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Decyzja
w dniu 26 kwietnia
w Lubliniepo rozpatrzeniu
KolegiumOdwolawcze
Samorzqdowe
'
20L7r.przezSktadOrzekaj4cY:
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sprawozdawca
przewodnicz4cy,

2. Andnej Szewczyk

czlonek

3. PawelSadowski

czlonek

odwolania
reprezentowanychprzez pelnomocnika r.pr. Pawla Smorqdq od decyzji wydanej z up.

StarostyLubelskiegoz dnia 2 marca2017r. znak: KTD,7250'l2.20l7.MKl w sprawie
na wykonyvvaniezawodu przewo2nikadrogowego.
odmowyzery oLenta
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(tj.: Dz. rJ.z2016t.,poz.23ze zm') iart' 7 ust' l, art' 5
administracyjnego
postgpowania
drogowym(t.j. Dz.u,22016 r,, poz,
ust,2 ustalvyz dnia 6 wrzesnia2001r.o transporcie
1907zp6in.rel)
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organowiPierwszejinstancji
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sp. c. udzielenia
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jest
wanurkachi zasadachokreslonychw Kodeksiecywilnym. organ wskazal,ze nie
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dopuszczalne
ptzy
rzeczsp6lki cywilne. Kazdyze wspolnik6wtej sp6tkipowinienuzyskai zezwolenie,

abywyst4pilioni jednympismemo udzieleniezezwo
c4.m brak formalnychprzeszk6d,
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organI instancji,Wskazal,ze stronyprzekazanie
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prawneji zdolnoSci
cywilnanie ma osobowoSci
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Nie ma przeszk6dprawnych, aby osoby te lqcznie byty podmiotami
jednego
administrgcyjnej,skoro taka jEst wola i uaasaftriqneto jest prowadzpniem
prze? judykaturq
Wystgpuje taka prakfyka i zostalaona.tzaaptobowana
przedsigbiorstwa.
VI SA/Wat|6ll06, Lex nr 298125)'Podniesiono
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(wyrokWSA w Warszawie
jako strongpostqpowani
w decyzjiorganuI instancjiblgdniewskazano
tai<Ze,2e
s.c.,podczasgdy stronamibyli wsp6lnicysp6lkiwpisanido wniosku.
Rozpatruj4c niniejszeodwolanieSamorz4doweKolegium Odwolawczewairylo,
conastgpuje:
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udzielenia, zmiana oraz zawreszenielub coinigcie zetwolenia na wykonywaniezawodu
2
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