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W dniach 14-16 maja inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie przeprowadzili 41 kontroli
pojazdów taxi i przewozu osób (w tym 33 pojazdy taxi i 8 przewóz osób). Naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym
zostały wykryte w 8 przypadkach. W ich wyniku trwają postępowania wyjaśniające, których następstwem może być nałożenie
kar pieniężnych, w wysokości ponad 80 tys. zł. Kierowcy zostali ponadto ukarani 15 mandatami karnymi. W pojazdach
brakowało m.in. wymaganych gaśnic i apteczek. Inspektorzy transportu drogowego zatrzymali również 2 dowody rejestracyjne
niesprawnych pojazdów. Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego odnotowali także przypadki zawyżania stawek za
kurs (2, 3-krotnie) oraz wprowadzania klientów w błąd przez przewoźników, którzy nie mając licencji na wykonywanie transportu
taksówką, takowe udawali. W dniu 16 maja podczas kontroli taksówek na postoju przy dworcu PKP w Poznaniu inspektorzy
transportu drogowego w dwóch przypadkach stwierdzili podłączenie dodatkowego urządzenia? generatora impulsów (tzw.
dopalacza) do taksometru. Urządzenie to umożliwia zawyżanie rachunku za przejazd taksówką przez generowanie dodatkowych
impulsów przebytej drogi. Inspektorzy zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów, ponieważ zamontowanie? dopalacza?
spowodowało zerwane plomb legalizacyjnych a tym samym utratę świadectwa legalizacji taksometru. Wyniki kontroli wskazują,
iż część przewoźników wykonujących przewozy okazjonalne pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą, nie stosuje się do wymogów stawianych przez ustawodawcę i w dalszym ciągu wykonuje przewozy
używając taksometru, umieszczając na pojeździe oznaczenia z nazwą, adresem, telefonem oraz umieszczają na dachu pojazdu
lampy i inne urządzenia techniczne. Paweł Usidus? Główny Inspektor Transportu Drogowego zadeklarował zintensyfikowanie
działań kontrolnych ITD w celu efektywnej walki z nieuczciwą konkurencją i eliminacji zjawiska? szarej strefy? w przewozach
osób. Paweł Usidus będzie dążył do przeprowadzenia nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, aby usprawnić i uskutecznić
kontrole związane z przewozem drogowym osób.

