Łódź, dn…………………………………………..

……………………………………………..
imię i nazwisko

……………………………………………..
nr PESEL

……………………………………………..
adres zamieszkania

………………………………………………
adres do korespondencji

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
ul. H. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
WNIOSEK

Po spełnieniu wymagań określonych w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym wnoszę o wydajnie mi:
uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych w zakresie badań okresowych
i badań dodatkowych.
Do wniosku załączam kserokopie następujących dokumentów potwierdzających spełnienie
wymagań dotyczących:
1.
a)
b)
c)
d)

wykształcenia
wyższego w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej )*
średniego technicznego lub wykształcenia branżowego o specjalności samochodowej )*
wyższego w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa )*
średniego technicznego lub średniego wykształcenia branżowego o specjalności innej niż
samochodowa )*

2. Praktyki nabytej w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na
stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, przy czym wymagane jest co najmniej:
6 miesięcy - dla -wykształcenia ad pkt 1a)*
1 rok

- dla wykształcenia ad pkt 1b i 1c)*

2 lata

- dla wykształcenia ad pkt 1d ) *

3. Szkolenia składającego się z części: I, II, III, IV, V )*
4. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną
przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
.......................................
podpis wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE

Po zapoznaniu się z poniższym pouczeniem o odpowiedzialności karnej za zeznanie niezgodne
z prawdą oświadczam, że:
-

występuję o uprawnienie diagnosty po raz pierwszy )*;
posiadam Uprawnienie diagnosty Nr................................, wydane dn. ...........................,
przez ............................................................................)*
posiadałem Uprawnienie diagnosty Nr .............................., wydane dn. ..........................
przez ............................................................................
, które zostało mi cofnięte
dn. .........................., przez...................................................................)*

.........................................................
Imię i Nazwisko oraz stanowisko
służbowe osoby przyjmującej wniosek

..................................
data

.......................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

POUCZENIE
Na podstawie art. 233§ 6 w związku z art. 233 § 1 i § 2 Kodeksu karnego(Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny: § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8. § 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy
przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

UWAGA: - do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów, okazując ich oryginały.
Opłata skarbowa od:
-

uprawnienia diagnosty - 48,00 zł

-

decyzji zmieniającej zakres uprawnienia —10,00 zł

Płatna na konto: UMŁ 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Siedzibą Starosty jest Starostwo Powiatowe w Łodzi,
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie
https://bip.lodzkiwschodni.pl/231,ochrona-danych-osobowych.

