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2) dokumenty stwierdzające spełnienie przez przed
siębiorcę warunków, o których mowa w § 2 pkt 1 
i 2, 

3) dokładny przebieg linii komunikacyjnej z podaniem 
przystanków dla wsiadania i wysiadania podróż
nych oraz przejść granicznych, 

4) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystan
kami, 

5) dane o długości linii komunikacyjnej w kilome
trach, z uwzględnieniem odległości pomiędzy 
przystankami, 

6) rozkład jazdy uzgodniony z przewoźnikiem zagra
nicznym przewidzianym do prowadzenia linii regu 
larnej, 

7) kopię umowy pomiędzy przewoźnikami o wspól
nym prowadzeniu linii regularnej, 

8) harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierow
ców, 

9) taryfy lub cenniki, 

10) kopie dowodów rejestracyjnych autobusów obję
tych koncesjami, a w przypadku gdy wniosko
dawca nie jest ich właścicielem - równ i eż udo
kumentowane prawo do dysponowania tymi po
jazdami. 

§ 4. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prze
wóz wahadłowy lub okazjonalny należy dołączyć: 

1) przebieg trasy przewozu z zaznaczonymi przejścia 
mi granicznymi, 

2) terminy przewozów, 

3) harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierow
ców, 

4) kopie dowodów rejestracyjnych autobusów obję 
tych koncesjami, a w przypadku gdy wniosko
dawca nie jest ich właścicielem - również udo
kumentowane prawo do dysponowania tymi po
jazdami. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dn i od dnia ogłoszenia. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
E. Morawski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 28 listopada 1997 r. 

w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do udzielenia koncesji na wykonywanie międzynarodowego 
transportu drogowego oraz treści i wzoru koncesji. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 sierpnia b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno-
1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowe- ści gospodarczej - od osób nie będących oso-
go transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677) za - bami prawnymi, 
rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Do wniosku o udzielenie koncesji na wyko
nywanie międzynarodowego transportu drogowego 
należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) dokument stwierdzający prowadzenie działalności 
gospodarczej, wraz z jej zakresem przedmiotowym 
oraz określeniem osób upoważnionych do repre
zentowania przedsiębiorcy: 
a) odpis z właściwego rejestru - od osób praw

nych, a w przypadku spółek prawa handlowego 
- dodatkowo kopię umowy (statutu) spółki, 

2) dokument stwierdzający, że co najmniej jeden 
z członków organu zarządzającego osoby prawnej, 
a w przypadku innego przedsiębiorcy - jedna 
z osób prowadzących działalność gospodarczą, ma 
udokumentowaną co najmniej 3-letnią praktykę 

w wykonywaniu krajowego transportu drogowego 
lub roczną praktykę w wykonywaniu międzynaro

dowego transportu drogowego, 

3) dokument stwierdzający, że członkowie organu za
rządzającego osoby prawnej, a w przypadku inne
go przedsiębiorcy - osoby prowadzące działa 1-



Dziennik Ustaw Nr 148 - 4819 - Poz. 991 

ność gospodarczą, nie byli karani za przestępstwa 
skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lą

dowym, mieniu lub dokumentom (zaświadczenie 
o niekaralności), 

4) dokument stwierdzający, że przedsiębiorca posiada 
zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych lub 
rzeczowych w wysokości równej co najmniej 
3.000 ECU na pojazd albo 150 ECU na tonę dopusz
czalnej ładowności pojazdu ciężarowego lub na 
jedno miejsce siedzące w autobusie albo inne od
powiednie zabezpieczenie majątkowe odpowiada
jące tej kwocie, 

5) kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu (pojaz
dów), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest 
jego właścicielem - również dokument stwier
dzający prawo dysponowania pojazdem (pojaz
dami), 

6) kopię aktualnego zaświadczenia o przeprowadzo
nym badaniu technicznym pojazdu (pojazdów), 

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że zatrudnieni kie
rowcy mają praktykę w wykonywaniu transportu 
drogowego, świadectwo kwalifikacji określone 

przepisami Prawa o ruchu drogowym oraz nie są 
karani za przestępstwa skarbowe, przeciwko bez
pieczeństwu w ruchu lądowym, mieniu lub doku
mentom, 

8) kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym 
REGON, wydanego przez właściwy urząd staty
styczny, 

9) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego 
stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega w regu
lowaniu zobowiązań podatkowych i innych na 
rzecz Skarbu Państwa. 

