
Informacja Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury
Technicznej o przeprowadzonych w 2022r. kontrolach firm transportowych
z terenu powiatu radziejowskiego posiadających Iicencje/zezwolenią
w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy oraz zaświadczenia na
przewozy drogowe na potrzeby własne

Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 83 i 84 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późno zm.) art. 48 ust. 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 poz. 162 z późno zm.) oraz
harmonogramu kontroli przedsiębiorców posiadających licencje/zezwolenia lub
zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym
na rok 2022. Według w/w harmonogramu wyznaczonych zostało do kontroli 14 firm
transportowych.

Wykaz firm transportowych, w których zostały przeprowadzone kontrole:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "CENTRUM" Wanda Czynszak
ul. Szybka 12 88-200 Radziejów

2. P.P.U.H. DREW STOL Studziński Tomasz Topólka 72 87-875 Topólka
3. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe"AGRO-MAR" Marcin Janiak

Latkowo 8 88-220 Osięciny
4. "HENKOR" J.M. Kordylak sp. jawna Dębianki 4a 87-875 Topólka
5. P.W. "TĘCZA BIS" Jan Kowalski ul. Konopnickiej 21 88-220 Osięciny
6. Usługi Transportowe Grzegorz Wajer Orle 58 87-875 Topólka
7. Punkt Obrotu Płodami Rolno-Przemysłowymi oraz Usługi Transportowe Dariusz

Bartczak ul. Plac Bohaterów Powstania Warszawy 1288-220 Osięciny
8. Grupa Tom- Drew Sp. z 0.0. ul. Szkolna 23 88-210 Dobre

W 2022 roku przeprowadzono kontrole 8 firm transportowych, w których nie stwierdzono
uchybień skutkujących zastosowaniem art. 90 ust. 2 tj. wszczęciem postępowania w sprawie
wydania decyzji o zawieszaniu lub cofnięciu zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego. Kontroli firmy "AGRO-SKUP" Roman Trząsalski
nie przeprowadzono gdyż przedsiębiorca nie prowadzi już działalności gospodarczej
(notatka służbowa nr: O.T.T.7250.1.2.2022). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo
Handlowe EKSPORT- IMPORT "MATOR" Jolanta Matuszak, Piotr Matuszak - spółka
jawna nie zostało skontrolowane ponieważ przedsiębiorca zrzekł się zaświadczenia na
przewozy drogowe na potrzeby własne (notatka służbowa nr: O.T.T.7250.1.3.2022). W firmie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "GRANT" Grzegorz Pietrzak oraz Skup Sprzedaż
Zwierząt "IREX" Ireneusz Siekierski nie przeprowadzono kontroli ponieważ przedsiębiorcy
zrzekli się uprawnienia przewozowego (notatka służbowa nr: O.T.T.7250.1.4.2022 oraz
nr: O.T.T.7250.1.5.2022). Kontroli firmy Usługi Transportowe "Kameleon" Robert



Błaszczyk nie przeprowadzono ponieważ przedsiębiorca zrzekł się uprawnienia
przewozowego i została wydana decyzja o wygaszeniu licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy nr- O.T.T 7142.1.20.2022. Nie zostało skontrolowane również
Przedsiębiorstwo Handlowe Marek Waszak ponieważ jak w poprzednich przypadkach
przedsiębiorca zrzekł się uprawnienia przewozowego i została wydana decyzja o wygaszeniu
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy nr- O.T.T
7252.1.22.2022.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wszystkich firm transportowych skontrolowanych
w 2022 r. wystosowano sprawozdania pokontrolne.
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