
,G_óWNY lNsPEKToR
TRANSPORTU DROGOWEGO

Al. Jerozolims}<ie 94
WarSzaWa

(nalwa i adrc§ ol|ranu
udzielające8o zez\ł,olcnia)

RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL)

ZEZWOLENIE N" .9.0..7..?9.9

imie i nazwisko albo nazwa nrzedsiebiorcv:
GOSPED SPÓŁKA Z OGRAMCŻONdOOPOW|EOZALNOŚC|Ą SPÓŁKA KOMANDYTOWA

numer identyfikacj i podatkowej (NIP): 591-167-39-53

Niniejsze zezwolenie jest ważnę na czas nieoznaczony.

e9.1o.eo20
Udzlelonodnla: ............... .....,,,,, r,
pouczenien)

a,}

na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 200l r. o transporcie drogowym

, tekst jedn. Dz. u. z 2019 r, poz. ?14o z póżn. zm. , ,l(......,,,,,,,,,,.....
udzięlam zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie
krajowego przewozuT3tń l rzeczy'\ dla:

ZD 0030373

Glówny lnspeklor

Transpońu Drogowąo
z up.

tł.,
Magdaleha Szubert
Nacżelnik Wydziafu

podpis i piecżęć organu
udżi€tające8o zezwolenia

wpi§5ć mi€jsce publibcji ustawy: tek§fu jednolitego lub tektu
Niewł.ściw. §*r€ślić,
wpisać miej§.e mieszkmia pźedsiębiorcy. o ile mi€Jsce lojeśl tożse|e ż miejs.en pfoPadzeni9 dżiałalnoścj gospoda.cże.i.
siosuje się w pu}"adku, 8dy moleni€ M sykon}vei€ znwodu paewoźrika drogowąoje§l $yda\łane prrez stj.roslę właś.iwego dla si€dziĘ prr&iębiorcy,
slosje się w pźypadku, gdy zeNolenie na s}kon}vanie zawodu przĘwozr ka drogow€go j€st wydawane przez GłóMe8o InĘektoE TtmPoń! Drcgow€8o,

od niniejszej decyzji stronie przysfuguje odwołanie do organu administracji publicznej ,Wyższego stopnia, za pośrednictwem organu, który wydał
decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji(art. l27§li2,art. 129 § l i2 k,p,a,), W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania,
strona może zrzec się prawa dojego wniesienia. z dniem doręczenia tutejszemu organowi administracji publicżnej oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołanja przez sfionę, decyzja §taje §ię ostateczna i pmwomocna.
w te.j sytuacji strona traci również prawo zaskażenia decyżji do wojewódzkiego sądu administracyjnego

PouczenieJ)
S§onie ni€zadowolonej z niniejźej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie spmwy do Głównego Inspektora
Transpońu Dro8owego w terminje ] 4 dni od dnia dolęczenia decyzj i (art, l27 § 3 k.p,a,), Niewniesienie wniosku o ponowne lozpatrzenie spraw}
nie zamyka stfonie drogi do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, Skargę do Wojewódzkiego sądu Administracyjnego w wa$zawie
należy wnieść za pośIednictwem tutejsżego organu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, wpis od skargi na niniejszą decyzjęjest stały
i w}łlosi 200 zł, Sfona może wystą)ić do sądu z wnioskiem o zwolnienie od kosźów sądowych albo przyznanie prawa pomocy.
W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy srona może zrzec się prawa dojego wniesienia. Z dniem doręczenia
hrtejszemu organowi administracji publicznej oświadczenia o się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrżenie sprawy prżez

Ę'trrq!również prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu;stronę. decylja staje się ostatec/na ipra§omocna. w tej
Adminisracyineso \ł WaĄlawie, łAdminisff acyjnego w Warszawie.
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