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ZARZADZENIE NR 23
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 28 wrzesnia 1994 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o taksometrach

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55,
poz. 248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie przepisy metrologiczne o taksometrach stanowiace zalacznik do niniejszego
zarzadzenia.

§ 2. Przepisy metrologiczne okreslaja wymagania, jakim powinny odpowiadac taksometry
podlegajace kontroli metrologicznej, warunki wlasciwego ich stosowania oraz okresy
waznosci dowodów kontroli metrologicznej.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995 r.§ 3.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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Zalacznik do zarzadzenia nr 23
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 28 wrzesnia 1994 r. (poz. 12)

PRZEPISY METROLOGICZNE O TAKSOMETRACH

Postanowienia ogólne

§ 1. Postanowienia dotycza:

1) taksometrów mechanicznych,

2) taksometrów mechaniczno-elektrycznych,

3) taksometrów elektronicznych.

§ 2.1. Taksometry sa to przyrzady pomiarowe, które obliczaja wedlug ustalonych taryf naleznosci
za dlugosc drogi przebytej przez wynajety pojazd, a ponizej pewnej predkosci jazdy, zwanej
dalej "predkoscia graniczna:', za czas wynajecia pojazdu. Naleznosci te sumuja i wskazuja
podczas wynajmowania pojazdu.

2. Stala k taksometru jest to wielkosc okreslajaca rodzaj i liczbe sygnalów, które powinien
przyjac taksometr, aby poprawnie wskazac dlugosc przebytej drogi równa 1 km. Stala k jest
wyrazana:

1) w "obrotach na kilometr drogi" (obr/km), jezeli dotyczy taksometrów mechanicznych
i mechaniczno-elektrycznych lub

2) w "impulsach na kilometr drogi" (imp/km), jezeli dotyczy taksometrów elektro-
nicznych.

W zaleznosci od konstrukcji przyrzadu stala k taksometru moze miec jedna niezmienna
wartosc lub moze byc nastawiana.

3. Wspólczynnik charakterystyczny w pojazdu jest to wielkosc okreslajaca rodzaj i liczbe
sygnalów elementu pojazdu przeznaczonego do napedu taksometru (obrotów, impulsów)
przypadajacych na 1 km drogi przebytej przez pojazd. Wspólczynnik charakterystyczny w
jest wyrazany:

1) w "obrotach na kilometr drogi" (obr/km) lub

2) w "impulsach na kilometr drogi" (imp/km).

4. Stala c taryf jest to wielkosc okreslajaca stosunek dlugosci pierwszego odcinka drogi do
odcinka nastepnego i pierwszego okresu czasu do okresu nastepnego.

5. Predkosc graniczna jest to predkosc, przy której pojazd przebywa droge odpowiadajaca
jednostce taryfowej (tj. droge równa jej pierwszemu lub nastepnemu odcinkowi) w czasie
wlasciwym dla tej jednostki taryfowej (tj. w czasie równym odpowiednio pierwszemu lub
nastepnemu okresowi).

Wymagania jakim powinny odpowiadac taksometry

Wymagania ogólne

§ 3.1. W sklad taksometru powinny wchodzic:

1) zespól oplat, wskazujacy naleznosc za wynajecie pojazdu,
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2) zespól drogi, obliczajacy wedlug ustalonych taryf, naleznosc za dlugosc drogi przebytej
przez wynajety pojazd, poruszajacy sie z predkoscia wieksza od predkosci granicznej
i przekazujacy te naleznosc do zespolu oplat,

3) zespól czasu, obliczajacy wedlug ustalonych taryf, naleznosc za czas wynajecia pojazdu
stojacego lub poruszajacego sie z predkoscia mniejsza od predkosci granicznej
i przekazujacy te naleznosc do zespolu oplat, \

4) zespól liczników sumujacych i wskazujacych w postaci szeregu cyfr:

a) liczbe kilometrów przebytych przez pojazd, zwanych dalej "kilometrami
ogólnymi" ,

b) liczbe kilometrów przebytych przez wynajety pojazd, zwanych dalej "kilometrami
platnymi",

c) liczbe wynajec pojazdu, zwanych dalej "kursami",

d) liczbe jednostek taryfowych,

5) zespól przelacznika rodzaju pracy taksometru.

2. Taksometr moze byc wyposazony w urzadzenia dodatkowe okreslone w § 16.

§ 4.1. Taksometr powinien odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

1) powinien byc wytworzony z materialów o wytrzymalosci, stabilnosci i innych
wlasciwosciach odpowiednich do przewidywanego okresu trwalosci przyrzadu,

2) powinien byc tak skonstruowany i wykonany, aby mozliwe bylo nalozenie cech
zabezpieczajacych, które uniemozliwia, bez ich naruszenia:

a) dostep do wnetrza taksometru, a zwlaszcza do podzespolów wymagajacych
szczególnej ochrony, w tym do urzadzen przeznaczonych do regulacji lub dopa-
sowania przyrzadu do pojazdu,

b) ingerencje w program taksometru,

3) powinien miec urzadzenia wskazujace zespolu oplat i urzadzenia wskazujace rodzaj
pracy zespolu przelacznika, wykonane w sposób umozliwiajacy latwe odczytanie
wskazan w dzien i w nocy, w normalnych warunkach oswietlenia,

4) powinien miec urzadzenie do oswietlania jego przedniej scianki, umozliwiajace latwe
odczytanie wskazan zespolu oplat i zespolu przelacznika rodzaju pracy. Jezeli zródlami
swiatla sa zarówki, to powinny byc tak umieszczone, aby ich wymiana byla mozliwa
bez naruszania cech zabezpieczajacych. W razie zastosowania wskazników
samoswiecacych (LED) oswietlenie to jest zbedne,

5) powinien miec dzialajace poprawnie urzadzenia elektroniczne do obliczania oplaty za
kurs pojazdu. Poprawnosc ich dzialania powinna byc sprawdzana w sposób ciagly przez
automatyczny program testujacy. W razie wykrycia nieprawidlowosci w dzialaniu,
informacja o uszkodzeniu powinna byc wyraznie wskazana lub urzadzenie do obli-
czania oplat powinno byc automatycznie wylaczone,

6) powinien miec obudowe chroniaca zespoly taksometru przed pylem i wilgocia.

2. Taksometr moze byc wyposazony w:

1) elektroniczne urzadzenie zabezpieczaj ace, w którym kazda zmiana lub ingerencj a
w uklad taryf jest rejestrowana za pomoca dodatkowego licznika nie dajacego. sie
wyzerowac lub który w nieusuwalny sposób rejestruje date, kiedy miala miejsce

ingerencja. Rejestracja powinna byc dokonywana oddzielnie dla kazdej taryfy lub grupy
taryf,
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2) elektroniczne urzadzenie zabezpieczajace, w którym kazda zmiana stalej k jest reje-
strowana za pomoca licznika nie dajacego sie wyzerowac.

W przypadku zastosowania elektronicznych urzadzen zabezpieczaj acych korzystanie
z taksometru powinno byc niemozliwe, gdy przekroczona jest pojemnosc liczników
rej estruj acych.

3. Taksometr elektroniczny powinien byc wyposazony w zlacze testowe, posiadajace
nastepujace sygnaly wyjsciowe:

1) sygnal START, generowany w momencie przelaczenia taksometru z polozenia
WOLNY do polozenia TARYFA,

2) sygnal STOP, generowany w momencie zmiany oplaty o jednostke taryfowa.

Impulsy powinny byc w logice ujemnej, poziomy napiec TTL lub "otwarty kolektor", a czas
trwania impulsu powinien wynosic od 0,01 ms do 1 ms.

§ 5.1. Taksometr powinien dzialac poprawnie w nastepujacych warunkach:

1) w temperaturze od -25 oCdo +55 oC,

2) przy wilgotnosci wzglednej powietrza od 10 % do 95 %,

3) przy wibracjach od 20 Hz do 200 Hz i przyspieszeniach do 20 m/s2,

4) przy napieciu zasilania od 9 V do 16 V. Jezeli podczas dzialania taksometru wystapi
przerwa w jego zasilaniu trwajaca od 5 s do lOs, to wskazanie oplaty widoczne wczes-
niej powinno byc wyswietlone ponownie. W przypadku dluzszej przerwy w zasilaniu
taksometr powinien przelaczyc sie do polozenia pracy WOLNY,

5) przy zaklóceniach elektromagnetycznych, elektrostatycznych lub innych, o nastepu-
jacych wartosciach lub zakresach wartosci:

a) dla wyladowan elektrostatycznych: napiecie od 6 kV do 8 kV, energia 2 mJ,
czestotliwosc 1 Hz, poziom intensywnosci 1,

b) dla pola elektromagnetycznego: pasmo czestotliwosci od 26 MHz do 1000 MHz,
natezenie pola 10 VIm,

c) dla impulsów przewodzonych zaklócen: amplituda +250 V, czas narastania 10 ns,
czas trwania 1 ~s.

2. Jezeli sygnal wytwarzany przez przetwornik znajdujacy sie w zespole napedowym pojazdu
wykorzystywany jest przez kilka przyrzadów pomiarowych (np.: predkosciomierz,
drogomierz i taksometr), to w razie uszkodzenia jednego z tych przyrzadów, specjalny uklad
lub obwód dzielacy powinien zapewnic prawidlowe dzialanie pozostalych.

Wymagania szczególowe

Zespól oplat

§ 6.1. Zespól oplat stanowi:

1) mechaniczny licznik bebenkowy albo

2) licznik elektryczny lub elektroniczny.

2. Naleznosc do zaplacenia za kurs pojazdu powinna byc wskazywana w postaci latwego do
odczytania szeregu cyfr o wysokosci nie mniejszej niz 10 mm.
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3. Wlaczony zespól oplat powinien wskazywac stala minimalna wartosc naleznosci, zwana
dalej "oplata poczatkowa". Przyrost oplaty powinien nastepowac skokowo o wartosc stala,
zwana dalej "jednostka taryfowa'. Górna granica zakresu wskazan zespolu oplat powinna
wynosic nie mniej niz 99,99 zlotych.

4. Zespól oplat powinien umozliwiac zmiane oplaty poczatkowej i jednostki taryfowej
w przypadku zmiany ukladu taryf zastosowanego w taksometrze.

Zespól drogi

§ 7.1. Zespól drogi powinien byc napedzany od kól pojazdu i obliczac naleznosc za przebyta przez
pojazd dlugosc drogi, gdy pojazd ten jedzie z predkoscia wieksza od predkosci granicznej.
Jazda pojazdem do tylu nie powinna powodowac zmniejszania naleznosci do zaplacenia.

