Łódź, dn. ............................... r.
..............................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

ul. ..........................................
.......................................Łódź

WNIOSEK
Urząd Miasta Łodzi
Departament Organizacji Urzędu
i Obsługi Mieszkańców
Wydział Praw Jazdy
i Rejestracji Pojazdów
Oddział Nadzoru i Kontroli
ul. Smugowa 26a i 30/32
Wnoszę o*:
1)

przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy nr ......................., nr ewidencyjny
EL ..................... na okres wynikający z dyspozycji art. 34 w związku z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1268);

2)

wymianę legitymacji w związku z:
- zmianą adresu zamieszkania,
- brakiem miejsca na jej przedłużenie*.

Jednocześnie uprzedzony o odpowiedzialności karnej pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,
za „zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy” art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego, pod rygorem
skreślenia z ewidencji instruktorów, oświadczam, iż w okresie poprzedzającym wniosek nie
byłam/em skazany wyrokiem sądu za:
- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
- przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
- prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie
działającego środka,
- przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
- przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

.......................................
(podpis wnioskodawcy)
UWAGA !
Wypełnia osoba rozpatrująca wniosek

Kat. prawa jazdy
w leg. Instruktora

Ważność
badań

Do 60 lat – 5 lat
Powyżej 60 lat – 30 m-cy

Ważność
legitymacji

„*” – niepotrzebne skreślić
Art 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) stanowi, że 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.
§ 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.

