
…………………………., dnia ………………….. 

                                                                                                        (miejscowość)                                    (data) 

 

……………………………………….. 
             (nazwa przedsiębiorcy) 

 

………………………………………. 

 

………………………………………. 
                         (adres) 

 

………………………………………. 

 

 

WYKAZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

służących do przewozu ……………………………………………… 
                                           (wpisać odpowiednio: rzeczy lub osób) 

 

 

1. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

2. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

3. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

4. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

 

 

…….……………………………………………….. 
(czytelny podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

 

*) właściwe zaznaczyć „X” 



 

5. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

6. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

7. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

8. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

9. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

10. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

11. Marka: ………………………typ ………….. rodzaj/przeznaczenie: …………………………….. 

numer rejestracyjny: ……………………. numer VIN: ……………………………………………. 

kraj rejestracji …………………………   rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem:  

 □ własność □ najem □ dzierżawa □ leasing □ użyczenie □ inne *)…………………………. 

 

 

…….……………………………………………….. 
(czytelny podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej) 

 

*) właściwe zaznaczyć „X” 