2. Zespól drogi powinien obliczac naleznosc za przebyta przez pojazd dlugosc drogi wedlug co
najmniej dwóch taryf o róznych wysokosciach. Obliczanie naleznosci za przebyta dlugosc
drogi wedlug kazdej z taryf i wskazywanie tej naleznosci przez zespól oplat powinno
odbywac sie w nastepujacy sposób:

1) oplata poczatkowa (wspólna dla wszystkich taryf) powinna zwiekszyc sie o jednostke
taryfowa (równiez wspólna dla wszystkich taryf) dopiero po przejechaniu przez pojazd
calego odcinka drogi, zwanego dalej "pierwszym odcinkiem",

2) dalsze zwiekszenie oplaty o jednostke taryfowa powinno nastapic po przebyciu przez
pojazd kazdego kolejnego odcinka drogi o tej samej dlugosci, zwanego dalej "nastep-
nym odcinkiem",

3) dlugosci pierwszego odcinka i odcinka nastepnego w vvyzszej taryfie powinny byc
mniejsze od dlugosci odpowiadajacych im odcinków w taryfie nizszej,

4) stosunek dlugosci pierwszego odcinka do odcinka nastepnego w kazdej taryfie
powinien byc staly dla wszystkich taryf, jakie równoczesnie zastosowano w takso-
metrze i równy stosunkowi pierwszego okresu do nastepnego okresu.

3. Zespól drogi powinien uruchamiac zespól oplat, jezeli predkosc pojazdu jest wieksza od
predkosci granicznej. Predkosc graniczna dla kazdej taryfy nie powinna byc wieksza niz
20 km/h.

-

4. Zespól drogi powinien umozliwiac zmiane dlugosci nastepnych odcinków drogi
w przypadku zmiany zastosowanych w taksometrze taryf.

5. Zespól drogi powinien miec urzadzenie do zmiany dlugosci pierwszego odcinka drogi.

6. Zespól drogi taksometrów mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych powinien miec
urzadzenie regulacyjne umozliwiajace przystosowanie tego zespolu do wspólczynnika
charakterystycznego w pojazdu.

7. W taksometrach elektronicznych stala k nie powinna byc mniejsza niz 400 imp/km oraz
powinno byc mozliwe nastawienie jej na wartosc wspólczynnika charakterystycznego w
pojazdu z dokladnoscia odpowiadajaca bledom granicznym dopuszczalnym, okreslonym
w § 21.

Zespól czasu

§ 8.1. Zespól czasu powinien obliczac naleznosc za czas wynajecia pojazdu, gdy pojazd jedzie
z predkoscia mniejsza od predkosci granicznej lub gdy stoi. Obliczanie naleznosci za czas
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wynajecia pojazdu wskazywanej przez zespól oplat powinno odbywac sie w sposób naste-
pUJacy:

l) oplata poczatkowa (wspólna dla wszystkich taryf) powinna zwiekszac sie o jednostke
taryfowa (równiez wspólna dla wszystkich taryf) dopiero po uplywie okresu, zwanego
dalej "pierwszym okresem",

2) kazde nastepne zwiekszenie oplaty o jednostke taryfowa powinno nastapic po uplywie
okresu o tej samej wartosci, zwanego dalej "nastepnym okresem".

2. Zespól czasu powinien umozliwiac zmiane wartosci pierwszego i nastepnych okresów
w przypadku zmiany taryf zastosowanych w taksometrze.

3. Zespól czasu z recznym naciagiem sprezyny powinien dzialac przez co najmniej 8 godzin
po nakreceniu. Jezeli zespól czasu napedzany jest elektrycznie lub elektronicznie, to po-
winien dzialac w sposób ciaglybez potrzebyjego nakrecania.

Zespól liczników sumujacych i wskazujacych

§ 9.1. Liczniki sumujace i wskazujace liczbe kilometrów przebytych przez pojazd powinny byc
napedzane od kól pojazdu. Jazda pojazdem do tylu nie powinna powodowac zmniejszania
wskazan tych liczników.

2. Zakres pomiarowy liczników sumujacych i wskazujacych liczbe kilometrów przebytych
przez pojazd nie powinien byc mniejszy niz 99999 km, a wartosc dzialki elementarnej nie
wieksza niz l km.

3. Licznik kursów pojazdu oraz licznik jednostek taryfowych powinny zwiekszac swoje
wskazania skokowo o jednostke. Licznik kursów pojazdu powinien byc napedzany
od przelacznika rodzaju pracy. Na pelny cykl pracy przelacznika powinien przypadac

. przyrost wskazania licznika o jednosc.

4. W taksometrach elektronicznych liczniki sumujace i wskazujace powinny byc
z niekasowalnymi pamieciami elektronicznymi. Zawartosci tych liczników powinny byc
wyswietlane w polozeniu przelacznika rodzaju pracy WOLNY w zespole oplat i ewen-
tualnie w zespole doplat. Podczas wyswietlania zawartosci tych liczników powinno byc
jednoznacznie okreslone, któremu z liczników odpowiada wyswietlona wartosc. Liczniki
sumujace powinny zachowywac wskazana wartosc przez co najmniej l tydzien po odla-
czeniu od nich zewnetrznego napiecia zasilajacego taksometr.

5. W taksometrach mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych liczniki sumujace i wskazuja-
ce powinny znajdowac sie na przedniej sciance taksometru.

6. Wysokosc cyfr wartosci liczbowych wskazywanych w licznikach sumujacych i wskazuja-
cych powinna wynosic co najmniej 4 mm.

Zespól przelacznika rodzaju pracy

§ 10.1. Przelacznik rodzaju pracy, zwany dalej "przelacznikiem", powinien byc sterowany recznie,
przy czym zmiana poszczególnych stanów pracy przelacznika powinna odbywac sie
w sposób mechaniczny, elektryczny lub elektroniczny. Jezeli zmiana poszczególnych
stanów pracy odbywa sie w sposób mechaniczny, to przelacznik moze byc napedzany
recznie lub za pomoca silnika elektrycznego. Dopuszcza sie wlaczanie taksometru przez
przelacznik zainstalowany w siedzeniach pojazdu. W taksometrach mechanicznych
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§ 11.

i mechaniczno-elektrycznych reczne napedzanie przelacznika powinno odbywac sie przez
obracanie walka rozrzadu lub przez obracanie tego walka kluczem.

2. W taksometrach mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych przelacznik powinien byc
utrzymywany za pomoca urzadzenia zapadkowego, a polozenie przelacznika powinno byc
wskazywane przez specjalne urzadzenie. Wskazania tego urzadzenia powinny byc widoczne
w okienku taryf.

Taksometr powinien byc uruchamiany przez zespól przelacznika~ po wprowadzeniu go
w jedno z nastepujacych polozen, odpowiadajacych rodzajom pracy:

1) WOLNY, gdy pojazd nie jest wynajety,

2) TARYFA, gdy pojazd jest wynajety,

3) KASA, gdy nastepuje rozliczenie kursu miedzy kierowca a pasazerem.

§ 12.1. W polozeniu przelacznika WOLNY:

1) powinien byc widoczny w okienku taryf napis WOLNY lub umowny symbol tego
polozenia,

2) powinno byc skasowane lub nastawione na zero wskazanie oplaty,

3) powinien dzialac tylko licznik sumujacy ogólna liczbe kilometrów przebytych przez
pojazd,

4) powinien byc wylaczony zespól czasu i zespól drogi.

2. Dla taksometrów elektronicznych w polozeniu przelacznika WOLNY powinno byc
mozliwe:

1) sprawdzanie poprawnosci dzialania wszystkich elementów wskazujacych,

2) wyswietlenie oraz dodatkowe drukowanie wartosci liczbowych wskazywanych przez
liczniki sumujace i wskazujace,

3) wyswietlenie wartosci stalej k taksometru,

4) wyswietlenie danych dotyczacych taryf,

5) wyswietlenie wartosci wielkosci mierzonych elektronicznymi licznikami, o których
mowa w § 4 ust. 2.

3. W taksometrach elektronicznych w polozeniu przelacznika WOLNY moze byc wyswietlany
numer fabryczny taksometru, czas i data.

§ 13. W taksometrze powinny byc co najmniej dwa polozenia przelacznika TARYFA
odpowiadajace kolejnym coraz wyzszym taryfom. Wszystkie polozenia przelacznika
odpowiadajace taryfom powinny byc oznaczone numerami widocznymi w okienku taryf,
przy czym numer wiekszy powinien odpowiadac taryfie wyzszej. Przy wszystkich
polozeniach TARYFA powinny dzialac zespoly taksometru wymienione w § 3 ust. 1, z wy-
jatkiem licznika wskazujacego liczbe kursów pojazdu. Jezeli liczba polozen przelacznika
odpowiadajacych taryfom jest wieksza od liczby stosowanych taryf, to powinna istniec
mozliwosc blokowania taryf zapasowych. Blokada ta powinna byc odpowiednio
zabezpieczona.

§ 14.1. W polozeniu przelacznika KASA:

1) powinien ukazywac sie w okienku taryf napis KASA lub umowny symbol tego polo-
zenia, oraz numer taryfy, wedlug której taksometr dziala,
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2) powinny dzialac zespoly wymienione w § 3 ust. 1, z wyjatkiem zespolu czasu i licznika
wskazujacego liczbe kursów pojazdu.

2. W taksometrach elektronicznych, w polozeniu przelacznika KASA, wskazanie naleznej za
kurs oplaty powinno byc widoczne przez co najmniej lOs. W tym czasie nie powinna byc
mozliwa zmiana przelacznika do polozenia WOLNY.

§ 15.1. Przelacznik powinien dawac sie przestawic w nastepujacy sposób:

1) z polozenia WOLNY bezposrednio tylko do polozenia odpowiadajacego pierwszej
taryfie,

2) z dowolnego polozenia odpowiadajacego okreslonej taryfie tylko do polozenia odpo-
wiadajacego nastepnej lub poprzedniej taryfie,

3) z polozenia odpowiadajacego ostatniej taryfie tylko do polozenia KASA w takso-
metrach mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych, a z kazdego polozenia odpowia-
dajacego taryfie tylko do polozenia KASA w taksometrach elektronicznych,

4) z polozenia KASA tylko do polozenia WOLNY,

5) z polozenia WOLNY do polozenia odpowiadajacego pierwszej taryfie, w taksometrach
mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych,dopiero po zwolnieniu tego przelacznika
od urzadzenia blokujacego,

6) z polozenia WOLNY do polozenia TARYFA oraz z polozenia TARYFA do polozenia
KASA, przy predkosci pojazdu nie wiekszej niz 5 km/h.

2. Przelacznik w taksometrach mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych nie powinien
zajmowac polozen posrednich miedzy polozeniami wymienionymi w § 11. Jezeli jednak
przelacznik daje sie przestawic w polozenie posrednie, to taksometr powinien byc
wylaczony lub powinien dzialac wedlug taryfy nizszej sposród dwu sasiednich taryf.

Urzadzenia dodatkowe

§ 16.1. Taksometry moga miec nastepujace urzadzenia dodatkowe:

1) liczniki wskazujace sume oplat,

2) zespól doplat wraz z licznikiem doplat,

3) zewnetrzne urzadzenia informacyjne,

4) zespól drukujacy: naleznosc do zaplacenia, wskazania liczników sumujacych i wska-
zujacych, dane o ukladzie taryf,

5) liczniki wskazujace utarg danego dnia lub dlugosc drogi przebytej przez pojazd danego
dnia. Powinno byc mozliwe ustawianie wskazan tych liczników na zero,

6) zespól licznika zliczajacego liczbe obrotów lub impulsów elementu napedzajacego
taksometr. Zliczanie obrotów lub impulsów powinno byc z dokladnoscia 0,1 obrotu lub
impulsu.

