
 
 
 

WYPEŁNI Ć TYLKO W PRZYPADKU O ŚWIADCZENIA NR 1 LUB NR 3 
 prosimy o czytelne wypełnienie wszystkich elementów oświadczenia 

      

Nr PESEL:  

Imię i nazwisko:…………………….……………………….……………………………………………………………….… 

Imię ojca:……….……………… Imię matki: …………….…….…..Nazwisko rodowe matki:……………………………… 

Miejsce urodzenia:……….……………………………… Nr telefonu:  

Ulica i nr......................................................................................................................................................................................  

Kod pocztowy....................................Miasto........................................................ Powiat.......................................................... 

Seria i nr dowodu osobistego: 
 

Organ wydający prawo jazdy................................................................................................................................................. 
(patrz punkt 4c – przód blankietu)  

Numer prawa jazdy                                          Kategoria 
(patrz punkt 5 – przód blankietu)                 (patrz pkt 9 - tył  blankietu, tabela) 

Data wydania prawa jazdy                           Data pierwszych uprawnień 
(patrz punkt 4a – przód blankietu)                           (patrz punkt 10 – tył blankietu) 

 
Numer blankietu prawa jazdy         
 (patrz przy kodzie kreskowym – tył blankietu, wypełnić wg wzoru A 1234567) 

 
 
Numer rejestracyjny........................................................ Marka pojazdu.............................................................................. 

 
 

P O U C Z E N I E 
1. W związku z popełnionym wykroczeniem Straż Miejska w Częstochowie, zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o 
Wykroczenia (dalej: „kpow”), nałoży grzywnę na sprawcę wykroczenia w drodze mandatu karnego, który dobrowolnie podda się karze. 
2. Ze względu na dużą uciążliwość dla Pana/Pani/Państwa związaną z wezwaniem, na podstawie art. 54 § 7 ustawy kpow Straż Miejska w 
Częstochowie odstąpiła od przesłuchania Pana/Pani w charakterze osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Wobec powyższego został/a 
Pan/Pani zobowiązana do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powyższego wezwania. Chcąc skorzystać z tej możliwości, może 
Pan/Pani/Państwo wypełnić załączone oświadczenie  nr 1, 2 lub 3 oraz wysłać je listem na adres Komendy Straży Miejskiej, w terminie do 7 dni 
od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Równocześnie może Pani/Pan/Państwo złożyć stosowne dodatkowe wyjaśnienia pisemne. 
Niewypełnienie powyższych obowiązków w przypisanym terminie spowoduje konieczność osobistego Pani/Pana przesłuchania przez 
oskarżyciela publicznego, a w efekcie również ewentualnego skierowania wniosku o ukaranie w formie wyroku sądowego do właściwego 
miejscowo Sądu Rejonowego. Dla możliwości ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym kredytowanym niezbędnym jest wyrażanie 
przez sprawcę woli dobrowolnego ukarania w ww. trybie. W tym celu sprawca może wypełnić oświadczenie nr 1 lub 3 (wariant I) lub złożyć 
odpowiednie oświadczenia pisemne lub złożyć zeznania ustnie do protokołu w siedzibie Straży. 
3. Właściciel/posiadacz pojazdu na mocy art. 78ust.4 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012 poz. 1137) zobowiązany jest na wezwanie 
uprawnionego organu do wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w danym czasie. 
4. Osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane 
pod ostatnio znanym adresem w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone (art. 38 § 2 KPOW). 
5. Straż Miejska w Częstochowie jest organem uprawnionym do żądania informacji od właściciela/posiadacza pojazdu określonych w art. 78 ust. 
4 ustawy prawo o ruchu drogowym na podstawie art. 129b ust. 3 pkt. 7 ww. ustawy. 
6. Ukarany, wypełniając ośw. nr 1 (wariant I) lub ośw. nr 3 (wariant I) oraz potwierdzając odbiór mandatu karnego kredytowanego, wyraża 
zgodę na jego przyjęcie i na uiszczenie określonej w nim grzywny. 
7. Na podstawie art. 97 § 2 kpow sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Odmowa przyjęcia mandatu, zgodnie z art. 
99 kpow, skutkować będzie wystąpieniem przez Straż Miejską z wnioskiem o ukaranie do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego.  
8.  Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.  
9.  Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku ponosi koszty opłat manipulacyjnych. 
10. Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu (art. 98 § 3 kpow), 
brak uiszczenia grzywny w ww. terminie powodować będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym (art. 100 kpow)  
12. W razie bezprawnej odmowy udzielenia informacji przez właściciela/posiadacza pojazdu na wezwanie Straży Miejskiej oraz odmowy 
przyjęcia mandatu Straż prowadzić będzie dalsze postępowanie zgodnie z właściwością. 
               

  ………………………………………..................... 
          czytelny podpis 

 