§ 2. 1. W przypadku ubiegania się o koncesję na 
przewóz rzeczy należy dodatkowo dołączyć zaświad
czenie Głównego Urzędu Ceł potwierdzające, że wnio
skodawca nie zalega z wpłatami należności celnych po
bieranych przez urzędy celne. 

2. W przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się 

o udzielenie następnej koncesji, nie wymaga się dołą
czenia aktualnych dokumentów, które znajdują się 

w dokumentacji organu koncesyjnego. 

§ 3. Do wniosku o promesę koncesji należy dołą
czyć dokumenty określone w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz 
w§2ust.l. 

§ 4. 1. Koncesja powinna zawierać w szczególno-
ści: 

1) oznaczenie przewoźnika: nazwa firmy (imię i nazwi
sko), siedziba (miejsce zamieszkania) i numer iden
tyfikacyjny REGON, 

2) określenie rodzaju i zasięgu przewozów, 

3) oznaczenie pojazdu: numer rejestracyjny, marka 
pojazdu i numer podwozia, 

4) określenie terminu ważności. 

2. Wzory koncesji określają załączniki nr 1-4 do 
rozporządzenia. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
12 grudnia 1997 r. 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
E. Morawski 
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Opis: 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
28 listopada 1997 r. (poz. 991) 

WZÓR KONCESJI NR T (NA PRZEWÓZ RZECZY) 

Egzemplarz przechowywany w siedzibie przeds ięb i orstwa przewoźnika. Format A-5. 
Koncesja foliowana obustronnie. 

(Strona przednia) 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTER TRANSPORTU 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 

KONCESJA NR T-

Na pods tawie art. 6 us t. l i 2 ustawy z dnia 2 siel-pnia 1997 r. o warunkach 
wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, 
poz. 677) - u d z i e I a m koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu rzeczy, z zasięgiem na kraje: 

vvażnej na Czas: 

DI.A PRZEDSIĘBIORCY: 

nazwa finny (imię i nazwisko): 

SIEDZIBA (MIEJSCE ZAMIESZKAi\lIA): 

NUMER IDENTYFIKACYJNY 
REGON: 

NA POJAZD: 
nr rejestracyjny: 

marka pojazdu : 

nr podwozia: 

Data 

l pieczęć okrągła 

z godłem panSIwa I 

MINISTER TRANSPORTU 
I GOSPODARKI MORSK IEJ 

- ramka szerokośc i 0,6 cm w kolorze niebieskim ze szlakiem, ob rzeża w kolorze białym , 

- w części górnej pod ramką i w części dolnej nad ramką mikrodruk, 
- tło koncesji koloru niebieskiego, cien iowane, 
- blankiet koncesj i posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie, 

Załącznik nr 1 

- godło państwa tłoczone w kolorze białym na okrągłym białym polu w prawej górnej częśc i blankietu, 
- napisy w kolorze ciemnoniebieskim, 
- papier ze znakam i wodnymi, 
- numer koncesji drukowany farbą fluorescencyjną koloru czerwonego, 
- ślad numeru igłowego w prawym górnym rogu koncesj i. 
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Opis: 

- 4821 -

(Strona odwrotna) 

Stronie niezadowolonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia sil' do 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (atr. 127 § 3 kpa). 

