
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UMIESZCZONĄ NAD KOPIĄ ŚWIADECTWA LEGALIZACJI

O Ś W I A D C Z E N I E

PRZYPADEK I   -   wypełnia kierujący pojazdem                 Sygn: sygnatura

       Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z treścią wezwania przesłanego do właściciela/uŜytkownika pojazdu o nr rejestracyjnym …...................................

Kierującym  pojazdem  wskazanym  w  w/w  wezwaniu,  który  przekroczył  dozwoloną  prędkość  o  …............................ km/h  byłem  ja,  co

potwierdzam własnoręcznym  podpisem.

 

1. □ WyraŜam zgod ę  na ukaranie mnie grzywn ą  i  przyjmuj ę  mandat karny kredytowany w wysoko ści  wartoscmandatu zł  oraz

iloscpunktowkarnych  punkt/-y/-ów karny/-e/-ych za czyn z art. 92a kodek su wykrocze ń  (Dz. U. z 2010 r. Nr  46, poz. 275 ze zm.).

Prosz ę wypełni ć dane na drugiej stronie

2. □ Wiem, Ŝe mam prawo odmówi ć przyj ęcia mandatu karnego z czego korzystam i wnosz ę o skierowanie post ępowania na drog ę

sądową. 
W razie odmowy przyjęcia grzywny proszę o wypełnienie danych na drugiej stronie oraz nadesłanie wyjaśnień z podaniem przyczyny odmowy. (art.
97 § 2 w     zw. z art. 99 kpw)

Prosz ę wypełni ć dane na drugiej stronie
                                  ..……..……….…………….
                                 IMI Ę I NAZWISKO KIERUJ ĄCEGO POJAZDEM                

 (CZYTELNIE)                                                

PRZYPADEK II - wypełnia właściciel / uŜytkownik pojazdu wskazując 
kierującego lub innego uŜytkownika.

   Świadom treści art. 78 ust. 4 i 5 (tekst w instrukcji) ustawy prawo o ruchu drogowym oświadczam, Ŝe osobą ( wstawić znak „X” )

1. □  kieruj ącą pojazdem

2. □  uŜytkuj ącą pojazd, ale nie kierującą nim

                                                o nr rej. nrrejestracyjny, którym popełniono wykroczenie drogowe opisane w wezwaniu jest

 ………………………………………….………….…………………………………………………..……….,
(imię i nazwisko kierującego/nazwa użytkownika)*

        którego pozostałe dane przedkładam w oparciu o załączony formularz     na drugiej stronie  .     

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

IMI Ę I NAZWISKO WŁA ŚCICIELA/U śYTKOWNIKA*         

(CZYTELNIE)                                               

PRZYPADEK III - wypełnia właściciel / uŜytkownik pojazdu, który 
  nie wskazuje kierującego.

      Oświadczam, Ŝe pojazd, którym popełniono wykroczenie opisane w wezwaniu, nie został uŜyty wbrew mojej woli i wiedzy przez nieznaną mi

osobę, czemu nie mogłem/-am zapobiec, lecz nie wskaŜę uprawnionemu organowi, komu powierzono pojazd do kierowania lub uŜytkowania

w oznaczonym czasie. 

1. □ W związku z powy Ŝszym wyra Ŝam zgod ę na ukaranie mnie grzywn ą i przyjmuj ę mandat karny kredytowany w wysoko ści do 500

zł,  tj. za czyn z art. 96 § 3 kodeksu wykrocze ń  (Dz. U. z 2010 r. Nr  46, poz. 275 ze zm.). 

Wykroczenie to nie podlega wpisowi do ewidencji pun któw karnych.

Prosz ę wypełni ć dane na drugiej stronie

2. □ Wiem, Ŝe mam prawo odmówi ć przyj ęcia mandatu karnego z czego korzystam i wnosz ę o skierowanie post ępowania na drog ę

sądową.                

