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dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

,,, "VEGA" SPÓIKA Z oGRANIcZoNĄ
Nlnle]sza llcencja uprawnla

,,o_ DĘ9J4ĘPZ]A|N9§9Ą,

., 43.5a",C,ZĘ9Ę|_QW!p€_-QZ!EDZ_|:ęĘ, .U_|, 4ĄMKQW_Ą 7_2,,,, ., .. .

do Wykonywania międzynarodowego zarobkowego Przewozu dro9owego rzeczy na Wszelkich
trasach, dla przewozóW lub części przewozóW realizowanych zarobkowo na terytorium
Wspólnoty, iak określono w lozpolaądzeniu Parlamentu Europeiskiego i Rady (WE) 1o72l2oo9
z dnia 21 pażdzielnika 2oo9 r. W sprawie Wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych
przewozów drogowych oraz zgodnie z Postanowieniami ogólnymi ninieiszei licencji,

Niniejsza licencja jest waźna od 17,01.2018 do 16,01,2023

Wydano W WarSZaWa dnia 16.01.2018

{l) żnakami Wyróżniającymi państw cżlonkowskich są: (B) Be]gia, (BG) Bulgaia, (cz) B€ ]blika czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EsT) Eslonia,
(nU kbndi;, (G8)'Glócja; (E) Hiszpania, (Ę Flanc]a, (HB) chofuacja, (l) Wiochy, (c) cypf, (Lu Łotwa, (LT) Litwa, (LJ Llksemburg,(H) Węgry,

iurj uata, (NL} Ńioerlaity, iA)Ausnia, (PL) Polska, (P) Pońugalia,(Ro) Bumunia, (slo) Slowenia, (sK) slowacja, (FlN) Finlandia, (S) szwecja,
(Ul9 żjgdnoczone Kólesiwo.

(2) lm ę i nażWisko, nażWa llb lima olaz pelny adles pżewoźnika
(3) poclpis i pieczęć wlaściwego ofganu lub podmiotu wyda]ącego licencję, Tt 0084672
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PoSTANoWlENlA oGoLNE
Niniejsza licencja zostala Wydana na mocy rozporządzenia (WE) l1l 1o72l2a09.

Niniejsza licencia uprawnia do prowadżenia międzynarodowego zarobkowego pĘewozu dlogowego żeczy na Wszystkich trasach,
dla plzewozóW lUb części plzewożóW realizowańych ZarobkoWo na telytorium Wspólnoty. w odpowiednich plzypadkach,
z zastPeźeniem WarunkóW okleślonych W nin]ejszej licencji:

- W plżypadku gdy miejsce Wy]azdu i m]ejsce pźyjazdu znajdują się W dwóch różnych państwach cżlonkowskich, ż tra.'ż\Ąem pęez
jedno lub Więcej państw czlonkowskich lub państw trzecjch, albo bez takiego tranzytu,

, z państwa cronkowskiego do państwa tżeciego lub W odwrotnym kierunku, z tranzytem przez jedno lub Więcej państw czlonkowskjch
lub państw lżecich, a bo bez lakiego tranzytu,

, między państwami trżeclrni z ianzylem wzez ierytorium jednego lub Więcej państw czlonkowskich,

aIakże plzejazdy bezladunku W związku z takimi przewozami,

W przypadku przewozu z państwa czlonkowskiego do państlva trżeciego lub W odwrolnym kierunku niniejsza licencja jest Ważna na
część przejażdu realizowaną na teMoriUm Wspólnoty, Wżna jest W pańsh]vie czlonkowskim żaladunku lub lozladunku Wylącznie po
zawalciu niezbędnej L]mowy między Wspólnolą a danym państwem tźecim. zgodnie z rozpo|ządżeniem (WE) nr 107212009,

Licencja iest vlYdawana na nazwisko/nazwę i nie może być przenoszona na osobę tżecią.

Niniejsza licencja może zostać cofnięta przez Wlaściwy organ państwa czlonkowskiego, który ją Wydal, W sżczególności W plżypadku,
gdy pżewoźnikI

- nie spelnia Wszystkich WarunkóW dotyczących korzy§tania z licencji,
- podal nieplawidlowe informacje W odnjesieniu do danych Wymaganych do Wydania lub przedłużenia Ważności licencji.

oryginal licencji musi być pęechowywany prżez plzewożnika.

Uwierzytelniony Wypis z licencji musi być przecholvyvvany w poieździe (1). W pnypadku zespolu pojażdóW licencja musi znaidować się
W poieździe silniko\Ąym. Uwieżytelniony Wypis z licencji Wspólnotowej obejmuje zespól poiażdów, nawet w plzypadku gdy plzyczepa
lub naczepa nie jest zalejestrowana lub nie posiada zezwolenia na kożystanie z dlóg W imieniu posiadacza licencji lUb gdy jest
zarejestrowana lub posiada zezwolenia na korżystanie z dróg W innym państwie-

Licencja mUsi być okazywana na każde żądanie upoważnionego funkcjonariUsza slużb kontrolnych,

Na teMoriUm każdego pańsilva cżlonkowskiego posiadacż licencji musi przesirzegać przepisóW ustawowych, Wykonawczych i

administracyinych obowjązujących W lym państlvie, w szczególności w odniesieniu do transporiu i ruchu dlogowego,

(l) ,,eolazo" oznacza po;azd silnikov!ry zarcjesilowany w pańsivie cżtbnkowskim lub t€ż zespói po]ażdów z pośród których pżynajmniej pojazd §iln kowy jest
zarejesllowany W państw e cz|onkowskim ]jesl v,,ykorzys§T/any Vvy|ącznje do przewozu Żeczy,