ORJAŚNIENIE 

II Stosownie do ar!. 13 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r o warunkach wykonywania 
międzynarodowego transportu drogowego IDz. U. Nr 106. poz. 677): 

1. Koncesję cofa się, jeżeli jej posiadacz: 

1) przestał spełniać warunki niezbędne do jej uzyskania. 
2) nie dotrz)'lllał warunkowokreślonych w koncesji, 
31 odstąpił koncesję osobie trzeciej, 
41 nie wykonuje na skutek okoliczności zależnych od niego. między

narodowego transportu drogowego p,'zez co najmniej 6 miesięcy, 
5) nie przestrzega przepisów ustavvy OI'az \\/arunko\;v okn~slonych 

w umowach międzynarodo"ych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską 
w zakresie międzynarodowego transportu drogowego. 

21 Koncesję można comąc, jeżeli jej posiadacz: 

11 zalega \v regulo\vaniu stvvierdzonych decyzji.ł oslateczI14 lu b praWOIllOC

nym orzeczeniem. zobowiąza" celnych. podatko"vych lub innych 
zobo\viązań na rzecz Skarbu Pańshva z tytułu prowadzonej działalności 
gospod,u'ezej w zakresie międzynarodowego transportu drogowego, 

2J n ie przedłożył w vvyznaczonYlll lenninie infol'lllacji i dokulllcnlów, 
o któ'ych mowa war!. 12. 

3J \IV ~)J'zypadkll cofnięcia koncesji na n1iędzyn~U'odowy transport tkogo\vy. 
pon(}wna koncesja nie może być udzielona wcześniej niż po upływie 2 I. ,' 
od dnia,w którym decyzja o cofni",ciu koncesji stała się ostateczna. 

III Powyższa koncesja nie zastępuje obovviązujących zezwoleń zagranicznych. 

- tło W kolorze jasnoniebieskim, 
- napisy w kolorze niebieskim. 

Poz. 991 
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Załącznik nr 2 

Opis: 

WZÓR KONCESJI NR T (NA PRZEWÓZ RZECZY) 

Egzemplarz dla kierowcy podlegający kontroli w trakcie wykonywania przewozu. Format A-5. 
Koncesja foliowana obustronnie. 

(Strona przednia) 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTER TRANSPORTU 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 

KONCESJA NR T -

Na podstawie arl. 6 us t. 1 i 2 us ta\l\'.)' z dnia 2 s ie llJnia 1997 1'. O warunkach 
vvykoll)'Wania międzynarodowego ll'anspo l~tu d rogowego (Dz. U. Nr 106, 

poz. 677!· U d z i e I a m koncesji na wykonywanie międzynarodowego IranspOl'lu 
drogowego w zakresie przewozu rz eczy, z zasięgi em na kraj e: 

ważnej na czas: 

DLA PRZEDSII~BIORCY: 

nazwa firn')' !imię i nazwisko!: 

SIEDZIBA (M IEJSCE ZAM IESZKANIA!: 

NUMER IDENTYFIKACYJ NY 
REGON: 

NA POJAZD: 
n r rejestracy jny: 

marka pOjazdu : 

nr Pou\vozia: 

Dala 

I pieczęc okr;u;a 
z god lclIl \X1nSIW;11 

MIN ISTER THANSPORT U 
I GOSPODARK I MORSK IEJ 

- ramka szerokości 0,6 cm w kolorze ciemnozielonym ze szlakiem, obrzeża w kolorze białym, 
- w części górnej pod ramką i w części dolnej nad ramką mikrodruk, 
- tło koncesji koloru różowego, cieniowane, 
- blankiet koncesji posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie, 
- godło państwa tłoczone w kolorze białym na okrągłym białym polu w prawej górnej części blankietu, 
- napisy w kolorze ciemnoniebieskim, 
- papier ze znakami wodnymi, 
- numer koncesji drukowany farbą fluorescencyjną koloru czerwonego, 
- ślad numeru igłowego w prawym górnym rogu koncesji. 
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(Strona odwrotna) 

Slronie nie zadowoJonej z niniejs zej decyzji przysJuguje prawo zwrócenia się do 
Minislra Transporlu i Gospodarki Idorskiej z wnioskiem o ponowne ro zpalrzenie 
sprawy IV lerminie J -l dni od daty doręcze nia decyzji (alr. J 27 § 3 kpa) . 

