
WSPOLNOTA EUROPEJSKA

GŁÓWNY INSPEKToR
TRANSPORTU DROGOWEGO

LICENCJA nrTU - O?O977

dotyczqca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Niniejsza licencja uprawnia o, VM.?J ; '$|oLKł.7.9.GBĄNI9.49NĄ
. 9.P Ppv/ ! Ę P7 lĄ!'N 99'ę.IĄ.

do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego tzeczy na wszelkich
trasach, dIa przewozÓw lub części przewozów real izowanych zarobkowo na terytor ium
Wspólnoty' jak określono w rozporzqdzeniu Par|amentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1o72l2oo9
z dnia 21 paŹdziernika 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych
przewozów drogowych oraz zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszej licencji'

(' l) znatami WyrÓżniającymi państw 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 firma oraz pe|ny adres przewoŹnika
(3) podpis i pieczęć Wlaściwego organu lub podmiotu Wydającego licencję.

l  |rnrani ęznzanńlna.

Niniejsza licencja jest wazna od 2?,1?-2017 do 21.1?.?0?2

wydano w WafSZaWa dnia ?7.11.2017
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POSTANOWIENIA OGOLNE
Niniejsza |icencja zosta|a wydana na mocy rozporządzenia (WE) nr 107212009'

Niniejsza Jicencja uprawnia do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na Wszystkich trasach,
d|a przewozÓW Iub azęści przewozów rea|izowanych zarobkowo na terytorium Wspó|noty, w odpowiednich przypadkach,
z zastrzezeniem waru n ków okreś|onych w n i niejszej |icencji :

- w przypadku gdy miejsce w'yjazdu i miejsce przyiazdu znaidują się w dwóch różnych państwach cz|onkowskich, ztranzytem przez
jedno |ub Więcej państvv cz|onkowskich lub państw trzecich, a|bo bez takiego tranzytu,

- z państvva cz|onkowskiego do państvva trzeciego |ub W odwrotnym kierunku, z tranzytem pruez jedno lub więce.j państw czlonkowskich
|ub państw trzecich, a|bo bez takiego tranzytu,

- między państwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego |ub Więcej państw członkowskich,

atakże vzejazdy bez |adunku w związku z takimi przewozami.

W przypadku przewozuz państwa czlonkowskiego do państwa trzeciego |ub w odwrotnym kierunku niniejsza |icencja iest Ważna na
część przejazdu rea|izowanq na terytorium Wspó|noty. Ważna jest W państwie członkowskim zaladunku |ub rofadunku Wylqcznie po
zawarciu niezbędnej umowy między Wspólnotą a danym państwem trzecim, zgodnie zrozporządzeniem (WE) nr-|o72l2oo9,

Licencja jest Wydawana na nazwisko/nazwę i nie może byc przenoszona na osobę trzectą.

Ninieisza |icencja może zostac cofnięta pzez wlaściwy organ państwa czlonkowskiego, który jfwydal, w szczegó|ności w przypadku,
gdy przewoŹnik:

- nie spe|nia Wszystkich WarunkóW dotyczących korzystania z |icencii,
- poda| nieprawid|owe infotmacje w odniesieniu do danych Wymaganych do wydania lub przed|użenia ważności |icencji.

orygina| |icencji musi być przechowywany przez przewoźnika.

Uwierzyte|niony Wypis z |icencji musi być przechowywany w pojeŹdzie (l). w pzypaoku zespolu pojazdÓw |icencja musi znajdować się
W poieŹdzie si|nikowym. Uwierzyte|niony wypis z |icencji Wspó|notowej obejmuje zespól poiazdów, nawet W p|zypadku gdy pzyczepa
|ub naczepa nie jest zarejestrowana lub nie posiada zezwolenia na korzystanie z dróg w imieniu posiadacza |icencji |ub gdy jest
zarejestrowana |ub posiada zezwo|enia na korzystanie z dróg w innym państwie.

Licencja musi byc okazywana na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza s|użb kontroInych.

Na terytorium każdego państwa cz|onkowskiego posiadacz Iicencji musi przestrzegać przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych obowiązuiących W tym państvvie, w szczegó|ności w odniesieniu do transportu i ruchu drogowego.

(1) ,,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.


