...................................., dnia..................................
........................................................

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
Wydział Komunikacji i Transportu

(Imię i nazwisko)

........................................................

ul. H. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

......................................................
(Adres)

......................................................
(PESEL)

........................................................
(numer telefonu)

Legitymacja instruktora – zmiana danych
Wnoszę

o

wymianę

legitymacji

instruktora

nauki

jazdy

z

powodu

..……………………………………………………………………….........................................................................................................
....................................................................……………………………………………………………………………………………………........
(proszę określić rodzaj zmian)

Forma odbioru dokumentów:
□ odbiór osobisty
□ odbiór za pośrednictwem Poczty
Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 6 Kodeksu karnego, który stanowi, że cytuję:
Na podstawie art. 233§ 6 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.

Oświadczam iż nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie
działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
Zeznając dodatkowo stwierdzam, że wszystkie dane podane są zgodne ze stanem faktycznym.

……..…………….…………………..……..
podpis wnioskodawcy

Wydano druk legitymacji nr………….......….… seria……………..……. z ważnością do dnia ………………..…........................…
Dokonano przedłużenia ważności uprawnień nr …………… do dnia …………..… na druku legitymacji numer ……….........................… ,

…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć pracownika)

Potwierdzam
odbiór
druku
legitymacji
numer
…………………………..……………………………………………………………………………….........................................

………………………….………seria

……..…………….…………………..……..
data, podpis osoby odbierającej

