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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

T-03 r

Urz¹d Statystyczny

Sprawozdanie o zarejestrowanych
pojazdach samochodowych,
ci¹gnikach rolniczych,
przyczepach i naczepach
za rok 2007

Numer identyfikacyjny - REGON

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

Przekazaæ/wys³aæ w terminie
do 28 stycznia 2008 r.

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki)
Wyszczególnienie

Stan w dniu 31 XII

Zarejestrowane po raz
pierwszy na terytorium
Polski w roku
sprawozdawczym

0

1

2

Wyszczególnienie

Stan w dniu 31 XII

Zarejestrowane po raz
pierwszy na terytorium
Polski w roku
sprawozdawczym

0

1

2

Ogó³em (w. 2 do w. 5 lub w. 6 do w. 8)

1

o dopuszczalnej masie ca³kowitej: 1399 kg i mniejszej

2

1400 - 1649 kg

3

1650 - 1899 kg

4

1900 kg i wiêkszej

5

wed³ug pojemnoœci silnika: 1399 cm3 i mniejszej

6

1400 - 1999 cm3

7

2000 cm3 i wiêkszej

8

Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

Autobusy ogó³em (w sztukach)
w tym: miejskie

01
02

miêdzymiastowe

03

turystyczne

04

szkolne

05

Pojemnoœæ autobusów ogó³em (liczba miejsc)

06

Z wiersza 01 przypada na autobusy (w szt.):
do 15 miejsc ³¹cznie z kierowc¹

07

16 do 45 miejsc

08

Trolejbusy (w szt.)

09

Pojemnoœæ trolejbusów (liczba miejsc)

10

Dzia³ 3. Samochody ciê¿arowe
Wyszczególnienie

Stan w dniu 31 XII

0

1

Zarejestrowane po raz
pierwszy na terytorium
Polski w roku
sprawozdawczym
2

W sztukach
Ogó³em (w. 02 do w.11)

01

wed³ug grup ³adownoœci:

999 kg i mniej

02

1000 - 1499 kg

03

1500 - 2999 kg

04

3000 - 3499 kg

05

3500 - 4999 kg

06

5000 - 6999 kg

07

7000 - 9999 kg

08

10000 - 14999 kg

09

15000 - 19999 kg

10

20000 kg i wiêcej

11

Z ogó³em (w. 01) przypada na samochody:
ciê¿arowo-osobowe

12

furgony

13

w tym: izotermiczne

14

ch³odnie i lodownie

15

wywrotki

16

cysterny

17

do przewozu kontenerów

18
£adownoœæ samochodów w tonacha)

Ogó³em

19

w tym o ³adownoœci 1499 kg i mniejszej
a)

20

Z jednym znakiem po przecinku.

Dzia³ 4. Pozosta³e pojazdy silnikowe i motorowery (sztuki)
Wyszczególnienie

Stan w dniu 31 XII

0

1

Motorowery

1

Motocykle

2

w tym o pojemnoœci silnika 125 cm3 i mniejszej

3

Ci¹gniki siod³owe

4

Ci¹gniki balastowe

5

Samochody specjalne

6

Ci¹gniki rolnicze

7

w tym ko³owe

8

Zarejestrowane po raz
pierwszy na terytorium
Polski w roku
sprawozdawczym
2

Dzia³ 5. Pojazdy samochodowe wed³ug grup wieku (stan w dniu 31 XII) - sztuki
Wyszczególnienie

Ogó³em
(rubr. 2
do rubr.
8)

0

1

Samochody osobowe
w tym o pojemnoœci
silnika
1399 cm3 i mniejszej
Samochody ciê¿arowe

