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PEŁNoMocNIcTWo

Majqc na uwadze konieczność rea|izacji zadania ustawowego okreś|onego W art. 8oba
ust. 1 pK 6 ustawy z dnia 20 czeMca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2017 r' poz. rf60 z pźn. zm', zwana da|ej: ustawa Prawo o ruchu drogowym),
po|egajqcego na przekazywaniu do centra|nej Ewidencji PojazdóW danych W zakresie:
idenMkacji pojazdu, dokumentóW pojazdu, tab|ic rEestracyjnych pojazdu iich
|ega|izacji, na|epek kontro|nych, badań technicznych pojazdu, danych technicznych
pojazdu, zatrzymania dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego/
homologacji pojazdu oraz dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia
indywidua|nego WE pojazdu; oraz ustawową możliwość rea|izacji tego zadania za
pomocą systemÓW teleinformatycznych obsługujacych zadania rea|izowane przez
sbcje kontro|i pojazdów, okreś|oną W ań.80ba ust' 3 ustawy Prawo o rucnu
drogowym. niniejszym jako Właścicie| prowadzący stację/stacje kontro|i pojazdów:

z siedzibq przy:

; : : '

(łod pocztoły i miejscoŃść)

nr KRs oeże|i dotyczy):

kod/kody rozpoznawcze stacji Kontro|i PojazdóW:

zwana/y dalej: ,,SKP";



z siedzibą przy:

'ut,.. r.ęv':rnd c ó.yt.'..śt.łs-r. t.,p -n'
.5.3-.:.?.?-z..il.Rocffiłł
(kod pocdos] i miojsoowśó)

n r ru Ip : .. s9.9. :.1! ź.:.h.l..:. 2. -s. S.'''...' n r REGo N :'' *.a.# €-'3 6'?
nr KRS fieże|i dotyc zy.1 : 9.9 Q9- 7'9.4.. 2'8.2.'...''....'''..

zwana/y dalej:,,Producent oprogramowania";

do:
występowania prr€d Ministrem Cyfryzacji w przedmiocie złożenia
wniosku o wydanie cerMikatu vPN i ssl pozwa|ających na rea|izację
połączenia z centraIną Ewidencją Pojazdóq
pośdniczenia w przekazywaniu danych do centralnej Ewidencji
Pojazdów za pomocą systemu te|einformatycznego upoważnionego
Producenta oprogramowania,
przekazania niniejszego pełnomocnictwa do Ministerstwa cyfryzacji'

Pełnomocnictwo nie upowaźnia do zaciQgania zobowiqzań obciqżajQcych sKP.

Niniejsze pełnomocnictwo jest Ważne do dnia odwołania, odwołanie może nasĘpić
Wyłqcznie W formie pisemnej. sKP zobowiqzuje się do poinformowania Ministra
cyfryzacji o dokonanym odwołaniu pełnomocnictwa.

J

1)

2)

3)

Niniejsze pełnomocnictwo Wygasa z chwilq:
. zakończenia a|bo zawieszenia prowadzonej

pŻedsiębiorcę prowadzqcego SKP,
. skeś|enia przez starostę przedsiębiorcy

prowadzacych SKP.

działa|ności gospodarczej przez

z rejestru przedsiębiorcóW

Niniejsze pełnomocnictwo zosbło sporzqdzone W trzech jednobrzmiqcych
egzemplarzach.
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