2. Jezeli w obowiazujacej taryfie dozwolone jest stosowanie doplat, to taksometr powinien byc
wyposazony w zespól doplat z licznikiem wskazujacym doplate w oddzielnym okienku.
Konstrukcja tego zespolu powinna umozliwiac jego uruchomienie jedynie z chwila
wynajecia pojazdu. W polozeniu przelacznika TARYFA przez nacisniecie przycisku
zespolu doplat powinno nastapic dodanie okreslonej doplaty, zwanej dalej ,jednostka
doplaty". Kolejne nacisniecie przycisku zespolu doplat powinno zwiekszac wskazanie
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licznika doplat o jednajednostke doplaty. W polozeniu KASA taksometrów elektronicznych
wartosc doplaty powinna byc dodana do wartosci oplaty za pomoca przycisku. Wartosc
doplaty powinna byc ponownie oddzielona od wartosci oplaty za kurs po uplywie 5 sekund.
W polozeniu WOLNY wskazanie doplaty powinno byc skasowane lub nastawione na zero.
Doplata powinna byc wskazywana w postaci cyfr o wysokosci nie mniejszej niz 8 mm i nie
wiekszej niz wysokosc cyfr zespolu oplat.
Minimalny zakres pomiarowy licznika zespol\! doplat powinien wynosic 9,99 zlotych.
Jezeli doplaty nie sa dozwolone, to licznik sumujacy liczbe doplat powinien byc wylaczony.

3. Zewnetrznymi urzadzeniami informacyjnymi moga byc:

l) choragiewka z napisem WOLNY,

2) nieruchoma tabliczka swietlna,

3) punkty swietlne do informowania o stosowanej taryfie umieszczone pod tabliczka
z napisem TAXI.

4. Wysokosc liter napisu WOLNY na choragiewce nie powinna byc mniejsza niz 20 mm.

5. Rozwiazania konstrukcyjne i wymagania jakie powinny spelniac nieruchorne tabliczki
swietlne i punkty swietlne, o których mowa w ust. 3, okreslono w zalaczniku do niniejszych
przepisów metrologicznych.

6. Sterowanie zewnetrznymi urzadzeniami informacyjnymi powinno odbywac sie tylko za
pomoca przelacznika taksometru. Przy polozeniu TAR YFA na nieruchornej tabliczce
swietlnej powinny ukazywac sie te same numery zastosowanych taryf, jak w okienku taryf
taksometru oraz inne umowne oznaczenia. Informacja o polozeniu przelacznika i taryfie
taksometru powinna byc wyraznie widoczna z zewnatrz pojazdu z odleglosci co najmniej
25 m, w przejrzystym powietrzu w dzien i w nocy.

7. Dane uzyskiwane z drukarki powinny byc zgodne z danymi wskazywanymi przez takso-
metr. Wydruki z drukarki powinny byc czytelne i jednoznaczne.

8. Dzialanie urzadzell dndatkowych nie powinno zaklócac dzialania taksometru.

Naped taksometru

§ 17.1. Taksometr powinien byc napedzany gietkim walkiem lub za pomoca kabla elektrycznego
bezposrednio od kól napedowych pojazdu, lub za posrednictwem przekladni pojazdu i re-
duktora.

2. Gietki walek powinien miec srednice nie mniejsza niz 3,3 mm i powinien byc osloniety
pancerzem.

3. Kabel elektryczny powinien byc osloniety na zewnatrz specjalnym ekranem i oslona ige-
litowa.

Programowanie i uklad taryf

§ 18.1. W taksometrach z urzadzeniem programujacym taryfY dostep do programu powinien byc
niemozliwy bez naruszenia cech zabezpieczajacych. Dane taryf powinny byc wprowadzone
do kazdej z nich indywidualnie za pomoca odpowiednich przycisków taksometru lub
za posrednictwem interfejsu przy uzyciu ukladu programujacego.
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2. Programowanie taryf nie powinno byc mozliwe bez naruszenia cechy zabezpieczajacej
dostep do urzadzenia programujacego.

§ 19.1. W taksometrach elektronicznych powinna istniec mozliwosc wyswietlania lub drukowania
informacji o ukladzie taryf. Wyswietlanie tych informacji powinno byc mozliwe tylko
w polozeniu przelacznika WOLNY.

2. Informacja o ukladzie taryf powinna zawierac cd najmniej wartosc:

l) oplaty poczatkowej,

2) oplaty za l kilometr drogi przebytej we wszystkich polozeniach taryfowych przelacz-
nika rodzaju pracy,

3) oplaty za l godzine postoju we wszystkich polozeniach taryfowych przelacznika
rodzaju pracy,

4) jednostki taryfowej,

5) stalej c taryf.

3. W przypadku stosowania doplaty powinna byc wyswietlana wartosc jednostki doplaty.

4. Taksometry elektroniczne bez zespolu liczników sumujacych i wskazujacych oraz takso-
metry mechaniczne i mechaniczno-elektryczne, powinny miec naniesiona informacje o ukla-
dzie taryf, na samoprzylepnej naklejce umieszczonej na przyrzadzie.

Oznaczenia

§20.1. Na wewnetrznej lub zewnetrznej stronie przedniej scianki taksometru, w latwo widocznym
miejscu, powinny byc naniesione trwale nastepujace oznaczenia:

l) nazwa lub znak wytwórcy,

2) numer fabryczny i rok produkcji,

3) nadany znak zatwierdzenia typu,

4) wartosc stalej kw obrlkm lub imp/km, lub zakres wartosci, w którym stala ta moze byc
ustawiana, jesli w taksometrze jest umieszczony uklad dopasowujacy.

2. Na przedniej sciance taksometru powinny byc umieszczone nastepujace napisy:

l) oplata zlotych (zl),

2) taryfa - przy okienku taryf,

3) km ogólne, km platne, kursy, jednostki taryfowe przy okienku liczników lub przy
okienkach odpowiednich liczników jezeli wystepuja one oddzielnie,

4) doplata zlotych (zl) -przy okienku doplat.

3. Jezeli w taksometrze przy nanoszeniu oznaczen zastosowano umowne symbole lub znaki, to
na przedniej sciance taksometru nalezy umiescic odpowiednia legende (np.: W - WOLNY;
K - KASA).

4. Jezeli wskazania wartosci liczników wskazujacych i sumujacych sa wyswietlane w zespole
oplat lub zespole doplat, to w instrukcji obslugi taksometru wytwórca powinien okreslic
jednostki wyswietlanych wartosci liczbowych i wyjasnic symbole lub znaki zastosowane
w poszczególnych licznikach.
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5. Litery i cyfry oznaczen powinny byc wykonane trwale i czytelnie. Wysokosc liter napisów
OPLATA, DOPLATA, TARYFA, WOLNY, KASA i cyfr nie powinna byc mniejsza niz
4 mm. Wysokosc pozostalych napisów i oznaczen nie powinna byc mniejsza niz 2,5 mm.

Bledy graniczne dopuszczalne

§21.1. Bledy gr-aniczne dopuszczalne przy legalizacj i wstepnej taksometru wynosza:

1) w odniesieniu do zespolu drogi:

a) dla pierwszego odcinka drogi: :l:l% dlugosci tego odcinka, lecz nie mniej niz
:l:10 m,

b) dla nastepnych odcinków drogi: :l:0,2% sumy dlugosci tych odcinków, lecz nie
mniej niz :l:1% dlugosci jednego nastepnego odcinka i nie mniej niz :l:5m,

2) w odniesieniu do zespolu czasu:

a} dla pierwszego okresu: :l:1,5% tego okresu, lecz nie mniej niz ::1:10s,

b) dla nastepnych okresów: ::1:0,3%sumy czasu tych okresów, lecz nie mniej niz
::1:1,5%jednego nastepnego okresu i nie mniej niz::l:5 s,

3) w odniesieniu do liczników sumujacych i wskazujacych dlugosc przebytej przez pojazd
drogi: ::1:1% dlugosci przebytej drogi.

2. Bledy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ostatecznej taksometru wynosza:

l) dla pierwszego odcinka drogi: ::1:2%dlugosci tego odcinka, lecz nie mniej niz ::1:20m,

2) dla nastepnych odcinków drogi: ::1:1%dlugosci tych odcinków, lecz nie mniej niz
::1:15m.

3. Licznik sumujacy i wskazujacy liczbe kursów pojazdu nie powinien wykazywac róznic
wzgledem liczby tych kursów.

4. Licznik sumujacy i wskazujacy liczbe jednostek taryfowych nie powinien wykazywac róznic
wzgledem liczby tych jednostek.

5. Licznik sumujacy i wskazujacy liczbe doplat nie powinien wykazywac róznic wzgledem
liczby tych doplat.

Warunki wlasciwego stosowania taksometrów

§22. Taksometry nalezy stosowac do bezposredniego okreslania naleznosci za przebyta przez
wynajety pojazd dlugosc drogi lub ponizej predkosci granicznej za czas jego wynajecia
tylko:

l) w tych miejscowosciach i w tego rodzaju pojazdach, dla których obowiazuje taryfa za-
stosowana w taksometrze,

§23.

2) przy takiej wartosci stalej k taksometru lub wspólczynnika charakterystycznego w po-
jazdu, przy której byl legalizowany.

Taksometr powinien byc umieszczony w pojezdzie w takim miejscu, aby obserwacja
i odczytywanie wskazan zespolu oplat i zespolu przelacznika rodzaju pracy taksometru nie
przedstawialo trudnosci dla pasazera siedzacego na tylnym siedzeniu. Miejsce umocowania
taksometru nie powinno zagrazac bezpieczenstwu pasazerów i kierowcy pojazdu.

§24.1. Taksometr powinien byc wprowadzony do uzytkowania dopiero po legalizacji ostatecznej,
poprzedzonej legalizacj a wstepna.
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2. Taksometr uzytkowany lub przechowywany w stanie gotowosci do uzycia powinien miec
wazne swiadectwo legalizacji i nienaruszone cechy zabezpieczajace.

Okresy waznosci dowodów kontroli metrologicznej

§26.

Termin, do którego taksometry zatwierdzonego typu moga byc wprowadzone do obrotu lub
uzytkowania,'okreslany jest w decyzji o zatwierdzeniu typu.

Okres waznosci swiadectwa legalizacji taksometru vvynosi 25 miesiecy, liczac od
pierwszego dnia tego miesiaca, w którym legalizacja zostala dokonana.

§25.

Postanowienia przejsciowe

§27.1. Taksometry wprowadzone do obrotu lub uzytkowania przed dniem wejscia w zycie
niniejszych przepisów metrologicznych moga byc nadal legalizowane, jezeli spelniaja
vvymagania§ 3 ust. l pkt 1,2 i 3; § 4 ust. l pkt 2,3 i 6; § 6 ust. 2; § 7 ust. 1,2,4, 5 i 6; § 8
ust. 1 i 2; § 11; § 12 ust. 1; § 13; § 14 ust. 1; § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4; § 17 ust. l i 2; § 20
ust. l, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 5; § 21; § 22 i § 23.