W wieku lat
2 i mniej

3-5

6 - 10

11 - 15

16 -20

21 - 30

31 i
wiêcej

2

3

4

5

6

7

8

01
02
03

w tym o ³adownoœci 1500 kg 04
i wiêkszej
Autobusy

05

w tym: do 15 miejsc ³¹cznie z kierowc¹
16 - 45 miejsc
Trolejbusy

06
07
08

siod³owe

09

balastowe

10

Ci¹gniki

Dzia³ 6. Pojazdy samochodowe wed³ug rodzajów stosowanego paliwa (sztuki)
Zarejestrowane po raz pierwszy na
terytorium Polski w roku sprawozdawczym

Stan w dniu 31 XII
Wyszczególnienie

w tym na
ogó³em

0
Samochody osobowe ogó³em
(w. 02 do w. 04)
1399 cm3 i mniejszej
o pojemnoœci
1400 - 1999 cm3
silnika
2000 cm3 i wiêkszej
Autobusy ogó³em

w tym

1
01
02
03
04
05

do 15 miejsc ³¹cznie
z kierowc¹

06

16 - 45 miejsc

07

Samochody ciê¿arowe ogó³em
(w. 09 do w. 10)

08

1499 kg i mniejszej

09

1500 kg i wiêkszej

10

o ³adownoœci

Ci¹gniki siod³owe

11

Samochody specjalne

12

w tym na

benzynê

olej napêdowy

gaz
(LPG)

ogó³em

2

3

4

5

benzynê

olej napêdowy

gaz
(LPG)

6

7

8

Dzia³ 7. Naczepy i przyczepy (sztuki)
Wyszczególnienie

Stan w dniu 31 XII

0

1

Naczepy ciê¿arowe - ogó³em (w. 02 do w.07)

01

o ³adownoœci:

4999 kg i mniejszej

02

5000 - 9999 kg

03

10000 - 14999 kg

04

15000 - 19999 kg

05

20000 kg - 24999 kg

06

25000 kg i wiêkszej

07

Z wiersza 01
przypada na:

cysterny

08

izotermiczne

09

ch³odnie i lodownie

10

do przewozu kontenerów

11

niskopodwoziowe

12

Naczepy specjalne

13

Przyczepy ciê¿arowea) - ogó³em (w. 15 do w.18)

14

4999 kg i mniejszeja)

15

5000 - 9999 kg

16

10000 - 14999 kg

17

15000 kg i wiêkszej

18

wywrotki

19

cysterny

20

izotermiczne

21

ch³odnie i lodownie

22

do przewozu kontenerów

23

niskopodwoziowe

24

o ³adownoœci:

Z wiersza 14
przypada na:

Przyczepy specjalne

25

Przyczepy ciê¿arowe rolnicze

26

a)

Zarejestrowane po raz
pierwszy na terytorium
Polski w roku
sprawozdawczym
2

Bez przyczep lekkich (o dopuszczalnej masie ca³kowitej do 750 kg).

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

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

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

..........................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

OBJAŒNIENIA
do formularza T-03r
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 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz. 1219, z póŸn. zm.)

Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
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Uwagi ogólne
1. Sprawozdaniem nale¿y obj¹æ pojazdy:
– wg stanu w dniu 3 XII, tj. zarejestrowane w roku sprawozdawczym i w latach poprzednich z wy³¹czeniem pojazdów

wyrejestrowanych. Pojazdy czasowo zarejestrowane, dla których nie dokonano jeszcze rejestracji sta³ej, nale¿y
równie¿ uwzglêdniæ, jednak¿e nie nale¿y ich uwzglêdniaæ po raz drugi w przypadku wydania rejestracji sta³ej,
– zarejestrowane po raz pierwszy na terytorium Polski w roku sprawozdawczym. Oznacza to, ¿e te pojazdy wykazuje

