
                                            Łódź, dnia ……………… 20……..r. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  
STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI ODDZIAŁ …………………………………………………. 

O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA WYKROCZENIA 
 

Ja niżej podpisany  

imiona i nazwisko………….…………………………………………………………………………………. 

nazwisko rodowe …………………………………………………………………………………………….. 

imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………... 

data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………… 

 
zamieszkały(a) w …………………………………………………………………………………………….. 

(dokładny adres, kod pocztowy) 

adres do korespondencji …………………...…………………………………………………………………                                                                                   
(dokładny adres, kod pocztowy) 

 

 

Legitymujący się dowodem osobistym (nr i seria)   

Wydanym dnia ……………………………….. r. przez …………………………………………………….. 

telefon kontaktowy ….…………………………………………… 

Mając świadomość: 

- odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 k.k.) – dotyczy zawiadamiających 

w wieku powyżej 17 lat, 

- odpowiedzialności prawnej przewidzianej w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich 

za fałszywe oskarżenie (art. 234 k.k.) – dotyczy świadków w wieku 13 – 17 lat. 

- odpowiedzialności za wykroczenie polegające na wywołaniu niepotrzebnej czynność, fałszywą 

informacją lub w inny sposób wprowadzeniem w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ 

ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia (art. 66 §1 k.w.)  

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu ………………………….. 20……. r. o godz. ……….. w Łodzi 

przy ul. ……………………………………………………. byłem naocznym świadkiem popełnienia 

wykroczenia polegającego na tym, że (należy podać dokładny opis zdarzenia – dane umożliwiające 

ustalenie sprawcy numer rejestracyjny, markę i kolor pojazdu, w miarę możliwości wskazać płeć, 

rysopis kierującego pojazdem, adres zamieszkania sprawcy, świadków, fotografie z miejsca zdarzenia, 

itp.):     

 

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

 

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

 

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

 

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

 

numer PESEL            

         



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 
………………………………….…………….. 
(czytelny podpis składającego zawiadomienie) 

 

Informacja dla składającego niniejsze zawiadomienie. 

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu przez sprawcę wykroczenia zawiadamiający może być wezwany na 

przesłuchanie w charakterze świadka do Straży Miejskiej w Łodzi oraz na rozprawę do sądu. Obecność osoby 

wezwanej w charakterze świadka jest obowiązkowa, a nieobecność nieusprawiedliwiona zagrożona jest karą 

porządkową do 1500 zł (art. 49 k.p.w.) 

 

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Straż Miejska w Łodzi informuje, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Kilińskiego 81, 90-119 

Łódź. W 2019 r. nastąpi zmiana adresu siedziby na ul. Wólczańską 121/123, 90-521 Łódź. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 
iod@strazmiejska.lodz.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: 
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j) 

Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018.475 t.j.) 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.2018.928 t.j.) 
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz podmiotom świadczącym usługi 

Administratorowi, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane w Straży Miejskiej do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze oraz zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć wszystkie bądź poszczególne prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

 

 

mailto:iod@strazmiejska.lodz.pl

