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zEZwoLENIE Nľ

(naztrya i adres organu
üd zie laj ące go zežw o|enia)

na wykonywanĺe zawodu przewoźnĺkadľogowego

Na po dstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września2001 r. o tľansporcie drogowym

l)
j't. Dz' |J. z2013l. poz. 1414 z plżn. zm.
( .... .
)
udzielam zezwolenia na wykonywanie Zawodu przewoźnLka dľogowego W zakĺesie
kľaj owe go ptzew ozn osob l ĺľĺr,etyĐdla

imię i nazwisko albo nazwaprzedsiębiorcy:
APS Group sp, z o.o.

siedziba i adres przedsiębioľcy
albo miei sce
-571 Gdynia ul

numeľidenĘfikacjipodatkowej

(NIP):

5860012554

Niniejsze zezwo|enięjest ważne ia czas nieozĺaczony
Udzielono dnia:

..

06.10.2016

r.

Pouczenie
odniniejszej decyzjistľoniepľzysługujeodwołaniedoorganuadministracjipublicznejwyższego

stopnia'zapośrednictwem

oľganu'którywydałdecyzję,wterminie14dnioddniadoľęczeniadecyzji(art. 127$1i2,aľt. 129$liZk'p'a.).a)
Stronie niezadowolonej z ĺiniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie spĺawy do

Głównego Inspektoĺa Transporfu Drogowego w terminie

14 dni od dnia

doręczenia decyz1i (art' 127

$ 3 k.p.a.).s)
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Wpisać miejsce publikacji ustawy: tekstu
Niewłaściweskĺeślić.

Wpisać miejsce zamieszkania pľzedsiębiorcy, o ile miejsce to jest tożsame z miejscem prowadzenia działalnościgospodaĺczej
Stosuje się w pr4padku , gdy zezwoleĺie na wykonywanie zawodu przewoŹnika drogowego jestwydawane przez
starostę właściwegodla siedziby przedsiębiorcy.
5)
Stosuje się w pr4ryadku , gdy zez^ĺłolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika dľogowego jestwydawane ptzez
Głównego Inspektora Tralrsportu Dľogowego.
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oBJAŚNIENIA

1.

Zezwolenĺę na wykonywanie zawodu przewoźníkadrogowego uprawnia do wykonywania
przewozőw wyłączĺiena terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnĺe z rodzajem
przewozow w nim okľeślonych.

2'

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawiesza się lub cofa,
jeżeli właściwyorgan stwieľdzi, Że jego posiadacz nie spełnia juŻ co najmniej jednego
z w;rmogów określonych w art. 3 roryorządzerua Paľlamęntu Europejskiego i Rady (WE)
nr I01Il2009zdnia2lpuŹdziem1ka2009ľ.ustanawiającego wspólne zasady dotyczące
warunków wykonywania zawodu przewożnka dľogowego i uchylającego dyľekĘwę Rady
96l26lwE (Dz.Urz. L 300 z I4.II.2009, stľ' 51-71).

3. Przewoźnik dľogowy jest obowiązany zgŁaszać, na piśmielub w postaci dokumentu
elektronicznego oľganowi, który udzielił zezłĺĺoleniana wykonywanie zawodu
przewoźnka dľogowego, wszelkie nliany danych, o których mowa w aľt. 7austawy zdĺĺa
6 wrzęśnla 200I r.o Íansporcie drogowyľn, rue pőźniej Í|Iżwterminie 28 dnioddnia ich

powstania.

Jeżeli zrriany obejmują ďane zawarte w zezwoleniu nawykonywanie zawodu przewoźnka
drogowego, przewoźnik jest obowiązany wystąpió z wnioskiem o zmianę tľeści
zenvolenia-

4.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego nie upľawnia do:
1) wykonywania kajowego tľansporťu dľogowego w zakesie pÍZewozlt osób pojazdem
samochodowym przęZnaczonp konstľukcyjnie do pľzewozu pov'ryŻej ] inię więcej niż
9 osób łącntje z kierowcą;
2) wykonywania kľajowego tľanspoľtu dľogowego w zakľesie pľzewozu osób samochodem
osobowym;

3) wykonywania kľajowego tľanspoľtu dľogowego w zakľesię przęworul osób

taksówką.