W razie odmowy przyjęcia grzywny proszę o wypełnienie danych na drugiej stronie oraz nadesłanie wyjaśnień z podaniem przyczyny odmowy.

(art. 97 § 2 w zw. z art. 99 kpw)
Prosz ę wypełni ć dane na drugiej stronie

           ……..…….………………….
*niepotrzebne skreślić

                    IMI Ę I NAZWISKO WŁA ŚCICIELA/U śYTKOWNIKA*                   

(CZYTELNIE)                                                        



*niepotrzebne skreślić

Proszę wpisać wybrany                             przypadek …………  punkt  ………………… 

następnie zapoznać się z pouczeniami, po czym DRUKOWANYMI LITERAMI uzupełnić dane

 kierującego pojazdem/właściciela/uŜytkownika pojazdu*

Wypełnić OBOWIĄZKOWO w przypadku odmowy przyj ęcia mandatu 
na okoliczność sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu (art.  57 § 3 pkt 2 kpw;  art. 33 kw)

DANE DO WNIOSKU DO SĄDU (przypadek I pkt 2 lub przypadek III pkt 2)

P O U C Z E N I A
Art. 45 § 1 kw: Karalność wykroczenia ustaje, jeŜeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeŜeli w tym okresie wszczęto postępowanie,
karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.
Art. 38 § 2 kpw: Przy pierwszym wysłuchaniu oraz w wypadku, o którym mowa w art. 54 § 7, osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia
ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju albo
jeŜeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uwaŜa się za doręczone, o czym naleŜy ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w
protokole, o którym mowa w art. 54 § 6, lub w notatce wskazanej w art. 54 § 7.

1. Aktualne miejsce pracy (nazwa i adres zakładu) i wg oświadczenia dochody miesięczne brutto: …………………………….…………

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

2. Źródło utrzymania jeśli nie pracuje: …………………………………………………………………………….………………………………………………………………

3. Stan cywilny: ………………………………  Liczba dzieci i ich wiek: ……………………………….  Liczba osób na utrzymaniu: ……………………

4. Stan majątkowy: …………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                           ………..

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

             (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / kierującego pojazdem)*

DANE SPRAWCY WYKROCZENIA LUB DANE OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO POJAZD DO UśYTKOWANIA
P O U C Z E N I A

Art. 97  § 2 kpw:  Sprawca wykroczenia moŜe odmówić przyjęcia mandatu karnego.
Art.  99 kpw:  W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałoŜonej mandatem zaocznym, organ,
którego funkcjonariusz nałoŜył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym naleŜy zaznaczyć, Ŝe obwiniony odmówił przyjęcia
mandatu albo nie uiścił grzywny nałoŜonej mandatem zaocznym, a w miarę moŜności podać takŜe przyczyny odmowy.
Art. 100 kpw: Ściąganie grzywny nałoŜonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu  egzekucyjnym w administracji (…).

Imię       Nazwisko

Nazwisko panieńskie      Nazwisko panieńskie matki

Imię matki                                                                                                   Imię ojca

Miejsce urodzenia kierującego/uŜytkownika*                               Marka pojazdu

 P E S E L                                                                                           Seria i numer dowodu osobistego

Organ wydający dowód osobisty  

Nr prawa jazdy (5)                                                                                         Nr blankietu prawa jazdy (13 lub pod kodem kreskowym)

Data wydania prawa jazdy (4a)                  Data wydania uprawnienia (10)                Kategoria prawa jazdy (9)

Oświadczam, Ŝe osoba kierująca posiada uprawnienia do kierowania pojazdem(wstawić znak „X”).  □ TA K       □ NIE

Pouczony/a o treści art. 38 § 2 kpw oświadczam, Ŝe adresem dla doręczeń   kierującego/właściciela/uŜytkownika*   w kraju jest:  

ulica/miejscowość*, numer domu/mieszkania

 Kod pocztowy                      Poczta                                                                         Telefon kontaktowy

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

              miejscowość                                        data                                        (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / kierującego pojazdem)*


