
 
Znak sprawy: SG.ST.7226………………………..….…………, Data wykroczenia …………………………………….  

(D O     O D E S Ł A N I A) 
 
Proszę wypełnić jedno z oświadczeń nr 1,2,3,4, lub 5, wypełniając pola właściwymi danymi DRUKOWANYMI 
LITERAMI. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy odesłać pocztą na adres: Straż Gminna Dobra 72-002 DOŁUJE 
ul. Daniela 32 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od otrzymania.  
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/POSIADACZA POJAZDU EWENTUALNIE KIERUJĄCEGO POJAZDEM 

 
1. Oświadczam,  że wykonane przez fotoradar zdjęcie znajdujące się w załączonym do wezwania raporcie przedstawia 

mnie jako osobę kierującą pojazdem o numerze rejestracyjnym ………………... Moje dane osobowe to: 
Nazwisko i imiona: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Imię ojca:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Imię matki:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PESEL:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Miejsce urodzenia:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Ewentualny telefon kontaktowy: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Dokument tożsamości, seria i nr dokumentu: d.osobisty/p.jazdy/paszport/inny (podać jaki)*  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres zameldowania:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres dla doręczeń w kraju (jeżeli jest inny jak powyżej)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Prawo jazdy: POSIADAM/NIE POSIADAM/MAM ZAKAZ PROWADZENIA* POLSKIE/INNE*:  

- numer prawa jazdy/pozwolenia*|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  data wydania |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| kategoria |__|__|__|__|__| 

- organ, który wystawił prawo jazdy/pozwolenie* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

- data pierwszych uprawnień  |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__   Nr blankietu prawa jazdy (kod kreskowy): ................................................ 
 
Biorąc powyższe pod uwagę przyznaję się do popełnienia wykroczenia drogowego, polegającego na przekroczeniu 
prędkości o  ………. km/h i pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatu, wyrażam zgodę na ukaranie mnie 
grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości ………….. zł wraz z ……. punktami karnymi zgodnie z 
obowiązującym taryfikatorem  
 Dodatkowy zakres danych osobowych wynika z § ust.7 i 10 Rozporządzenie MSW z dnia 25.04.2012 r. w sprawie postęp. z kierowcami 
naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Odbiorcą danych jest Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. 
 

...............................................                     ........................................                       .............................................................. 
miejscowość                                                         data                                  czytelny podpis kierującego pojazdem- imię i nazwisko 
       
UWAGA: W przypadku zgody na przyjęcie mandatu będzie on wysłany pocztą -proszę nie wpłacać żadnej kwoty przed 
otrzymaniem mandatu. 
Nie wyrażam zgody na ukaranie mnie mandatem karnym za ww. wskazane wykroczenie drogowe. Wiem, że w 
takiej sytuacji zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Proszę wypełnić załącznik nr 2 -Pisemne 
wyjaśnienia osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia zgodnie z art. 54§ 7 kpow  
 

 ...............................................                     ........................................                       .............................................................. 
miejscowość                                                         data                                  czytelny podpis kierującego pojazdem- imię i nazwisko 

2. Nie jestem ani właścicielem, ani posiadaczem  pojazdu  …………… Przedstawiam dowód na tą okoliczność (umowa 
kupna sprzedaży)  

...............................................                     ........................................                       .............................................................. 
miejscowość                                                         data                               czytelny podpis - imię i nazwisko   

3. Osobą kierującą lub użytkującą  pojazd o numerze rejestracyjnym ………….. w podanym czasie był: 
Imię i Nazwisko :   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|         |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres zamieszkania:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ewentualny telefon kontaktowy:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    lub    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
...............................................                     ........................................                       .............................................................. 
            miejscowość                                                   data                     czytelny podpis właściciela, posiadacza pojazdu- imię i nazwisko 
       

UWAGA: w celu przyśpieszenia procedury wskazana osoba może wypełnić oświadczenie nr 1.  



4. Oświadczam,  że wykonane przez fotoradar zdjęcie  przedstawia pojazd o numerze rejestracyjnym ………….. , 
którego jestem właścicielem / użytkownikiem, posiadaczem/. Oświadczam, że odmawiam wskazać kierującego pojazdem 
(nie jestem  w stanie go wskazać - proszę załączyć ewentualne  dodatkowe wyjaśnienia).  
Biorąc powyższe pod uwagę przyznaję się do popełnienia wykroczenia z art. 96 § 3 Kw: kto  wbrew obowiązkowi 
nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym 
czasie  i   tym samym wyrażam zgodę na przyjęcie grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości ………….. zł.(bez 
punktów karnych) . Jednocześnie zostałem pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatu. 
 
Nazwisko i imiona: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Imię ojca:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Imię matki:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PESEL:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Miejsce urodzenia:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Ewentualny telefon kontaktowy: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Dokument tożsamości, seria i nr dokumentu: d.osobisty/p.jazdy/paszport/inny (podać jaki)*  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres zameldowania:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Adres dla doręczeń w kraju (jeżeli jest inny jak powyżej)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
...............................................                     ........................................                       .............................................................. 
          miejscowość                                                   data                   czytelny podpis właściciela, posiadacza pojazdu- imię i nazwisko 
 
Straż Gminna w Dobrej informuje, że przyjęcie mandatu karnego w związku z art. 96§3 Kodeksu Wykroczeń nie kończy 
postępowania sprawie wykroczenia drogowego. Prowadzone będą dalsze czynności mające na celu ustalenie sprawcy. 
 
Nie wyrażam zgody na ukaranie mnie mandatem karnym za ww. wskazane wykroczenie z art.  96§3 kw. Wiem, że 
w takiej sytuacji zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Proszę wypełnić załącznik nr 2 -Pisemne 
wyjaśnienia osoby podejrzewanej o popełnienie wykroczenia zgodnie z art. 54§ 7 kpow  
 
 ...............................................                     ........................................                       .............................................................. 
miejscowość                                                         data                               czytelny podpis właściciela/użytkownika-imię i nazwisko 
 
 

5. Przedstawiam dowód, że pojazd był użyty wbrew mojej woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie 
mogłem zapobiec / proszę dołączyć stosowny dowód, wyjaśnienia/ 

...............................................                     ........................................                       .............................................................. 
  miejscowość                                              data                                czytelny podpis właściciela/użytkownika-mię i nazwisko 

 
       

 
 
Dodatkowe wyjaśnienia: 
 
 


