
WSPOLNOTA EUROPEJSKA

PL'' C,LOWNY INSPEKTOR

TU DROGOWEGO

Ll C E N CJA n rlu. ;. Q.?40.80
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do wykonywanla migdzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na yvszelkich
trasach, dla przewoz6w lub cze6ci przewoz6w realizowanych zatobkowo na terytorium
Wsp6lnoty, iak okreSlono w rozpoaqdzeniu Parlamentu Europeiskiego i Rady (WE) ft 1OZ2t2OOg
z dnia 21 pa2dzietnika 2009 r. w sprawie wsp6lnych zasad dostgpu do rynku miqdzynarodowych
przewoz6w drogowych oraz zgodnie z postanowieniami 096lnymi ninierszei licencji.

(1),zi€rarni wyr6znialpymi Pan$w czlonkowskich sq (a) B€lsia, (BG) Bulgaria, (Cz) R€wbrika Czoska, (oK) Dania, (D) Nismcy, lESr) Estonkr,(|ru) lnand'a, (GB) Gr6cja, (E) Hiszpania, (D Francia, (l) wochy, (c, aypr, (Lv) Lotwa, (Lr) Litwa, (L) Lukse-6,;,rj,txt w*:,i, i rf u"rr",
(NL) Nidsrjandy, (A) ausrna, (PL) Polska, (P) Portusaria,(Ro) Rumunia, {slo) Srowsnia, (sK) sioiacja, trrNl}inranoli,'ts) slweiia,
(UK) Zlednoczone K6lestwo

(2) rnie t naz*isto, nazwa lub llrma oraz fleiny adrss pzr,wornika
(3) Podpi6 a ftecz€C wraSciwego organu tub podmiot! ryclajqc€go ticencig.

Uwaoi

Niniejsza licencja jest wazna od1e,12.2013 do 11.12.2019

w,dano w warszawa dnia la.ll.ao13

Z{a oyreKora

TL 0055566

Transpodu

rlr



POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniefsza licencla zostala wydana na mocy rozporzqdzonia (WE) fi 1O7212OO9.

Ninieisza licsncja uprawnia do prowadzenia medzynarodowogo zarobkowego pzgwozu drogowego zsczy na wszystkich trasach,
dla przewoz6w lub czesci przewoz6w realizowanych zarobkowo na terytorium Wsp6lnoty, w odpowiednich przypadkach,
z zastrze2eniem warunk6w okreslony6h !v niniejszej lcencli:

- w przypadku gdy melsce wyjazdu i mieFce przyjazdu znajdujq sie w dw6ch r6rnych paistwach czlonkowskich, z tranzytem ptzez
jedno lub wigcej pa/Etw czlonkowskich lub pafistw teecich, albo bez takiego tranzytu,

- z parlslwa cdonkowskiogo do paistwa lrzeoego lub w odwrolnym kiorunku, z tranzytem przez iedno lub wiecej pan$w cdonkowskich
lub pa6sttfl tizecich, albo bez takiego tranzytu,

- miedzy pa6stwami trzecimi z lranzytem pa gz terylorium jednego lub wiecei paistw cronkowskich,

a take pze,azdy boz ladunku w zwi+ku z takimi pzewozami.

W przypadku prz€wozu z pafistwa czlonkowskiEgo do paistwa tr2eciego lub w odwrotnym kierunku niniejsza licencja jest wa2na na
cze6d przejazdu realizowanq na terytorium Wsp6lnoty. Wa2na jesi w paistwie czlonkowskim zaladunku lub roradunku wyiacznie po
zawarciu niezbednej umowy miedry Wspdlnotq a danym pa6stwem trzecim, zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) nr 107?2009.

Licencia jest wydawana na nazwisko/nazwe i nie moie by6 pzenoszona na osobQ trzeciq.

Ninie,sza licencja mo2€ zostac cofniQta pz6z wlasciwy organ pa6stwa czlonkowskiego, kt6ry jq wydal, w szczegdlnosci w prrypadku,
gdy pzewo2nik:

- nie sp€lnia rvszystkich warunk6w dotyczqcych korrystania z licenqr,
- podal nleprawidlowe inlormacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydanE lub przedlu2enia wainosci licencji

Oryginal licencii musi byd przechowywany paez p'ze\No2nika.

Uwierzytelniony wypis z lic€ncji musi byc pz€chowwany w poie2dzie (1). W przypadku zGpolu poiazd6w licencja musi znajdowad sie
w poje2dzie sihikowym. LJwierzytelniony wypis z licenqi wspdlnotowej obeimulo zespdl pojazd6w, naw€t w przypadku gdy przyczepa
lub naczepa nie lesi zarejestrowana lub nie posiada zezwolenia na korzystane z dr6g w imieniu posiadacza licencji lub gdy jost
zareiestrowana lub posiada zezwolenia na korzystanie z dr6g w innym padstwie.

