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Al. JerozolimsKie 94

OO-8O7 Warszawa

PoLSKA (PL)

(ritzu'n i ittlres ot,latttt
tudzielujqcego zcZwol crria) zEZw }LENIE Nr . .99.9.?.2' .?.

na wykonywanie zawodu przewoinika drogowego

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

, TeKst jedn. Dz:u.z 2C19 r.poz.58zpozn.zm' ........")(..... .

udzielam zezwolenia na wykonywanie zawodu ptzewo2nika drogowego w zakresie

kraj owego przew ozu nsuV tzeczy') dla:

irnig i nazwisko albo nazwa przedsiqbiorcy,:
TVM TRANSPORT & LOGISTICS SPOLKA

siedziba i adres przedsiEbiorcY

albo rn ie i sce zatnieszl<att ia przedsiqbiot.cy ":
43-215 STUDZIENICE; UL. JASKOLEK zOF

numer identyfikacji podatkowej (NIP): 638-183-BB-77

Niniejsze zezwoleniejest waZne fla czas nieoznaczotty.

udzielono dnia: . ..?9:99:39]9..... r.
Pouczcnieo)
itrffi decyzji stronie przysluguje odwolanie cio olganu adminrstracji_pubticznej wy2szego stopnia, za po(rednictwcm organu, kt6ry wydal

a..vr:e,';ti*.,ini. l4clnioi1 diio,l"orq.r"nioclecyzji (ari127gli2,art". I'295tizt<.p.a.;.Wtrakciebicguternrinudowniesieniaodwolania,
stro'na moze zrzec siq prawa io j.go *rii.ri.nia. z ariiem dorqczenia trit.irr.*r'orgonowi administracji publicznej o(wiadczenia o zrzeczeniu siq

pr.awa do wniesienia oclwolania przez stronq, decyzja staje siQ ostateczna i prawotnocna.

W tej symacji strona traci r6wnic2 prawo zaikar'2eriia decyzji do wojcw6dzkiego sqdu administracyjnego.

ffil#o"wolonej z ninicjszej decyzji przyshrguje prarvo zwr6cenia siq z wnioskiern o ponowne rozpatrzenic sPrawy clo Gl6wnego Inspektora

#;;l;;?;?;#;:;si il;Gi..;;;k;.;i';;.e,lrlJ,"i"iii'".yin.g9. pt ggq'do woiew6dz\j9s9 s-aag Adrninistraryjnego w watszawie

rrale2v wnic66 za oosreclnictweln luteiszego oJgaru * tcrr.ninic rO ail oct'dnia doiqozcnia dccyzji. Wpis od skargi na niniejszq decyzjq jest staly
rrrv lurrrf, Nq

i *v,,,'"ri ibti rf.-iil;;;;"i; 
",ysapi6 

do"sriduT wnioskicm o zu,olnieuic od koszt6w sqdowych albo przyznanie prawa pomocy.

tuteiszcrnu otgauowi administracji publiczncj oSwiadczenie o zt'

stronq, deoyzja stajc siq ostateczna i pl'awourocna. W tcj sy

Administracyjnego w Warszawte

'Lil 0027257
Serra nr

Wpisac nticjscc publikacii trslilwy: leksltr jc(llrolitcgo lub tcksttt icdnoli

z oGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSC4

do wniesienia wniosku o
prawo zaskar2enia decyzji do

ponowne rozpatrzente sprawy przez

a decyzji do Wojew6dzkiego Sqdu

Gldwny lnspektor

Transportu Drogowego

z up,

IAN\,'/r

Magdalena Szuberl

Naczelnik Wydzialu

podpis i pieczqc otgantt
udziclajqcego zezwolenia

1)

2)

3)

4)

s)

NiewlaScirve skrcSli6.

Wqrisac nriejsce zamieszkania przcclsiqtriorcy, o ilc uricjscc tojcst to2sanlc z micjsccm prolvadzetria clzialallo(ci gospotlarczcj'
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1.

2.

OBJASNIENIA

Zezwolenie na wykonywanie zawoduprzewolnika drogowego uprawnia do wykonywania
przewozow wylqcznie na terytorium Rzeczypospolitej eolskiej zgodnie 

-z 
rod,zajem

przewoz6w w nim okreSlonych.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo1nika drogoweg o zawiesza siE lub cofa,
jezeli wlaSciwy organ stwierdzi, 2e jegoposiadacz nie spelnia juL cona.lmriel jednego
z wymog6w okreSlonych w ar1. 3 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nt 107112009 z dnra2l paLdziernika 2009 r. ustanawiaj4cego wsp6lne za{ady dotyczqce
warunk6w wykonywania zawodu przewohnika drogowego i uchylai4cego ayret 6,wg Raay
96l26lWE (Dz.tJrz. L 300 z14.tt.2o0g, str. 51-71).

Przewolnik drogowy jest obowiwany zglaszac na piSmie lub w postaci dokumentu
elektronicznego organowi, kt6ry udzielil zezwolenia na wykonywanie zawodu
pnewoinika drogowego, wszelkie zmiany danych, o kt6rych mowa w arl. Taustawy zdrua
6 wrzelnia 2001 t.o hansporcie drogowym, nie p6irttej ni2w terminie 28 dnioddnia ich
powstania.

Jeaeli zmiany obejmuj4 dane zawarle w zezvvoleniu na wykonyrvanie zawodu pruewo1nka
drogowego, przewolnik jest obowiqzany wyst4pii z wnioskiem o zmiang tre5ci
zezvvolenia.

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewohnlka drogorvego nie uprawnia do:
1) wykonywania krajowego transpottu drogowego w zakresie ptzewozu os6b pojazdem

samochodowym prueznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyZej 7 inie wiqcej ni2
9 os6b lqcznie z kierowcq,

2) wykonywania klajor,vego transpottu drogowego w zakresie pruewozu os6b samochodem
osobowym,

3) wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie pruewozu os6b taks6wkq.
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