2. Taksometry, które wskazuja naleznosc do zaplacenia w jednostkach pienieznych bedacych
w obiegu przed dniem 1 stycznia 1995 r. zwanych "starymi zlotymi" moga byc stosowane
do okreslania naleznosci do dnia 31 grudnia 1996 r. na warunkach na jakich zostaly
dopuszczone.

ZALACZNIK
do przepisów metrologicznych o taksometrach

1. Nieruchoma tabliczka swietlna
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Rys. 1. Nieruchoma tabliczka swietlna. 1 - wskazniki taryf.

Wymiary minimalne okreslono w milimetrach.

Nieruchoma tabliczka swietlna przewidziana jest do mocowania wewnatrz pojazdu z prawej strony
na vvysokosci przedniej szyby. Napis WOLNY powinien byc widoczny z zewnatrz pojazdu.

Kod sygnalizacji dzialania taksometru:

WOLNY - ciagle podswietlanie napisu WOLNY. Barwa swiatla zólta.

TARYFA 1 - ciagle swieceniejednego swiatla skrajnego barvvyzóltej.

TARYFA 2 - ciagle swiecenie dwóch swiatel skrajnychbarvvyzóltej.
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2. Nieruchoma tabliczka swietlna z trzema punktami swietlnymi
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Rys. 2. Nieruchoma tabliczka swietlna z trzema punktami swietlnymi. l - punkt swietlnybarwy zielonej, 2 -punkty

swietlne barwy zóltej, 3 -obudowa, 4 -przyssawki gumowe.

Wymiary minimalne okreslono w milimetrach.

Nieruchoma tabliczka swietlna z trzema punktami swietlnymi przewidziana jest do mocowania
dwiema przyssawkami do górnej czesci przedniej szyby z prawej strony wewnatrz pojazdu.

Kod sygnalizacji dzialania taksometru dla dwóch taryf:

WOLNY - ciagleswieceniesrodkowegoswiatlabarwyzielonej.
TARYFA 1 - ciagle swieceniejednego swiatla barwy zóltej.

TARYFA 2 - ciagle swiecenie dwóch swiatel barwy zóltej.

Kod sygnalizacji dzialania taksometru dla czterech taryf:

WOLNY - ciagle swiecenie srodkowego swiatla barwy zielonej.

TARYFA 1 - ciagle swiecenie jednego swiatla barwy zóltej.

TARYFA 2 - ciagle swiecenie dwóch swiatel barwy zóltej.

TARYFA 3 - ciagle swiecenie jednego swiatla barwy zielonej i jednego swiatla barwy zóltej.

TARYFA 4 - ciagle swieceniejednego swiatla barwy zielonej i dwóch swiatel barwy zóltej.

3. Punkty swietlne do informowania o stosowanej taryfie taksometru

TAXI 1

co
(")

rtJ 25

rtJ 38

Rys. 3. Punkty swietlne do informowania o stosowanej taryfie taksometru. l - tabliczka z napisem TAXI, 2 - punkty

swietlne do informowania o stosowanej taryfie, 3 - wspornikimocujace,4 - dachsamochodu.

Wymiary minimalne okreslonu w milimetrach.
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Punkty swietlne do infonnowania o stosowanej taryfie taksometru powinny byc umocowane pod
tabliczka z napisem TAXI, zamontowana na dachu pojazdu.

Infonnacja o zastosowanej taryfie podawana jest przez wlaczenie jednego z czterech swiatel
znajdujacych sie pod tabliczka. Kazdy klosz lampy powinien miec inny kolor. Na kloszach powinny
byc nanoszone oznaczenia cyfrowe taryf. Przy wylaczonych lampach powinna swiecic sie tabliczka
z napisem TAXI infonnujaca o tym, ze taksówka jest wolna. Przy wlaczeniu którejkolwiek taryfy
taksometru tabliczka z napisem TAXI nie powinna sie swiecic.

Kod sygnalizacji dziallli'llataksometru:

WOLNY - ciagle podswietlanie napisu TAXI. Barwa swiatla - biala lub zólta. Barwa
napisu TAXI - czarna.

- ciagle swiecenie swiatla (lampa l) barwy bialej.

- ciagle swiecenie swiatla (lampa 2) barwy zóltej.

- ciagle swiecenie swiatla (lampa 3) barwy niebieskiej.

- ciagle swiecenie swiatla (lampa 4) barwy zielonej.

TARYFA l

TARYFA 2

TARYFA 3

TARYFA 4

13

ZARZADZENIE NR 24
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU MIAR

z dnia 7 pazdziernika 1994 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia nazw,
definicji i oznaczen legalnych jednostek miar

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55,
poz. 248) oraz rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania jednostek miar nie nalezacych do Miedzynarodowego Ukladu Jednostek Miar (SI)
(Dz. U. Nr 133, poz. 639) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. W zalaczniku nr 4 do zarzadzenia Nr 4 Prezesa Glównego Urzedu Miar z dnia 17 stycznia
1994 r. w sprawie ustalenia nazw, definicji i oznaczen legalnych jednostek miar (Dz. Urz.
Miar i Probiernictwa Nr 2, poz. 4) wprowadza sie w paragrafie 4 dodatkowy ustep
w brzmieniu:

"4. Do wyrazania wielkosci bezwymiarowych, takich jak np. ulamek objetosciowy, wilgotnosc
wzgledna, stosuje sie podwielokrotnosc równa jednej setnej "jednosci" o nazwie procent
i oznaczeniu %."

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Prezes

Glównego Urzedu Miar

Krzysztof Mordzinski
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ZARZADZENIE NR 25
PREZESA GLÓWNEGO URZEDU'MIAR

z dnia 9 listopada 1994 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji sprawdzania taksometrów

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55, poz.
248) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie instrukcje sprawdzania taksometrów stanowiaca zalacznik do niniejszego
zarzadzenia.

Instrukcja okresla metody sprawdzania zgodnosci wlasciwosci taksometrów z wymaganiami
przepisów metrologicznych o taksometrach, wprowadzonych zarzadzeniem nr 23 Prezesa
Glównego Urzedu Miar z dnia 28 wrzesnia 1994 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 6,
poz. 12), zwanych dalej "przepisami o taksometrach".

§ 2.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 1995r.

Prezes
GlównegoUrzedu Miar

Krzysztof jl,1ordzinski

Zalacznik do zarzadzenia nr 25
Prezesa Glównego Urzedu Miar
z dnia 9 listopada 1994 r. (poz. 14)

INSTRUKCJA SPRAWDZANIA TAKSOMETRÓW

Postanowienia ogólne

§ 1. Instrukcja okresla metody sprawdzania taksometrów mechanicznych, mechaniczno-elek-
trycznych i elektronicznych przy dokonywaniu legalizacji wstepnej i legalizacji ostatecznej.

§ 2.1. Sprawdzanie taksometrów dokonywane podczas legalizacji wstepnej ma na celu stwier-
dzenie, ze taksometry nie zainstalowane w pojezdzie spelniaja wymagania przepisów
o taksometrach.

2. Sprawdzanie taksometrów dokonywane podczas legalizacji ostatecznej ma na celu stwier-
dzenie, ze taksometry zainstalowane w pojezdzie i wlasciwie uzytkowane spelniaja wyma-
gania przepisów o taksometrach.
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Metody sprawdzania przy legalizacjiwstepnej

Przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze
stosowane do sprawdzania

§ 3.1. Do sprawdzania taksometrów nie zainstalowanych w pojezdzie potrzebne sa nastepujace
przyrzady pomiarowe i urzadzenia pomocnicze:

1) dwa stopery mechaniczne klasy dokladnosci II o zakresie pomiarowym nie mniejszym
niz 30 min i wartosci dzialki elementarnej 0,2 s lub 0,01 min lub sekundomierz
elektroniczny o wartosci dzialki elementarnej nie przekraczajacej 0,1 s,

2) drogomierz przenosny, skladajacy sie z mechanizmu napedowego i licznika wska-
zujacego dlugosc drogi, zaopatrzony w kasownik i sprzeglo do odlaczania licznika od
napedu,

3) stanowisko pomiarowe skladajace sie z mechanizmu napedowego i licznika wskazu-
jacego dlugosc drogi, w którym:

a) mechanizm napedowy powinien zapewniac bez stopniowa regulacje predkosci
w calym zakresie sprawdzanego przyrzadu,

b) licznik wskazujacy dlugosc drogi powinien miec zakres pomiarowy nie mniejszy
niz 9999 m i wartosc dzialki elementarnej nie wieksza niz 1 m.

Stanowisko pomiarowe moze byc wyposazone dodatkowo w elektroniczny sekun-
domierz.

Stanowisko pomiarowe powinno miec gniazdo pomiarowe do odbioru sygnalów
kontrolnych (START, STOP) przekazywanych z taksometru elektronicznego,

4) zródlo pradu stalego o napieciu od 10,8 V do 13,2 V w postaci akumulatora lub
zasilacza stabilizowanego z mozliwoscia ustawienia napiecia na 12 V i o dopu-
szczalnym pradzie obciazenia nie mniejszym niz 2 A (potrzebne do sprawdzania
taksometrów mechaniczno-elektrycznych i elektronicznych).

2. Stopery mechaniczne, drogomierz przenosny i stanowisko pomiarowe, o których mowa
w ust. 1, powinny miec wazne dowody uwierzytelnienia.

Czynnosci sprawdzania

§ 4. Sprawdzenie taksometru podczas legalizacji wstepnej obejmuje:

1) ogledziny zewnetrzne,

2) sprawdzenie dzialania zespolów i urzadzen dodatkowych taksometru,

3) wyznaczenie bledów wskazan taksometru.

ogledziny zewnetrzne

§ 5. W toku ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic:

1) do jakiej taryfy przystosowany jest sprawdzany taksometr i czy zastosowany uklad taryf
spelnia wymagania przepisów o taksometrach,

2) czy taksometr zaopatrzony jest w informacje o ukladzie taryf i czy zawiera ona co
najmniej wartosc:
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§ 6.

-
a) oplaty poczatkowej,

b) oplaty za 1 kilometr drogi przebytej we wszystkich polozeniach taryfowych prze-
lacznika rodzaju pracy,

c) oplaty za 1 godzine postoju we wszystkich polozeniach taryfowych przelacznika
rodzaju pracy,

d) jednostki taryfowej,

e) stalej c taryf,

3) czy na taksometrze znajduja sie oznaczenia zgodne z przepisami o taksometrach,

4) czy oznaczenia rodzaju pracy taksometru ukazuja sie w okienku taryf przy odpo-
wiednich polozeniach przelacznika rodzaju pracy,

5) czy, przy przestawieniu przelacznika rodzaju pracy z polozenia WOLNY do polozen
odpowiadajacych taryfom w okienku oplat, jest widoczna wartosc oplaty poczatkowej
i czy jej wartosc jest zgodna z ustalona w obowiazujacej taryfie,

6) czy obudowa taksometru wykonana jest w sposób uniemozliwiajacy dostep do wnetrza
przyrzadu pomiarowego bez naruszenia cech zabezpieczajacych,

7) czy taksometr jest wlasciwie przygotowany do nalozenia cech zabezpieczajacych.

