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do wykonywania miedzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wszelkimi

trasami, dla przewozów lub czesci przewozów realizowanych zarobkewo na terytorium

Wspólnoty> jak okreslono w rozporzadzeniu Rady EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 ro,
a

oraz?z zastrzezeniem postanowien ogól 'fc
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1 Imie i nazwisko lub nazwa przewoznika oraz adres przewoznika

2 Podpis i pieczec wlasciwej wladzy lub organu wydajacego licencje



POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza liCencja jest wydana na mocy rozporzadzenia Rady (EWG) nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 r.

w sprawie dostepu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Panstwa

Czlonkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub wiecej Panstw Czlonkowskich3.

Niniejsza licencja upre.wnia do prowadzenia miedzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego

rzeczy wszelkimi trasami, dla przewozów lub czesci przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium

Wspólnoty, oraz tam gdzie to stosowne, z zastrzezeniem warunków ustanowionych w licencji:

- w przypadku, gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajduja sie w dwóch róznych Panstwach

Czlonkowskich, z tranzytem przez jedno lub wiecej Panstw Czlonkowskich lub panstw trzecich albo

bez takiego tranzytu,

- z Panstwa Czlonkowskiego do panstwa trzeciego lub na odwrót z tranzytem przez jedno lub wiecej

Panstw Czlonkowskich lub panstw trzecich albo bez takiego tranzytu,

- miedzy panstwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego lub wiecej Panstw Czlonkowskich,

a takze przejazdów bez ladunku w polaczeniu z tymi przewozami.

W przypadku przewozu z Panstwa Czlonkowskiego do panstwa trzeciego lub na odwrót, niniejsza licencja

jest wazna na czesc przejazdu, realizowana na terytorium Panstwa Czlonkowskiego, zaladunku lub rozladunku,

po zawarciu niezbednej umowy miedzy Wspólnota a zainteresowanym panstwem trzecim, zgodnie z

rozporzadzeniem (EWG) nr 881/92.

Licencja jest imienna i nieprzenoszalna.

Niniejsza licencja moze byc cofnieta przez wlasciwa wladze Panstwa Czlonkowskiego, które ja wydalo,

w przypadku, gdy przewoznik:

- nie spelnil wszystkich warunków dotyczacych korzystania z licencji,

- przekazal nieprawidlowe informacje w odniesieniu do danych potrzebnych do wydania lub przedluzenia

licencji.

Oryginal licencji musi byc przechowywany przez przedsiebiorce transportu drogowego rzeczy.

Uwierzytelniony wypis z licencji przewozowej nalezy przechowywac w pojezdzie4. W przypadku zespolu

pojazdów, wypis z licencji musi znajdowac sie w pojezdzie silnikowym. Wypis z licencji obejmuje zespól

pojazdów nawet w przypadku, gdy przyczepa lub naczepa nie jest zarejestrowana lub nie posiada zezwolenia

na korzystanie z dróg w imieniu posiadacza licencji lub, gdy jest zarejestrowana lub posiada zezwolenie na
~

korzystanie z dróg w innym Panstwie Czlonkowskim.

Licencja musi byc okazana na kazde zadanie upowaznionego funkcjonariusza sluzb kontrolnych.

Na terytorium kazdego Panstwa Czlonkowskiego posiadacz licencji musi stosowac sie do przepisów

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych obowiazujacych w tym panstwie, w szczególnosci w

odniesieniu do transportu i ruchu drogowego.

3 Dz. U. nr L 95 z 9.4.1992, str. 1

4 "Pojazd" oznacza pojazd silnikowy zarejestrowany w Panstwie Czlonkowskim lub tez zespól pojazdów, sposród których przynajmniej

pojazd silnikowy jest zarejestrowany w Panstwie Czlonkowskim i które sa przeznaczone wylacznie do przewozu rzeczy


