
Łódź, dn. 01 grudnia 2022 r. 01 grudnia 2022 r.

DEP-BPZ-.III.7344.1134.2022DEP-BPZ-III.7344.1134.2022

               Pan
Valeri Vachev 
Zastępca Rzecznika
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Szanowny Panie

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 listopada 2022 r., znak sprawy: 

V.7224.251.2022.GH uprzejmie informuję, iż do chwili obecnej nie wpłynęła do Urzędu 

Miasta Łodzi żadna interwencja w zakresie nadużyć przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności popełnionych na pasażerach przez kierowców wykonujących transport 

drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, realizujących zlecenia za pośrednictwem 

aplikacji internetowej.

Urząd Miasta Łodzi realizując zadania wynikające z art. 84 ust. 1 i ust. 4 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201), 

systematycznie przeprowadza czynności kontrolne w zakresie spełniania wymogów 

będących podstawą do wydania uprawnienia oraz prawidłowości pobierania opłat 

za przewóz osób w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność 

gospodarczą polegającą na wykonywaniu krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką, zarówno w stosunku do przedsiębiorców rozliczających 

przewozy przy użyciu aplikacji mobilnej oraz za pomocą zalegalizowanego taksometru.

Ponadto, na bieżąco dokonywane jest sprawdzanie dostosowania oznaczeń 

pojazdów przez przedsiębiorców do wymogów Uchwały nr XXXIII/860/16 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia przepisów 

porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz 



dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na terenie Miasta Łodzi 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016 r., poz. 4037).

Kontrole, we wskazanym wyżej zakresie, pracownicy Urzędu Miasta Łodzi 

przeprowadzają również przy współudziale przedstawicieli Wojewódzkiego 

Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi oraz Policji.   

W bieżącym roku  zostało wystosowanych do przedsiębiorców posiadających 

uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób taksówką blisko 100 zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy 

posiadającego licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką oraz około 500 ostrzeżeń na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 

lit. a ustawy o transporcie drogowym.

W stosunku do przedsiębiorców, u których w wyniku kontroli stwierdzono 

uchybienia zostały wyciągnięte sankcje, o których mowa w ww. ustawie. 

Z poważaniem

            Wiceprezydent Miasta Łodzi

/-/ Małgorzata MOSKWA-WODNICKA
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