
 
 

Poświadczenie w sprawie wymaganych czynności konserwacyjnych 
 

Ja,  , zostałem(-łam) zatrudniony(-na) na stanowisku    
(Imię i nazwisko drukowanymi literami) (Stanowisko drukowanymi literami) 

przez    
(Imię i nazwisko właściciela automatu do sprzedaży gazet drukowanymi literami) 

 
i jestem upoważniony(-na) do podpisania niniejszego oświadczenia w imieniu właściciela. Oświadczam, że 
wymieniony wyżej podmiot jest właścicielem automatu do sprzedaży gazet pod tytułem: 

 
 

(Nazwa gazety drukowanymi literami) 
 

Oświadczam, że zgodnie z punktem e) artykułu 19‐128.1 rozdziału 1 tytułu 19 kodeksu administracyjnego, każdy 
automat do sprzedaży gazet należący do właściciela lub pozostający pod jego kontrolą został odmalowany lub że 
podjęto starania, by usunąć graffiti i inne bezprawne napisy, malunki, rysunki lub inne oznaczenia bądź napisy co 
najmniej raz w ciągu bezpośrednio poprzedzającego okresu czterech miesięcy, rozpoczynającego się  
 i zakończonego  , a wykonawcą ww. działań był(a) 

(Miesiąc, dzień, rok)  (Miesiąc, dzień, rok)  

(wybrać jedną opcję): □ Właściciel 

□ Podwykonawca    
         (Imię i nazwisko podwykonawcy) 

□ Inne (określić):    
 
 

(Podpis) (Data) 
 

STAN I MIASTO NOWY JORK 

OKRĘG NOWY JORK 

 
)ss.: 

Dnia  20   r., osobiście przede mną stawił(a) się  , 
osoba znana mi jako osoba opisana oraz podpisująca niniejszy dokument prawny i osoba ta potwierdza, że 
podpisała ten dokument prawny w celu wymienionym powyżej. 

 
 

Notariusz lub komisarz ds. aktów prawnych 
 

Właściciele automatów do sprzedaży gazet są zobowiązani do: a) prowadzenia dziennika konserwacji służącego do zapisywania 
działań i dat według zatwierdzonego formatu ustalonego przez Wydział Transportu; b) prowadzenia rejestru dokumentującego 
wykorzystanie materiałów, pracowników, wykonawców, innych zasobów oraz związanych z nimi wydatków przez okres trzech  
(3) lat; oraz c) udostępniania dziennika i rejestrów Wydziałowi w celu kontroli i utworzenia kopii w zwykłych godzinach roboczych 
oraz dostarczenia kopii do Wydziału na jego żądanie. 

 
Niniejszy formularz MUSI być opatrzony podpisem i potwierdzony notarialnie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Złożenie fałszywego oświadczenia w niniejszym poświadczeniu może skutkować postawieniem właścicielowi  
i sygnatariuszowi zarzutów naruszenia art. 210.40 prawa karnego stanu Nowy Jork (fałszywe oświadczenie pod 
przysięgą). 
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