
UCHWAŁA NR XXIX/291/2021 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy 
Łodygowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8) 

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się przepisy porządkowe określające zasady przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie 
Gminy Łodygowice, określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice 

 
 

Czesław Wandzel 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/291/2021 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Przepisy porządkowe określające zasady przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Łodygowice 

§ 1. Pasażer może dokonać wyboru taksówki. 

§ 2. 1. W granicach administracyjnych Gminy kierowca taksówki jest zobowiązany wykonać usługę bez 
względu na długość zamówionego przez pasażera kursu. 

2.  Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer 
zgodzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego zażąda. 

3.  Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany do pisemnego określenia trasy przewozu. 

§ 3. 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez 
uiszczania za to dodatkowych należności. 

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

3.  Należność, w sytuacji opisanej w ust. 1 reguluje tylko jeden pasażer. 

§ 4. 1. Kierowca taksówki może przewozić pasażerów i bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie 
działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce. 
Taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań. 

2.  Pasażerowi nie wolno przestawiać taksometru ani utrudniać odczytywania jego wskazań. 

§ 5. Dzieci mogą być przewożone w taksówce tylko pod opieką dorosłych, chyba, że osoba sprawująca opiekę 
nad dzieckiem upoważni kierowcę do przewozu dziecka pod wskazany adres, a kierowca taksówki wyrazi na to 
zgodę. 

§ 6. Kierowca taksówki, w miarę możliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób 
wymagających natychmiastowej pomocy, osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnej potrzebie. 

§ 7. 1. Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć pasażerowi o zabraniu bagażu. 

2.  W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie 
do przepisów o rzeczach znalezionych. 

§ 8. 1. Kierowca taksówki jest obowiązany, na żądanie pasażera, udostępnić mu do wglądu egzemplarz 
przepisów porządkowych, związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób i bagażu taksówką. 

2.  Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe wywieszkę z prośbą o niepalenie tytoniu. 

§ 9. Skargi, wnioski i uwagi o świadczonych usługach należy kierować do właściwej komórki organizacyjnej 
Urzędu Gminy Łodygowice, w której wydawane są licencje na wykonywanie transportu drogowego osób 
taksówką. 
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