Opjs: 

ORJAŚNIENIE 

II Stosownie do art. 13 us tawy z dnia 2 s ierpnia 1997 r. o wlU'unkach wykonywania 
międzynlU'Odowego tl'lll1sporlu ch'Ogowego (Dz. U. NI' 106, poz. 6771: 

l. Konces ję CO "l się, j eże li je j posiadacz: 

11 przestaJ spelniać wlU'unki ni ezbędne do jej uzyskania , 
2) n ie dOll~zyrn a. ł \,,'al'l lIlko\o\' okreslol1ych \'v koncesji. 

31 odst ąpi ł koncesj ę osobie trzecie j, 
41 nie wy konuj e na sku lek okoliczności zależnych od niego, międ zy, 

l1 ł:u'Odo\lvegu tI~anspOrl LI drogowego przez co najnl nie j 6 rni es i ęcy. 

5) ni e pl~zes t rzega przt!piso\-v us tawy oraz "/ar~unko\łV okn-!slonych 

IN ulllowach międzynal'Odowych obowiązuj'lcych Rzeczpospolil'l Polsk'l 
\V zakresie 1l1i ędzynarodo\l\Iego transportu dl'ogo\",cgo. 

21 Koncesję można cofn'lC, j eże li je j posiadacz: 

11 z,a lega \.y rcgulovvan iu Sl\lvierclzonych decyzjq ostateczni', lub pl'm'\UJllO(;' 
n,\Ol1 orzeczen iem , zohowi,!zań ce lnych , podatkowych luh innych 
zobowi~z",i na rzecz Skarbu Pallstwa z tytułu pl'Owadzone j dz iałaln ości 

gospodarczej \ '\1 zakresie 1l1i ędzynarodowego tra nsportu (łl'{)gOHf( ~go, 

2 1 nie przedłoży ł \V \v~!znaczonylll terminie informac ji i d()kuIllCIlIÓVV, 

o któ l}!ch r no\'\Ićl " ' art. 12. 

:-1 1 \IV przypadku cofnięcia koncesj i n a międzynal'odo\iv)' trans purt d l'Ogowy, 

pon~J\'vlla koncesja ni e moźe być udzielona v\lczesn iej ni ż po uply\\rie 2 lal 
od dnia,w ktÓI,Oll decyzja o cotilięciu koncesji stała s i ę ost" tecz lla . 

II ) Povvyższa kon ces ja ni e zas t ę puj e obowiązujących zezwok~l'l zagrallicznych. 

- tło W kolorze różowym, 
- napisy w kolorze czarnym . 

Poz. 99 '1 
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Opis: 

WZÓR KONCESJI NR O (NA PRZEWÓZ OSÓB) 

Egzemplarz przechowywany w siedzibie przedsiębiorstwa przewoźnika. Format A-5. 
Koncesja foliowana obustronnie. 

(Strona przednia) 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTER TRANSPORTU 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 

KONCESJA NRO-

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach 
wykonyvvall.ia międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, 
poz. 677! - u d z i e I a m koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu 
drogowego w zakresie przewozu osob, z zasięgiem na kraje: 

ważnej na czas: 

DLA PRZEDSIĘBIORCY: 
nazwa finny (imię i nazwiskol: 

SIEDZIBA (MIEJSCE ZAMIESZKANIAl: 

NUMER lDENTYFIKACYJNY 
REGON: 

NA POJAZD: 
nr rejestracyjny: 

marka pojazdu: 

nr podwozia: 

Data 

I pieczęć okrągła 

z ~odłclll panSlwa l 

MINISTER TRANSPORTU 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 

- ramka szerokości 0,6 cm w kolorze ciemnoszarym ze szlakiem, obrzeża w kolorze białym, 
- w części górnej pod ramką i w części dolnej nad ramką mikrodruk, 
- tło koncesji koloru różowego, cieniowane, 
- blankiet koncesji posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie, 