Sprawdzanie dzialania zespolów i urzadzen dodatkowych taksometru

W toku sprawdzania dzialania zespolów taksometru nalezy ustalic, czy:

1) przelacznik rodzaju pracy:

a) utrzymywany jest w poszczególnych polozeniach okreslonych w przepisach
o taksometrach,

b) samoczynnie powraca do polozenia poczatkowego po nieznacznym wychyleniu go
z któregokolwiek polozenia taryfowego,

c) w polozeniu WOLNY jest przytrzymywany przez urzadzenie blokujace - dotyczy
taksometrów mechanicznych i mechaniczno-elektrycznych,

d) daje sie przestawic z polozenia WOLNY tylko do polozenia odpowiadajacego
pierwszej taryfie,

e) daje sie przestawic z dowolnego polozenia TARYFA tylko do polozenia
odpowiadajacego nastepnej lub poprzedniej taryfie,

f) daje sie przestawic z polozenia odpowiadajacego ostatniej taryfie tylko do
polozenia KASA - dotyczy taksometrów mechanicznych i mechaniczno-elektrycz-
nych,

g) daje sie przestawic z dowolnego polozenia odpowiadajacego taryfie tylko do polo-
zenia KASA - dotyczy taksometrów elektronicznych,

h) daje sie przestawic z polozenia KASA tylko do polozenia WOLNY,

i) bedac w polozeniu WOLNY powoduje, ze odlaczone sa od zespolu oplat: zespól
drogi i zespól czasu,

j) bedac w polozeniu WOLNY umozliwia: wyswietlenie wartosci stalej k taksometru,
kontrole poprawnosci dzialania wszystkich elementów wskazujacych, wyswietlanie
zawartosci liczników sumujacych i wskazujacych liczbe kilometrów ogólnych,
kilometrów platnych, jednostek i kursów -dotyczy taksometrów elektronicznych,

k) przestawiany z polozenia WOLNY do polozenia TARYFA powoduje przylaczenie
zespolu drogi i zespolu czasu do zespolu oplat,
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bedac w polozeniu KASA powoduje, ze zespól czasu nie dziala,

przestawiany z polozenia KASA do polozenia WOLNY powoduje odlaczenie
zespolu drogi i zespolu czasu oraz skasowanie oplaty do zera lub ukazanie sie
oplaty poczatkowej,

2) mozliwe jest doprowadzenie do wejscia taksometru sygnalów przy dowolnym kierunku
obrotów,

3) doprowadzenie do zespolu drogi sygnalów o przeciwnym kierunku obrotów nie
powoduje zmniejszania wskazan tego zespolu,

4) w zespole oplat:

a) cyfry ukazujace sie w okienku oplat sa widoczne w calosci,

b) wskazania zwiekszaja sie skokowo o jednostke taryfowa,

5) licznik kursów:

l)

l)

a) dziala poprawnie - w tym celu nalezy wykonac kilka pelnych cykli pracy prze-
lacznikiem i sprawdzic, czy przyrost wartosci liczbowej wskazanej przez licznik
jest równy liczbie pelnych cykli,

b) nie zlicza przypadkowych,niepelnych ruchów przelacznika.

Sprawdzenie dzialania zespolu doplat polega na ustaleniu, czy:

1) zespól doplat jest nieczynny w polozeniu WOLNY przelacznika rodzaju pracy,

2) jednostka doplat jest zgodna z jednostka przewidziana w taryfie,

3) sumowanie doplat jest poprawne - w tym celu nalezy wprowadzic do licznika kilka
doplat specjalnym przyciskiem taksometru i sprawdzic, czy przyrost wartosci liczbowej,
wskazanej przez zespól doplat, jest równy liczbie wprowadzonych doplat,

4) w polozeniu przelacznika rodzaju pracy KASA wartosc doplaty jest dodawana do
wartosci oplaty dopiero po nacisnieciu przycisku i czy doplata ta zostaje ponownie
oddzielona od oplaty calkowitej za kurs po uplywie 5 sekund,

5) po przestawieniu przelacznika rodzaju pracy do polozenia WOLNY nastepuje
kasowanie doplat,

6) licznik sumujacy liczbe doplat dziala poprawnie - sprawdzenie to nalezy wykonac
podobnie jak sprawdzenie sumowania doplat.

Sprawdzenie zewnetrznych urzadzen informacyjnychpolega na ustaleniu, czy:

1) rozwiazanie konstrukcyjne jest zgodne z wymaganiami, jakie powinny spelniac
nieruchome tabliczki swietlne i punkty swietlne, okreslonymi w przepisach o takso-
metrach,

2) sterowanie zewnetrznymi urzadzeniami informacyjnymi odbywa sie tylko za pomoca
przelacznika rodzaju pracy,

3) na nieruchomej tabliczce swietlnej ukazuja sie oznaczenia taryf stosowane do polozen
przelacznika rodzaju pracy odpowiadajacychtaryfom,

4) informacja o polozeniu przelacznika rodzaju pracy i taryfie jest widoczna z zewnatrz
pojazdu z odleglosci co najmniej 25 m, w przejrzystym powietrzu w dzien i w nocy.

Sprawdzenie zespolu drukujacego polega na ustaleniu, czy:

1) wydrukowany rachunek za kurs zawiera informacje o numerze pojazdu, dacie kursu,
nazwie miejscowosci i kwocie naleznosci za kurs z wyszczególnieniem doplaty,
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2) wydrukowane dane o naleznosci za wynajecie pojazdu, ewentualnie o zawartosci licz-
ników sumujacych i wskazujacych oraz dane o ukladzie taryf zgadzaja sie z danymi
wskazywanymi przez taksometr i czy sa one wyrazne, czytelne i jednoznaczne.

Wyznaczanie bledów wskazan taksometru

§ 10.1. Przed przystapieniem do wyznaczenia bledów wskazan taksometru nalezy zapoznac sie
z ukladem taryf, dla którego taksometr jest wywzorcowany, co jest niezbedne do ustalenia
wartosci nominalnych wskazywanych przez zespól czasu i zespól drogi.

2. Oplate za przejechanie pierwszego odcinka drogi albo za pierwszy okres wynajecia pojazdu
oblicza sie wedlug ceny jednostkowej za nastepne odcinki drogi albo nastepne okresy.
Oplata O wynosi:

O = c . j

gdzie: c - stala taryfy,j - jednostka taryfowa.

Oplate O odejmuje sie od oplaty poczatkowej P. Róznice obu oplat nazywa sie oplata za
wynajecie pojazdu i oznacza litera W,czyli:

W=P-O

Zatem, aby otrzymac nominalna dlugosc drogi albo czas nominalny, majac dowolna oplate
wskazana przez taksometr, nalezy od tej oplaty odjac oplate W i jednostke taryfowa,
a róznice podzielic przez oplate jednostkowa za dlugosc drogi albo czas wynajecia pojazdu.
Otrzymany iloraz jest nominalna dlugoscia drogi albo czasem nominalnym.

Przyklad obliczania nominalnej dlugosci drogi i nominalnego czasu dla nastepujacych danych:

l) oplata poczatkowa P 1,80 zl
2) oplata za l km - taryfa l 0,60 zl
3) oplata za l km - taryfa 2 0,90 zl
4) oplata za l km - taryfa 3 l ,2O zl

5) oplata za l km - taryfa 4 1,80 zl
6) oplata za l godzine postoju 6,00 zl
7) jednostka taryfowa j 0,10 zl
8) stala taryfYe 6

Obliczenia:

1) oplata za wynajecie pojazdu:

W= P- O = P - (e -j) = 1,80zl- (6 0,10)zl = 1,20zl

2) nominalna dlugosc drogi dla taryfYl przy oplacie 1,90zl (P + j):

1,90 zl - W-j = 1,90 zl - 1,20 zl - 0,10 zl = 0,60 zl

0,60 zl
0,60 zl/km = l km = 1000 m

3) nominalna dlugosc drogi dla taryfY l przy oplacie 2,00 zl:

2,00 zl -1,20 zl - 0,10 zl = 0,70 zl

0,70 zl

0,60 zl/km= 1,1667 km = 1166,7 m
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Dlugosc odcinka nastepnego b wyznacza sie wykorzystujac zaleznosc:

dlugosc odcinka pierwszego (aj
.. = stala taryf (ej

dlugosc odcinka nastepnego (bj

a -
b= c- 1000 m = 166,7 m

6
1,80 zl 2,00 zl

o zl

4) nominalna dlugosc drogi dla taryfY 2 przy oplacie 1,90 zl:

1,90 zl-I,20 zl- 0,10 zl = 0,60 zl

0,60zl
0,90 zl/km = 0,6667 km = 666,7 m

666,7 m
b=-

6 =ll1,1m

1,80 zl 2,00 zl

5)

6)

nominalne dlugosci drogi dla taryfY3 i 4 oblicza sie postepujac analogicznie jak dla taryfY1 i 2.

nominalny czas przy oplacie 1,90zl dla taryf 1+4:

Informacja, ze oplata za 1 godzine postoju wynosi 6,00 zl oznacza, ze ta oplata jest jednakowa na wszystkich
zastosowanych polozeniach taryfowych.

1,90zl- 1,20zl- 0,10 zl = 0,60 zl

0,60 zl

6,00 zl/godzine = 0,1 h = 3605

360s
b = - = 60 s

6

1,80 zl 2,00 zl

Ozl

1,90zl 2,1

1000 m 166,7 m 166,7 m I
...

1166,7 m
...

1,90 zl 2,10 zl

666,7 m lll,lm lll,lm
... .

1,90 zl 2,1

360 s 60 s 60 s
...
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3. Bledy wskazan taksometru nalezy wyznaczyc w nastepujacych warunkach odniesienia:

1) temperatura otoczenia (20 :1::5)oC,

2) wilgotnosc wzgledna powietrza (10 + 95) %,

3) cisnienie (100 :1::4)kPa.

Wyznaczanie bledów wskazan zespolu czasu

§ 11.1. Wyznaczenie bledów wskazan zespolu czasu obejmuje wyznaczenie bledów wskazan
pierwszego okresu i co najmniej pieciu nastepujacych po sobie nastepnych okresów.

2. Przelacznik rodzaju pracy taksometru powinien byc ustawiony w polozeniu pracy, a zródlo
energii zasilajace zespól czasu naladowane do pojemnosci znamionowej.

3. Pomiar czasu nalezy wykonac:

1) za pomoca stoperów w sposób nastepujacy: w momencie przestawienia przelacznika ro-
dzaju pracy do polozenia odpowiadajacego taryfie nalezy uruchomic jeden stoper.
W chwili zmiany oplaty o jednostke taryfowa (oplaty oznaczajacej zakonczenie
pierwszego okresu) nalezy stoper zatrzymac i jednoczesnie wlaczyc drugi stoper, na
którym nalezy odczytywac czas trwania nastepnych okresów, albo

2) za pomoca sekundomierza elektronicznego na stanowisku pomiarowym w sposób
opisany w instrukcji obslugi tego stanowiska.

