Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez organ II RP

(pieczęć)

Data ……………………….. podpis ……………………………….

Numer dowodu osobistego Suwerena II RP ………………………………………………………………………………………....
Numer w rejestrze ewidencyjny prawa jazdy …………………………………………………………..................................

___________(_wypełnia Urząd II RP _)________________________________________________________________

PREZYDENT II Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Zbigniew Potocki
Fotografia
o wymiarach
3,5 x 4,5 cm

Kancelaria Prezydenta II RP w Krakowie
30 – 307 Kraków ul. Barska 31/1

Wniosek o wydanie
PRAWA JAZDY SUWERENA II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Nazwisko ……………………………………………………………………… Nazwisko rodowe …………………………….………………………………….
Imię (Imiona)

……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Data urodzenia ……………………………………… Miejsce urodzenia ………….………………………………..…………………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
Numer dowodu osobistego Suwerena II RP …………………………… Wydany przez ………………………………..…………………………………………….

Telefon/y kontaktowy/e ……………………………………………………………………………………………..…………………..……………..……………
Adres E-mail ……………………………………………………………….……………………

2. PRAWO JAZDY
2.1.
Wydany dokument
Zostało mi wydane prawa jazdy kat. …………………………..………………………………………………nr……………………………………….
Data wydania ……………………………...organ wydający………………………………………………………………………………………………….

2.2.

Wnoszę o wydanie prawa jazdy Suwerena II RP

Składam następujące załączniki :
a)
b)
c)
d)

Wyraźną, aktualną i kolorową fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
Orzeczenie lekarskie nr ………………………………………………..z dnia…………………………………………………………………..
Orzeczenie psychologiczne nr ……………………………………………..z dnia…………………………………………………………...
Dowód uiszczenia opłaty za prawa jazdy Suwerena II RP w wysokości 470 zł.

e) Kopię prawa jazdy III RP

Kat.

Data uzyskania

Data ważności

Ograniczenia

AM
A1
A2
A
B1
B
B+E
C1
C1+E
C
C+E
D1
D1+E
D
D+E
T
KOD OGÓLNY

f) Kopię dowodu osobistego Suwerena II RP
g) Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a oświadczam, iż na dzień złożenia wniosku:
3.1 Podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym jak i prawnym,
3.2 Nie stwierdzono u mnie aktywnej formy uzależnienia od alkoholu lub podobnie działającego środka,
3.3 Nie został orzeczony w stosunku do mnie ( prawomocnym wyrokiem sądu ) zakaz prowadzenia pojazdów
samochodowych,
3.4 Czy mam zatrzymane prawo jazdy III RP
. NIE

TAK

.

Jeżeli tak podać dlaczego i na jakiej podstawie prawnej
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
wymagany jest dołączenie do niniejszego wniosku kopii orzeczenia organu o zatrzymaniu prawa jazdy III RP,
3.5. Nie mam cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami.
Jeżeli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku jak i składanie fałszywych oświadczeń, podlega karze
pozbawienia wolności od 2 do 10 lat oraz grzywnie.
Oświadczam, iż będąc świadomy/a zrozumiem odpowiedzialności karną za zatajanie prawdy lub podanie nieprawdy
w tym wniosku jak i składanie fałszywych oświadczeń.
Miejscowość …………………………………………………….. data …………………………………………….

(Własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy)

__________________________________________________________________________________________________________________

POTWIERDZENIE ODEBRANIA DOKUMENTU PRAWA JAZDY SUWERENA II RP
Data………………………………………………………………..
Podpis osoby odbierającej……………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis i pieczęć organu wydającego……………………………………………………………………………………………………………………

