Urząd Miejski w Łęczycy
Ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

tel.24 721 03-00 www.leczyca.info.pl

Łęczyca, dnia ……………………………………

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Ja niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)
PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zamieszkały(a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
legitymujący(a) się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………………………
wydanym przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że:
•
nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne
skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
mieniu, obrotowi gospodarczemu wiarygodności dokumentów, środowisku lub
warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu;
•
nie wydano wobec mnie (jako przedsiębiorcy) prawomocnego orzeczenia
zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu
drogowego;
•
nie byłem skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko
wolności seksualnej i obyczajowości;
•
nie zostało wydane w stosunku do mnie prawomocne orzeczenia zakazującego
wykonywania zawodu kierowcy.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

………………………………………………………
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

Urząd Miejski w Łęczycy
Ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

tel.24 721 03-00 www.leczyca.info.pl

Łęczyca, dnia ……………………………………
……………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………………
miejsce zamieszkania
……………………………………………

OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA KIEROWCÓW

Oświadczam, że zatrudniam/zamierzam zatrudnić/ kierowców, którzy spełniają /będą
spełniać/wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 poz. 1414 ze zm.) oraz nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności
seksualnej i obyczajowości, a ponadto nie wydano wobec nich prawomocnego orzeczenia
zakazującego wykonywanie zawodu kierowcy.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

……………………………………………
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

Urząd Miejski w Łęczycy
Ul. M. Konopnickiej 14 99-100 Łęczyca

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

tel.24 721 03-00 www.leczyca.info.pl

Łęczyca, dnia ……………………………………
……………………………………………
imię i nazwisko
……………………………………………
miejsce zamieszkania
……………………………………………

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu wymogu dobrej reputacji

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym oświadczam, iż nie jestem osobą karaną prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa
karne
skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko
bezpieczeństwu
w
komunikacji,
mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności
dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z
wykonywaniem zawodu oraz nie wydano względem mnie prawomocnego orzeczenia
zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

………………………………………………………
(czytelny podpis przedsiębiorcy)

