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LICENCJA nr TU - 048563

dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Ninielsza licencja uprawnia (z) AUTOANDREAS SPOŁKA Z OGRANICZONĄ

9,pĘ9wlĘPZ!Ąl-Na§9]Ą SPOŁKA KOMANDYTOWA

.BZ _1 Q ?, !=U.Ęlę Z, Zi-aT.a R lĄ..ul-, !-Ę S NA. 9

do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich
trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium
Wspólnoty, jak określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1o72l2oo9
z dnia 21 pażdziernika 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych
przewozów drogowych oraz zgodnie z postanowieniami ogólnymi niniejszej licencji,

('l) Znakami Wyróżniaiącymi państw czlonkowskich są: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (cZ) Republika czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia,
(lBL) lrlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (HH) Chomacja, (l) Wochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litvva, (L) Luksemburg,(H) Węgry,
(MT) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Pońugalia,(Ro) Rumunia, (SLo) Slowenia, (SK) Slowacja, (FlN) Finlandia, (s) szwecja,
(UK) Zjednoczone Królestwo,

(2) lmię i nazwisxo, nazwa lub firma oraz pelny adres przewoźnika.
(3) PoOpis i pieczęó wlaściwego organu lub podmjotu wydającego licencję TL 0111585

Ilwaoi szczeoólne,

Niniejsza licencja jest ważna oO 06.'lO.?O21 do 05.10,2026

Wydano w Warszawa dnia ?7.08.?0?1
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POSTANOWIENIA OGOLNE
Niniejsza licencja zostala Wydana na mocy rozporządzenia (WE) nr 1072l2oo9.

Niniejsza licencja uprawnia do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszystkich trasach,
dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty, w odpońiedniclr przypadkacl1,
z zastrzeżeniem warunków określonych w n iniejszej l icencji :

- W przypadku gdy miejsce wyjazdu i mieisce przyjazdu znajdują się w dwóch różnych państwach czlonkowskich, ztranzyIem przez
jedno lub Więcej państw czlonkowskich lub państw trzecich, albo bez takiego tranzytu,

- z państwa cżonkowskiego do państwa tżeciego lub W odwrotnym kierunku, ztranzytem przez.jedno lub Więcei państw cżonkowskich
lub państw trzecich, albo bez takiego tranzytu,

- między państwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich,

alakże przeiazdy bez ladunku w związku z takimi przewozami.

W przypadku przewozu z pańStwa czlonkowskiego do państwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku niniejsza licenc.ja jest Wazna na
częŚĆ przeiazdu realizowaną na te$orium Wspólnoty. Ważna,jest w państwie czlonkowskim zaladunku lub rozladunku wyłącznie po
zawarciu niezbędnej umowy między Wspólnotą a danym pańStwem trzecim, zgodnie zrozporządzeniem (WE:) nr 107212009.

Licencja jest wydawana na nazwisko/nazwę i nie może być przenoszona na osobę tźecią.

Niniejsza licencja może zostać cofnięta prżez wlaściwy organ państwa czlonkowskiego, któryją wydał, w szczególności w przypadku,
gdy przewoźnik:

- nie spelnia wszysikiń warunków dotyc4ących korzystania z licencji,
- podal nieprawidlowó informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub pzedłużenia wżności licencji.

oryginal licencii musi byó przechowywany pzez przewoźnika.

Uwierzytelniony wypis z licencji musi być przechowywany w pojeździe (1). W przypaOt u zespolu pojazdów licencja musi znajdować się
W pojeździe silnikowym. Uwierzytelniony wypis z licencii wspólnotowej obeimuje zespól pojazdów, nawet w przypadku gdy przyczepa
lub naczepa nie iest zarejestrowana lub nie posiada zezwolenia na korzystanie z dróg w imieniu posiadacza licencji lub gdy jest
zarejestrowana lub posiada zezwolenia na korzystanie z dróg w innym państwie.

Licencja musi być okazywana na każde żądanie upoważnionego funkcjonariusza slużb kontrolnych.

Na terytorium każdego państwa czlonkowskiego posiadacz licencji musi przestrzegać przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych obowiąujących w tym państwie, w szczególności w odniesieniu do transpońu i ruchu drogowego.

(1 ) ,,pojazo" oznacza pojazd sitnikowy zarejestrowany w państwie czlonkowskim lub też zespól pojazdów z pośród których przynajmniej pojazd silnikowy jest
zarejestrowany w państvvie czlonkowskim i jest Wykorzystywany Wylącznie do przewozu rzeczy.


