
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANĄ DOKUMENTACJĄ 
 
 
 

1. Prawo wgl ądu do akt sprawy o wykroczenie przysługuje dopiero w sądzie – z chwil ą zawiadomienia o terminie pierwszej rozprawy (art. 6 7 § 
 

2 oraz art. 38 § 1 kpw w zw. z art. 156 § 1-4 kpk).  
 

2.  Art. 78 ust.4 ustawy PRD „Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub 
 

używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.” 
 

3.  Art. 78 ust.5 ustawy PRD  „W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest: 1) osoba prawna, 2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
 

prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, 3) jednostka samorządu terytorialnego, 4) spółka kapitałowa w organizacji, 5) podmiot w stanie 
 

likwidacji, 6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, 7) zagraniczna jednostka organizacyjna – do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest 
 

osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby – osoby wchodzące w skład 
 

tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.” 
 

4. Uwaga. Dane w CEPIK mog ą być nieaktualne jeśli Pan / Pani / Państwo zbyli pojazd wskazany w raporcie i nie są już jego właścicielami proszę o 

przesłanie dokumentu potwierdzającego ten fakt np. kserokopi ę umowy kupna-sprzeda ży, faktury itp. Proszę także, jeśli od daty przeniesienia 

własności minęło więcej jak 30 dni, a nabywca nie przerejestrował tego pojazdu na siebie, zgłosić ten fakt Straży Gminnej (Miejskiej) lub Policji 

właściwej ze względu na Pana / Pani / Państwa miejsce zamieszkania, ponieważ stanowi to wykroczenie z art. 97 kw w zw. z art. 78 ust. 2 pkt 1 

ustawy PRD. 

5. Prosz ę KONIECZNIE składać „Oświadczenie” na przesłanych drukach wybierając tylko JEDEN z 3 przypadków oraz tylko JEDEN z 2 punktów.  
 

6. Prosz ę ZAWSZE zakreślać znakiem „X” wybrany przypadek i punkt oraz ZAWSZE podpisywać składane „Oświadczenie”. 
 

7. Bez względu na wybrany przypadek i punkt odesłać  wypełnione „Oświadczenie” w terminie do 7 dni od otrzymania druków. Nieodesłani e 
 

„Oświadczenia” w terminie będzie potraktowane jako niewywiązanie się z realizacji obowiązków, o których mowa powyżej co może skutkować 
 

grzywną w postaci mandatu wg przypadku III „Oświadczenia” lub skierowaniem sprawy do sądu. 
 

8. „ Oświadczenie” można wysła ć poczt ą albo poczt ą elektroniczn ą (strazmiejska@brzeziny.pl) w postaci skanu lub zdj ęć wypełnionego 

„Oświadczenia”. Można też „Oświadczenie” przesłać faxem. 

9. Ze względu na ograniczoną pojemność skrzynki email prosz ę TYLKO o przesyłanie wypełnionych  dwóch stron „Oświadczenia”. 
 

10. Grzywnę nałożoną mandatem karnym, proszę opłacać po jego otrzymaniu (druczek w formacie A6). W tym celu można  korzystać ze wszystkich 

dostępnych możliwości przekazywania środków pieniężnych podając w tytule operacji serię i numer mandatu. 

11. NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO NA tzw. „FIRMĘ”. 
 

12. W celu uproszczenia procedury, w miarę możliwości zaleca się, aby załączony druk oświadczenia, wypełniła bezpośrednio osoba, która w chwili 

wykroczenia kierowała pojazdem. W przeciwnym razie procedura będzie wydłużona i może dojść do przekroczenia terminów określonych w art. 97 

§ 1 kpw, co spowoduje niemożność nałożenia mandatu i konieczność skierowania sprawy do sądu rejonowego. Pociągnie to za sobą dodatkowe 

koszty postępowania (które co do zasady ponosi obwiniony) oraz ewentualną  uciążliwość  w postaci konieczności stawiennictwa uczestników 

postępowania (w tym również właściciela pojazdu) przed sądem. 

13. Ewentualne dodatkowe wyjaśnienia dołączać do otrzymanego formularza „Oświadczenia”. 