4. Bledy wskazan zespolu czasu nalezy wyznaczyc dla kazdego polozenia przelacznika rodzaju
pracy odpowiadajacego taryfie.

5. Blad wskazan jest róznica wartosci nominalnej i poprawnej czasu.

6. Jezeli oplata za postój w kazdym polozeniu taryfowym jest taka sama, to blad wskazan
zespolu czasu moze byc wyznaczony w sposób uproszczony, polegajacy na wyznaczeniu
bledu wskazan w polozeniu przelacznika TARYFA 1 (pierwszego okresu i co najmniej
pieciu nastepuja- cych po sobie nastepnych okresów). Natomiast w pozostalych polozeniach
przelacznika odpowiadajacych taryfom nalezy wyznaczyc blad wskazan dla kazdego
pierwszego okresu i wyrywkowo dla dowolnych dwóch nastepujacych po sobie nastepnych
okresów.

7. Po odczytaniu wskazan zespolu czasu nalezy sprawdzic, czy nastepuje kasowanie oplat.

Wyznaczanie bledów wskazan zespolu drogi

§ 12.1. Jezeli podstawa wyznaczenia bledów wskazan zespolu drogi sprawdzanego taksometru
mechanicznego lub mechaniczno-elektrycznego sa wskazania tego zespolu bez przy-
laczonego do niego urzadzenia redukcyjnego, to powinna byc znana stala k taksometru,
a drogomierz przenosny powinien miec takie przelozenie, aby na wskazywana przez jego
licznik dlugosc drogi równa 1000 m przypadala liczba sygnalów wyjsciowych równa stalej k
sprawdzanego taksometru.

2. Jezeli podstawa wyznaczenia bledów wskazan zespolu drogi sprawdzanego taksometru
mechanicznego lub mechaniczno-elektrycznego sa wskazania tego zespolu z przylaczonym
do niego urzadzeniem regulacyjnym, to stosowany do sprawdzania drogomierz przenosny
powinien miec takie przelozenie, aby na wskazana dlugosc drogi równa 1000 m przypadala
liczba sygnalów wyjsciowych drogomierza równa liczbie sygnalów wejsciowych urzadzenia
regulacyjnego przypadajaca na wskazana przez taksometr dlugosc drogi równa 1 km.
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3. Jezeli warunek zgodnosci charakterystycznej liczby impulsów wyjsciowych drogomierza
przenosnego przypadajacej na dlugosc drogi równa 1 km wskazana przez drogomierz
i charakterystycznej liczby impulsów wejsciowych taksometru (z przylaczonym urza-
dzeniem regulacyjnym lub bez tego urzadzenia) przypadajaca na dlugosc drogi równa 1 km
wskazana przez taksometr nie moze byc zachowany, to wyznaczenie bledów
wskazan zespolu drogi nalezy poprzedzic wykonaniem nastepujacych czynnosci:

1) wyznaczyc charakterystyczna liczbe nt sygnalów, które nalezy wprowadzic do wejscia
urzadzenia regulacyjnego polaczonego z taksometrem tak, aby taksometr wskazywal
dlugosc drogi równa 1 km. Charakterystyczna liczbe nt sygnalów wyznacza sie za
pomoca drogomierza przenosnego. Mierzy sie w tym celu dlugosc drogi kolejnych
dziesieciu nastepnych odcinków. Zmierzona wartosc dlugosci tej drogi podzielona
przez nominalna jej wartosc i pomnozona przez charakterystyczna liczbe sygnalów
wyjsciowych drogomierza przenosnego przypadajaca na wskazana dlugosc drogi równa
1000 m stanowi wyznaczona liczbe nt,

2) przygotowac tabele nominalnej dlugosci drogi. Nowe wartosci nominalne otrzymuje sie
mnozac nominalna dlugosc drogi dla odpowiedniej taryfy przez stosunek nt do cha-
rakterystycznej liczby sygnalów wyjsciowych drogomierza przenosnego, przypa-
dajacych na wskazana dlugosc drogi równa 1 km.

4. Sprawdzany taksometr mocuje sie na drogomierzu przenosnym. Kasuje sie luzy w napedzie
drogomierza, a wskazania dlugosci drogi licznika drogomierza kasuje sie do zera. Prze-
lacznik rodzaju pracy taksometru z polozenia WOLNY przestawia sie do polozenia
odpowiadajacego taryfie, w której maja byc wyznaczone bledy wskazan zespohl drogi
taksometru i ruchem ciaglym napedza sie drogomierz przenosny. W chwili zmiany wskazan
zespolu oplat odczytuje sie na liczniku drogomierza przenosnego dlugosc poprawna drogi.

5. Wyznaczenie bledów wskazan obejmuje wyznaczenie bledów wskazan dla pierwszego
i nastepnych odcinków drogi, przy czym nalezy je wyznaczyc co najmniej dwukrotnie
i sprawdzic, czy bledy wskazan dla pierwszego odcinka drogi mieszcza sie w granicach
bledów dopuszczalnych. Przy drugim wyznaczeniu bledów wskazan dla odcinka pierwszego
odczytuje sie dlugosc poprawna drogi bez zatrzymywania drogomierza przenosnego.
Nastepnie nalezy odczytac dlugosc poprawna drogi dla co najmniej szesciu nastepujacych
po sobie odcinków nastepnych.

6. Blad wskazan dla odcinków nastepnych jest róznica dlugosci drogi nominalnej i poprawnej
pomniejszona algebraicznie o blad wskazan dlugosci drogi dla odcinka pierwszego wyzna-
czony po raz drugi.

7. Blad wskazan dla pierwszego i nastepnych odcinków drogi przy pozostalych polozeniach
przelacznika rodzaju pracy odpowiadajacych dalszym taryfom nalezy wyznaczyc w sposób
podany w ust. 4 i 5.

§13.1. Wyznaczenie bledów wskazan zespolu drogi taksometrów elektronicznych dokonuje sie na
stanowisku pomiarowym wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 3 przez porównanie dlugosci no-
minalnej drogi z dlugoscia poprawna odczytana z licznika wskazujacego dlugosc drogi.
W tym celu sprawdzany taksometr nalezy polaczyc zgodnie z wymaganiami instrukcji
obslugi stanowiska.

2. W przypadku zgodnosci stalej stanowiska pomiarowego ze stala k sprawdzanego taksometru
nalezy przy kazdej zmianie oplaty o jednostke taryfowa odczytac dlugosc poprawna drogi.

3. W przypadku niezgodnosci stalej stanowiska pomiarowego ze stala ksprawdzanego
taksometru nalezy wyznaczyc nowe dlugosci nominalne drogi. Nowe dlugosci nominalne
drogi otrzymuje sie mnozac dlugosc nominalna drogi wynikajaca z odpowiedniej taryfy
przez stosunek k do stalej stanowiska pomiarowego.
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4. Bledy wskazan zespolu drogi nalezy wyznaczyc dla odcinka pierwszego i co najmniej pieciu
odcinków nastepnych.

5. Wyznaczenia bledów wskazan zespolu drogi taksometru elektronicznego nalezy dokonac
w kazdym polozeniu taryfowym.

6. Przy odczytaniu wskazan zespolu drogi sprawdza sie czy nastepuje kasowanie oplat.

Wyznaczanie bledów wskazan liczników sumujacych i wskazujacych

§ 14.1. Wyznaczenia bledów wskazan licznika jednostek taryfowych dokonuje sie porównujac
wskazania tego licznika z liczbajednostek taryfowych wynikajaca z oplaty wskazanej przez
zespól oplat. Wskazanie licznika powinno odpowiadac tej liczbie.

2. Wyznaczenia bledów wskazan liczników sumujacych i wskazujacych liczbe kilometrów
ogólnych i kilometrów platnych przebytych przez pojazd dokonuje sie porównujac wskaza-
nia tych liczników z wartoscia poprawna dlugosci drogi odczytana z licznika wskazujacego
dlugosc drogi drogomierza przenosnego lub stanowiska pomiarowego.

3. Jezeli sprawdza sie liczniki wskazujace liczbe kilometrów przebytych przez pojazd
w sytuacji opisanej w § 12 ust. 3, to wartosc poprawna dlugosci drogi odczytana z drogo-
mierza nalezy pomnozyc przez stosunek charakterystycznej liczby sygnalów wyj sciowych
drogomierza przenosnego do nI lub stalej stanowiska do stalej k taksometru.

4. Liczniki wskazujace liczbe kilometrów przebytych przez pojazd sprawdza sie w jednym
z polozen przelacznika rodzaju pracy odpowiadajacym taryfie.

5. Blad wskazan licznika wskazujacego liczbe kilometrów przebytych przez pojazd jest
róznica miedzy wskazaniem tego licznika a wskazaniem dlugosci drogi licznika drogo-
mierza przenosnego.

6. Po odczytaniu wskazan liczników wskazujacych liczbe kilometrów przebytych przez pojazd
nalezy sprawdzic, czy nastepuje kasowanie oplat.

Dokumentowanie wyników sprawdzenia

§ 15.1. Wyniki sprawdzenia taksometru powinny byc odnotowane w zapisce sprawdzenia
sporzadzonej wedlug wzoru przedstawionego w zalaczniku nr 1 do niniejszej instrukcji.

2. W zapisce sprawdzenia rubryki "Czas nominalny" i "Czas poprawny" wypelnia sie po
wyznaczeniu bledów wskazan wedlug § 11. Okresy nastepne odnotowuje sie od poczatku,
tzn. bez okresu pierwszego. Rubryki "Dlugosc drogi nominalna" i "Dlugosc drogi
poprawna" wypelnia sie po wyznaczeniu bledów wskazan wedlug § 12 i § 13. Odcinki drogi
nastepne odnotowuje sie lacznie z odcinkiem pierwszym. Wyniki sprawdzenia urzadzen
dodatkowych powinny byc równiez udokumentowane w zapisce sprawdzenia.

3. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze sprawdzony przyrzad pomiarowy spelnia
wymagania przepisów o taksometrach, to nalezy nalozyc cechy zabezpieczajace, które
uniemozliwia dostep do wnetrza taksometru lub jego poszczególnych zespolów oraz
ingerencje w jego program i wydac swiadectwo legalizacji wstepnej.
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Metody sprawdzania przy legalizacjiostatecznej

Przyrzady pomiarowe stosowane do sprawdzania

§ 16.1. Do sprawdzania taksometrów zainstalowanych w pojezdzie sa potrzebne nastepujace
przyrzady pomiarowe:

l) baza drogowa z umieszczonymi na jej poboczu:

a) znakiem odpowiadajacym wartosci zerowej dlugosci tej drogi, zwanym dalej
"wskazem zerowym",

b) znakami odpowiadajacymi grupom okreslonych odleglosci od wartosci zerowej,
zwanymi dalej "wskazami"; odleglosc grupy wskazów od wskazu zerowego nalezy
wyznaczyc z bledem nie przekraczajacym :1:0,05% odleglosci

lub

2) stanowisko pomiarowe rolkowe zlozone z:

a) zespolu rolek o dowolnym obwodzie,

b) przetworników fotoelektrycznych,

c) zespolu przetwarzania sluzacego do zliczania obrotów kól napedowych pojazdu
oraz wskazywania poprawnej wartosci dlugosci drogi,

d) przymiaru wstegowego stalowego o dlugosci lO m z dzialka elementarna o war-
tosci nie wiekszej niz 0,005 m,

3) licznik obrotów o zakresie pomiarowym nie mniejszym niz 999,9 obrotów i wartosci
dzialki elementarnej nie wiekszej niz O,l obrotu, wyposazony w kasownik wskazan,

4) manometry sprezynowe do pomiaru cisnienia w oponach. Bledy wskazan manometrów
nie powinny przekraczac:

a) :1:0,01MN/m2 dla manometrów o zakresie pomiarowym do 0,4 MN/nr,

b) :1:0,02MN/m2 dla manometrów o zakresie pomiarowym do 0,8 MN/m2.

