
Uchwała Nr XXXII/549/08 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 23 grudnia 2008 roku 
 
w sprawie wprowadzenia przepisów porz ądkowych dotycz ących przewozu 
osób i baga Ŝu taksówkami osobowymi na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002r.: 
Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz.1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r.: Dz.U. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r.: Dz.U. 
Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.: Dz.U. Nr 180, 
poz.1111) w związku z art.15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo 
przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz. 601; ze zmianami: z 2001r. 
Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, 
z 2003r. Dz.U. Nr 149, poz.1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004r. Nr 97, poz.962, Nr 160, 
poz.1678, Nr 281, poz. 2780, z 2006r. Nr 133, poz. 935) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego uchwala, co następuje: 
 
§1.  
Wprowadza się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przepisy porządkowe 
dotyczące  przewozu osób i bagaŜu taksówkami osobowymi, stanowiące załącznik 
Nr 1 do uchwały. 
   
§2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§3. 
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 
§4. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1  

       do Uchwały Nr XXXII/549/08 
       Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
       z dnia 23 grudnia 2008 roku 
 
 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 
DOTYCZACE PRZEWOZU OSÓB I BAGAZU TAKSÓWKAMI OSOBOWY MI  

NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

§1.  
Przepisy porządkowe obowiązują wszystkich kierujących taksówkami osobowymi na 
terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§2.  

1. Kierowca taksówki moŜe oczekiwać na zlecenia przewozu, w miejscach do 
tego przeznaczonych, które są ograniczone znakami oznaczającymi początek 
i koniec postoju TAXI. 

2. Taksówki są zobowiązane oczekiwać pasaŜerów według kolejności przyjazdu 
na postój. 

3. Kierowcy taksówek na postoju są zobowiązani znajdować się w swoim 
pojeździe lub przy nim. 

 
§3. Kierowca taksówki powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób 
wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej 
potrzebie. 

 
§4.  
PasaŜer moŜe dokonać wyboru taksówki niezaleŜnie od miejsca zajmowanego przez 
nią na postoju. 
 
§5. 
Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówione zlecenie najkrótszą drogą, 
chyba Ŝe pasaŜer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego Ŝąda. 
 
§6.  
Kierowca w czasie wykonywania zamówienia winien mieć schludny wygląd, dbać  
o czystość i estetykę pojazdu, winien zachowywać się grzecznie i kulturalnie. 
 
§7.  

1. Kierowcy w czasie przewozu pasaŜera zabrania się palenia tytoniu oraz 
spoŜywania pokarmów. 

2. Kierowca taksówki moŜe umieścić w pojeździe wywieszkę o zakazie palenia 
tytoniu. 

 
 
 
 



§8.  
1. Po zakończeniu zlecenia kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu 

bagaŜu oraz sprawdzić czy pasaŜer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek 
przedmiotów. 

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasaŜera kierowca taksówki 
postępuje z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych. 

 
§9.  
Kierowca taksówki moŜe odmówić wykonania zlecenia bądź przerwać go  
w przypadku: 

1) gdy pasaŜer wykazuje oznaki upojenia alkoholowego, spoŜywa alkohol  
w trakcie jazdy, wykazuje oznaki odurzenia innymi środkami lub przyjmuje je  
w pojeździe, 

2) gdy pasaŜer zamierza przewieźć w taksówce liczbę osób przekraczającą 
liczbę miejsc uwidocznioną w dowodzie rejestracyjnym, 

3) zanieczyszczania lub uszkadzania pojazdu przez pasaŜera, 
4) odmowy przez pasaŜera dostosowania się do poleceń kierowcy w sprawach 

zagraŜających Ŝyciu lub zdrowiu kierowcy lub pasaŜera, 
5) jeŜeli uzna, Ŝe zagraŜa to jego bezpieczeństwu. 

 
§10.  
PasaŜer ma prawo w kaŜdej chwili zrezygnować z realizacji przewozu, po uiszczeniu 
opłaty za przejechany odcinek drogi. 
 
