
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek 
zarejestrowanych na terenie gminy Gliwice 

Na podstawie art. 40 ust. 1, 3, i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 8), 
na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XL/419/92 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie: 
wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie gminy Gliwice, 
zwanej dalej uchwałą zmienianą, wprowadza się następujące zmiany: 

1) ustęp 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie: 

„Przyjąć jako obowiązujące wymiary i kolorystykę oznaczenia określoną w ust. 2 a), b), c) załącznika nr 
1 do uchwały, gdzie: 

1) załącznik nr 2 oznacza Miejskie Zrzeszenie Transportu Prywatnego, 

2) załącznik nr 3 oznacza Zrzeszenie Transportu Prywatnego, 

3) załącznik nr 4 oznacza taksówkarzy niezrzeszonych.”; 

2) ustęp 6 uchwały zmienianej skreśla się, 

3) ustęp 3 załącznika nr 1 do uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie: 

„Wprowadza się czterocyfrową numerację taksówek, przy czym: 

- pierwsza cyfra numeru oznaczać będzie: 

- 1 – Miejskie Zrzeszenie Transportu Prywatnego, 

- 2 – Zrzeszenie Transportu Prywatnego, 

- od 3 do 9 – taksówkarzy niezrzeszonych. 

- następne trzy cyfry oznaczać będą kolejny numer taksówki”; 

4) w załączniku nr 1 uchwały zmienianej w ust. 2 lit. a) po wyrazach „w kolorze czerwonym” dodaje się 
wyrazy „zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2”, 

5) w załączniku nr 1 uchwały zmienianej w ust. 2 lit. b) po wyrazach „w kolorze żółtym” dodaje się wyrazy 
„zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3”, 

6) w załączniku nr 1 uchwały zmienianej w ust. 2 lit. c) po wyrazach „w obwódce niebieskiej” dodaje się 
wyrazy „zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4”, 

7) załącznik nr 2 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

8) załącznik nr 3 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 

9) załącznik nr 4 uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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GLIWICE 

TAXI MZTP 

80 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia .................... 2021 r.
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GLIWICE 

TAXI ZTP 

2 80 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia .................... 2021 r.
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GLIWICE 

TAXI 

3 80 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia .................... 2021 r.
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GLIWICE 

TAXI ZTP 
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Uzasadnienie 

Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 40 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 8). 

W wyniku zmian legislacyjnych przepisów stanowiących podstawę podjęcia uchwały zmienianej nastąpiło: 

- uchylenie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 11 r., poz. 41 z 1991 r. 
z późn. zm.), która w art. 63 dawała organom samorządowym w stosunku do taksówek zarejestrowanych na 
terenie gminy możliwość wprowadzenia dodatkowego oznaczenia, w które zaopatruje się pojazdy, 

- przeniesienie powyższej kompetencji do art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 
przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8). 

Zmiana uchwały wynika przede wszystkim z konieczności umożliwienia nadawania kolejnych numerów 
bocznych dla taksówkarzy niezrzeszonych oraz usunięcia zapisu dotyczącego nakładania kar finansowych na 
taksówkarzy za nieprzestrzeganie obowiązku oznakowania pojazdu. 

Należy wskazać, że nadawana z urzędu numeracja ograniczona jest zmienianą uchwałą do zakresu od 
3000 do 3999, a obecna pula numerów ulegnie wyczerpaniu w najbliższym czasie. Powoduje to, iż zmiana 
uchwały jest niezbędna do realizacji wniosków przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem działalność 
w zakresie przewozu osób taksówką osobową. Ponadto kwestia stosowania kar pieniężnych za 
nieprzestrzeganie przepisów prawa miejscowego została unormowana w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń. W konsekwencji wprowadzona kara finansowa w przepisach prawa miejscowego 
nie znajduje umocowania. Przepisy prawa miejscowego mogą być wydawane jedynie w zakresie 
nieuregulowanym innymi ustawami. 
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