2. Przyrzady pomiarowe i stanowisko pomiarowe wymienione w ust. l powinny miec wazne
dowody uwierzytelnienia.

Czynnosci sprawdzania

§ 17. Sprawdzenie taksometru podczas legalizacji ostatecznej obejmuje:

l) ogledziny zewnetrzne,

2) wyznaczenie bledów wskazan taksometru.

ogledziny zewnetrzne

§ 18.1. Ogledziny zewnetrzne nalezy poprzedzic sprawdzeniem ogumienia pojazdu, w którym jest
zainstalowany sprawdzany taksometr. Pojazd nie moze byc wyposazony:

1) w opony róznej konstrukcji (w tym takze o róznej rzezbie bieznika) na kolach jednej
OSI,

2) w odniesieniu do pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kolami pojedynczymi:

a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kolach tylnej osi, jezeli na
kolach przedniej osi znajduja sie opony radialne,

b) w opony diagonalne na kolach tylnej osi, jezeli na kolach przedniej osi znajduja sie
opony diagonalne z opasaniem,
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3) w opony, których wskazniki pokazuja graniczne zuzycie bieznika, a w odniesieniu do
opon nie zaopatrzonych w takie wskazniki o glebokosci rzezby bieznika mniejszej niz
1,5 mm,

4) w opony o widocznych peknieciach obnazajacych lub naruszajacych ich osnowe,

5) w opony z umieszczonymi trwale, wystajacymi na zewnatrz elementami przeciw-
slizgowymi.

2. W toku ogledzin zewnetrznych nalezy sprawdzic, czy:

1) cechy zabezpieczajace poszczególne zespoly taksometru nalozone podczas legalizacji
wstepnej sa nienaruszone,

2) taksometr zaopatrzony jest w informacje o ukladzie taryf,

3) wskazania zespolu oplat sa widoczne dla pasazera siedzacego na tylnym siedzeniu,

4) taksometr wraz z pojazdem jest przystosowany do nalozenia cech zabezpieczajacych,

5) w obudowie taksometru nie znajduja sie wykonane dodatkowo otwory, przez które
mozliwy bylby dostep do wnetrza taksometru,

6) urzadzenia dodatkowe, o ile taksometr jest w nie wyposazony, spelniaja wymagania
przepisów o taksometrach.

Wyznaczanie bledów wskazan taksometru

Metody sprawdzania

§ 19. Przed przystapieniem do wyznaczenia bledów wskazan taksometru nalezy sprawdzic za
pomoca manometru, czy cisnienie w oponach kól napedowych wchodzacych w sklad
zespolu pomiarowego jest zgodne z wartoscia podana w instrukcji eksploatacji pojazdu.

Wyznaczenia bledów wskazan taksometru zainstalowanego w pojezdzie nalezy dokonac
podczas:

§20.

1) sprawdzania taksometru na bazie drogowej albo

2) sprawdzania taksometru na stanowisku pomiarowym rolkowym metoda "trzech
obrotów" .

Sprawdzanie taksometru na bazie drogowej

§21.1. W toku sprawdzania taksometru na bazie drogowej za pomoca wskazów umieszczonych na
poboczu bazy nalezy wyznaczyc:

1) bledy wskazan dla pierwszego odcinka drogi,

2) bledy wskazan dla okreslonej liczby nastepnych odcinków drogi na dlugosci minimum
1500 m.

2. Bledy wskazan, o których mowa w ust. 1, powinny byc wyznaczane przy jednym z polozen
przelacznika rodzaju pracy odpowiadajacym taryfie.

3. Sprawdzanie taksometru powinno przebiegac w sposób nastepujacy:

1) na poczatku bazy dro'gowej powinien byc umieszczony wskaz zerowy. Przy koncu
pierwszego odcinka oraz przy koncu bazy drogowej powinny byc umieszczone grupy
wskazów z oznaczeniami odleglosci od wskazu zerowego. Wskazy te pozwalaja na
wyznaczenie wartosci poprawnej dlugosci drogi w chwili wskazania przez taksometr
oplaty odpowiadaj acej danej wartosci nominalnej,
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2) sprawdzajacy siada obok kierowcy i podjezdzaja pojazdem do wskazu zerowego.
W chwili, gdy pojazd mija wskaz, sprawdzajacy przestawia przelacznik rodzaju pracy
sprawdzanego taksometru z polozenia WOLNY do polozenia odpowiadajacego taryfie,

3) mijajac grupe wskazów umie~zczonych przy koncu pierwszego odcinka drogi nalezy
zmniejszyc predkosc jazdy (do predkosci nie mniejszej niz predkosc graniczna)
i w,chwili wskazania przez taksometr oplaty oznaczajacej koniec pierwszego odcinka
drogi nalezy odczytac ze wskazów bazy drogowej odleglosc od wskazu zerowego,

4) mijajac grupe wskazów umieszczonych przy koncu bazy drogowej nalezy zmniejszyc
predkosc jazdy (do predkosci nie mniejszej od predkosci granicznej) i w chwili
wskazania przez taksometr oplaty oznaczajacej koniec pierwszego i nastepnych
odcinków drogi odczytac ze wskazów odleglosc od wskazu zerowego.

4. Dopuszcza sie wykonywanie tego sprawdzenia przy polozeniu KASA przelacznika rodzaju
pracy; zespól czasu jest wtedy odlaczony i zatrzymanie pojazdu badz jazda z predkoscia
mniejsza od predkosci granicznej nie ma wplywu na wynik sprawdzenia.

5. W czasie pomiaru nalezy jechac pojazdem z predkoscia nie wieksza niz 50 km/h, w miare
mozliwosci prosto, bez nadmiernych przyspieszen i hamowan. Niedopuszczalne jest cofanie
pojazdu w trakcie pomiarów i przy podjezdzaniu do wskazu zerowego lub koncowego, jak
równiez wyprzedzanie innych pojazdów.

6. Blad wskazan dla odcinka pierwszego i blad wskazan dla okreslonej liczby nastepnych
odcinków drogi oblicza sie jako róznice miedzy dlugoscia drogi nominalnej a dlugoscia
drogi poprawnej.

§22.1. Wyznaczenie bledów wskazan taksometru przez porównanie liczby nt sygnalów wejscio-

wych urzadzenia regulacyjnego na kilometr z liczba ng sygnalów urzadzenia sluzacego
w pojezdzie do napedu taksometru na kilometr przebytej drogi dotyczy wylacznie
sprawdzania taksometrów mechanicznych, mechaniczno-elektrycznych i elektronicznych
w tzw. wersji uproszczonej (bez zespolu liczników sumujacych i wskazujacych) i ma
na celu stwierdzenie, ze taksometr jest dopasowany wlasciwie do pojazdu, w którym ma byc

zainstalowany. Liczbe ng sygnalów urzadzenia sluzacego w pojezdzie do napedu taksometru
na kilometr przebytej drogi wyznacza sie na bazie drogowej o dlugosci 1000 m.

2. Porównanie, o którym mowa w ust. 1, powinno przebiegac w sposób nastepujacy:

1) do wyjscia urzadzenia sluzacego w pojezdzie do napedu taksometru nalezy zamiast
taksometru przylaczyc licznik sygnalów o wartosci dzialki elementarnej nie wiekszej
niz 0,05 % wartosci liczby nt,

2) przed dojechaniem do wskazu zerowego bazy drogowej, pojazd powinien przebyc
droge okolo 20 m w celu usuniecia luzów w przekladni,

3) w chwili gdy pojazd mija wskaz zerowy bazy drogowej, sprawdzajacy powinien
wlaczyc do napedu licznik sygnalów, a w chwili mijania wskazu 1000 m wylaczyc
zliczanie sygnalów.

3. Blad wskazan dlugosci drogi BJ sprawdzanego taksometru zainstalowanego w pojezdzie
oblicza sie wedlug wzoru:

BJ= ng-nt .100%nt

gdzie: nt - charakterystyczna liczba sygnalów wyznaczona zgodnie z § 12 ust. 3,

ng - liczba sygnalów na kilometr przebytej drogi.
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4. Tak obliczony blad nie powinien przekraczac granicznego bledu dopuszczalnego,
ustalonego w przepisach o taksometrach dla legalizacji ostatecznej dla nastepnych odcinków
drogi.

1\')" 1:J~.). . Wyznaczenie bledów wskazan taksometrów przez porównanie wartosci stalej k taksometru
elektronicznego z wartoscia wspólczynnika charakterystycznego w pojazdu dotyczy wylacz-
nie taksometrów elektronicznych i ma na celu stwierdzenie, ze taksometr jest dopasowany
wlasciwie do pojazdu, w którym ma byc zainstalowany. Wspólczynnik charakterystyczny w
pojazdu wyznacza sie na bazie drogowej o dlugosci 1000 m.

2. Porównanie, o którym mowa w ust. 1, powinno przebiegac w sposób nastepujacy:

l) z taksometru elektronicznego nalezy odczytac wartosc stalej k,

2) do wyjscia urzadzenia sluzacego w pojezdzie do napedu taksometru zamiast taksometru
przylacza sie kontrolny licznik sygnalów o wartosci dzialki elementarnej 0,1 obrotu lub
O,l impulsu. Przed dojechaniem do wskazu zerowego bazy drogowej, pojazd powinien
przebyc droge okolo 20 m w celu usuniecia luzów w przekladni,

3) w chwili gdy pojazd mija wskaz zerowy bazy drogowej, sprawdzajacy powinien
wlaczyc licznik zliczajacy sygnaly, a wylaczyc go w chwili mijania wskazu odpowia-
dajacego dlugosci 1000 m.

3. Blad wskazan dlugosci drogi B] sprawdzanego taksometru zainstalowanego w pojezdzie
oblicza sie wedlug wzoru:

BJ =w-k. 100%
" k

gdzie: w - wspólczynnik charakterystyczny pojazdu,

k - stala sprawdzanego taksometru.

4. Tak obliczony blad nie powinien przekraczac granicznego bledu dopuszczalnego,
ustalonego w przepisach o taksometrach dla legalizacji ostatecznej dla nastepnych odcinków
drogi.

