
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANĄ KORESPONDENCJĄ

1.Zapoznać się z treścią całej dokumentacji – przeczyta ć z uwagą.                                                                               
2.Ze względu na fakt, Ŝe dane w CEPIK mog ą być nieaktualne jeśli Pan / Pani / Państwo zbyli pojazd wskazany w rapor-
cie i nie są juŜ jego właścicielami proszę o przesłanie dokumentu potwierdzającego ten fakt np. umow ę kupna-sprzeda Ŝy,
faktur ę itp. Proszę takŜe, jeśli od daty przeniesienia własności minęło więcej jak 30 dni, a nabywca nie przerejestrował tego
pojazdu na siebie, zgłosić ten fakt StraŜy Gminnej (Miejskiej) lub Policji właściwej ze względu na Pana / Pani / Państwa miej-
sce zamieszkania, poniewaŜ stanowi to wykroczenie z art. 97 kw w zw. z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy prd.  
3.Art. 78 ust.4 ustawy p.r.d. „Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na Ŝądanie uprawnionego organu,
komu powierzył pojazd do kierowania lub uŜywania w oznaczonym czasie, chyba Ŝe pojazd został uŜyty wbrew jego woli i
wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.”
4.Art. 78 ust.5 ustawy p.r.d. „W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest: 1) osoba prawna, 2) jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, 3) jednostka samorządu
terytorialnego, 4) spółka kapitałowa w organizacji, 5) podmiot w stanie likwidacji, 6) przedsiębiorca niebędący osobą fizycz-
ną, 7) zagraniczna jednostka organizacyjna – do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wy-
znaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej
osoby – osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z Ŝądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem repre-
zentacji podmiotu.”
5.Prosz ę KONIECZNIE składać „Oświadczenie” na przesłanych drukach wybierając tylko JEDEN z 3 przypadków oraz
tylko JEDEN z 2 punktów.
6.Prosz ę ZAWSZE zakreślać znakiem „X” wybrany przypadek i punkt oraz ZAWSZE podpisywać składane „Oświadcze-
nie”.
7.Bez względu na wybrany przypadek i punkt odesłać wypełnione „Oświadczenie” w terminie do 7 dni  od otrzymania dru-
ków.  Nieodesłanie „Oświadczenia” w terminie  będzie potraktowane jako niewywiązanie się z realizacji obowiązku z art. 78
ust. 4 i 5 ustawy p.r.d. co moŜe zaskutkować zastosowaniem grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł
wg przypadku III „Oświadczenia” lub skierowaniem sprawy do sądu. 
8.„ Oświadczenie” prosz ę wysła ć poczt ą. 
9.Grzywnę nałoŜoną mandatem karnym, proszę opłacać po jego otrzymaniu (druczek w formacie A6). W tym celu moŜna
korzystać ze wszystkich dostępnych moŜliwości przekazywania środków pienięŜnych podając w tytule operacji numer man-
datu.
10. NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO NA tzw.  „FIRMĘ”.
11. Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia dołączać do otrzymanego formularza „Oświadczenia”.


