
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/860/16 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami 

osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 915), Rada Miejska w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Kierowca taksówki może oczekiwać na zlecenia przewozu w czasie nieograniczonym w miejscach 

do tego przeznaczonych, które są ograniczone znakami oznaczającymi początek i koniec postoju TAXI. 

2. Kierowca taksówki jest zobowiązany oczekiwać na pasażerów według kolejności przyjazdu na postój. 

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

nim. 

4. Pasażer może dokonać wyboru taksówki niezależnie od miejsca zajmowanego przez nią na postoju. 

5. Taksówki mogą być zatrzymane i zajęte poza postojem, a także mogą oczekiwać na pasażera w miejscu 

wskazanym przez zamawiającego, pod warunkiem, że nie jest to zabronione przepisami o ruchu drogowym. 

§ 2. Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówione zlecenie najkrótszą drogą, chyba że pasażer 

wyrazi zgodę na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda. 

§ 3. 1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po włączeniu sprawnie działającego 

i zalegalizowanego taksometru. 

2. Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań 

przez pasażera lub pasażerów. 

3. Po wykonaniu zlecenia kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „kasa”. 

§ 4. 1. Ustaloną, na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, należność za zlecenie przewozu 

taksówką określa wskazanie taksometru. 

2. Pasażer jest obowiązany uiścić należność nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu. 

3. Na żądanie pasażera kierowca taksówki określa na dokumencie potwierdzającym wykonanie usługi 

przewozu trasę przewozu oraz dane identyfikujące kierowcę taksówki. 
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§ 5. 1. Po zakończeniu zlecenia kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz sprawdzić, 

czy pasażer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów. 

2. W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi 

stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397). 

§ 6. 1. Kierowca taksówki może w każdym czasie odmówić wykonania zlecenia, jeżeli jego wykonanie 

narusza przepisy o ruchu drogowym lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pasażer dopuści się 

zabrudzenia lub uszkodzenia wnętrza taksówki. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, pasażer jest zobowiązany uiścić należność za przejazd wynikającą ze 

wskazania taksometru. 

Rozdział 2 

Przewóz osób 

§ 7. 1. Pasażer taksówki ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego korzysta, inne osoby na wolne 

miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych należności. 

2. Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce. 

§ 8. Zezwala się na przewóz dzieci poniżej lat 13 tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod której 

opieką dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka pod wskazany adres. 

§ 9. 1. Kierowca taksówki uwzględnia pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej 

pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie. 

2. Kierowca taksówki jest obowiązany udzielić pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z taksówki osobom 

starszym lub wymagającym takiej pomocy. 

3. W przypadku gdy zachodzi konieczność przewozu osób rannych lub chorych, na żądanie kierowcy 

taksówki, pasażer jest zobowiązany zwolnić taksówkę bez uiszczania opłaty za dotychczas przejechaną trasę. 

§ 10. Pasażer ma prawo w każdej chwili zrezygnować z realizacji przewozu uiszczając jednocześnie 

należność za dotychczas przejechaną trasę, określoną wskazaniem taksometru. 

§ 11. 1. W sytuacji gdy pasażer czasowo opuszcza pojazd w trakcie realizacji przewozu, kierowca ma 

prawo pobrać od niego opłatę należną wg wskazań taksometru za dotychczasową usługę, dodatkowo pobierając 

opłatę za określony przez pasażera czas postoju. 

2. W przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się w określonym przez siebie czasie postoju kierowca ma prawo 

uznać ten fakt za ukończenie realizacji zlecenia. 

Rozdział 3 

Przewóz bagażu w taksówce osobowej 

§ 12. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności, bagaż 

podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie 

uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu oraz nie zagrażały bezpieczeństwu jazdy. 

2. Do bagażu 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. Z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz w szczególności nart z 

kijkami oraz wózków dziecięcych i inwalidzkich. 

§ 13. 1. Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu 

taksówki. 

2. Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu 

dodatkowego – poza sprzętem służącym do napraw pojazdu oraz zbiornikiem gazu będącym elementem 

instalacji zasilania pojazdu. 

3. Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków, o których 

mowa w § 12 ust. 2. 
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§ 14. Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych w 

szczególności broni, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących, 

cuchnących oraz zwłok i szczątków ludzkich i zwierzęcych. 

Rozdział 4 

Dodatkowe oznaczenia taksówek osobowych 

§ 15. 1. Wprowadza się wobec przedsiębiorców obowiązek stosowania w odniesieniu do taksówek, którymi 

wykonywane są przewozy na podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką, udzielonych przez Prezydenta Miasta Łodzi, dodatkowych oznaczeń, które obejmują: 

1) oznaczenie identyfikujące taksówkę osobową (tj. napis TAXI ŁÓDŹ, numer boczny oraz herb Miasta 

Łodzi); 

2) identyfikator kierowcy taksówki; 

3) informację o pobieranych opłatach za przejazd, posiadanych do wglądu przepisach porządkowych oraz 

organie właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych; 

4) tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem. 

