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TRANSPORTU DROGOWEGO
RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

na wykonywanie zaWodu przewoźnika drogowego
Napodstawie art.7 ust.2 ustawy zdnta 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(.......... ....t.e..K§.U.ęqn,,pZ,.\J..4..?9]7..|.'.P.9Z,.e?.o..ą 7.p9.4n,Z|ll,..,.,,,......,.,.,,)
udzielam zezwolenia na wykonywanie zawodu przewożnLka drogowego w zakresie
kraj owego pr zew ozu ańbl tzeczy') dla
imię i nazwisko aIbo nazwaprzedsiębiorcy:
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siedziba i adres przedsiębiorcy
albo miej sc e zamięszkania przedsiębiorcy3) :

93-308 ŁoDZ, UL. BRoNISŁAWY 2e

numeridentyfikacjipodatkowej(NIP): 726-168-59-57

Niniejsze zemvolęnięiest ważne na czas niieoznaczony.

eo,11.aol8Udzielono dnia: ...
pouczeniea)

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do organu adminishacji publicznej wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję,wterminie14dnioddniadoręczeniadecyzji(art.127§li2,art.I29§li2k.p.a,).Wtrakciebieguterminudowniesieniaodwołania,
strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia futejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczenit się
prawa do wniesienia odwołaniaprzez shonę, decyzja staje się ostatecma i prawomocna.
W tej sytuacji strona traci również prawo zaskarżenja decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pouc?enie5)
Shonie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Inspektora
Transportu Drogowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjl, (ań. I27 § 3 k.p.a.) Niewniesienie wniosku o ponowne fozpatrzenie sprawy
nie zamyka stronie drogi do wniesienia skargi do sądu adminishacyj!§8&§Łafgę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
należy wnieśó za pośrednictwem futejszeg<i organu w terminie ia decyzji. Wpis od skargi na niniejszą decyzjęjest staĘ
i wlłtosi 200 zł. Strona może wystąpić do sądu z wnioskiem h albo przyznanie plawa pomocy.
W trakcie biegu terrninu do wniesięnia wniosku o ponowne zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia
tutejszemu organowi administracji publicznej oświadc ienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez

awo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądustronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Administracyjnego w Warszawie.
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l) Wpisaćmiejscepublikacjiustawy:tekstujednolitegolubtekstujednolitego,z,,,późn.71n.",
2) Niewłaściwe skreślic.
3) Wpisacmiejscezamieszkaniapzedsiębiorcy,oilemiejsce!ojesttożsamezmiejscemprowadzeniaclziała]ności gospodarczej.
"' Stosuje się w przypadku, gdy zezwolmie na wykonlvmie zwodu przewoźnika drogoĘego jest wydawane pnez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy)' Stosuje się w przypadku, gdy zemolmie na wykonyvanie zawodu pzewoźnika drogowego jest wydawane pzez Głómego Inspektora Transportu Drogowego,


