WSPOLNOTA EUROPEJSKA
GŁÓWNY INSPEKToR
TRANSPORTU
DROGOWEGO

LICENCJA nr TU O?O977
dotyczqca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
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do wykonywaniamiędzynarodowegozarobkowego przewozu drogowego tzeczy na wszelkich
trasach, dIa przewozÓw lub częściprzewozów realizowanychzarobkowo na terytorium
Wspólnoty' jak określonow rozporzqdzeniuPar|amentuEuropejskiegoi Rady (WE) nr 1o72l2oo9
z dnia 21 paŹdziernika2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych
przewozów drogowych oraz zgodnie z postanowieniamiogólnymi niniejszejlicencji'

l |rnrani ęznzanńlna.
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GłÓwnyInspektor
Transportu
Drogowego

Martą Zawadzka
Specjalista

('l) znatami WyrÓżniającymipaństw cztonkowskich są: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (cZ) Republika czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia,
(|RL) |r|andia' (GR) Grecja' (E) Hiszpania' (F) Francja' (HR) choMacja, (|)W|ochy' (cY) cypr' (LV) Łotwa' (LT) Litwa' (L) Luksemburg'(H) Węgry'
(|\i|T)
Ma|ta' (NL) Nider|andy'(A) Austria' (PL) Po|ska' (P) Pońugalia'(Ro) Rumunia' (SLo) Slowenia, (sK) s|owacja' (F|N) Fin|andia'(S) Szwecja'
(UK) Zjednoczone KrÓ|estwo'

(2) lmię i nazwisko,nazwa lub firmaoraz pe|nyadres przewoŹnika
(3)podpis i pieczęćWlaściwego
organu lub podmiotuWydającegolicencję.

TL 0083799

POSTANOWIENIA
OGOLNE
Niniejsza |icencjazosta|awydana na mocy rozporządzenia(WE) nr 107212009'
NiniejszaJicencjauprawniado prowadzeniamiędzynarodowego
zarobkowegoprzewozudrogowegorzeczyna Wszystkichtrasach,
d|a przewozÓWIub azęściprzewozów rea|izowanychzarobkowona terytoriumWspó|noty,w odpowiednichprzypadkach,
z zastrzezeniemwarunków okreś|onych
w niniejszej|icencji:
- w przypadkugdy miejscew'yjazdui miejsce przyiazduznaidująsię w dwóch różnychpaństwachcz|onkowskich,ztranzytem przez
jedno |ubWięcejpaństvvcz|onkowskichlub państwtrzecich,a|bobez takiegotranzytu,
- z państvvacz|onkowskiegodo państvvatrzeciego|ubW odwrotnymkierunku,z tranzytempruezjedno lub więce.jpaństwczlonkowskich
|ubpaństwtrzecich,a|bobez takiegotranzytu,
- międzypaństwamitrzecimiz tranzytemprzezterytorium
jednego|ubWięcejpaństwczłonkowskich,
atakże vzejazdy bez |adunkuw związkuz takimi przewozami.
W przypadku przewozuz państwaczlonkowskiegodo państwatrzeciego |ubw odwrotnymkierunkuniniejsza|icencjaiest Ważnana
częśćprzejazdurea|izowanqna terytoriumWspó|noty.Ważnajest W państwieczłonkowskimzaladunku |ub rofadunku Wylqczniepo
zawarciu niezbędnejumowy międzyWspólnotą a danym państwemtrzecim,zgodnie zrozporządzeniem (WE) nr-|o72l2oo9,
LicencjajestWydawanana nazwisko/nazwę
i nie możebyc przenoszonana osobę trzectą.
Ninieisza|icencjamożezostac cofniętapzez wlaściwyorgan państwaczlonkowskiego,który jfwydal, w szczegó|ności
w przypadku,
gdy przewoŹnik:
- nie spe|niaWszystkichWarunkóWdotyczącychkorzystaniaz |icencii,
- poda|nieprawid|owe
infotmacjew odniesieniudo danychWymaganychdo wydanialub przed|użenia
ważności
|icencji.
orygina| |icencjimusi być przechowywanyprzez przewoźnika.
Uwierzyte|niony
Wypisz |icencjimusi być przechowywanyw pojeŹdzie(l). w pzypaoku zespolu pojazdÓw |icencjamusi znajdowaćsię
W poieŹdziesi|nikowym.Uwierzyte|niony
wypis z |icencjiWspó|notowejobejmujezespól poiazdów, nawetW p|zypadkugdy pzyczepa
|ubnaczepanie jestzarejestrowana
lub nie posiadazezwoleniana korzystaniez dróg w imieniuposiadacza|icencji|ubgdy jest
zarejestrowana
|ub posiadazezwo|eniana korzystaniez dróg w innympaństwie.
Licencjamusi byc okazywanana każdeżądanieupoważnionego
funkcjonariusza
s|użbkontroInych.
Na terytoriumkażdegopaństwa cz|onkowskiegoposiadacz Iicencjimusi przestrzegaćprzepisów ustawowych,wykonawczychi
administracyjnych
obowiązuiących
W tym państvvie,
w szczegó|ności
w odniesieniudo transportui ruchudrogowego.
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,,Pojazd', oznacza pojafd silnikowy zarejestrowany w państwie czlonkowskim. rub też zespÓl pojazdów z pośród ktÓrych przynajmniej pojazd silnikowy 'iest
zarejestrowany W państwie cz|onkowskim i jest wykorzystywany wylącznie do przewozu rzeczy.

