
…………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa)

………………………………………

………………………………………
(adres zamieszkania, siedziby)

………………………………………
(pesel lub regon)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań, składam oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że dowód rejestracyjny wydany na pojazd………………………………………
(marka pojazdu)

o nr rejestracyjnym: ……………………………, 

został skradziony dnia:…………………………………

Pouczenie – art. 233. kk
§ 1. Kto składając zeznanie mające służyć na dowód w postępowaniu (…) prowadzonym na 
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3 (…).
§ 6. Przepisy § 1. (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie 
(…).

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej. Powyższe pouczenie 
zrozumiałem(am) i przyjąłem(am) do wiadomości oraz stosowania co potwierdzam własno-
ręcznym podpisem. 

……………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)



…………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa)

………………………………………

………………………………………
(adres zamieszkania, siedziby)

………………………………………
(pesel lub regon)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań, składam oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że tablice(a) rejestracyjne(a) wydane(a) na pojazd………………………………
(marka pojazdu)

o nr rejestracyjnym:……………………………, 

zostały(a) zniszczone(na), zgubione(a), skradzione(na) dnia:……………………………………

Pouczenie – art. 233. kk
§ 1. Kto składając zeznanie mające służyć na dowód w postępowaniu (…) prowadzonym na 
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3 (…).
§ 6. Przepisy § 1. (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie 
(…).

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej. Powyższe pouczenie 
zrozumiałem(am) i przyjąłem(am) do wiadomości oraz stosowania co potwierdzam własno-
ręcznym podpisem. 

……………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)



…………………………………
(miejscowość i data)

………………………………………
(imię i nazwisko, nazwa)

………………………………………

………………………………………
(adres zamieszkania, siedziby)

………………………………………
(pesel lub regon)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a) uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań, składam oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że karta pojazdu wydana na pojazd:………………………………………………
(marka pojazdu)

o nr rejestracyjnym:……………………………, 

została zniszczona, zgubiona dnia:……………………………

Pouczenie – art. 233. kk
§ 1. Kto składając zeznanie mające służyć na dowód w postępowaniu (…) prowadzonym na 
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3 (…).
§ 6. Przepisy § 1. (…) stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie 
(…).

Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o odpowiedzialności karnej. Powyższe pouczenie 
zrozumiałem(am) i przyjąłem(am) do wiadomości oraz stosowania co potwierdzam własno-
ręcznym podpisem. 

……………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
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