
UCHWAŁA NR LXIV/1419/17
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LXIII/581/04
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się jednolity tekst uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 
20 października 2004 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych, zgodnie 
z obwieszczeniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej treści
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider
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Załącznik do Uchwały Nr LXIV/1419/17

Rady Miasta Krakowa

z dnia 15 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie dodatkowych 
oznaczeń taksówek osobowych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296, 1579), ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 
20 października 2004 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2004 r. Nr 463, poz. 5197), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie 
dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, 
poz. 5973),

2) rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.0911-188-04 z dnia 25 listopada 2004 r. Wojewody 
Małopolskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 20 października 2004 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych w części § 6 
uchwały w zakresie słów „stanowi wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń i”,

3) uchwałą Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref 
taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy 
taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2009 r. Nr 407, poz. 2951),

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 grudnia 2016 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje 
§ 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie 
dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, 
poz. 5973), które stanowią:

„§ 2. 1. 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, nie później niż do 15 stycznia 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały, obowiązani są wyposażyć taksówkę w identyfikator kierowcy taksówki osobowej, o którym 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 8, w terminie do 30 czerwca 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały, którzy wystąpią o zmianę licencji przed 30 czerwca 2008 r., obowiązani są wyposażyć 
taksówkę w identyfikator kierowcy taksówki osobowej, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 8, z chwilą 
otrzymania zmienionej licencji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.”.
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Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Krakowa z dnia 
15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

UCHWAŁA NR LXIII/581/04
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 i z 2016 r. poz. 1954),  uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Kraków obowiązek stosowania przez 
przedsiębiorców użytkujących pojazdy samochodowe jako taksówki osobowe, dodatkowych 
oznaczeń, których treść i wzory określa się w załączniku do uchwały.

§ 2. Zabrania się umieszczania na przednich lewych i prawych drzwiach taksówki, innych 
oznaczeń, niż określonych w niniejszej uchwale, za wyjątkiem logo zrzeszenia taksówkarzy.

§ 3. Zabrania się umieszczania na opuszczanej szybie tylnych prawych drzwi taksówki, innych 
oznaczeń, niż określonych w niniejszej uchwale, za wyjątkiem informacji o stosowanych rabatach 
(o wymiarach nie większych niż 130 mm x 40 mm).

§ 4. Zabrania się umieszczania na taksówce numerów i oznaczeń, które mogą wprowadzić 
klientów w błąd co do firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego 
symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorcy.

§ 5. 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, nie później niż do 31 sierpnia 2005 r.

§ 6. 1)  Naruszenie przepisów, o których mowa w § 1, 2, 3, 4 i 5 – stanowić może podstawę do 
cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

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

1) w brzmieniu ustalonym przez rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.II.0911-188-04 z dnia 25 listopada 2004 r. Wojewody 
Małopolskiego stwierdzające nieważność uchwały w części § 2 uchwały w zakresie słów „stanowi wykroczenie 
określone w Kodeksie wykroczeń i”
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Załącznik do uchwały Nr LXIII/581/04
Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r.

DODATKOWE OZNACZENIA TAKSÓWEK (ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE)

§ 1. Taksówka osobowa winna być wyposażona w następujące oznaczenia:

1. Naklejka, zwierająca herb miasta, napis „KRAKÓW” i numer boczny taksówki, wg wzoru:
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Naklejka w formie prostokąta z zaokrąglonymi rogami przedstawia na żółtym tle: herb Stołecznego 
Królewskiego Miasta Krakowa, numer boczny taksówki przyznany przedsiębiorcy wraz z wydaną 
licencją na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz napis „KRAKÓW” identyfikujący 
organ, który udzielił licencji.

Wymiary naklejki: wysokość 200 mm, szerokość 110 mm, tło: kolor żółty - Pantone 116.

Określenie znaków umieszczonych na naklejce:

1/ herb – wymiary: wysokość - 120 mm, szerokość - 78 mm, wg wzoru określonego uchwałą 
Nr CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie symboli 
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, kolory: niebieski - Pantone 2728, czerwony - Pantone 
185, żółty - Pantone 116, biały (orzeł);

2/ 2)  numer boczny taksówki – cyfry w kolorze czarnym o wysokości 40 mm, krój czcionki: Arial; 
zestaw znaków wyjustowany pionowo i poziomo względem górnej krawędzi naklejki i herbu miasta, 
z zachowaniem odstępów pomiędzy znakami – 5 mm, szerokość znaków - 20 mm, maksymalna 
szerokość zestawu znaków - 95 mm;

3/ napis „KRAKÓW” – litery w kolorze czarnym o wysokości 15 mm, rozmieszczone proporcjonalnie 
w zestawie znaków o szerokości 91 mm, krój czcionki: Arial.

Naklejki, łącznie z logo zrzeszenia, o którym mowa w § 2 uchwały, winny być rozmieszczone 
centralnie na przednich lewych i prawych drzwiach taksówki, pod warunkiem umieszczenia 
obowiązkowego oznaczenia bliżej środka pojazdu, 3)  z zachowaniem 5 cm odstępu pomiędzy 
naklejkami.