§11.  
PasaŜer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub 
zanieczyszczenia pojazdu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego. 
 
 

Rozdział 2 
Przewóz osób 

§12.  
1. PasaŜer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego korzysta, inne osoby 

na wolne miejsca. NaleŜność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden 
pasaŜer, kierowca nie moŜe Ŝądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących 
się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni  
z przejazdu. 

2. Kierowca bez zgody pasaŜera nie moŜe dysponować wolnymi miejscami  
w taksówce. 

 
§13.  
Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką osób dorosłych, chyba Ŝe osoba, pod 
której opieką dziecko się znajduje, upowaŜnia kierowcę do przewiezienia dziecka 
samego pod wskazany adres. 
 
§14.  
Kierowca zobowiązany jest do udzielenia pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu 
osobom o widocznej niesprawności lub starszym. 
 



 
§15.  
PasaŜera, który stracił przytomność lub zasłabł kierowca zobowiązany jest dowieźć 
do miejsca udzielenia mu pierwszej pomocy. 
§16.  

1. W chwili, gdy pasaŜer czasowo opuszcza pojazd w trakcie realizacji przewozu, 
kierowca ma prawo pobrać od niego opłatę naleŜną wg taksometru za 
dotychczasową usługę, dodatkowo pobierając opłatę za określony przez 
pasaŜera czas postoju. 

2. W przypadku, gdy pasaŜer nie zgłosi się w określonym przez siebie czasie 
postoju, kierowca ma prawo uznać ten fakt za ukończenie realizacji zlecenia.  

 
§17.  

1. JeŜeli w wyniku awarii taksówki pasaŜer zmuszony jest opuścić pojazd poza 
obszarem miasta lub w miejscu, skąd nie ma łatwego dostępu do środków 
komunikacji publicznej, kierowca zobowiązany jest zatroszczyć się  
o zapewnienie mu dalszego przewozu przynajmniej do najbliŜszej 
miejscowości, gdzie będzie mógł skorzystać z innych środków komunikacji. 

2. W razie niemoŜności dotrzymania zawartej wcześniej umowy kierowca ma 
obowiązek przysłać na swoje miejsce innego kierowcę. 

 
 

Rozdział 3 
Przewóz baga Ŝu w taksówce osobowej 

§18.  
1. PasaŜer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczania dodatkowej 

naleŜności, bagaŜ podręczny oraz za zgodą kierowcy psy lub inne małe 
zwierzęta domowe, które naleŜy umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie 
zanieczyściły pojazdu i nie zagraŜały bezpieczeństwu jazdy. 

2. Do bagaŜu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki 
turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością jak  
i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia 
pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia 
pojazdu. 

3. Dopuszcza się przewóz nart z kijkami, wózków dziecinnych, inwalidzkich 
składanych oraz – na ryzyko pasaŜera – m.in. telewizorów i radioodbiorników. 
 

§19.  
1. BagaŜ podręczny pasaŜera moŜna przewozić w bagaŜniku znajdującym się 

wewnątrz lub na dachu taksówki. 
2. Dopuszcza się przewóz bagaŜu podręcznego wewnątrz taksówki  

z zachowaniem warunków, o których mowa  w §18 ust.2 
3. Nie dopuszcza się przewoŜenia taksówką osobową bagaŜu wystającego poza 

obrys pojazdu. 
4. BagaŜnik taksówki powinien być utrzymany w naleŜytej czystości i wolny od 

wszelkiego sprzętu dodatkowego, z wyjątkiem apteczki pierwszej pomocy, 
sprzętu słuŜącego do naprawy pojazdu oraz zbiornika gazu, będącego 
elementem instalacji gazowego zasilania pojazdu i gaśnicy. 