Poz. 991 

Załącznik nr 3 

- godło państwa tłoczone w kolorze białym na okrągłym białym polu w prawej górnej części blankietu, 
- napisy w kolorze czarnym, 
- papier ze znakami wodnymi, 
-=- numer koncesji drukowany farbą fluorescencyjną koloru czerwonego, 
- ślad numeru igłowego w prawym górnym rogu koncesji. 
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- 4825 -

(Strona odwrotna) 

Stronie niezadowołonej l niniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się do 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy w terminie 1~ dni od daty doręc zenia decyzji (atr. 127 § -' kpa) . 

ORJAŚNIENIE 

II StosO\"nie do aJ'!. 13 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 I' , o warunkach wykonywania 
międzynarodowego transportu drogowego (Dz . U. NI' 106, poz. 6771: 

1. Koncesję cofa się, jeżeli jej posiadacz: 

11 przestał spełniać warunki niezbędne do jej uzyskania, 
21 nie dotrzymal wru'lmkow określonych w koncesji, 
31 odstąpił koncesj(l osobie trzeciej, 
41 nie wykonuje na skutek okoliczności :luleżnych od niego, między

narodowego tmnspol'tu dl'Ogowego przez co najlllniej 6 miesięcy, 
51 nie przestl'zega pl'zepisow ustuwy (waz warunkow okl'eslonych 

w umowach międzynal'Odowych oho""i'lzujących Rzeczpospolitą Polską 
w zakresie międzynul'Odowego transpOl'!u dl'Ogowego. 

21 Koncesję można cotl1'lC, jeżeli jej posiadacz: 

11 za loga w regu lowaniu sl\,,;erdzonych decyzją oS!lltecznl\ lub pmwomoc
nym ol':wczoniom, zo!Jo"";i/za/1 celnych, podatkowych luh innych 
wbo""iązań na rzecz Skarbu Pa/1stwa z tytułu prowadzonej działalności 
gosPOdat'CZtl j w zakresie międzynarodowego transportu dl'Ogowego, 

21 nie pr:tedło:i:yl w "''Y''l1uG:wnym terminie Infol111Ucji j dokul1\ontów, 
o któlych mowa wart. 12. 

:~I W pl'''ypadku cofnięcia koncosji na międzynal'Odo""'Y tl'anspm·t dl'Of!0""Y, 
ponowna koncesja nie mO?,tl być udzielona wczesniej nii: po upły",,;e 2 lat 
od dnia.w któlym decyzja o cofnięciu koncesji stała się ostateczna, 

II I PO~'Yższa koncesja nie Jlastępuje obo",,;ązujqcych zezwoleń na pl'Owadzenie 
mgularnej międzynal'Odowej kOlllunikacji autobusowej, przewozów wahad
łowych i okazjonalnych .. 

- tło W kolorze różowym, 
- napisy w kolorze czarnym. 

Poz. 991 
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Załącznik nr 4 

Opis: 

WZÓR KONCESJI NR O (NA PRZEWÓZ OSÓB) 

Egzemplarz dla kierowcy podlegający kontroli w trakcie wykonywania przewozu. Format A-5. 
Koncesja foliowana obustronnie. 