2. Oznaczenia określone w ust. 1 wydawane są nieodpłatnie przez Prezydenta Miasta Łodzi. 

§ 16. Oznaczenie, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1, przedsiębiorca zobowiązany jest zamieścić na 

taksówce w sposób symetryczny i widoczny po dwóch stronach pojazdu na przednich drzwiach. Wzór 

oznaczenia określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 17. 1. Identyfikator, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, zawiera: 

1) aktualną fotografię kierowcy o wymiarach 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość); 

2) imię i nazwisko kierowcy; 

3) termin ważności identyfikatora; 

4) numer identyfikatora; 

5) nazwę organu wydającego; 

6) datę wydania; 

7) numer boczny taksówki, którą wykonywany jest transport drogowy; 

8) numer licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego; 

9) markę i numer rejestracyjny pojazdu; 

10) wizerunek herbu Miasta Łodzi; 

11) podpis i pieczęć Prezydenta Miasta Łodzi. 

2. Terminem ważności identyfikatora jest przypadający najwcześniej termin upływu ważności odpowiednio 

badania lekarskiego lub badania psychologicznego potwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych lub 

psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksówki. 

3. Identyfikator umieszcza się wewnątrz pojazdu, na desce rozdzielczej – w miejscu widocznym dla 

pasażera. 

4. Identyfikator jest wydawany na wniosek przedsiębiorcy posiadającego licencję na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, jeżeli zatrudnieni przez niego kierowcy 

oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, spełniają wymagania niezbędne do wykonywania 

krajowego transportu drogowego taksówką, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 

1269 i 1273). 

5. Identyfikator może otrzymać także przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, który posiada ważną 

licencję, wydaną na podstawie 5 letniej praktyki. 

6. Identyfikator kierowcy taksówki wydawany jest po przedstawieniu: 
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1) fotografii o wymiarach 35 mm (szerokość) na 45 mm (wysokość), odzwierciedlającej aktualny wizerunek 

osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 

2) aktualnego prawa jazdy kategorii B; 

3) aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksówki; 

4) aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowcy taksówki. 

7. Wzór identyfikatora określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 18. Informację, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 3, przedsiębiorca zobowiązany jest zamieścić w taksówce 

na szybie w górnym prawym lub lewym rogu prawych tylnych drzwi. Wzór informacji określa załącznik Nr 3 

do niniejszej uchwały. 

§ 19. 1. Tabliczka informacyjna, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 4, zawiera: 

1) numer rejestracyjny pojazdu; 

2) numer licencji. 

2. Tabliczka informacyjna, winna być naklejona trwale od wewnątrz na przedniej szybie pojazdu, w 

górnym prawym rogu, a w przypadku znajdującego się na przedniej szybie przyciemnionego pasa 

przeciwsłonecznego – tabliczkę informacyjną należy nakleić trwale bezpośrednio pod przyciemnionym pasem 

od wewnątrz pojazdu, w górnym prawym rogu. 

3. Tabliczka informacyjna wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy posiadającego licencję, po 

przedstawieniu aktualnych dokumentów: 

1) dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego z adnotacją urzędową „TAXI”; 

2) świadectwa legalizacji taksometru. 

4. Opis tabliczki informacyjnej określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 20. 1. Przedsiębiorca może zamieścić: 

1) informację o sposobie płatności za przejazd, na szybie w dolnym prawym lub lewym rogu prawych tylnych 

drzwi; powierzchnia informacji nie może być większa niż 50 cm2; 

2) oznaczenie przedsiębiorcy, numer telefonu lub oznaczenie organizacji, korporacji, stowarzyszenia lub 

zrzeszenia taksówkarzy, od których przedsiębiorca wykonujący krajowy zarobkowy przewóz osób 

taksówką osobową przyjmuje zlecenia przewozu, pod warunkiem uzyskania ich zgody, w sposób 

symetryczny i widoczny po dwóch stronach pojazdu na tylnych lub przednich drzwiach; oznaczenie to 

winno być umieszczone na drzwiach przednich co najmniej 5 cm od oznaczenia, o którym mowa w § 16; 

3) reklamy, w miejscach innych niż określone w § 16, 18 i 19 ust. 2; 

4) napisy określające firmę, jej telefon lub inne dane dodatkowo identyfikujące taksówkę, o których mowa w 

pkt 2, na dodatkowych lampach taksówki; 

5) tabliczkę informującą o zakazie palenia tytoniu. 

2. Na przednich i tylnych, prawych i lewych drzwiach pojazdu nie mogą być umieszczone inne znaki 

graficzne (słowne, cyfrowe itp.) – od określonych w przepisach niniejszej uchwały. 

