
UCHWAŁA NR XXXII/209/09 

RADY  MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 19 listopada 2009 r. 

 
 
w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką do wydania w 2010 roku.  

 

 

     Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(Dz. U. z 2007 r.  Nr 125, poz. 874, Nr 176 poz. 1238 i  Nr 192 poz. 1381  z  2008 r.  Nr 218, 
poz.1391, Nr  227, poz. 1505 i Nr  234,  poz. 1574  oraz z  2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz.  
206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817) uchwala się, co następuje: 
 

 

     § 1. Określa się do wydania dwie nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką w 2010 r.  

 

     § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

     § 3.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

           Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
 
 
                  Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 

 



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

 

do uchwały nr XXXII/209/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia w sprawie określenia 

liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 

2010 roku. 

 

 

     Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 

2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) ustawodawca zobowiązuje radę gminy aby w terminie 

do 30 listopada roku poprzedniego określiła na dany rok kalendarzowy liczbę nowych licencji 

do wydania na wykonywanie transportu drogowego taksówką, po zasięgnięciu opinii 

organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których celem jest ochrona 

praw konsumenta. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa powyŜej,  oznacza zachowanie  

dotychczasowej  liczby licencji.  

 

     Po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami reprezentującymi miejscowych 

taksówkarzy  w dniu  14  września br. zaopiniowano pozytywnie wydanie 2 nowych licencji 

na 2010 r. Podobne stanowisko zajął Klub Federacji Konsumentów z siedzibą w  Toruniu. 

 

     W świetle powyŜszego oraz w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm. ), 

który mówi, Ŝe podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest 

wolne dla kaŜdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami 

prawa, w 2010 roku wydane będą dwie nowe licencje na wykonywanie transportu drogowego 

taksówką. 

  

     Obecnie na terenie miasta transport drogowy taksówką prowadzi 24 przedsiębiorców. 

 

 

 

 

 