(Strona przednia) 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTER TRANSPORTU 
I GOSPODARKI MORSKIEJ 

KONCESJA NR 0-

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach 
\'vykon)'"'unia międzynarodowego tl'unsportu dr'Ogowego (Dz. U. Nr 106, 
poz. 6771· u d z i e I a m koncesj i na wykonywanie międzynarodowego transportu 
drogowego w zakresie p.'zewozu o SD b, z zasięgiem na kraje: 

ważnej na czas: 

DLA PRZEDS I ĘBIORCY: 

nazwa filllW l imię i nazwiskol: 

SIEDZIBA IM IF.JSCE ZAMIESZKAi\!IAI: 

NUMER IDENTYFIKACYJNY 
REGON : 

NA POJAZD: 
nr rejestracyj ny: 

marka pojazdu: 

ni' pod\tvoz ia: 

Data 

ł pieczęć okrągła 

z f(od lcm pan!>!wa I 

MINISTER TRANSPO RTU 
I GOSPODARK I MORSKIFJ 

- ramka szerokości 0,6 cm w kolorze ciemnooliwkowym ze szlakiem, obrzeża w kolorze białym, 
- w części górnej pod ramką i w części dolnej nad ramką mikrodruk, 
- tło koncesji koloru zielonego, cieniowane, 
- blankiet koncesji posiada świecące włókna rozmieszczone nieregularnie, widoczne w ultrafiolecie, 
- godło państwa tłoczone w kolorze białym na okrągłym białym polu w prawej górnej części blankietu, 
- napisy w kolorze czarnym, 
- papier ze znakami wodnymi, 
- numer koncesji drukowany farbą fluorescencyjną koloru czerwonego, 
- ślad numeru igłowego w prawym górnym rogu koncesji, 



Dziennik Ustaw Nr 148 

Opis: 

- 4827 -

(Strona odwrotna) 

Stronie niezadowołonej z niniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia si, do 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 
sprawy w terminie ł-l dni od daty doręczenia decyzji (atr. 127 § 3 kpa). 

OBJAŚNIENIE 

II Stosownie do art. 13 usta"}' z dnia 2 s ierpni a 1997 1'. o \Varunkach "}'konywania 
międzynarodowego transportu drogowego f Dz. U. Nr 106, poz. 6771: 

1. Koncesję cofa się, jeże li jej posiadacz: 

I I przestał spelniac warunki ni ezhędne do jej uzyskania, 
21 nie dotl~zY'llal w.:u'unkó\·" okl'cs lonych \v koncesji , 
31 odstąpił koncesję osobie trzeciej. 
41 nie wykonuje na skutek oko licznosci zależnych od niego, między

narodowego transpol'tu drogowego pl'zez co najmniej 6 mies i ęcy, 
5) nie przestrzega przt!piso\tv lIsta\l\':." oraz \,v'-ll'unko\v okn~s l()nych 

w umowach międzynm'odo\o\ych ohowiązujących Rz""zpospolitą Polską 
\IV zakn~sie nli~dzynarodo\Ncgu transportu drogo\.vego . 

21 Koncesję można COhl ąC , jeżeli je j posiadacz: 

1) zalega \v regulo\lvaniu shviP'l'dzonych decyzii:! ostatr:czną lub prmVOlllOC· 

ny nl orzeCZBllif!lll . zoho"vi.ijzi1łl celnych , podatko"")'ch luh innych 
zobo,vj 'lzań na rzecz Skarbu Panstwa z tytułu provvadzone j działalności 
gospodal~cze j \V zakresie 1l1i E;!dzynarodo\,vego lranspor1u U rogowego , 

21 nie przedłoży ł \v vvyznaezollylll terminie intiJrlllilcji i doklllnentóvv, 
o któlych 1l10Wa \V al't. 12. 

:-11 \.V przypadku cofnięcia koncesji na 1l1iędzyn .. u'Odo\'vy transp<Jł1 długo\"y, 

ponowna konct>sja ni ., może hyć udzielona wcz.,"niej niż po uplywie' 2 lat 
od dnia, w kt61Y'11 decyzja o cofnięciu koncesji stala się ostateczna. 

III Po"}'ższa koncesja nie zas t ępuj e obowi ą«ujących «ezwoleń na pl'Owadzenie 
regularnej międzynarodowej komunikac ji autohusowej. przewozO\·v wał1ad
lowych i okazjonalnych. 

- tło W kolorze jasnozielonym, 
- napisy w kolorze czarnym. 

Poz. 991 


