UCHWAŁA NR XLIX/418/2010
Rady Gminy Luzino
z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011
na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 roku
Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005 roku Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17
poz. 128 i Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 roku
Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420 i Nr 157 poz.1241 oraz z 2010 roku Nr 28
poz.142, Nr 28 poz.146 i Nr 106 poz.675), w związku z art.6 ust.6 ustawy z dnia 06 września 2001 roku
o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku Nr 125 poz.874, Nr 99 poz.661, Nr 176
poz.1238 i Nr 192 poz.1381, z 2008 roku Nr 218 poz.1391, Nr 227 poz.1505 i Nr 234 poz.1574, z 2009
roku Nr 18 poz.97, Nr 31 poz.206, Nr 86 poz.720 i Nr 98 poz.817 oraz z 2010 roku Nr 43 poz.246), po
zasięgnięciu opinii organizacji, której statutowym celem jest ochrona praw konsumenta tj. Federacji
Konsumentów w Gdańsku,

Rada Gminy Luzino uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się 5 (słownie: pięć) nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na pojazd i obszar Gminy Luzino, przeznaczonych do wydania w 2011 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) mgr Waldemar Kunz

Uzasadnienie
Przepisy ustawy z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2007
roku Nr 125 poz.874 z póź.zm.) nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia liczby nowych
licencji, które będą wydane w roku 2011. PowyŜszą uchwałę naleŜy podjąć do dnia 30 listopada tego
roku. Przed podjęciem tej uchwały naleŜy uzyskać opinię organizacji, których statutowym celem jest
ochrona praw konsumenta (Klub Trójmiejski Federacji Konsumentów w Gdańsku przy ul. Obrońców
Westerplatte 12) oraz opinii organizacji zrzeszających miejscowych taksówkarzy. Taksówkarze
działający na terenie Gminy Luzino nie przynaleŜą do Ŝadnej organizacji zrzeszającej taksówkarzy,
wobec czego Rada Gminy Luzino nie jest zobowiązana do uzyskania takiej opinii. Projekt uchwały
został zaopiniowany przez Klub Trójmiejski Federacji Konsumentów w Gdańsku – Prezes Federacji
Konsumentów Pani Anna Gut (opinia z dnia 24 września 2010 roku Nr RS 41/10/AG/A–IU).
Federacja Konsumentów stoi na stanowisku, iŜ nie naleŜy wprowadzać Ŝadnych ograniczeń, a kwestię
ilości taksówek ma regulować sam rynek. Z uwagi na zapis ustawowy w sprawie wymogu określenia
liczby nowych licencji do wydania w 2011 roku Federacja Konsumentów przychyla się do propozycji
wynikającej z projektu uchwały. Przedmiotowa uchwała nie wymaga wydatkowania środków
finansowych z budŜetu Gminy Luzino. Opracowała: Irena Stasiak

