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ZAŁĄCZNIK
FORMULARZ ZAWIADOMIENIA O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA,
o którym mowa w art. 6

[STRONA TYTUŁOWA]
[Nazwisko/nazwa, adres i numer telefonu nadawcy] [Nazwisko/nazwa i adres adresata]

ZAWIADOMIENIE
o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia drogowego w … [nazwa państwa członkowskiego, w którym
zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie]
[powyższy tekst zamieszczony jest na stronie tytułowej we wszystkich oficjalnych językach UE]

STRONA 2
W dniu [data ] popełnione zostało wykroczenie drogowe z udziałem pojazdu o numerze rejestracyj
nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., marki , model ........, które zostało wykryte przez ........[nazwa właściwego organu].
Jest Pan/Pani zarejestrowany(-a) jako posiadacz dowodu rejestracyjnego wyżej wymienionego pojazdu.
Istotne szczegółowe informacje dotyczące przestępstwa lub wykroczenia przedstawione są poniżej na stronie
3.
Wysokość kary pieniężnej odpowiadającej temu wykroczeniu wynosi ........................... / waluta krajowa.
Termin płatności upływa z dniem ..................................................................................................
Jeżeli nie uiści Pan/Pani kary pieniężnej, jest Pan/Pani zobowiązany(-a) do wypełnienia załączonego formula
rza odpowiedzi (strona 4) i wysłania go na wskazany adres. Formularz odpowiedzi może być przekazany przez
[właściwy organ państwa popełnienia przestępstwa lub wykroczenia] [właściwemu organowi państwa za
mieszkania] w celu wykonania decyzji nakładającej karę.
INFORMACJE
Sprawa ta zostanie zbadana przez właściwy organ w państwie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
Jeżeli wykroczenie w tej sprawie nie jest ścigane, zostanie Pan/Pani o tym poinformowany(-a) w ciągu 60
dni od dnia wpłynięcia formularza odpowiedzi.
Jeżeli wykroczenie w tej sprawie jest ścigane, zastosowanie ma następująca procedura:
[Wypełnia państwo, w którym zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie: procedura, jaka zostanie
zastosowana, szczegółowe informacje dotyczące możliwości i procedury odwołania się od decyzji o wszczę
ciu postępowania w tej sprawie. Te szczegółowe informacje obejmują w każdym przypadku: nazwę i adres
organu odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania w tej sprawie; termin płatności; nazwę i adres wła
ściwego organu odwoławczego; ostateczny termin składania odwołania].
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STRONA 3
ISTOTNE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA

a)

Dane pojazdu, z udziałem którego zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie:
numer rejestracyjny:
państwo rejestracji:
marka i model:

b)

Dane dotyczące przestępstwa lub wykroczenia:
miejsce, dzień i godzina popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub wykroczenia:
nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu, niezastosowanie pasów bezpieczeństwa lub niezas
tosowanie systemu mocowania dla dzieci, niezatrzymanie się na czerwonym świetle (1)
szczegółowy opis przestępstwa lub wykroczenia:
odniesienie do odpowiednich przepisów prawnych:
opis dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, albo odniesienie do dowodu:

c)

Dane dotyczące urządzenia wykorzystanego do wykrycia przestępstwa lub wykroczenia (2)
typ urządzenia do wykrywania nadmiernej prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu, niezatrzymania się
na czerwonym świetle lub niestosowania pasów bezpieczeństwa (1):
specyfikacja urządzenia:
numer identyfikacyjny urządzenia:
data ważności ostatniego pomiaru:

d)

Wynik zastosowania urządzenia:
[przykład dotyczący nadmiernej prędkości; inne przestępstwa lub wykroczenia zostaną dodane:]
prędkość maksymalna:
zmierzona prędkość:
zmierzona prędkość dostosowana z uwzględnieniem marginesu błędu:

(1) Niepotrzebne skreślić.
(2) Nie dotyczy, jeżeli nie było stosowane żadne urządzenie.
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STRONA 4
FORMULARZ ODPOWIEDZI
(proszę wypełnić drukowanymi literami i zaznaczyć właściwą opcję)
A. Tożsamość kierowcy:
Czy kierował Pan/ kierowała Pani pojazdem w momencie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
(tak/nie)
Jeżeli tak, proszę wypełnić poniższe rubryki:
—

nazwisko i imię:

—

miejsce i data urodzenia:

—

numer prawa jazdy: ............................... wydane w dniu (data) ............................... w (miejsce):

—

adres:

Jeżeli nie kierował Pan/ kierowała Pani pojazdem w momencie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
czy jest Pan/Pani w stanie określić tożsamość kierowcy
(tak/nie)
Jeżeli tak, proszę wypełnić poniższe rubryki dotyczące kierowcy:
—

nazwisko i imię:

—

miejsce i data urodzenia:

—

numer prawa jazdy: .............................. wydane w dniu (data) .............................., w (miejsce):

—

adres:

B.

Lista pytań

(1) Czy pojazd marki ........, o numerze rejestracyjnym ........ jest zarejestrowany na Pana/Pani nazwisko?
tak/nie
Jeżeli nie, posiadaczem dowodu rejestracyjnego jest:
(nazwisko, imię, adres)
(2) Czy przyznaje się Pan/Pani do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia?
tak/nie
(3) Jeżeli nie przyznaje się Pan/Pani, lub jeżeli odmawia Pan/Pani podania tożsamości kierowcy, proszę wy
jaśnić dlaczego::
Proszę wysłać wypełniony formularz w ciągu 60 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do na
stępującego organu
na poniższy adres:

23.2.2010

