Nr rej pojazdu………………………………..
Proszę wypełnić oświadczenie, niepotrzebne skreślić, uzupełnić dane na drugiej stronie, podpisać oświadczenie i wypełnione odesłać pocztą albo za pomocą poczty elektronicznej np. w postaci skanu lub zdjęć lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od otrzymania korespondencji w celu zapewnienia sprawności postępowania.
Proszę zaznaczyć znakiem „X" przypadek I, II lub III oraz punkt 1 lub 2
OŚWIADCZENIE
PRZYPADEK I wypełnia kierujący pojazdem
□ Oświadczam, że zapoznałem się z treścią raportu z fotoradaru. Kierującym pojazdem wskazanym w tym raporcie, który przekroczył dozwoloną prędkość o	
(	/	) km/h jestem Ja, co potwierdzam własnoręcznym podpisem
(imię i nazwisko sprawcy wykroczenia)
	[]w	związku z powyższym zgadzam się na ukaranie grzywną i przyjmę mandat kredytowany w wysokości	zł oraz wiem, że

otrzymam	punkt/-y/-ów karny/-e/-ych, tj. z art. 92a kw w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy PRD
	[ [W związku z powyższym wiem że mam prawo odmówić przyjęcia grzywny i korzystam z niego. Wtem również, że w takiej sytuacji sprawa zostanie skierowana do Sądu.

W razie odmowy przyjęcia grzywny proszę o wypełnienie (lanych na drugiej stronie oraz nadesłanie wyjaśnień z podaniem przyczyny odmowy, (art 97§2wzw.zart 99kpw)
Proszę wypełnić dane na drugiej stronie.	 	
	 		data	czytelny podpis kierującego pojazdem
PRZYPADEK II
wypełnia właściciel / użytkownik pojazdu wskazując kierującego pojazdem lub innego użytkownika.
□ Świadom treści art. 78 ust. 4 i 5 ustawy prawo o ruchu drogowym („właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec") oświadczam, że osobą
 kierującą pojazdem
	 użytkującą pojazd o nr rej	którym popełniono wykroczenie drogowe opisane w raporcie ze zdarzenia jest:
(imię i nazwisko kierującego lub nazwa użytkownika)
którego pozostałe dane w zakresie posiadanej wiedzy przedkładam w oparciu o załączony formularz na drugiej stronie,
		data	czytelny podpis składającego oświadczenie
PRZYPADEK III wypełnia właściciel / użytkownik pojazdu, który nie potrafi wskazać kierującego
| | Oświadczam, że pojazd, którym popełniono wykroczenie opisane w raporcie, nie został użyty wbrew mojej woli i wiedzy przez nieznaną mi osobę, czemu nie mogłem/-am zapobiec, ale nie podam kto nim kierował, mimo że jako właściciel / użytkownik* pojazdu jestem zobowiązany/-a wskazać uprawnionemu organowi komu go użyczyłem/-am do kierowania.
	Qw związku z powyższym zgadzam się na ukaranie grzywną i przyjmę mandat kredytowany w Wysokości	zł., tj. za

wykroczenie z art. 96 § 3 kw (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm., wykroczenie to nie podlega wpisowi do ewidencji punktów karnych).
	I l W związku z powyższym wiem że mam prawo odmówić przyjęcia grzywny i korzystam z niego. Wiem również, że w takiej sytuacji sprawa zostanie skierowana do Sądu.

W razie odmowy przyjęcia grzyw/ty proszę o wypełnienie danych na drugiej stronie oraz nadesłanie wyjaśnień z podaniem przyczyny odmowy, (art 97§2wzw.zart 99 kpw)
Proszę wypełnić dane na drugiej stronie.			
		data	czytelny podpis właściciela/użytkownika*
O
Proszę wpisać wybrany	* niepotrzebne skreślić
Przypadek	punkt………….
następnie zapoznać się z POUCZENIAMI, po czym DRUKOWANYMI literami uzupełnić dane kierującego pojazdem / właściciela pojazdu / użytkownika pojazdu*
DANE DO MANDATU
POUCZENIA
Art. 45 § 1 kw: Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 łat od popełnienia czynu.
Art. 38 § 2 kpw: Przy pierwszym wysłuchaniu oraz w wypadku, o którym mowa w art. 54 § 7, osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysiane pod ostatnio znanym adresem w kraju albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone, o czym należy ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w protokole, o którym mowa w art. 54 § 6, lub w notatce wskazanej w art. 54 § 7.
Art. 97 § 2 kpw: Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.
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.
Art. 100 kpw: ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (...)
Nr telefonu □□□□□□□□□	PESEL □□□□□□□□□□□
	Imię i Nazwisko kierującego / właściciela / użytkownika*:	
	Imiona rodziców (nazwisko rodowe matki): 	
	Data i miejsce urodzenia: 	
	Nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości

5. Numer Drawa jazdy	 Numer blankietu
(puzycja nr 5)	(pr-y kodzie kreskowym)
Data wydania	 Data uprawnień	
(pozycja nr -ta)	(pozycja nr J 0)
Kategoria	 Wystawca	
6. Pouczony o treści art. 38 § 2 kpw oświadczam, że adresem dla doręczeń kierującego/  właściciela/ użytkownika * (* niepotrzebne skreślić) w kraju jest: (dokładny adres ) 	
	(podpis osoby składającej oświadczenie I kierującego pojazdem)*
Wypełnić OBOWIĄZKOWO w przypadku odmowy przyjęcia grzywny
na okoliczność sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu (art 97 § 2, art. 99, art 57 § 3 pkt 2 kpw; art 33 kw)
DANE DO WNIOSKU DO SĄDU
INFORMACJA
Wypełnienie wszystkich pól zwłaszcza danych o sytuacji rodzinnej i materialnej w tym źródłach utrzymania poprzez określenie miejsca zatrudnienia i wysokości dochodów, pozwoli na
podjecie optymalnej decyzji w kwestii określenia wysokości kary grzywny lub też odstąpienia od jej wymierania. Dlatego też bardzo proszę o podanie niezbędnych danych,
a w przypadku chęci złożenia dodatkowych wyjaśnień proszę dołączyć je jako załącznik do niniejszego oświadczenia. (Art 33 kw)
1. Aktualne miejsce pracy (nazwa i adres zakładu) i wg oświadczenia dochody miesięczne brutto:
	Źródło utrzymania jeśli nie pracuje:	
	Stan cywilny:	Liczba dzieci i ich wiek:	 Liczba osób na utrzymaniu:
	Stan majątkowy	

(podpis osoby składającej oświadczenie / kierującego pojazdem)*
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANĄ KORESPONDENCJĄ
Proszę zapoznać się z treścią całej dokumentacji - przeczytać z uwagą.
Proszę koniecznie składać oświadczenie na przesłanych drukach.
	Proszę wypełnić oświadczenie drukowanymi literami wybierając tylko jeden z 3 przypadków oraz jeden z 2 punktów. A. Proszę zawsze zakreślać znakiem „X" wybrany przypadek i punkt.
	Bez względu na wybrany przypadek i punkt proszę odesłać „oświadczenie" w terminie 7 dni od otrzymania korespondencji. Nieodesłanie oświadczenia w terminie będzie potraktowane przez Straż jako niewywiązanie się z obowiązku określonego w dyspozycji art. 78 ust. 4 i 5 ustawy PRD co może skutkować zastosowaniem grzywny w postępowaniu mandatowym z art.96§3 Kodeksu wykroczeń w wysokości do 500 zl lub skierowaniem sprawy do sądu.
Proszę zawsze podpisywać składane oświadczenie.
	Wypełnione oświadczenie można wysłać za pomocą poczty albo pocztą elektroniczną (w postaci zeskanowanej lub zdjęć wypełnionego druku). Oświadczenie można także przesłać faksem lub złożyć osobiście w komendzie Straży.
	Proszę odesłać tylko dwie wypełnione strony formularza „Oświadczenia".
	Ewentualne wyjaśnienia proszę dołączać do otrzymanego formularza „Oświadczenia".
	Postępowanie mandatowe może mieć zastosowanie tylko wobec osób fizycznych.
	Grzywnę nałożoną mandatem karnym, proszę opłacić po jego otrzymaniu (druczek w formacie A6). W tym celu można korzystać ze wszystkich dostępnych możliwości przekazywania środków pieniężnych podając w tytule operacji numer mandatu.