2. 4)  Dwustronna naklejka, uwidoczniona podczas oczekiwania taksówki na postoju „TAXI”, 
umieszczona wewnątrz pojazdu na opuszczanej szybie tylnych prawych drzwi w lewym dolnym rogu, 
wymiary: wysokość - 130 mm, szerokość - 130 mm:

1/ 5)  strona I: „Informacja o opłatach za przewozy taksówką”, uwidoczniona na zewnątrz pojazdu, 
tekst: kolor czarny, tło: kolor żółty - Pantone 116, krój czcionki: Arial, pogrubiony, wg wzoru:

2) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia                         
21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. 
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, poz. 5973), 
który wszedł w życie 2 stycznia 2008 r.,

3) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia               
21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. 
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, poz. 5973), 
który wszedł w życie 2 stycznia 2008 r.,

4) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia                     
21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. 
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, poz. 5973), 
który wszedł w życie 2 stycznia 2008 r.,

5) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia                      
21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. 
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, poz. 5973), 
który wszedł w życie 2 stycznia 2008 r. oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 
17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze 
maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2009 r. Nr 407, poz. 2951), który wszedł w życie 28 lipca 2009 r.
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Wysokość znaków:

a/ wiersz 1: tekst „OPŁATY ZA PRZEWOZY TAKSÓWKĄ” – 4 mm (15 pkt),

b/ wiersz 2: tekst objaśniający rodzaj opłaty – 5 mm (20 pkt); cyfry określające wartość opłaty – 
14 mm (56 pkt),

c/ wiersze 3-8: tekst objaśniający rodzaj opłaty – 4 mm (15 pkt); cyfry określające wartość opłaty – 
6 mm (24 pkt).

2/ strona II: „Informacja o organie właściwym do rozpatrzenia skarg, wniosków i uwag w sprawach 
świadczonych usług przewozowych, o posiadaniu do wglądu pasażera przepisów porządkowych 
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami oraz o nałożonym na kierowcę obowiązku 
wydania pasażerowi paragonu fiskalnego lub rachunku za przejazd taksówką”, uwidoczniona od 
wewnątrz pojazdu, tekst: kolor czarny, tło: kolor żółty - Pantone 116, wysokość liter: 4 mm, krój 
czcionki: Arial, wg wzoru: 6)  

6) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia                     
21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. 
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, poz. 5973), 
który wszedł w życie 2 stycznia 2008 r.
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3/  (uchylony)

2a. 7)  Naklejka o treści i parametrach wymienionych w ust. 2 pkt 1 „Informacja o opłatach za 
przewozy taksówką”, uwidoczniona także od wewnątrz pojazdu, umieszczona na opuszczanej szybie 
tylnych lewych drzwi w prawym dolnym rogu.

2b. Położenie naklejek, o których mowa w ust. 2 i 2a – określa się względem wnętrza pojazdu.

2c. Naklejki, o których mowa w ust. 2 i 2a – winny być wykonane na podłożu 
nieprzepuszczającym światła, tak aby umieszczone na nim informacje były czytelne zarówno od 
zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu.

3. Naklejka z hologramem, zawierająca numer udzielonej przedsiębiorcy licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką oraz numer boczny taksówki przyznany wraz z wydanym 
uprawnieniem przewozowym, umieszczona wewnątrz pojazdu na przedniej szybie w górnym prawym 
rogu, trwale przyklejona bezpośrednio do szyby powierzchnią klejącą, w sposób nie kolidujący 
z ozdobną obwolutą szyby.

Naklejka z hologramem jest wydawana przewoźnikowi przez właściwy wydział Urzędu Miasta 
Krakowa, udzielający licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W przypadku 
sprzedaży pojazdu lub uszkodzenia przedniej szyby, naklejkę z hologramem należy wymienić na 
nową (raz przyklejona naklejka z hologramem nie może być powtórnie wykorzystana).

7) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 7 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia                      
21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. 
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, poz. 5973), 
który wszedł w życie 2 stycznia 2008 r.
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Wzór naklejki:

4. 8)  Identyfikator kierowcy taksówki osobowej, zawierający fotografię kierowcy, jego imię 
i nazwisko, numer udzielonej przedsiębiorcy licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką i numer boczny taksówki przyznany wraz z wydanym uprawnieniem przewozowym, 
umieszczony wewnątrz taksówki w centralnej części tablicy rozdzielczej pojazdu, w miejscu 
umożliwiającym swobodne odczytanie zawartych w nim informacji przez pasażera zajmującego 
dowolne miejsce w taksówce.

Identyfikator jest wydawany przedsiębiorcy osobiście wykonującemu transport drogowy 
i  zatrudnionym przez niego kierowcom przez właściwy wydział Urzędu Miasta Krakowa udzielający 
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, po uprzednim dostarczeniu fotografii 
o parametrach określonych w przepisach dot. dowodów osobistych.

Identyfikator jest ważny 10 lat od daty jego wydania, z tym, że termin ten nie może być dłuższy niż 
data ważności udzielonej licencji; po upływie tego terminu jest wydawany nowy identyfikator po 
dostarczeniu aktualnej fotografii.

8) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 pkt 8 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia                            
21 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. 
w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, poz. 5973), 
który wszedł w życie 2 stycznia 2008 r.
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Wzór identyfikatora:

§ 2. 1. Z chwilą zaprzestania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu osób, 
przedsiębiorca jest obowiązany zlikwidować oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne taksówki.

2. 9)  W przypadku czasowego zawieszenia zarobkowego przewozu osób i każdego przejazdu 
nie związanego z dojazdem do klienta lub na postój „TAXI”, kierowca jest obowiązany do zasłonięcia 
lub zdjęcia z dachu pojazdu – dodatkowego światła z napisem „TAXI”.

9) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXVII/352/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie 
dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 894, poz. 5973), który wszedł 
w życie 2 stycznia 2008 r.
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