
Proszę o czytelne wypełnienie 

rubryk literami                                                                               Do Komendanta Straży Gminnej 

 DRUKOWANYMI                                                                               ul. Mickiewicza 21 

                                                                                                          72-344 Rewal 

 

SG.5521.R . ..……….. . 20…… . A.S.                                                             Dnia……………………. 
                     (sygnatura) 

                                                                OŚWIADCZENIE 

   Przyznaję się/nie przyznaję się 
*
 do popełnionego wykroczenia drogowego z art. 92a Kodeksu 

Wykroczeń polegającego na przekroczeniu dozwolonej prędkości o ……………. km/h 

                                                                               

w dniu……………...…… pojazdem marki ……………….………..….. o nr rej. ……………………………… 

 

  o godz.………………… w miejscowości…………………………….ul………………………….…………… 
                                                                                 (należy przepisać dane z wezwania ) 

Pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatu (Art. 97 § 2 kpw ) odmawiam jego przyjęcia i wiem ,że 

przeciwko mnie zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gryficach  

(w miarę możności na drugiej stronie proszę podać przyczynę odmowy) 

 

Imię i nazwisko( nazwisko rodowe)………………………………………..……………….…………………….. 

imię ojca i matki, ……………………………………………………………………………….………………… 

nr PESEL……………………………………… nr dow. osob…………………………………………………… 

miejsce urodzenia……………………..………… nazw. rodowe matki……………………..……………..…….  

adres zamieszkania………………………………………………………………………….………………….…. 
                                                                (proszę podać kod pocztowy , miejscowość ,ulice nr domu , nr mieszkania) 

 

adres do korespondencji……………………………………………………………………….………..………… 
                                                                (proszę podać kod pocztowy , miejscowość ,ulice nr domu , nr mieszkania) 

Dane z prawa jazdy: (w nawiasach pozycje pod którymi występują żądane dane na blankiecie prawa jazdy) 

nr prawa jazdy (5)      ……..……………………………… kat(9)…………………….………………………….. 

data  wydania(4a)…………………………….data pierwszych uprawnień(10)………………………..…………. 

nr blankietu prawa jazdy(13)…….. …………………Organ wydający (4c)..…………………………………….    

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

                                                                                                            (czytelny podpis składającego oświadczenie) 

Pouczenie: 

1. Art. 97 § 2 kpw: „Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.”  

2. Art. 99 kpw: „W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej 

mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku 

tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w 

miarę możności podać także przyczyny odmowy.” 

3. Zgodnie z treścią art. 38 § 2 kpw ma Pan/i obowiązek wskazania adresu dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego, 

pismo wysłane pod ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone. 

4. Oświadczenie można napisać własnoręcznie nie korzystając  z niniejszego druku, niezależnie od treści oświadczenia należy 

podać dane osobowe wymienione w powyższych rubrykach. Komendant Straży może nie zgodzić się z wysokością 

zaproponowanego mandatu 

sporządzenie wniosku o ukaranie, przeciwko ujawnionemu sprawcy wykroczenia, do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca 

zdarzenia 

5. Dalsze postępowanie na podstawie art. 99 , art. 54 § 6 i 7 KPoW 
. 

Proszę wypełnić czytelnie 

wszystkie rubryki literami 

DRUKOWANYMI 

 


