Druk Nr 43/11
Uchwała Nr ...........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ................... 2009 roku
w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówkami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80 poz. 717
i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172 poz.
1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2007 r.: Nr 125 poz. 874 i Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r.
Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 i Nr 234 poz. 1574; z 2009 r.: Nr18 poz. 97, Nr 31 poz.
206, Nr 86 poz. 720 i Nr 98 poz. 817)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§1
Ustala się na 2010 rok limit wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówkami w liczbie 100.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

U Z A S A D N I E N I E

1. Stan istniejący
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, każdy przedsiębiorca
świadczący usługi taxi – powinien posiadać (od 01.01.2004 r.) licencję na wykonywanie
transportu drogowego taksówką.
W roku 2009 - do dnia 24.08.'09 - wydano 17 nowych licencji, natomiast ze świadczenia
usług taxi zrezygnowało 16 taksówkarzy, a 6 licencji cofnięto.
Ilość licencji na dzień 24 sierpnia 2009 roku wynosi 409.
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały
Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.
874 z późn. zmianami) nałożyła na Rady Gmin obowiązek określenia na dany rok
kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych
do wydania nowych licencji. Niedotrzymanie w/w terminu oznacza zachowanie w roku
następnym dotychczasowej liczby licencji.
W sprawie limitu wysłano pisma do stowarzyszeń taksówkarzy oraz do instytucji
reprezentujących konsumentów.
Federacja Konsumentów oraz Miejski Rzecznik Konsumentów odpowiedzieli, że jedynym
regulatorem ilości wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
osobową powinien być rynek. Swoboda działalności gospodarczej nie powinna być
reglamentowana, tylko wtedy zapewnione będą warunki do właściwej konkurencji. Uważają,
że aby zapewnić w/w sytuację, limit powinien być określony na takim poziomie, aby wszyscy
potencjalni chętni do świadczenia usług taxi, mogli licencję otrzymać.
Stowarzyszenia taksówkarzy: Taxi „Bajcar”, Radio Taxi „City”, Taxi „Vigor-Net” i „MPT
191-91” swoje stanowisko przedstawiły na spotkaniu z władzami miasta dnia 12 sierpnia br.
Stanowisko to zostało zawarte w protokole ze spotkania. Przedstawiciele w/w stowarzyszeń
zaakceptowali proponowany na 2010 rok limit nowych licencji w liczbie 100. Proponowana
ilość nowych licencji nie wprowadzi ograniczeń w wydawaniu licencji, a wręcz zabezpieczy
potrzeby potencjalnych chętnych do świadczenia tych usług.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym nałożyła na rady gmin
obowiązek określenia limitu wydawania nowych licencji na przewóz osób taksówkami. Na
2009 rok był uchwalony limit w liczbie 100. Na 2010 rok proponowany limit również wynosi
100.
4. Skutki społeczne i gospodarcze
Wzrost liczby miejsc pracy.
5. Skutki finansowe
W przypadku wykorzystania limitu do budżetu miasta wpłynie 20.000,- zł