tylko to starostwo, które dokona³o pierwszej rejestracji w kraju. W danych tych nale¿y uj¹æ zarówno pojazdy fabrycznie nowe, jak i pojazdy u¿ywane sprowadzone z zagranicy, dla których dokonano pierwszej rejestracji w kraju
oraz tzw. „SAM”-y.
Dzia³ 1. Samochody osobowe
2. W wierszu 1 nale¿y podaæ ogóln¹ liczbê samochodów osobowych, ³¹cznie z taksówkami osobowymi. Taksówki
osobowe – pojazdy samochodowe odpowiednio wyposa¿one i oznaczone, przeznaczone do przewozu za ustalon¹
na podstawie taksometru op³at¹ osób nie wiêcej ni¿ 9 ³¹cznie z kierowc¹ oraz ich baga¿u podrêcznego.
3. Do samochodów osobowych zalicza siê pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie
wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z kierowc¹ oraz ich baga¿u, wystêpuj¹ce w nastêpuj¹cych podrodzajach:
a) kareta (sedan)
b) hatchback
c) kombi
d) coupé
e) kabriolet
f) wielozadaniowy
g) van
h) inny.
4. W wierszach 2 - 5 nale¿y wyodrêbniæ z wiersza 1 samochody wg dopuszczalnej masy ca³kowitej podanej w
rubr. 0. Dopuszczalna masa ca³kowita - najwiêksza okreœlona w³aœciwymi warunkami technicznymi masa pojazdu
obci¹¿onego osobami i ³adunkiem, dopuszczonego do poruszania siê po drodze.
5. W wierszach 6 - 8 nale¿y wyodrêbniæ z wiersza 1 samochody wg pojemnoœci silnika podanej w rubr. 0.
Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy
6. W wierszu 01 nale¿y podaæ ogóln¹ liczbê autobusów. Autobus – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu wiêcej ni¿ 9 osób ³¹cznie z kierowc¹.
7. W wierszu 06 nale¿y podaæ ³¹czn¹ pojemnoœæ autobusów, tj. ³¹czn¹ liczbê miejsc w autobusach okreœlon¹ w
dowodzie rejestracyjnym.
Dzia³ 3. Samochody ciê¿arowe
8. W wierszu 01 nale¿y podaæ ogóln¹ liczbê samochodów ciê¿arowych (³¹cznie z samochodami asenizacyjnymi,
do wywozu œmieci, betoniarkami). Samochód ciê¿arowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do

przewozu ³adunków; okreœlenie to obejmuje równie¿ samochód ciê¿arowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie
do przewozu ³adunków i osób w liczbie od 4 do 9 ³¹cznie z kierowc¹ .
9. W wierszach 02-11 nale¿y wyodrêbniæ z wiersza 01 samochody ciê¿arowe wg grup ³adownoœci wyszczególnionych w rubr. 0. Dopuszczalna ³adownoœæ – najwiêksza masa ³adunku i osób, jak¹ mo¿e przewoziæ pojazd, która
stanowi ró¿nicê dopuszczalnej masy ca³kowitej i masy w³asnej pojazdu.
10. W wierszu 19 nale¿y podaæ ³¹czn¹ dopuszczaln¹ ³adownoœæ dla samochodów ciê¿arowych, których iloœæ zosta³a podana w wierszu 01.
11. W wierszu 20 nale¿y wyodrêbniæ z wiersza 19 ³¹czn¹ ³adownoœæ samochodów ciê¿arowych zaliczonych do
grupy ³adownoœci 1499 kg i mniejszej, tj. dla pojazdów, których liczba zosta³a podana w wierszu 02 i 03.
Dzia³ 4. Pozosta³e pojazdy silnikowe i motorowery
12. W wierszach 1-8 nale¿y podaæ liczbê pojazdów silnikowych i motorowerów wyszczególnionych w rubryce 0:
– pojazd silnikowy – pojazd wyposa¿ony w silnik, z wyj¹tkiem motoroweru i pojazdu szynowego,
– motorower – pojazd jednoœladowy lub dwuœladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemnoœci skokowej nieprze-

kraczaj¹cej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prêdkoœæ jazdy do 45 km/h,
– motocykl – pojazd samochodowy jednoœladowy lub z bocznym wózkiem – wieloœladowy,
– samochód specjalny - pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje ko-

