
UCHWAŁA NR XXX/888/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr XXVII/763/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
ukończenia szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką zakończonego egzaminem przed 

Komisją Egzaminacyjną w celu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 
osób taksówką

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6 ust. 3a, 3c ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 1414, poz. 829; z 2014 r. poz. 
486), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVII/763/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1.  Wprowadza się na terenie miasta Elbląg obowiązek ukończenia, przez przedsiębiorcę osobiście 
wykonującego krajowy transport drogowy taksówką i kierowcę przez niego zatrudnionego, szkolenia 
zakończonego egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta 
Elbląg oraz przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

2. Obowiązek ukończenia szkolenia i zdania egzaminu o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

1) osób, które w latach 2002-2013 uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie 
transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną 
powołaną przez Prezydenta Miasta Elbląg;

2) przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy oraz zatrudnionych przez nich kierowców, jeżeli 
wykażą się co najmniej 5-letnią, udokumentowaną praktyką w zakresie wykonywania tego transportu 
na obszarze miasta Elbląg”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 lipca 2014 r.

Poz. 2658
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