
UCHWAŁA NR XIII/367/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 17 września 2007 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do usunięcia 
naruszenia prawa

Na podstawie art. 101 ust. 1 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, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974); 
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Odmawia uwzględnienia wezwania pana Henryka Klimko do uznania za podjęte
z naruszeniem prawa następujących uchwał Rady Miasta:

1) Nr XVIII/568/99 z dnia 28 grudnia 1999 r.,
2) Nr XXIV/771/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.

W sprawie ustalenia limitu nowych zezwoleń na zarobkowy przewóz osób taksówkami
na obszarze Gminy - Miasta Szczecin na lata, odpowiednio, 2000 i 2001.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 lipca 2007 r. pan Henryk Klimko wezwał Radę Miasta do uznania, 
że wskazane uchwały, dotyczące ustalenia na lata 2000 i 2001 limitu zezwoleń na zarobkowy 
przewóz osób taksówkami, zostały podjęte z naruszeniem prawa.

Sprawa ustalenia przez Radę Miasta Szczecin limitu zezwoleń na przewóz osób 
taksówkami na terenie Miasta  była przedmiotem wcześniejszej skargi p. H. Klimko
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który skargę oddalił, odmawiając 
skarżącemu przymiotu strony w tym postępowaniu z uwagi na brak interesu prawnego
w skierowaniu takiej skargi (skarżący posiada zezwolenie na przewóz osób taksówką, wobec 
czego ustalony limit nie pozbawił go prawa wykonywania działalności zarobkowej). 

Z tych względów brak podstaw do uwzględnienia wezwania.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


