A12d
Cieszyn, ............................
..........................................................

(data)

(imię i nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu)

..........................................................
..........................................................
(adres)

..........................................................
(seria i numer dowodu tożsamości )

Starosta Cieszyński
Wydział Komunikacji

(nr PESEL lub REGON lub data urodzenia)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany, pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 6 Kodeksu karnego za składanie fałszywych
oświadczeń, składam, stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, oświadczenie następującej treści:
samochód osobowy marki …………………………………………………….., o numerze rejestracyjnym ………………………………. oraz
o numerze identyfikacyjnym
wymaga wykonania naprawy w związku
z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji (proszę wybrać właściwe poniżej i zaznaczyć ):
 z uwagi na przypadek, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o ruchu drogowym (pojazd
uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji
nadwozia, podwozia lub ramy lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na
naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego);
 z uwagi na przypadek, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w czasie
badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu,
mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego);
 z uwagi na wystąpienie szkody istotnej (kwalifikującej pojazd do dodatkowego badania technicznego
i stwierdzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Cieszyn, dnia ..............................
........................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Art. 233 Kodeksu karnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.):
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Art. 78a ust. 4c ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.):
Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania
technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji
o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia
o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.

