
WSPOLNOTA EUROPEJSKA

CN.OWNY INSPEKTOR

TRANSPORTU DROGOWEGO

Lt c E N cun n r.TY..:,91:9:0

dotyczqca m i gdzynarodowego zarobkowego przewozu d rog owego neczy

TVM TRANSPORT & LOGISTICS SPOLKA Z
Niniejsza licencja uprawnia (z) ................

OGRANICZON4 ODPOWTEDZTALNOSCT4

43-215 STUDZIENICE, UL. JASKOLEK zOF

do wykonywania migdzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich
!_r_asggh, dla przewoz6w lub czgSci przewoz6w realizowanych zarobkowo na terytorium
Wsp6lnoty, iak okreSlono w rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 'td72lz11g
z dnia 21 pa2dziernika 2009 r. w sprawie wsp6lnych zasad dostgpu do rynku migdzynarodowych
przewoz6w drogowych oraz zgodnie z postanowieniami o96lnymi niniejszej licencji.

(1)-Znakami wyr62niajqcymi pafrstw czlonkowskich sq: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (Cz) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia,
(lH1-) lrlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (HR) Chomacja, (l) Wochy, (CY) Cypr, (LV) t-otwa, 1r1 ritr,'ua, ir-j t-ut<semOurg,1H1 wqgry,
(14.1 yalla, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia,(RO) Bumunia, 1SLO1'Stowenia, (SK) Slorivacja, (FtN) Finlandia, iS) Sr*"";i,
(UK) Zjednoczone Kr6lestwo.

(2) lmie i nazwisko, nazwa lub lirma oraz pelny adres przewo2nika.
(3) poopls i pieczgc wlasciwego organu lub podmiotu wydaiqcego licencig. TL OO97 4TL
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POSTANOWIENIA OGOLNE .

Ninieisza licencja zostala wydana na mocy.rozpotzqdzenia (WE) nr 1o7212OO9.

Ninie.isza iicencja uprawnia do prowadzenia migdzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy nawszystkich trasach,
dla przewoz6w lub czqsci przewoz6w realizowanych zarobkowo na terytorium Wsp6lnoty, w odpowiednich przypadkach,
z zaslrze2eniem waru n kow okreSlonych w n i niejszej I icencji :

, - w przypadku gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdujq siq w dw6ch r62nych pahstwach czlonkowskich, ztanzylem pzez
I jedno lub wiecej panstw czlonkowskich lub pafistw trzecich, albo bez takiego tranzytu,

- z pafistvva czlonkowskiego do paRstwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem paez jedno lub wiqcej paRstw czlonkowskich
lub pahstw trzecich, albo bez takiego tranzytu,

- migdzy pahstwami trzecimi z tranzytem przez terytorium.iednego lub wigcej paistw czlonkowskich,

alaklze pzejazdy bez ladunku w zwiqzku z takimi przewozami.

W przypadku przewozu z pafistwa czlonkowskiego do pahstwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku niniejsza licencia jest wa2na na
czq56 przeiazdu realizowanq na terytorium Wsp6lnoty. Wa2na jest w pahstwie czlonkowskim zaladunku lub rozladunku wylqcznie po
zawarciu niezbgdnej umowy migdzy Wsp6lnotq a danym pansMem trzeoim, zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) ff 107212009.

Licencja jest wydawana na nazwisko/nazwe i nie mo2e byd przenoszona na osobq trzeciq.

Niniejsza licencja mo2e zostac cofnieta przez wla6ciwy organ panstwa cztonkowskiego, ktory.iq wydal, w szczeg6lnoSci w przypadku,
gdy przewo2nik:

- nie spelnia wszystkich warunkow dotyczqcych korzystania z licencji,
- podal nieprawidlowe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub przedtu2enia wa2noSci licencji.,

Oryginal licencji musi byC przechowywany pzez przewo2nika.

Uwierzytelniony wypis z licencji musi by6 pizechowlruvany w poje2dzie (1). W pzypaOt<u zespotu pojazdow licencja musi znajdowa6 siq
w poje2dzie silnikowym. Uwierzytelniony wypis z licencji wsp6lnotowej obejmuje zespol pojazd6w, nawet w przypadku gdy przyczepa
lub naczepa nie iest zarejestrowana lub nie posiada zezwolenia na korzystanie z dr6g w imieniu posiadacza licencli lub gdy jest
zarejestrowana lub posiada zezwolenia na korzystanie z dr6g w innym pahstwie.

Licencja musi by6 okazywana na ka2de 2qdanie upowa2nionego funkcjonariusza stu2b kontrolnych.

Na terytorium ka2dego panstwa czlonkowskiego posiadacz licencji musi przestrzega6 przepis6w ustawowych, wykonawczych i

administracyjnych obowiqzujqcych w tym panstwie, w szczegolnosci w odniesieniu do transportu i ruchu drogowego.

(1) ,,pojazo" oznaczapojazd silnikowy zarejestrowany w pahstwie czlonkowskim lub tez zespol pojazdow z posrod ktorych przynajmniej pojazd silnikowy jest

zarejestrowany w pafrstwie czlonkowskim i jest wykorzystywany wylqcznie do ptzewozu zeczy.
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