ffi
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oznaczenre organu

LICENCJA

Nr 0108621

na wykonywaniekrajowego transportu drogowegorzeczy
Na poćstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 o.**
dnia 6 września2001 t o transporcie drogowym
"
(Dz. U. Nr 125,pz. I37l, zp6źn.zm.) udzielam
|icencji na rvykonywaniekrajowego transportu
drogo*egł w zakesie przewozu rzecry d|a:
Imię i nazwisłoalbo nazwaprzedsiębiorcy: 'ITERRAMARIi SPEDYOJA I,tIĘDzYl{ARoDo$A
sp6łka z o.o.
Miejscezamieszkania(siedziba)i adresprzedsiębiorcy:

,,'ł,7
Gdynia
ul.Rotterdanska

5

Numet w Ęertrze przedsiębiorcÓw
gospodarczej: KRs oo00.|01694
albo w ewidencjidziałalności

Nłniejsza
licencjajestważnado: 01 .o7.2036
U d z i e l o ndoo i a. Q 1 . 0. 7 . . ? 0 0 6 . . . . . . . . . .... . r .
Pouczenie

od niniejszej decyzji stronie przysĘuje odwołanie dg organu administracji publicznej wyższego
stopnia,za pośrednictwem
organu' ktÓry wydałdecyzję,w terminie 14 dni od dnia doręczeniadecyzji
(axt.121$1 i 2, art.129$1 i 2 k.p.a.)

z va.F BEĘYBENTA

OBJASNIENIE
1. Licencja na krajowy transpctrtdrogowy rzeczy uprawnia do wykonywania przewozów wylącznie na t€rytorirrm ił'z€czypospolĘ Polskiej.
2. Licencję cofa się:
l) w przypadku,gdy:
. a) wydanoprawomocneorzeozeniezakazvjące przedsiębiorcy wykonywania działalnościgos@arczej qbjętej
licon.
cJ4,
b) przedsiębiorcanie podjąłdzialalnościobjęĘ licencją w ciągu 6 mieĘry od dnia jej wydania' promirnowezwarria
organulicencyjnego r|ojej podjęcia;
2) jeże|ijĄ psiadacz:
a) nie spelnia wymagariuprawniającychdo rłykory'rłnniarlziata]ności
w zakesie transporfudfogowego,
b) rażąconaruszyl warunki olaeślonew licencji lub inne warunki wykonywania działalrrości
objęrcjlicencją ołreślone przepisamiprawą
c) odsą1ril|icencjęosobietrzeciej.
d) z{,r7r;sta|wykonywania dzialalnościgospodarczejobjętej licencją, a w szczegÓlnościnie wykonuje, na skutck
okolicznościzależnychod niego, transportudrogowegoco najmniejprzez 6 miesięcy,
e) raźąponaruszaprzepisy doĘczące czasu pracy kierowcÓw lub kwalifikacji kierowcÓw.
3. hzedsiębiorca jest obowiązanyzgłaszaćna piśmieorganowi,ktÓry udzielił licencji, wszelkie zmiany danych,o ktorych
mowa w art. 8 ustawy o transporciedrogow1m,nie pÓzniej niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
4. Przedsiębiorcajest obowiązany zwrocić licencję oraz jej wypisy organowi' ktÓry udzielit fcencji, niezwlocznie, nie
pozniej jethak niż w temfnię 14 dni od dnia' w kÓrym decyzja o cofirięciu licencji stala się ostatęcza.
5. W przypadtu cofoięcia licencji nie możebyć ona ponownie udzielona wcześniejniż po upływie3 lat od r|nia,w ktorym
decyzja o cofoięciu licencji stataśięostatecma.
6. Licencja nie zattępujezezwoler{wymaganychprzęisźmi ustawy.

