
 

Załącznik nr 3 

 

…..............................................................                 Chełmno, dnia …………....................... 
Imię i Nazwisko 
…..............................................................                  
Adres 

…..............................................................                  Komendant Powiatowy Policji 
Telefon 

                                                                                   w Chełmnie 
 

WNIOSEK 

o wydanie zaświadczenia 

 

1. Proszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt udziału w zdarzeniu drogowym 
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (art. 217 kpa) w związku z 

art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym danych uczestników zdarzenia. 

 

Zdarzenie w dniu…………………….......... w miejscowości…............................................................  

 
ulica/ nr drogi ….......................................................................................................................... 

 

Pojazd marki …......................................................... nr rej. ……………........................................ 

 

Zdarzenie zostało zgłoszone …...................................................................................................... 
                                                                          (nazwa jednostki Policji) 
Dane personalne uczestnika …..................................................................................................... 
                                                                       (Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) 

2. Wniosek motywuję/ interes prawny/; 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                          (przyczyny żądania) 

 
W zakresie wydawania zaświadczenia zawierającego inne dane o zdarzeniu np. dotyczące orzeczeń o ukaraniu i mandatach 
karnych, stanie trzeźwości * należy wskazać w jakim celu pozyskuje się dane oraz zakres dodatkowych informacji. 

 
2. Proszę o przesłanie zaświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail*; 

 

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

 

3. Proszę o przesłanie zaświadczenia na adres miejsca mojego zamieszkania*; 
 

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

 

4. Zaświadczenie odbiorę osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie*; 

 

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

 

                                                                                            …..................................................... 
                                                                                                                             (Czytelny podpis wnioskującego) 
 
Opłatę za wydanie zaświadczenia należy wnieść na poniższy rachunek bankowy, podstawa prawna (Ustawa z dnia 16 
listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz.U. 2014, poz. 1628 ze zm.)** 

 
Numer Konta Urzędu Miasta 45 1160 2202 0000 0005 1465 2118 
 
Oryginał dowodu wpłaty (w wysokości 17zł) należy okazać do wglądu, kopię proszę dołączyć do pisemnego wniosku   o 

wydanie w/w zaświadczenia. 
 
*) niepotrzebne skreślić 
** Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. 204, poz. 

1182 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. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jedn. Dz.U. 2015, poz. 1844 ze zm.) nieodpłatnie  

**** na podstawie art. 217 § 3 KPA zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 
terminie 7 dni. 


