
Nr ew. ……………………………….   Częstochowa, dnia …........…..........…..…….......... 
 

 
 
       Pan / Pani / Firma: 

………………………………………………………...… 

…………………………………………………...……… 

……………………………………………...…………… 

W E Z W A N I E 
W związku z prowadzonymi czynnościami  przez Straż  Miejską w Częstochowie  na zasadzie art. 78 ust. 4 w zw. z art. 

129b ust. 3 pkt 7 ustawy prawo o ruch drogowym  (Dz.U.2012.1137) wzywam  Pana/Panią do udzielenia w formie pisemnej 
informacji komu jako właściciel/posiadacz pojazdu marki ….................................................................................... nr  
rej…..................................... powierzył Pan/Pani ww. pojazd do kierowania/używania w dniu ………………. o godz. ………………..  
, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego wezwania. 

W dniu ………………..………. o godzinie …………………..…… pojazdem marki 
........................................................................... o nr rej...................................... popełniono wykroczenie drogowe polegające na 
przejechaniu na czerwonym świetle. Wykroczenie to zostało zarejestrowane przez urządzenie do samoczynnego pomiaru i rejestracji 
wykroczeń. 
 
 
Załączniki:     Wykonano w 2 egz.: 
 - zdjęcie nr ………………………,  1. Adresat 
 - druk oświadczenia nr 1, 2, 3, 4 i 5  2. a/a 
 

 
Pouczenie o treści przepisów: 
Art. 92 § 1 KW- Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli 
ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. 
Art. 96 § 1 KW- Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza: 
[…] podlega karze grzywny. 
Art. 96 § 3 KW- Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub 
używania w oznaczonym czasie. 
Art. 129b PRD  
1. Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych 
(miejskich). 
2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec: 
1) kierującego pojazdem: 
a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym, 
b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego; 
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 
c) ruchu pieszych. 
3. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do […]: 
7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. 
 
Dodatkowa informacja prawna: 
 
1.Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem z dnia 12 marca 2014r. w sprawie o sygn. akt P 27/13 potwierdził konstytucyjność (zgodność z przepisami konstytucji 
RP) art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń. 
2.Straży gminnej (miejskiej) przysługuje prawo karania w drodze mandatów karnych właścicieli/posiadaczy pojazdów za odmowę wskazania przez 
wezwanego właściciela/posiadacza pojazdu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w danym czasie tj. za czyn spenalizowany w art. 96 par. 3 
kodeksu wykroczeń. Straż Gminna (Miejska) jest również uprawniona do kierowania wniosków o ukaranie za ww. wykroczenia. 
3.Powyższe znajduje oparcie w aktualnym stanowisku judykatury - Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia. 02.04.2014r. o sygn. akt: V KK 378/13 potwierdził, iż 
Straż Gminna (Miejska) uprawniona jest do żądania od właścicieli /posiadaczy pojazdów na podstawie art. 78 ust. 4 i 5 ustawy prawo o ruchu drogowym w 
zw. z art. 129b ww. ustawy, udzielenia informacji, komu właściciel/posiadacz pojazdu powierzył ww. pojazd do kierowania lub używania w danym czasie, jak 
również uprawniona jest do karania za ww. wykroczenia w drodze mandatów karnych oraz składania wniosków o ukaranie do sądu, jako oskarżyciel 
publiczny. 

 
Dodatkowa informacja dla właściciela/użytkownika/kieruj ącego pojazdem: 

 
1. Telefon ............................................................ czynny w godzinach .......................................................................................... 
 
2. Adres email ........................................................................................ 
 
3. Godziny przyjmowania interesantów ................................................. 
 
4. Adres siedziby Wydziału Ruchu Drogowego Straży Miejskiej .................................................................................................. 
 
5.Informacje dotyczące urządzenia dostępne są na stronie internetowej ........................................................................................ 
 

 
 
 

 
 
 


