
Projekt 
 
z dnia  6 maja 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 8) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miejskiej 
Hrubieszów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przedsiębiorcy wykonujący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, dostosują 
swoje pojazdy do wymogów określonych w § 1 uchwały, nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Oznakowanie taksówek 

§ 1. 1. Taksówki objęte zezwoleniami wydanymi na obszar Gminy Miejskiej Hrubieszów powinny być 

zaopatrzone w jednolite oznaczenie zawierające herb Gminy Miejskiej Hrubieszów określony w Statucie 

Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz numer boczny nadany przez Urząd Miasta Hrubieszów i napis 

„HRUBIESZÓW”. 

2. Oznaczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być umieszczone na zewnątrz, na przednich drzwiach po 

obu stronach pojazdu. 

3. Oznaczenie taksówki należy dokonać w sposób trwały i czytelny. 

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania dotyczące oznakowania: 

1) naklejka – prostokąt o wymiarach: wysokość 250 mm, szerokość 160 mm, kolor przezroczysty; 

2) napis HRUBIESZÓW – litery w kolorze czarnym o wysokości 15 mm, rozmieszczone proporcjonalnie, 

czcionka Arial; 

3) numer boczny taksówki – cyfry w kolorze czarnym o wysokości 20 mm, rozmieszczone proporcjonalnie, 

czcionka Arial; 

4) herb Gminy Miejskiej Hrubieszów określony w Statucie Gminy Miejskiej Hrubieszów o wymiarach: 

wysokość 177 mm, szerokość 135 mm. 

2. Wzór oznakowania bocznego: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 HRUBIESZÓW 
00 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2020 r.
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UZASADNIENIE

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. prawo przewozowe, który upoważnia radę gminy do wprowadzenia obowiązku stosowania
dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do taksówek osobowych. Dla przedsiębiorców posiadających licencję
wydaną przez Burmistrza Miasta stanowi ochronę przed nieuczciwą konkurencją, a dla klientów komfort i
bezpieczeństwo korzystania z tych usług. Numer boczny stanowi łatwą i szybką identyfikację danej
taksówki. Należy zaznaczyć, że przygotowany projekt uchwały nie wprowadza znaczących zmian dla osób
prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu transportu drogowego taksówką, a
jedynie precyzuje przepisy z zakresie oznakowania zewnętrznego taksówek, zapobiegając jednocześnie
nieprawidłowościom w prowadzeniu w/w działalności. Niewątpliwie obowiązek dodatkowego oznaczenia
taksówek w sposób zaproponowany w projekcie uchwały jest elementem porządkującym sferę usług w
zakresie identyfikowania taksówek, dla których wydano stosowne licencje.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): ANNA BUDNY
inspektor ds. działalności
gospodarczej

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

nie dotyczy

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

nie dotyczy

Zatwierdzono przez Burmistrza:

Id: 5B1845DF-4E98-44B6-9346-2C5B13091C07. Projekt Strona 1