Licencja musi by6 okazywana na kaide zadanie upowa2nionego tunkcjonariusza slu2b kontrolnych.

Na terytorium ka2dego paistwa czlonkowskiego posiadacz licencjr musi przestrzegac przepis6w ustawowych, wykonawcrych i

administraryjnych obowiqzujqcych w tym pa6stwie, $, szczeg6lnosci w odniesieniu do transportu i ruchu drogowego.

(1) ,,eopzO" oznaea polazd sihikowy zarejestrowany w pansMio c2lonkowskim lub te2 zesp6l pojazdow z posrod ktorych pzynaimniel poiazd silnikowy iest
zarejestrowany w panstwie czlonkowskim iiesl wytorzyswany wylqcznie do przeworu rzeczy



C+OWNY INSPEKTOR

rRANSpoRru DR.G,;EGdRZECZPOSrOLITA POLSKA (PL)

(nazwa i adres orsanu
irdziela-lqcego zeivolenia.; ZEZW0LENIE Nr .0.0Q05?.....

na wykonywanie zawodu przewoflnika drogowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o transporcie drogowym

( . I-e59! i99n' pZ-U,7 ?9.1?.r , pQZ,, 1e05 z pefu.D, zm.. ")
udzielam zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoZnika drogowego w zakresie

kraj ow e go przewozrrc,sob/ r re c.y" dla

siedziba i adres przedsigbiorcy

albo miejsc e zamieszkania przedsiqbiorcy'):

64-21? SIEDLEC, NIEBORZA 10

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 923-OOO -17-OO

Niniejsze zezwolenie jest waZne na czas nieoznaczony.

Udzielono dnia: ..... 12.11.2013

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronie przysluguje odwolanie do organu administracji publicznej wyzszego stopnia, za podrednictwem
organu,kt6rywydaldecyzjg,wterminiel4dnioddniadorgczeniadecyzji(art.l27$1i2,art.l29$1i2k.p.a.).''
Stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysluguje prawo zwr6cenia sig z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do

Gl6wnego Inspektora Transportu Drogowego w terminie l4 dni od dnia dorqczenia decyzji (art. 127 $ 3 k.p.a.) 
5)

'Rffi 2rgzibt'frida'{'dLT8''dloi"t'XrspoBrowo-polowE

(pieczgc o erunkiem
orla ustalonym dla godla pafstwa)

r)Wpisai miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolitego 2,,,2 poLn.zm.".
2) Niewlaiciwe skreSli6.
3) Wpira" miejsce zamieszkania przedsiEbiorcy, o ile miejsce to jest tozsame z miejscem prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej
a) Stosuje siq w przypadku, gdy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoZnika drogowego jest wydawane przez
starostQ wla6ciwego dla siedziby przedsigbiorcy.
s) Stosuje siE w przypadku, gdy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoznika drogowegojest wydawane przez
Gl6u.nego Inspeklora Transportu Drogowego.

r.
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1.

2.

OBJASNIENIA

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoZnika drogowego uprawnia do wykonywania
przewoz6w wylqcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem
przewozow w nim okreSlonych.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewolnlka drogowego zawiesza siq lub cofa,
jeheli wlaSciwy organ stwierdzi, 2e jego posiadacz nie spelnia ju2 co najmniej jednego
z wymog6w okre6lonych w art. 3 roryv4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
w 107112009 z dnia2l pu1dziernika 2009 r. ustanawiajqcego wsp6lne zasady dotyczqce
warunk6w wykonywania zawodu przewoinka drogowego i uchylajecego dyrektywp Rady
96l26lWE (Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009, str. 5 1-71).

PrzewoLnik drogowy jest obowiqzany zglaszac na pi6mie lub w postaci dokumentu
elektronicmego organowi, kt6ry udzielit zemvolenia na wykonywanie zawodu
przewoinika drogowego, wszekie zniany danych, o kt6rych mowa w art. Taustawy zdtia
6 wrzeSnia 2001 r.o transporcie drogowym, nie p6miej n12w terminie 28 dnioddnia ich
powstania.

Jeheli nnrany obejmuj4 dane zawarte w zenvoleniu nawykonywanie zawodu przewoinka
drogowego, przewolnik jest obowi4zany wystqpii z wnioskiem o zmiang treSci
zeztvolenia.

Zeztrolenie na wykonywanie zawodt przewoLnika drogowego nie uprawnia do:

1) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewonr os6b pojazdem
samochodowym przemaczonp konstrukcyjnie do przewoz.u powyZej 7 i nie wigcej niZ

9 os6b lqcmie z kierowc4;
2) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os6b samochodem

osobowym;
3) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewoat os6b taks6wkq.

J.

4.


