UCHWAŁA NR IV.31.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2019r., poz. 506) oraz art 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz.U. 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.)
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:
§ 1. Wprowadzić obowiązek stosowania przez przedsiębiorców, wykonujących na terenie miasta
Jastrzębia-Zdroju krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, dodatkowego
oznaczenia bocznego pojazdów w formie naklejki na przednie prawe i lewe drzwi pojazdu,
zawierającej logo miasta Jastrzębia-Zdroju i numer boczny taksówki, zgodnie ze wzorem określonym
w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Numer stanowiący element oznaczenia bocznego taksówki jest nadawany przez organ
udzielający licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób
taksówką.
§ 3. Przedsiębiorcy, wykonujący na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju krajowy transport drogowy
w zakresie przewozu osób taksówką, dostosują swe pojazdy do wymogów wynikających z niniejszej
uchwały w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia uchwały w życie.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/229/99 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 czerwca 1999 roku
w sprawie ustalenia jednolitego dodatkowego oznakowania taksówek osobowych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Piotr Szereda
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Załącznik do uchwały Nr IV.31.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 marca 2019 r.
1. Wzór dodatkowego oznaczenia bocznego taksówek na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju.

2. Opis dodatkowego oznaczenia:
a) Naklejka w kształcie prostokąta o wymiarach: 120 mm x 320 mm z zaokrąglonymi rogami koloru
zielonego i złotego.
b) Oznaczenie kolorów:
- zielony: CMYK (18/18/56/2) # d1c586;
- złoty: CMYK (92/51/68/69) # 1d332e.
c) Po lewej stronie na zielonym tle logo Miasta Jastrzębia-Zdroju składające się z sygnetu i logotypu
w kolorze złotym. Sygnet zawiera trzy części: jastrząb, godło górnicze i kształt herbu o wymiarach:
57 mm x 44 mm. Logotyp (napis Jastrzębie-Zdrój) o wymiarach 14 mm x 95 mm, czcionka
wielkości 40 pkt., rodzaju: TITILLIUM WEB SEMIBOLD (pogrubiona).
d) Po prawej stronie numer boczny taksówki – zielone cyfry na złotym tle, czcionka TITILLIUM
WEB REGULAR o wymiarach 91 mm x 135 mm, wielkości 227 pkt.
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