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UCHWAŁA  NR  XXXIII/270/ 06 
RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 
z dnia 26 października 2006 r. 

 
 
 

w sprawie  określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu dro-
gowego taksówką do wydania w 2007 roku 

 
 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457 oraz z 
2006 r. Nr 17 poz. 128 ) i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transpor-
cie drogowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005 
r. Nr 141 poz. 1184, Nr 155 poz. 1297, Nr 163 poz. 1362, Nr 172 poz. 1440 i Nr 
180 poz. 1494 i 1497)  u c h w a l a   s i ę, co następuje: 

 
 
     § 1.  Określa się do wydania  2 ( dwie ) nowe licencje na wykonywanie trans-
portu drogowego taksówką w 2007 r.  
 
     § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
     § 3.  Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Ku-
jawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 
 
 Przewodniczący  
  Rady Miejskiej 
 
Krzysztof Zduński 
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U Z A S A D N I E N I E 
 

do uchwały nr XXXIII/270/ 06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 26 października 2006r.  w 
sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywania transportu drogowego tak-
sówką do wydania w 2007 roku 
 

 

 

  Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro-
gowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2088 z późn. zm. ) ustawodawca zobowiązuje radę 
gminy, aby nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego określiła na dany rok kalen-
darzowy liczbę nowych licencji do wydania na wykonywanie transportu drogowego tak-
sówką, po zasięgnięciu opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy 
i organizacji, których celem jest ochrona praw konsumenta.   
 

Po przeprowadzeniu konsultacji  z przedstawicielami reprezentującymi 
miejscowych taksówkarzy zaopiniowano pozytywnie wydanie 2 nowych licencji na 2007 
r., podobne stanowisko zajął Klub Federacji Konsumentów.  

W świetle powyższego oraz w nawiązaniu do art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 
2 lipca 2004 r.  o swobodzie działalności gospodarczej  ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ), który 
mówi, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wol-
ne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami 
prawa proponuję aby w 2007 roku wydać dwie nowe licencje na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką. 

  
Obecnie na obszarze miasta na podstawie posiadanych uprawnień transport 

drogowy taksówką prowadzi 19 przedsiębiorców. 
 


