UCHWAŁA NR XLI.299.2018
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 25 czerwca 2018 r.
o zmianie uchwały Nr XXXIX.278.2018 w sprawie oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasto Złotów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 r. poz. 994 ze zmianą: z 2018 r.: poz. 1000) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1983) Rada Miejska w Złotowie, na wniosek Burmistrza Miasta
Złotowa, uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX.278.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie
oznaczeń taksówek na terenie Gminy Miasto Złotów (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia
10.05.2018 r. Nr 4003) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku. Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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Załącznik do uchwały Nr XLI.299.2018
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Dodatkowe (zewnętrzne) oznaczenia taksówek
Taksówka osobowa winna być wyposażona w emblematy boczne z elastycznej foli magnetycznej, która
przyciąga stal oraz jest odporna na warunki atmosferyczne i zachowuje swoje właściwości magnetyczne w
skali temperatur od -30 do +70°C. Emblematy w kształcie herbu o wymiarach 220 mm x 270 mm z

obwódką o grubości 5 mm, kolor zielony (drugi od dołu kolor liścia CMYK: 65/25/90/0). W górnej
części znajduje się herb miasta o wymiarach 60 mm x 75 mm, poniżej w środkowej części napis
„Złotów” o wysokości 22 mm – czcionka Arial- pogrubiona, poniżej napis: TAXI o wysokości 37
mm – czcionka Dosis. W dolnej części numer ewidencyjny taksówki na liściu z logotypu o wysokości
70 mm - czcionka Dosis.
Szczegółowy opis herbu miasta i liścia z logotypu zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej
Złotowa.
Kolory emblematu liścia: CMYK 54/10/86/0;

74/36/95/26; 72/29/90/10; 65/25/90/0

Emblematy boczne należy umieścić na przednich prawych i lewych drzwiach pojazdu.
Wzór emblematu bocznego:
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