
 
UCHWAŁA NR XIV/334/07 

RADY MIASTA GDYNI 
z 28 listopada 2007 ROKU 

 
 

w sprawie: wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń, w które winny      
          być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdyni. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; zm.:Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, 
poz. 974; Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z 15 listopada 1984r – prawo 
przewozowe (Dz.U. z 2000r Nr 50, poz. 601; zm.: Dz.U. z 2001r. Nr 125 poz.1371; z 2002r 
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz.1112; z 2003r. 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 
Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

1.Wprowadza się obowiązek umieszczenia informacji o opłatach pobieranych w taksówce, 
wewnątrz pojazdu  na  szybie  tylnych  prawych  drzwi  taksówki.  Wzór informacji określa      
załącznik Nr 1do  niniejszej  uchwały. 

 
2.Wprowadza  się  jednolite  oznakowanie  taksówek  zarejestrowanych  na terenie Miasta Gdyni  
    według  wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 
 

§ 3  
 

Traci moc uchwała Nr IV/113/99 Rady Miasta Gdyni z 27 stycznia 1999 roku  w sprawie 
ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń, w 
które winny być zaopatrzone taksówki osobowe na terenie Miasta Gdyni zmieniona uchwałami  
Rady Miasta Gdyni:  Nr XXXVII/1189/2002  z dnia 23 stycznia 2002 r., Nr XLII/1342/2002 z 
dnia 26 czerwca 2002r., Nr VII/181/07 z dnia 25 kwietnia 2007r. 
 

§ 4 
 
1.Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego. 
2.Uchwała  wchodzi  w  życie  po 14  dniach  od  ogłoszenia   w   Dzienniku  Urzędowym  
   Województwa Pomorskiego i obowiązuje nie wcześniej niż od  dnia 14 stycznia 2008r. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inż. Stanisław Szwabski 
 
 
 



 
załącznik Nr 2 

                                                                                               do uchwały Nr XIV/334/07 
 
 
 

W Z Ó R 
numeru  identyfikacyjnego /tzw. numeru bocznego/ 

 
Nalepka z numerem bocznym wykonana na dwustronnej samoprzylepnej folii umożliwiająca 
odczytanie numeru z zewnątrz i od wewnątrz samochodu /wysokość 11,4 cm szerokość 16,7 
cm./. 
Pośrodku nalepki o żółtym tle, czarnymi cyframi o wysokości 3,5 cm umieszczony jest numer 
boczny taksówki. Pod spodem, czarnymi literami o wysokości 1,7 cm – napis GDYNIA. Po 
lewej stronie nalepki – herb Gdyni. Całość obramowana czerwono-czarną obwódką. 
Wyżej wymienione oznakowanie ma być umieszczone po obu stronach samochodu na szybie 
tylnych drzwi lub na tylnym słupku, jeżeli jest przeszklony. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Załącznik Nr 1 
         do uchwały nr XIV/334/07 

 
WZÓR  OZNAKOWANIA ZAWIERAJĄCEGO INFORMCJE O OPŁATACH 

 
 

 
 
 
 
 
 
Naklejka dwustronna o wymiarach 190 mm x  110 mm 
Każdy napis w języku polskim i angielskim.  
Wysokość znaków w części “Opłaty za przewozy na terenie miasta Gdyni”: 

a) litery w wierszu: „taryfa 1 (za 1 km od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 – 
22.00)” – wielkość 3,5 mm, 

b) cyfry określające wielkość opłat o których  mowa w punkcie a) – 16 mm, 
c) litery w wierszach pozostałych w tej części, objaśniające rodzaj opłat – 3,5 mm, 
d) cyfry w wierszach pozostałych w tej części, określające wartość opłat – 7 mm, 
e) litery tytułu – 4 mm. 

 
Wysokość znaków  w części „Opłaty za przewozy poza granicami administracyjnymi 
miasta”: 

a) litery objaśniające rodzaj opłaty – 3,5 mm 
b) cyfry określające wartość opłat – 7 mm, 
c) litery tytułu – 4 mm 

Obowiązujące kolory: 
a)  tytuły informacji o opłatach – białe litery na niebieskim tle 
b)  tekst określający rodzaj taryfy w języku angielskim – niebieskie litery na białym tle 
c)  tekst określający rodzaj taryfy w języku polskim oraz wartość opłat – czarne litery na       
     białym tle 
 