5. Kierowca jest zobowiązany do załadunku i wyładunku bagaŜu podręcznego 
pasaŜera z bagaŜnika. 



§20.  
1. Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów 

niebezpiecznych, w szczególności broni, materiałów łatwopalnych, 
wybuchowych, Ŝrących, radioaktywnych, trujących, o odraŜającej woni oraz 
zwłok lub szczątków ludzkich. 

2. Zabrania się pojazdem oznakowanym jako taksówka osobowa ciągnięcia 
przyczepy. 

 
Rozdział 4 

Informacja o opłatach za przejazd taksówk ą osobow ą 
 
§21.  
Przedsiębiorca zobowiązany jest umieścić w taksówce na szybie w dolnym prawym 
rogu prawych tylnych drzwi: 

• informację dotyczącą opłat za przejazd pobieranych w taksówce, 
• informację o posiadaniu przez kierowcę egzemplarza przepisów 

porządkowych określonych niniejszą uchwałą, 
Wzór informacji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§22.  

1. Kierowca taksówki moŜe przewozić pasaŜerów lub bagaŜ tylko po włączeniu 
sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru. 

2. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umoŜliwiającym swobodne 
odczytanie jego wskazań przez pasaŜera lub pasaŜerów. Czytnik taksometru 
winien być oświetlony. 

3. Taksometr obsługuje kierowca. 
4. JeŜeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną 

lub odwrotnie albo jeŜeli następuje przekroczenie granicy strefy taryfowej, 
kierowca przełączając taksometr na odpowiednią taryfę jest obowiązany 
powiadomić o tym pasaŜera. 

5. Po zakończeniu zlecenia kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć 
taksometr na pozycję „kasa”. 

 
§23.  

1. Ustaloną na podstawie przepisów szczególnych naleŜność za wykonanie 
zlecenia przewozu taksówką określa wskazanie taksometru oraz paragon 
fiskalny wydrukowany przez kasę rejestrującą współpracującą z taksometrem. 

2. Po wykonanej usłudze przewozowej, kierowca jest obowiązany wydać 
pasaŜerowi paragon fiskalny określający naleŜność do zapłacenia. 

3. PasaŜer jest obowiązany uiścić naleŜność nie później niŜ w chwili zwolnienia 
pojazdu. 

 
§24.  
1. Na Ŝądanie pasaŜera kierowca jest obowiązany wydać rachunek za wykonane 

zlecenie. 
2. Rachunek powinien zawierać w szczególności datę wystawienia, oznaczenie 

odbiorcy rachunku, kwotę naleŜności za przejazd oraz dane identyfikujące 
kierowcę (imię, nazwisko, REGON, adres i numer boczny taksówki). 

3. Na Ŝądanie pasaŜera kierowca jest obowiązany do określenia w rachunku trasy 
przewozu. 



 Rozdział 5  
Przepisy ko ńcowe 

 
 
§25 
Kierowca taksówki jest obowiązany, na Ŝądanie pasaŜera, udostępnić mu do wglądu 
egzemplarz przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagaŜu 
taksówkami osobowymi. 
 
§26 
W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób lub 
bagaŜu taksówką, wymagane oznaczenie taksówki powinno być usunięte. 
 
§27 
Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach naleŜy kierować do Referatu Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 2 

       do Uchwały Nr XXXII/549/08 
       Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
       z dnia 23 grudnia 2008 roku 
 
 
 

WZÓR INFORMACJI 
 
 

 
Taryfa 1 dzienna                                   1 km .......... zł 
 
Taryfa 2 nocna i świąteczna                1 km .......... zł 
 
Taryfa 3 wyjazd poza granice  
administracyjne miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego                  1 km .... ...... zł 
 
Taryfa 4 poza granice  
administracyjne miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego                   
w nocy i święta                                     1 km ....... ... zł    
 
Opłata pocz ątkowa                                        ...... .... zł 
 
Opłata za 1 godz. postoju                             .......... zł 
 

• KIEROWCA POSIADA DO WGL ĄDU PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


