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Nasz znak: BOI-XVI.7344.56.2023.AWŁ 

Dotyczy: udostępnienia informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.01.2023r. o udostępnienie informacji publicznej  

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 

tj.), Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin informuje, że w latach 2018-2022:  

 

Ad. 1 

-Wpływy do budżetu miasta za wydane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego  

w zakresie przewozu osób taksówką wyniosły: 

   ● 2018r. – 83 254,50zł 

   ● 2019r. – 88 976,50zł 

   ● 2020r. – 103 376,00zł 

   ● 2021r. – 47 102,50zł 

   ● 2022r. – 43 477,50zł 

- w tym samym okresie  wydatkowano z budżetu miasta 114 192,60zł na zakup druków i hologramów 

do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 

- zarówno wpływy jak i wydatki Gminy Miasto Szczecin związane są z realizacją zadań publicznych, 

wobec powyższego nie są one analizowane pod kątem zysków i strat. 

 

Ad. 2 i 3 

Organ na bieżąco zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 

2001r. o transporcie drogowym ( Dz.U. 2022.2201 t.j. z dnia 2022.10.27 ),przeprowadza kontrolę 

przedsiębiorców wykonujących transport drogowy taksówką, w zakresie spełniania wymogów 



 
 

 
 

będących podstawą do wydania licencji.  Kontrolę o której mowa przeprowadza się co najmniej raz 

na 5 lat. 

a. Obowiązek o którym mowa wyżej jest wykonywany na bieżąco. 

b i c. Kontrola polega na weryfikacji spełniania przez przedsiębiorcę wymogów będących 

podstawą wydania licencji. Każdy przedsiębiorca jest kontrolowany wg tych samych kryteriów. 

d. Ujawniane są drobne uchybienia typu źle oznakowany pojazd, którym wykonywany   jest 

transport drogowy,  brak wpisu „taxi” w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, rzadko stwierdzany 

jest brak aktualnych badań lekarskich lub psychologicznych. We wszystkich przypadkach 

przedsiębiorcy są wzywani do uzupełnienia braków. 

          e. i f.  Biorąc pod uwagę fakt, iż kontrole o których mowa są zapowiedziane ok. 30 dni 

wcześniej, więc przedsiębiorca ma możliwość się do nich odpowiednio przygotować, niezwykle 

ważne z punktu widzenia jakości usług i bezpieczeństwa klientów jest przeprowadzanie 

regularnych kontroli drogowych, przeprowadzanych przez upoważnione instytucje. 

Ad. 4 

Organ nie posiada takich danych. 

Ad. 5 

Miasto nie ma w tym zakresie zawartych  porozumień z sąsiadującymi  gminami. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. adresat 
2. a/a 


