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UCHWAŁA NR XXIV/275/12
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowego oznaczenia i dodatkowego wyposażenia 
taksówek osobowych zarejestrowanych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) i art. 15 ust. 7 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 50 poz. 601, z późn. zm.), 
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się jednolite, dodatkowe oznaczenie dla wszystkich taksówek osobowych zarejestrowanych na 
terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wzór i wymiary oznaczeń określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Za wydanie dodatkowych oznaczeń określonych w § 1, organ udzielający licencjina transport drogowy 
osób taksówką, od przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką, nie będzie pobierał opłaty 
wynikającej z kalkulacji kosztów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Warunkiem niepobrania opłaty określonej w pkt. 1 jest podpisanie przez przedsiębiorcę wykonującego 
transport drogowy osób taksówką umowyna promowanie Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego oznaczeniami 
określonymi 
w niniejszej uchwale. 

3. W przypadku braku akceptacji umowy dotyczącej promowania Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego 
przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy osób taksówką, organ udzielający licencji pobiera opłaty 
wynikające kalkulacji kosztów poszczególnych elementów oznaczeń. 

§ 3. Dopuszcza się umieszczenie logo zrzeszenia taksówkarzy oraz numeru telefonu zrzeszenia taksówkarzy. 

§ 4. Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, 
obowiązani są do zmiany posiadanych oznaczeń, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszej uchwale 
w okresie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. 

§ 5. Wprowadza się obowiązek wyposażenia taksówek w latarkę lub lampę elektryczną zasilaną z niezależnego 
od pojazdu źródła zasilania oraz w telefon komórkowy lub inny środek bezpośredniego komunikowania się na 
odległość, umożliwiający połączenie się z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Krzysztof Bisialski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/275/12

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 30 października 2012 r.
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