
 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej  

Nazwa i numer jednostki 
sprawozdawczej 

(odcisk piecz ęci) 

PM-1 

ROCZNE  

Sprawozdanie o pojazdach i maszynach 

 
 

za rok 2010 

według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Adresat: 
 
Wojskowa Komenda Uzupełnie ń 

AL. Wojska Polskiego 54 
59-700 Bolesławiec 

Tel. 75/6411804, 6411808 Numer identyfikacyjny 
REGON / PESEL *) 

 

987654321 Wysłać do adresata bez pisma 
przewodniego do dnia: 

15 lutego 2011 r. 
z danymi za rok 2010. 

Przed wypełnieniem prosz ę 
przeczyta ć obja śnienie. 

Szanowni Pa ństwo! 

Obowi ązek przekazywania danych wynika z art. 30 pkt. 3 us tawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publiczn ej  
(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z pó źn. zm.)  

Ministerstwo Obrony Narodowej prosi o rzetelne i te rminowe przekazywanie sprawozda ń, zapewniaj ąc, że dane 
jednostkowe (dotycz ące pojedynczego podmiotu) s ą chronione tajemnic ą statystyczn ą oraz słu żbow ą i będą 
wykorzystywane na rzecz obronno ści kraju.  

Dział  1.  DANE O PODMIOCIE GOSPODARCZYM (POSIADACZ U):  
 

Znajduje się w posiadaniu: ……. pojazdów samochodowych, ……. przyczep (naczep), ……. ciągników rolniczych,  

……. maszyn oraz ……. stanowisk garażowych.  

Powierzchnia hali naprawczej pojazdów samochodowych (maszyn) wynosi ........... m2, w tym stanowisk  kanałowych .......... 

Stacja paliw o pojemności ............................. l, w tym etyliny ............................. l, oleju napędowego ............................. l, 

czynna w godzinach ............................. 

Możliwość jednorazowego pomieszczenia w bazie: ............... pojazdów samochodowych, ............... maszyn. 

Maksymalny promień rozjazdu: 

             - pojazdów samochodowych do ......................... km, 

             - maszyn do ........................ km. 

Dane o właścicielu 
(dyrektorze, kierowniku): 

   

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………. 

tel. służbowy ………………………………tel. domowy ……………………………… 

Dane o innej 
uprawnionej osobie: 

 

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………. 

tel. służbowy ………………………………tel. domowy ……………………………… 

Dyżur po godzinach 
pracy pełni: 

............................................................................................................................ 
(strażnik, dyspozytor, portier itp.) 

........................................................................................................................... 
(Nr tel.) 

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z powyższymi dotyczącymi rzeczy ruchomych (nieruchomości) oraz danymi osobowymi – ujętymi w sprawozdaniu i w pełni 
je akceptuję. Oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe. Oświadczam, że zostałem(łam) poinformowany(na), iż administratorem 
danych o rzeczach ruchomych (nieruchomościach) oraz danych osobowych zwartych w niniejszym sprawozdaniu jest Wojskowa Komenda Uzupełnie ń z 
siedzib ą w ……………………….. i dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, 
z późn. zm.). Dane o rzeczach ruchomych (nieruchomościach) oraz dane osobowe przetwarzane dla celów ewidencji wojskowej w trybie art. 212 i 223a ww. 
ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 
czerwca 2004r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004r. Nr 148, poz. 1556, z późn. zm.). 
Oświadczam, że zostałem poinformowany(na) o prawie wgl ądu do danych i prawie do ich poprawiania. Przyjmuj ę do wiadomo ści, że dane o rzeczach 
ruchomych (nieruchomo ściach) oraz dane osobowe b ędą przetwarzane przez WKU. 
 
 
…………………………………………………. ………………………….. …………………………………………………. 

(miejscowość) (data) (podpis) 

 
 

*) – w wypadku nienadanego numeru REGON, wpisać numer PESEL i niepotrzebne skreślić. 
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Jan Kowalski 
 Dolna 25, 57-900 Bolesławiec 

 
83/1234567, 123456789 
 

Marek Nowak 
 

Dyspozytor 
 

38/7654321, 987654321 
 

Prezes 
 

Kierownik 
 

Słoneczna 10, 57-900 Bolesławiec 
 

83/3456721, 897645321 
 

83/5671234, 789123456 
 

83/451267, 677985432 
 

Bolesławcu 
 

Sławnikowice 
 

27.01.2011 
 

Jan Kowalski 
 



 

 

DZIAŁ 2. POJAZDY I MASZYNY:  

Lp 

Identyfikator 
według 

Numer 
rejestracyjny 

Marka Typ/model 

Rok 
produkcji / 

data  
1-szej 

rejestracji 

Rodzaj 
Liczba 
(szt.) 

Jednostka 
charakteryzująca 

ITS Przeznaczenie 
dopuszczalna 
ładowność*) 
(w tonach) 

Liczba 
miejsc*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0301 
DBL 

88ME 
Toyota Carina 1990/ 

12.01.90 
Osobowy/ 

Przewóz osób 
1 - 5 

2 0302 
DBL 

ME53 
Polonez  Caro 1999/ 

09.04.99 
Osobowy/ 

Przewóz osób 
1 - 5 

3 0401 
DBL 

GP28 
Jelcz 121 MB 2010/ 

05.02.10 
Miejski/ 

Przewóz osób 
1 - 34 

4 0608 
DBL 

92HV 
Ford Tranzyt 2006/ 

05.10.06 

Samochód 
ci ężarowo-

osobowy 
1 1,5 8 

5 0605101 
DBL 

14VH 
Mercedes 

Benz 
2228L 2000/ 

16.08.00 

Przewóz 
paliw 

płynnych 
1 10,5 2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Wartości kolumn (1 – 7; 9 – 10) podaje się w oparciu o dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego. 

 
           Sprawozdanie sporządził: 
 
 
..................................................................                     (pieczęć) 
            (imię i nazwisko, nr telefonu) 
 
..................................................................                                    

          …………………………………………….. 
          właściciel (dyrektor - kierownik) 

Jan Kowalski 
 

Marek Nowak 
 

83/1234567, 123456789 
 


