
UCHWAŁA NR XLIV/310/09  

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU  

z dnia 18 listopada 2009 r.  

 

w sprawie : określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką w 2010 roku . 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity

Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 z późn.zm./ w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 06 września 2001 roku

o transporcie drogowym /tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 125 , poz.874 – z późn. zm./ 

Rada Miejska uchwala , co następuje : 

§ 1. Ustala się liczbę 5 ( pięciu ) nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2010 roku na wykonywanie 

transportu drogowego taksówką na terenie miasta Kudowa - Zdrój .  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .  

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

Dolnośląskiego .  

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

Działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego taksówką osobową wykonywana jest przez przedsiębiorcę

na podstawie licencji udzielanej przez Burmistrza Miasta , w oparciu o ustawę z dnia 06.09.2001r. o transporcie 

drogowym /tekst jednolity – Dz.U z 2007r. , nr 125, poz.874 z późn. zm./. Obowiązek określenia limitu wydanych 

licencji na rok następny wynika z art.6 ust.6 w /w ustawy . Rada gminy nie później niż do 30 listopada roku 

poprzedniego winna określić liczbę przeznaczonych do wydania nowych licencji po zasięgnięciu opinii organizacji 

zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji , których statutowym celem jest ochrona konsumenta . 

Niedotrzymanie tego terminu oznacza zachowanie dotychczasowej liczby licencji . Limit nowych licencji 

przeznaczonych do wydania w 2009r. , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 listopada 2008r. określono na – 

5 /pięć/. Od 01.01.2009r. do 04.11.2009r. wydano 3 licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką. 

Limit spełnia oczekiwania zarówno przedsiębiorców już prowadzących działalność jak również osób zainteresowanych 

wykonywaniem w/w działalności . Wg stanu na dzień 04.11.2009r. aktualną licencję na wykonywanie transportu 

drogowego taksówką osobową posiada 23 przedsiębiorców . Wolne numery boczne : 8, 12, 13 , 16, 17, 19 Projekt 

uchwały przewiduje ustalenie liczby 5 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 

przeznaczonych do wydania w 2010 r. Planowany limit nowych licencji do wydania w 2010 zaspakaja potrzeby 

zainteresowanych .  

Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

 

Henryka Szafrańska 
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