
Uchwała Nr XXX/176/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 października 2008 r. 

w  sprawie:  określenia  na  2009  rok   liczby  przeznaczonych  do 
wydania  nowych  licencji  na  wykonywanie  transportu  drogowego 
taksówką na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.       

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  i  art.  40  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi 
zmianami)¹ oraz art.  6 ust. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami)²

Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się że liczba przeznaczonych do wydania nowych licencji  na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką na rok 2009 na  terenie Miasta i Gminy Swarzędz 
wynosi 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr. 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz.
1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz .1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz.
128, Nr 175 poz. 1457,  Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  Nr 173 poz. 1218.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2007 r. Nr 176 poz. 1238, Nr 
192 poz. 1381, Nr 99 poz. 661.



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/176/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 października 2008 r.

Zgodnie z art. 6. ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym 
(Dz. U.  z 2007 r.  Nr 125, poz. 874),  właściwe rady gmin określają na dany rok 
kalendarzowy,  nie  później  niż  do  dnia  30  listopada  roku  poprzedniego,  liczbę 
przeznaczonych do wydania nowych licencji.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz do dnia dzisiejszego wydał 9 licencji.
Po  przeprowadzeniu  konsultacji  z  Federacją  Konsumentów  –  Klub  Poznański, 
przewiduje się w 2008 r.  wydanie maksymalnie 6  nowych licencji,  które powinny 
całkowicie  zabezpieczyć  potrzeby  rynku  oraz  zapewnić  otrzymanie  licencji  przez 
wszystkich ubiegających się o prawo wykonywania działalności w zakresie przewozu 
taksówką.  Ustalono,  że  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Swarzędz  nie  ma  organizacji 
zrzeszającej taksówkarzy.

Nie wprowadzenie limitu licencji na przewóz osób taksówkami  spowoduje, że 
od 01 stycznia 2009r. wydanie nowych licencji będzie możliwe jedynie w przypadku 
likwidacji działalności co oznacza zachowanie liczby wydanych licencji na poziomie 
dotychczasowym.   

W  związku z  powyższym  zasadne  jest  podjęcie uchwały  Rady  Miejskiej 
w Swarzędzu  określającej liczbę wydawanych nowych licencji w 2009 r. 
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