niecznoœæ dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposa¿enia; w pojeŸdzie tym mog¹ byæ przewo¿one osoby i rzeczy zwi¹zane z wykonywaniem tej funkcji (np.: sanitarny, podnoœnik do prac konstrukcyjno-monta¿owych, ¿uraw samochodowy, pogotowie techniczne/warsztat, koparka, po¿arniczy, pojazd zimowego
utrzymania dróg itd.);
– ci¹gnik rolniczy – pojazd silnikowy skonstruowany do u¿ywania ³¹cznie ze sprzêtem do prac rolniczych, leœnych lub

ogrodniczych; ci¹gnik taki mo¿e byæ równie¿ przystosowany do ci¹gniêcia przyczep oraz do prac ziemnych.
Dzia³ 5. Pojazdy samochodowe wed³ug grup wieku
13. Podzia³u na grupy wiekowe, okreœlone w rubr. 2 do 8, nale¿y dokonaæ na podstawie roku produkcji pojazdów.
14. Dane wyszczególnione w rubr. 1 powinny byæ zgodne z odpowiednimi danymi podanymi w: dz.1 w. 1 i w. 6
rubr. 1 (samochody osobowe); dz. 2 rubr. 1 w. 01, w. 07, w. 08 i w. 09 (autobusy i trolejbusy); dz. 3 rubr. 1 w. 01 i w. 04
do w. 11, (samochody ciê¿arowe); dz. 4 rubr. 1 w. 4 i w. 5 (ci¹gniki siod³owe i balastowe).
Dzia³ 6. Pojazdy samochodowe wed³ug rodzajów stosowanego paliwa
15. Dane wyszczególnione w rubr. 1 i rubr. 5 powinny byæ zgodne z odpowiednimi danymi w: dz. 1 w. 1 i w. 6 do
w. 8 rubr. 1 i rubr. 2 (samochody osobowe); dz. 2 w. 01, w. 07 i w. 08 rubr. 1 i rubr. 2 (autobusy); dz. 3 w. 01, w. 02+w.
03 i w. 04 do w. 11 rubr. 1 i rubr. 2 (samochody ciê¿arowe); dz. 4 w. 4 i w. 6 rubr. 1 i rubr. 2 (ci¹gniki siod³owe i samochody specjalne). Pojazdy posiadaj¹ce silnik zarówno na benzynê, jak i na gaz nale¿y wykazaæ tylko w rubr. 4 i 8.
Natomiast nie nale¿y uwzglêdniaæ tych pojazdów w rubr. 2 i 6.
Dzia³ 7. Naczepy i przyczepy
16. W wierszu 01 nale¿y podaæ liczbê naczep ciê¿arowych wg stanu na 31 XII (rubr. 1) oraz nowo zarejestrowanych w roku sprawozdawczym (rubr. 2). Naczepa ciê¿arowa – przyczepa ciê¿arowa, której czêœæ spoczywa na pojeŸdzie silnikowym i obci¹¿a ten pojazd.
17. W wierszach 02-07 nale¿y wyodrêbniæ z wiersza 01 naczepy ciê¿arowe wg grup ³adownoœci wyszczególnionych w rubr. 0.
18. W wierszu 14 nale¿y podaæ liczbê przyczep ciê¿arowych wg stanu na 31 XII (rubr. 1) oraz nowo zarejestrowanych w roku sprawozdawczym (rubr. 2). Przyczepa ciê¿arowa – pojazd bez silnika, przystosowany do ³¹czenia go z
innym pojazdem, s³u¿¹cy do przewozu ³adunków. W danych tych nie nale¿y ujmowaæ przyczep lekkich, tj. przyczep
których dopuszczalna masa ca³kowita nie przekracza 750 kg.
19. W wierszach 15-18 nale¿y wyodrêbniæ z wiersza 14 przyczepy ciê¿arowe wg grup ³adownoœci wyszczególnionych w rubr. 0.

