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LICENCJA nrJU.: 036283
dotyczqca miedzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

WYPIS
Niniejsza Hcencja uprawnia » ...BROKERCARGO. SPOLKA Z OGRANICZONA

gpPpWIEDZIALNpSCIA...
..4hg22.RADZ!QNKQW,UL.H,SIENKIEWICZ^
do wykonywania miedzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich
trasach, dla przewozow lub czesci przewozow realizowanych zarobkowo na terytorium
Wspolnoty, jak okreslono w rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009
z dnia 21 pazdziernika 2009 r. w sprawie wspolnych zasad dostepu do rynku miedzynarodowych
przewozow drogowych oraz zgodnie z postanowieniami ogolnymi niniejszej licencji.

Uwagi

Niniejsza licencja jest wazna od 25.05.2013
Wydano w

Warszawa

do

24.05.2018

dnia

24.05.2013
GtpWNTTWSPEKTOR
TRArfSPORTU DROGOWEGO
z/p.

Waldemar Wlerzbfki
Dyrektor Biura dofspraw
ransportu MtotemwodoWBOd

(1) Znakami wyrozniaj^cymi paiistw cztonkowskich sa; (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia,
(IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (I) Wlochy, (CY) Cypr, (LV) Lotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg,(H) W<?gry, (MT) Malta,
(NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia.(RO) Rumunia, (SLO) Stowenia, (SK) Stowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja,
(UK) Zjednoczone Krolestwo.
(2) lmi§ i nazwisko, nazwa lub firma oraz pelny adres przewoznika.
(3) Podpis i piecz^c wtasciwego organu lub podmiotu wydaj^cego licencje.

TW 0404182

POSTANOWIENIA OGOLNE
Niniejsza licencja zostata wydana na mocy rozporzadzenia (WE) nr 1072/2009.
Niniejsza licencja uprawnia do prowadzenia miedzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszystkich trasach,
dla przewozow lub czesci przewozow realizowanych zarobkowo na terytorium Wspolnoty, w odpowiednich przypadkach,
z zastrzezeniem warunkow okreslonych w niniejszej licencji:
- w przypadku gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdujg si? w dwoch roznych pahstwach cztonkowskich, z tranzytem przez
jedno lub wiecej pahstw cztonkowskich lub pahstw trzecich, albo bez takiego tranzytu,
- z paiistwa cztonkowskiego do panstwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem przez jedno lub wiecej pahstw cztonkowskich
lub pahstw trzecich, albo bez takiego tranzytu,
- miedzy pahstwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego lub wiecej pahstw cztonkowskich,
a takze przejazdy bez tadunku w zwiazku z takimi przewozami.

W przypadku przewozu z panstwa cztonkowskiego do panstwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku niniejsza licencja jest wazna na
czesc przejazdu realizowang na terytorium Wspolnoty. Wazna jest w pahstwie cztonkowskim zatadunku lub roztadunku wytacznie po
zawarciu niezbednej umowy miedzy Wspolnoty a danym pahstwem trzecim, zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1072/2009.
Licencja jest wydawana na nazwisko/nazw? i nie moze bye przenoszona na osob? trzecia.
Niniejsza licencja moze zostac cofnieta przez wtasciwy organ panstwa cztonkowskiego, ktory jq wydat, w szczegolnosci w przypadku,
gdy przewoznik:
- nie spetnia wszystkich warunkow dotyczacych korzystania z licencji,
- podat nieprawidtowe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub przedtuzenia waznosci licencji.
Oryginat licencji musi bye przechowywany przez przewoznika.

Uwierzytelniony wypis z licencji musi bye przechowywany w pojezdzie (1). W przypadku zespotu pojazdow licencja musi znajdowac sie
w pojezdzie silnikowym. Uwierzytelniony wypis z licencji wspolnotowej obejmuje zespot pojazdow, nawet w przypadku gdy przyczepa
lub naczepa nie jest zarejestrowana lub nie posiada zezwolenia na korzystanie z drog w imieniu posiadacza licencji lub gdy jest
zarejestrowana lub posiada zezwolenia na korzystanie z drog w innym pahstwie.
Licencja musi bye okazywana na kazde zadanie upowaznionego funkcjonariusza stuzb kontrolnych.
Na terytorium kazdego panstwa cztonkowskiego posiadacz licencji musi przestrzegac przepisow ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych obowiazujacych wtym pahstwie, w szczegolnosci w odniesieniu do transportu i ruchu drogowego.

) ,,Pojazd" oznacza pojazd silnikowy zarejestrowany w paristwie cztonkowskim lub tez zespot pojazdow z posrod ktorych przynajmniej pojazd silnikowy jest
zarejestrowany w palistwie czlonkowskim i jest wykorzystywany wytqcznie do przewozu rzeczy.