5. W przypadku gdy taksometr wyposazony jest w tzw. kontrolny licznik zliczajacy liczbe
obrotów lub impulsów elementu napedzajacego taksometr, to licznik ten moze byc wyko-
rzystany do wyznaczenia wspólczynnika charakterystycznego w pojazdu.

6. Podczas wyznaczania bledów wskazan taksometru metoda okreslona w § 22 i § 23 nalezy
zachowac warunki pomiarów okreslone w § 21 ust. 5.

Sprawdzanie taksometru na stanowisku pomiarowym rolkowym
metoda "trzech obrotów"

§24.1. Sprawdzanie taksometru na stanowisku pomiarowym rolkowym metoda "trzech obrotów"
przebiega w dwóch etapach.

2. Etap pierwszy polega na wyznaczaniu obwodu tocznego kazdego z kól napedowych
pojazdu, tzn. na wyznaczaniu za pomoca przymiaru wstegowego odleglosci, o jaka prze-
mieszcza sie srodek kola przy jednym obrocie tego kola i przy jednostajnym ruchu pojazdu
z niewielka predkoscia po drodze poziomej o twardej i gladkiej nawierzchni. W tym celu
nalezy:

1) ustawic samochód kolami napedowymi na linii wyjsciowej i wykonac znaki na oponach
tych kól w punkcie ich styku z jezdnia oraz na nawierzchni. Znak na nawierzchni

powinien idealnie pokrywac sie ze znakami na oponie,



,
i

oz. 14
t
l

DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 6/94 128

i
<:

2) rozwinac przymiar wstegowy i ustawic wzajemne polozenie zerowego wskazu
przymiaru i znaku na oponie,

3) przetoczyc pojazd na odleglosc odpowiadajaca trzem obrotom kól napedowych w taki
sposób, aby znaki umieszczone na oponach kól napedowych zajely polozenie
'Wyjsciowe i zmierzyc, za pomoca przymiaru wstegowego, dlugosc drogi jaka wykonalo
kazde ~kól napedowych z bledem nie przekraczajacym :i::0,001m,

4) w;.:zbaczyc obwód toczny dla kazdego z kól napedowych oddzielnie z bledem nie
prLckraczajacym :i::0,001m.

3. Etap drugi polega na zliczeniu obrotów kazdego z kól napedowych odpowiadajacych
okreslonemu wskazaniu taksometru. W tym celu nalezy:

1) umiescic pojazd kolami napedowymi na rolkach, a na powierzchniach bocznych opon
naniesc znaki wykonane z materialu odbijajacego swiatlo,

2) ustawic prostopadle do powierzchni opon kól napedowych przetworniki i polaczyc je
z zespolem przetwarzania,

3) wprowadzic do pamieci kalkulatora stanowiska rolkowego wartosc srednia z obwodów
tocznych obu kól napedowych, wyznaczonych zgodnie z ust. 2,

4) uruchomic pojazd i po ustaleniu predkosci na okolo 40 km/h przestawic przelacznik
rodzaju pracy sprawdzanego taksometru z polozenia WOLNY w jedno z polozen
taryfowych. Jednoczesnie z wlaczeniem taksometru nalezy uruchomic liczniki obrotów
kól samochodu. W chwili wskazania przez taksometr oplaty oznaczajacej przejechanie
pierwszego odcinka drogi nalezy odcz)'iac na czytniku kalkulatora wartosc poprawna
dlugosci drogi. Podobnie, w chwili wskazania przez taksometr oplaty oznaczajacej
przejechanie okreslonej liczby nastepnych odcinków drogi, nalezy odczytac z kalku-
latora wartosc poprawna dlugosci drogi.

4. Bledy wskazan dlugosci drogi sprawdzanego taksometru nalezy wyznaczyc w sposób
okreslony w § 21 .

Dokumentowanie wyników sprawdzenia

§25.1. Wyniki sprawdzenia taksometru na bazie drogowej lub na stanowisku pomiarowym
rolkowym metoda "trzech obrotów" nalezy udokumentowac w zapisce sprawdzania
przedstawionej w zalaczniku nr 2 do niniejszej instrukcji. Wyniki pomiarów odnotowuje sie
tylko dla jednej z taryf.

2. Jezeli w wyniku sprawdzenia stwierdzono, ze sprawdzany przyrzad pomiarowy zainsta-
lowany w pojezdzie spelnia wymagania przepisów o taksometrach, to nalezy wydac swia-
dectwo legalizacji ostatecznej oraz nalozyc cechy zabezpieczajace na:

1) obudowe urzadzenia regulacyjnego oraz na polaczenie obudowy tego urzadzenia z obu-
dowa taksometru lub z taksometrem, .

2) polaczeniu elementów napedowych (np. walek gietki, kabel elektryczny) z wejsciem
taksometru (walkiem taksometru, elektrycznymi zaciskami wejsciowymi),

3) polaczeniu reduktora z elementami napedzajacymi taksometr i reduktor,

4) polaczeniu przetwornika taksometru elektronicznego z walkiem napedowym takso-
metru z jednej strony i z pojazdem z drugiej strony,

5) urzadzeniu programujacym, zabezpieczajac dostep do programu taryf taksometru
elektronicznego.



129 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 6/94 poz. 14

ZALACZNIK NR 1
do instrukcji sprawdzania taksometrów

,..............
(pieczatka urzedu)

ZAPISKA SPRAWDZANIA TAKSOMETRU PRZY LEGALIZACJI WSTEPNEJ

Nr zgloszenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data sprawdzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nazwisko i imie, adres zglaszajacego ",,""""""""""""""""'" ...

.

Taksometr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr fabryczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rok produkcj i . . . . . . . . . . . . . .

(symbol fabryczny)

1. Uklad taryf taksometru

Oplata poczatkowa. . . . . . . . . . . . . . .. zl

Oplata za l km drogi

taryfa l zl

2 .. .. .. .. ... zl

3 .. .. . .. zl

4 zl

Jednostka taryfowa. . . .. zl

Oplata za 1 godzine postoju

taryfa l zl

2 zl

3 '''''''''''' zl

4 zl

Stala taryf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. zl

Jednostka doplat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. zl

2. Zespól drogi

n,(k)"= """"""" obrlkm,implkm'

Wska- Taryfa 1 Taryfa 2 Taryfa 3 Taryfa 4

Odcinek zame Dlugosc drogi Dlugosc drogi
Blad

Dlugosc drogi Dlugosc drogi
Bladtakso- Blad Blad

drogi wskazan wskazan wskazan wskazanmetru
nom. popr. nom. popr. nom. popr. nom. popr.

zl m m m m m m m m m fi fi m

Pierwszy

Nastepne
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3. Zespól czasu

4. Liczniki sumujace i wskazujace

5. Urzadzenia dodatkowe taksometru:'

Sprawdzono nastepujace urzadzenia dodatkowe:

- zespól doplat,

- zewnetrzne urzadzenia informacyjne,

- zespól drukujacy.

Sprawdzil ......................................
(imie i nazwisko, podpis)

. - zbedne skreslic

Wska- Taryfa l Taryfa 2 Taryfa 3 Taryfa 4

Okres
zanie I Czas Blad Czas Blad Czas Blad Czas Bladtakso-

wskazan wskazan wskazan wskazanczasu metru
nom. ! popr. Inom. popr. nom. popr.' nom. popr.

zl s s s s s s s s s s s s

Pierwszy
I

I

Nastepne

Oplata kOI1.cowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zl
Taryfa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oplata poczatkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . .zl

Lp.
Liczba Liczba Liczba

Wskazania kilometrów kilometrów jednostek
ogólnych platnych taryfowych

1 Koncowe

2 Poczatkowe

3 Róznica wskaza6 (1-2)
-

Wartosc poprawna
..

4

5 Blad wskaza6 (3-4)
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ZALACZNIK NR 2
do instrukcji sprawdzania taksometrów

"""""""""'" ...........

(pieczatka urzedu)

ZAPISKA SPRAWDZANIA TAKSOMETRU PRZY LEGALIZACJI OSTATECZNEJ

Nr zgloszenia. .. . . . .. . . . . . . . . . . " .. '.' . .. . . . ..

Nazwisko i imie, adres zglaszajacego. . . . . . . . . . . .. ... . . . . .. . .. . . .. . '" . . . .. . . . .. . . . . . . ... .. . .. . . .

WYNIKI SPRAWDZENIA

Data sprawdzenia ....................

* - zbedne skreslic

Sprawdzil.. ..................
(imie i nazwisko, podpis)

Taksometr ...................................... UKLAD TARYF

Wytwórca """"""""""""""""""" Oplata poczatkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. zl

Nr fabr. ................... Rok produkcji. . .. . . .. Oplata za l kilometr l '"'''''''''''''''' zl

Typ pojazdu .............. Nr rejestr. ........... 2 . . . . . . . . .. . . .. . . . .. zl
taryfa: " zl.J . . . . . .. .. . . . . . . . . . .

Rodzaj konstrukcji i wymiary opon ............... 4 '"'''''''''''''''' zl

Cisnienie ................. Oplata za l godzine l ................... zl

Wart. sr. obwodu toczno 1= ................. mm postoju 2 ................... zl
taryfa: " zl

.J I"'"''''''''''''''Metoda pomiarowa
*

4 ................... zl

l) baza drogowa Wartosc jednostki Wartosc jednostki
taryfowej zespolu doplat

2) baza drogowa . . .. .. .. . .. . . .. . . . .. . zl ................... zl

- porównanie nt z ng Wartosc stalej k Wartosc stalej

- porównanie k z w . . . . . . . . . .. obr/km* taryfY c

3) metoda "trzech obrotów" . . . . . . . . . . . imp/km * ......................

Taryfa ........................... U rzadzenia
dodatkowe

Odcinek drogi Wskazanie Dlugosc drogi Dlugosc drogi Blad taksometru:
*

taksometru nominalnej poprawnej wskazania
- zespól doplat,

zl m j m m - zewnetrzne

Pierwszy i nastepne - - urzadzenia

Pierwszy
informacyjne,

- zespól
Nastepne drukuj acy.

Liczba nt sygnalów wejsciowych urzadzenia Liczba ng sygnalów urzadzenia sluzacego w po-
regulacyjnego na l km lub wartosc stalej k takso- jezdzie do napedu taksometru na l km lub war-
metru tosc wspólczynnika charakterystycznego w po-

jazdu

n/k)* = ...... obr/km, imp/km* n/w)* = .. . . .. obr/km, imp/km'

Blad wskazan
ng-nl

w-k o/c B= ..................... %BI =-.100%' BJ = -.100 o.ni' - k '



poz. 14 DZIENNIK URZEDOWY MIAR I PROBIERNICTWA NR 6/94 132

Redakcja: Biuro Prawne Glównego Urzedu Miar, 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2.

Druk, prenumerata i kolportaz: WydawnictwaNormalizacyjne "ALFA"-"WERO" Sp. z 0.0.

00-511 Warszawa, ul. Nowogrodzka 22

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Urzedowego mozna nabywac

w Centralnej Ksiegami Norm, 00-820 Warszawa, ul. Sienna 63, tel. 20 70 23

Tloczono z polecenia Prezesa Glównego Urzedu Miar

cena: 30400 zl