§ 21. Zabrania się umieszczania na lampie zespolonej „TAXI” innych napisów niż określające 

przynależność do zarejestrowanej organizacji, korporacji, stowarzyszenia, zrzeszenia taksówkarzy lub firmy 

(nazwy) przedsiębiorcy posiadającego licencję oraz numeru telefonu. 

§ 22. W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób taksówką, 

przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zlikwidowania posiadanych oznaczeń pojazdu. 
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§ 23. Zabrania się umieszczania na taksówce numerów telefonów i oznaczeń wprowadzających w błąd 

klientów, w tym oznaczeń upodabniających i sugerujących przynależność do organizacji, korporacji, 

stowarzyszenia, zrzeszenia taksówkarzy bądź do systemów radio taxi, których zadaniem jest przyjmowanie i 

przekazywanie zleceń od klientów drogą radiową. 

Rozdział 5 

Inne postanowienia 

§ 24. Kierowca taksówki jest obowiązany, na żądanie pasażera, udostępnić mu do wglądu egzemplarz 

przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi, z którymi pasażer 

ma prawo nieodpłatnie się zapoznać. 

§ 25. Jeżeli w czasie trwania zlecenia następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie albo, jeżeli 

następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na 

odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera. 

§ 26. 1. Taksówka może być dodatkowo wyposażona w certyfikowane zabezpieczenie oddzielające 

taksówkarza od przestrzeni pasażerskiej. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zagrażać bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów oraz 

winno zapewniać właściwą widoczność, słyszalność, jak również umożliwiać pobranie należności za przejazd. 

§ 27. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach mogą być kierowane do Prezydenta Miasta Łodzi. 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe 

§ 28. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką osobową w dniu 

wejścia w życie niniejszej uchwały, dostosują swoje pojazdy do wymogów określonych w niniejszej uchwale, 

nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. 

2. Oznaczenia identyfikujące taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi wydane do dnia wejścia w życie 

niniejszej uchwały zachowują ważność. 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 30. Traci moc uchwała Nr LXXX/1681/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz 

dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 1053). 

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 

 

 

Tomasz Kacprzak 
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXIII/860/16 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Wzór oznaczenia identyfikującego taksówkę osobową 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XXXIII/860/16 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Wzór identyfikatora kierowcy taksówki 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 4037



Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr XXXIII/860/16 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Wzór informacji o pobieranych opłatach za przejazd, posiadanych do wglądu przepisach porządkowych 

oraz organie właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług 

przewozowych 

 

1. STAWKI OPŁAT ceny  

 przedsiębiorcy maksymalne  

 Taryfa 

1 

obowiązuje w granicach administracyjnych Miasta Łodzi w 

godzinach od 600 do 2200 we wszystkie dni z wyjątkiem 

niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy. 

1 km 

 

...............zł 

1 km 

 

...............zł 

 

 Taryfa 

2 

obowiązuje w granicach administracyjnych Miasta Łodzi w 

godzinach od 2200 do 600 w dni powszednie oraz niedziele i 

dni świąteczne ustawowo wolne od pracy w ciągu całej 

doby. 

1 km 

 

...............zł 

1 km 

 

...............zł 

 

 Taryfa 

3 

obowiązuje poza granicami administracyjnymi Miasta Łodzi 

w godzinach od 600 do 2200 we wszystkie dni z wyjątkiem 

niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy, bez 

wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym. 

1 km 

 

...............zł 

1 km 

 

...............zł 

 

 Taryfa 

4 

obowiązuje poza granicami administracyjnymi Miasta Łodzi 

w godzinach od 2200 do 600 w dni powszednie oraz niedziele i 

dni świąteczne ustawowo wolne od pracy w ciągu całej 

doby, bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym. 

1 km 

 

...............zł 

1 km 

 

...............zł 

 

 Opłata początkowa ..............zł ..............zł  

 Opłata za 1 godzinę postoju we wszystkich taryfach ..............zł ..............zł  

 

2. KIEROWCA POSIADA DO WGLĄDU PRZEPISY PORZĄDKOWE. 

 

3. ORGANEM WŁAŚCIWYM DO ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW JEST    PREZYDENT 

MIASTA ŁODZI. 
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Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr XXXIII/860/16 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Opis tabliczki informacyjnej opatrzonej hologramem 

Tabliczka informacyjna opatrzona hologramem składa się z blankietu oraz nalepki przykrywającej. 

Format: 

· blankiet 110 mm x 70 mm, 

· nalepka przykrywająca 110 mm x 70 mm. 

Druk: 

· tło giloszowe, 

· blankiet – offset, 

· nalepka przykrywająca – sitodruk, 

Zabezpieczenia w druku: 

· blankiet – mikrodruk, 

· hologram metalizowany, samodestrukcyjny. 

Wykończenie: 

· na blankiecie nacięcia utrudniające usunięcie z szyby bez uszkodzenia. 

Numeracja: 

· nadruk numeracji ewidencyjnej. 

Podłoże do druku: 

· folia samoprzylepna. 
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