
UCHWAŁA NR VII/159/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 03 kwietnia 2007 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku Pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały

Na podstawie art. 223 1§ w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, Dz. U. z 2001 r. 
Nr 49 poz. 509, Dz. U. z 2002 r. Nr113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 169 
poz.. 1387, Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, Dz. U. z 2004 r. Nr 162
poz. 1692, Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 882, Nr 181 poz. 1524, w związku
z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204 poz. 2088, Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 141 poz. 1184, Nr 155 poz. 1297,
Nr 163 poz. 1362, Nr 172 poz. 1440, Nr 180 poz. 1494 i poz. 1497); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia uwzględnienia wniosku Pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały
”o ustalenie limitu licencji taksówkowych możliwych do wydania w roku 2007 w ilości 
1/1000 licencji ubyłych w tym roku kalendarzowym”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2006 r. Pan Henryk Klimko złożył do Prezydenta Miasta Szczecin 
wniosek o skierowanie do Rady Miasta Szczecin projektu uchwały "o ustalenie limitu licencji 
taksówkowych możliwych do wydania w roku 2007 w ilości 1/1000 licencji ubyłych w tym 
roku kalendarzowym" oraz do Rady Miasta Szczecin wniosek o podjęcie takiej uchwały. 
W uzasadnieniu wnioskodawca stwierdził, że na szczecińskim rynku usług taksówkowych 
działa o 1000 taksówek za dużo w stosunku do popytu na ten rodzaj usług przewozowych. 

Wnioskodawca wskazuje na przepis art. 241 Kodeksu postępowania 
administracyjnego jako podstawę prawną wniosku. Przepis art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. 
zm.) stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia 
organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, 
ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Żądanie podjęcia uchwały nie znajduje oparcia w obowiązującym stanie prawnym, 
gdyż w obrocie prawnym funkcjonuje uregulowanie dotyczące procedury ustalania liczby 
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na dany rok kalendarzowy.
Zgodnie z 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 204 Nr 2088 z późn. zm.) właściwe rady gmin określają na dany rok kalendarzowy, nie 
później niż do 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania nowych 
licencji po zasięgnięciu opinii zrzeszających miejscowych taksówkarzy i organizacji, których 
statutowym celem jest ochrona praw konsumenta.
Biorąc pod uwagę powyższe brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


