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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
T-03

Sprawozdanie o zarejestrowanych
w kwartale nowych pojazdach

samochodowych

od pocz¹tku roku do koñca
.... kwarta³u 2008 r.

Urz¹d Statystyczny

w ............................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ/wys³aæ w terminie do 20 dnia
roboczego po kwartale

Wyszczególnienie
Samochody

osobowe
Samochody
ciê¿arowe

Ci¹gniki
siod³owe

Autobusy
i trolejbusy

w sztukach
0 1 2 3 4

Ogó³em (w. 02+w.06+w.10+w.14) 01

Kwarta³ I

razem 02

styczeñ 03

luty 04

marzec 05

Kwarta³ II

razem 06

kwiecieñ 07

maj 08

czerwiec 09

Kwarta³ III

razem 10

lipiec 11

sierpieñ 12

wrzesieñ 13

Kwarta³ IV

razem 14

paŸdziernik 15

listopad 16

grudzieñ 17

..................................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

..........................................................................
(miejscowoœæ, data)

..........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

1. Przy wype³nianiu danych o pojazdach zarejestrowanych nale¿y odpowiednio stosowaæ postanowienia rozporz¹dzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 27 wrzeœnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych czynnoœci organów zwi¹zanych z dopuszczeniem po-
jazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 192, poz. 1878, z póŸn. zm.).

2. W sprawozdaniu nale¿y uj¹æ tylko pojazdy nowe, za które nale¿y uwa¿aæ pojazdy fabrycznie nowe. Dane o tych pojaz-
dach wykazuj¹ tylko te organy, które dokona³y pierwszej rejestracji tych pojazdów w kraju.

3. W sprawozdaniu nale¿y wykazaæ dane dla poszczególnych miesiêcy kwarta³u sprawozdawczego oraz dane dla poprzed-
nich kwarta³ów, z uwzglêdnieniem ewentualnych korekt w stosunku do danych przekazanych w poprzednich kwarta³ach spra-
wozdawczych.

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

OBJAŒNIENIA

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.

U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 paŸdziernika 2007 r. w sprawie programu badañ

statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521)


