącznym 
dysponentem emblematu herbu miasta jest Urząd Miejski w Szczecinie. Znak 
graficzny winien być umieszczony na przednich drzwiach pojazdu po obu stronach 
nadwozia. Zaleca się umieszczenie herbu miasta w odległości około 40 cm od dolnej 
krawędzi przednich drzwi oraz w odległości około 20-30 cm od przedniej krawędzi 
drzwi pojazdu.

2. Oznakowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1b winno być wykonane kolorem 
kontrastowym w stosunku do barwy samochodu oraz powinno być umieszczone za 
emblematem herbu miasta w kierunku tylnych drzwi po obu stronach pojazdu tj. na 
prawych drzwiach przednich - numer boczny umieszczony z lewej strony herbu oraz 
na lewych drzwiach przednich - numer boczny umieszczony z prawej strony herbu. 
Zaleca się aby górna krawędź znaku graficznego była zrównana z górną krawędzią 
cyfr numeru bocznego, a także zachowanie około 6 cm odległości między herbem a 
numerem bocznym. Wskazana wysokość cyfr numeru bocznego 8 cm. 

�	 Oznakowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1c winno być wykonane kolorem białym. 
Wskazana wysokość cyfr - 6 cm. 
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Schemat zalecanego rozmieszczenia - jednolite wymiary (szerokość i długość) numeru����������	�
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