Gorzów Wlkp. dnia …............................
……………………………………………
Imię i Nazwisko, (Nazwa firmy)

……………………………………………
Adres zameldowania, (Siedziba firmy)

……………………………………………
Telefon

……………………………………………
Email

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia
Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt mojego udziału1)/udziału pojazdu
należącego do mnie1) w zdarzeniu drogowym oraz zawierającego wskazane w art. 44 ust. 1
pkt 4 Ustawy Prawo o Ruchu drogowym (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Dz.U. 2012
poz. 1137 ze zm.) dane uczestników zdarzenia.
Pojazd marki ………………………………nr rej. …………………… w dniu ……………………..
w miejscowości..…………………………………na ulicy / drodze nr ………………………………
zdarzenie zostało zgłoszone…..……...………………………………………………………………
(nazwa jednostki policji)
2)

Przeznaczenie zaświadczenia:
- Dane niezbędne do przedstawienia firmie ubezpieczeniowej.
- Dane niezbędne do dochodzenia praw przed sądem.3)
- Inne ………………………………………………………………...........................................
Sposób odbioru zaświadczenia:2)
- Osobisty w KWP Gorzów Wlkp.
- Przesłać pocztą na adres wnioskodawcy.
- Przesłać na adres email wnioskodawcy.
……………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Opłatę za wydanie zaświadczenia (w wysokości 17 zł) należy wnieść na poniższy rachunek
bankowy, podstawa prawna (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.
2013 poz. 1282 ze zm.)4)
Tytułem: Dotyczy zdarzenia drogowego …………...……..…………………………………………
(miejsce i data zdarzenia drogowego)

WRD KWP Gorzów Wlkp.
Numer konta Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.:

PKO Bank Polski S.A. Gorzów Wlkp. Należności z tytułu opłaty skarbowej proszę wpłacać
tylko na poniżej wskazany nowy numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu OPŁATY
SKARBOWEJ 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
Oryginał dowodu wpłaty należy okazać do wglądu, kopię dowodu wpłaty proszę dołączyć do
wniosku o wydanie w/w zaświadczenia.
1)
2)
3)

4)

Niepotrzebne skreślić.
Proszę postawić znak X w odpowiedniej kratce.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926
ze zm.) przetwarzanie danych o których mowa w art. 27 ust. 1 dopuszczalne jest jeśli dotyczy danych, które niezbędne są do
dochodzenia praw przed sądem.
Wszystkie dane udostępniane, są zakładom ubezpieczeń w trybie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r.
o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2013 poz. 950 ze zm.) nieodpłatnie.

