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DECYZJA Z 10 LUTEGO 2015 R.
W SPRAWIE ZAKAZU DZIAŁALNOŚCI PRZEWOZU OSÓB POD NAZWĄ UBER POP
ORGANIZOWANEJ PRZEZ FIRMĘ UBER W DEPARTAMENCIE GIRONDE
Prefekt Regionu Akwitanii
Prefekt departamentu Gironde
Oficer Legii Honorowej
Oficer Narodowego Orderu Zasługi
Na podstawie artykułu L.2215-1 ogólnego kodeksu o samorządach terytorialnych;
Na podstawie kodeksu transportu, w szczególności artykułów L.3120-1, L.3120-4,
L.3121-9, L.3121-10 i L.3124-13;
Na podstawie kodeksu pracy, w szczególności artykułu L8272-2;
Na podstawie dekretu Prezydenta Republiki, mianującego, na radzie ministrów w dniu 26
lipca 2012 r., Pana Michela DELPUECH prefektem regionu Akwitanii, prefektem
południowo-zachodniej strefy obronnej i prefektem departamentu Gironde;
Biorąc pod uwagę fakt, że wszelka działalność polegająca na przewozie osób w celach
zarobkowych może być wykonywana wyłącznie w ramach prawnych określonych
kodeksem ds. transportu; że osoby prowadzące taką działalność muszą spełniać warunki
określone przepisami dotyczącymi usług taksówkarskich lub pojazdów do przewozu z
kierowcą; że dochody osiągane w takiej działalności muszą być deklarowane w urzędzie
skarbowym i w zakładzie ubezpieczeń społecznych na warunkach określonych przepisami
prawa powszechnego; że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów wymaga, by
kierowca posiadał polisę specjalnego ubezpieczenia w zakresie zbiorowego transportu
osób, która zapewnia mu prawo do odszkodowania na rzecz użytkowników ruchu
drogowego oraz że musi on być w stanie przedłożyć tę polisę w dowolnym momencie;
Biorąc pod uwagę fakt, że firma Uber namawia osoby prywatne do prowadzenia tej
działalności na obszarze aglomeracji miasta Bordeaux nie respektując ww. ram
prawnych; że ponad sto osób wykonuje tę działalność na drogach publicznych na
obszarze aglomeracji miasta Bordeaux;
Biorąc pod uwagę fakt, że rozwijanie tej praktyki, która, lekceważąc prawo, narusza
poważnie zasady uczciwej konkurencji doprowadziło, w szczególności 27 stycznia i
ponownie 10 lutego 2015 roku do licznych demonstracji zawodowych taksówkarzy,
gromadzących do 350 pojazdów, co w sposób znaczący zakłóca ruch drogowy i porządek
publiczny w samym sercu aglomeracji Bordeaux, przy czym siły porządkowe nie
dysponowały środkami, które byłyby w stanie się im przeciwstawić;
Biorąc po uwagę fakt, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy służby policyjne odnotowały
kilka poważnych incydentów, w czasie których doszło do zajść między kierowcami
taksówek a współpracownikami Uber pop; że te incydenty, nawet jeśli są podstawą do
podjęcia decyzji sądowych przewidzianych prawem, mogą w każdym momencie
spowodować starcia, akty przemocy i represje, naruszające porządek publiczny i spokój,
szczególnie w porze nocnej;

Biorąc pod uwagę fakt, że należy w związku z tym zakończyć bezprawną działalność
leżącą u podstaw zamieszek, o których mowa wyżej;
O propozycji dyrektora biura:
DECYZJA
Artykuł 1: Działalność polegająca na przewozie osób w celach zarobkowych pod nazwą
Uber pop organizowana przez firmę Uber na terenie departamentu Gironde jest od tej
pory zakazana. Nakazuje się osobom kierującym firmą Uber zakończyć tę działalność w
trybie natychmiastowym.
Artykuł 2: Dyrektor biura, sekretarz generalny prefektury departamentu Gironde,
dyrektor departamentalny ds. bezpieczeństwa publicznego, pułkownik na stanowisku
komendanta departamentalnej brygady żandarmerii, dyrektor okręgowy kompanii
republikańskich ds. bezpieczeństwa mają za zadanie, każdy w swoim zakresie, wykonanie
niniejszej decyzji.
Sporządzono w Bordeaux, dnia 10 lutego 2015 r.
Prefekt
Michel DELPUECH

Jeśli mają państwo zamiar wnieść sprzeciw od niniejszej decyzji, mogą Państwo użyć
następujących środków odwoławczych:
- Można do nas wysłać odwołanie wewnętrzne z uzasadnieniem,
- Można złożyć odwołanie hierarchiczne w Ministerstwie ds. swobód obywatelskich,
terytoriów zamorskich, samorządów terytorialnych i imigracji, Dyrekcji ds. swobód
obywatelskich i spraw prawnych, w Biurze oraz w Biurze ds. policji administracyjnej.
W przypadku braku odpowiedzi ze strony administracji w terminie dwóch miesięcy od
dnia otrzymania odwołania, odwołanie powinno być uznane za odrzucone w sposób
dorozumiany.
- Można złożyć odwołanie sporne w sądzie administracyjnym w Bordeaux.
To zaskarżenie decyzji może być złożone najpóźniej przed wygaśnięciem
dwumiesięcznego okresu liczonego od dnia doręczenia zaskarżonej decyzji lub od dnia
odrzucenia Państwa wewnętrznego lub hierarchicznego odwołania.

