
GIOWNY INSPEKTOR
rRANSpoRru DRoGoi;EGoRZECZpospoLrrA 

poLSKA (pL)

ZEZWOLENIE Nr .. Q17?34....
na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 6 września fDa| r. o transporcie drogowym

teKstj.9.9.|l' .Q Z. .u. .4.,?9]9. ! .' .89 4. . ] 9 97, .ł,p97.!l'. .4.{l. tr)

udzielam zeruloLenta na wykonywanie zawodu przewoźnlka drogowego w zakresie
kraj owego przewozutstń l rzeczf) dla:

imię i nazwislo albo nazwa przedsiębiorcy:
MMPJ - SPoŁKA Z oGRANlcZoNĄ oDPoW|EDZlALNoSc|Ą

siedziba i adres przedsiębiorcy

albo miejsc e zamieszkania przedsiębiorcy3':

Bo-3o9 GDAŃSK, UL. BAZYŃSKIEGo 32

numer idenĘfikacji podatkowej (NIP): 5B4-251-19-91

Niniejsze zenvo\entejest ważne na czas nieóznaczony.

Udzie1ono dnia:......ł.'11.?9]7'
Pouczenie
odniniejszej decyzjistronieprzysługujeodwołaniedoorganuadministracjipublicznejwyżzszego stopnia,zapośrednictwem
organu 'k t ó rywydałdecyz ję ,wtermin ie14dn ioddn iadoręczen iadecyz j i (a r t .127$1 i2 ,ar t .129$1 i2k .p .a . ) .o)
Stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przystuguje prawo z,łłrócenia się z wnioskiem o ponowne rczpatrzenie sprawy do
Głównego Inspektora Transportu Drogowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 $ 3 k.p.a.).''

(nazwa i afues organu
irdzielaj ącego zeńvolenia)

zD 0019303
Seria nr (pieczęć okrągła z wizerunkiem

orła ustalonym dla godła państwa)

GłÓwny Inspektor
Transpońu Drogowego

zup. n -  . f )

/'tfrtx
Mąrtą Ząwadzką

Specjalista

. 
łŃ;;;;ń.*ęćilil.......
udzielaj ące go zemt olenia)

1) wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu jednolitego lub tekstu jednolite Eo z ,, , z późn' zm',, .
2) Niewłaściwe skreślić.
' wpisać miejsce zamieszkaniaprzedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.
4) Stozuję się w przypadku , gdy zezwo|enie na wykonywanie zawodu przewoźrika drogowego jest wydawane ptzęz
staf,ostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy
5) stozuje się w przypadku , gdy zezwo|enie na wykonywanie zawodu przewożrika drogowego jest wydawane przez
Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

: r ! -  i : : l : .



1.

OBJASNIENIA

Zezwo|enię na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania
przewozów wyt"ącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem
przewozów w nim określonych.

ZezwoIenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawiesza się lub cofa,
jeŻe|t właściwy organ stwierdzi, że jego posiadacz nie spełnia juŻ co najmniej jednego
z wymogów określonych w art. 3 roąorząózerua Parlamentu Europejskiego i Rady (W.E)
nr I07Il2009 z dnia}I paździemtka2}}9 r. ustanawiającego wspólne zasady doĘczące
warunków wykonywania zawodu przewohlka drogowego i uchylającego dyreĘrvę Rady
96l26lWE (Dz.Urz. L 300 214.11.2009, str. 51-71).

Przewoźn|k drogowy jest obowtązany zgłaszaó na piśmie lub w postaci dokumentu
elektronicznego organowi, który udzielił zezulolęnia na wykonywanie zawodu
przewoźnka drogowego' wszelkie nntany danych, o których mowa w art. 7austawy zdrua
6 września 200I r'o ffansporcie drogowym, ntepóźłięjnlżw terminie 28 dnioddnia ich
powstania.
IeŻeIi ntiany obejmują danę zawarte w zezwoleniu nawykonywanie zawodu przewoźnka
drogowego, ptzewoźnik jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści
zęnyolenia.

ZerwoIenie na wykonywanię zawodu przewoźnika drogowego nie uprawnia do:

l) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozul osób pojazdem
samochodowym przeznaczonp konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 inie więcej niż
9 osób łączne z kierowcą;

2) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakesie przewozu osób samochodem
osobowym;

3) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozn osób taksówką.
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