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Projekt

z dnia  9 listopada 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie określenia na 2011 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką. 

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125, poz. 
874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 
1574; Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817; Dz.U. z 2010r. Nr 43, poz. 
246, Nr 164, poz. 1107) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się, że liczba przeznaczonych do wydania w 2011roku nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką wynosi 5 sztuk. 

§ 2. Liczbę określoną w §1 zwiększa się o liczbę licencji, które wygasną lub zostaną cofnięte w okresie 
obowiązywania niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Burmistrz Krapkowic 

mgr Piotr Solloch
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 
ze zm.) właściwe rady gmin określają na dany rok kalendarzowy, nie później niż do dnia 30 listopada roku 
poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających 
miejscowych taksówkarzy i organizacji, których statutowym celem jest ochrona praw konsumenta. Niedotrzymanie 
ww. terminu oznacza zachowanie dotychczasowej liczby licencji, czyli w 2011roku nie zostanie wydana żadna 
nowa licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Krapkowice, gdyż limit 
został już w pełni wykorzystany. Aktualnie liczba przedsiębiorców którzy posiadają licencję na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką wydaną przez Burmistrza Krapkowic wynosi 31. Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Krapkowicach po konsultacjach z przedstawicielem krapkowickich taksówkarzy proponuje 
wydawanie tylko nowych licencji w przypadku wygaszenia istniejących. Biorąc powyższe pod uwagę proponuje 
się określenie na rok 2011 do wydania 5 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 
Opracował: Jacek Dłubak – Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej. 


