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Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 24 C7.erwca 1926 r. 

w sprawie ruchu samochodowego, motocyklowego 
i rowerowego przez granicę ,celną Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Na zasadzie art. 10 p. 12 i art. 21 r07ł'orządzęnia 
Ministrów Skarbu, oraz Przemysłu i Ha.ndlu o taryfie 
celnej z d~ 11 czerwca 1920 r. (Dz. ~. R. P. Nr., 5.1, 

. poz. 314), oraz art. 3 ustawy z cb:Ua 26 wrzesma 

.1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85,poz. 762) w przedmiocie 
ratyfikacji przystąpienia Polski do Konwencji mię
dzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego (Dz. 
U. R. P. z 1923 r. Nr. 86, poz. 668), zarządza się co na
stępuje: 

§ 1.. W celu ułatwienia członk0ll!- zagranicznych 
klubów turystycznych przyjazdu do obszaru celnego 
Rzeczypospolitej Polskiej w samochodach i na moto
cyklach wprowadza się dla odpraw celnych wymie
nionych środków lokomocji następujące dokumenty: 

a) tryptyki (wzór Nr. 1 a-b-c-d-e), 

bl książeczki z przepustkami granicznemi - car
net de passages en douanes (wzór Nr. 2 
a-b-c-d). 

§ 2. Tryptyki będzie wydawał zarządom zagra
nicznych klubów turystycznych Automobilklub Pol
ski w Warszawie, książeczki zaś z przepustkami gr~ 
nicznemi (carnet de passages en douanes) będą wy
'dawały swoim członkom kluby automobilowe, nale-

żącc do Międzynarodowego Związku Klubów Aut()o; 
mobilowych uznanych w Paryżu (Association Inter~ 
n,ationale des Automobiles Clubs Reconnus a Paris). 

Książeczki, wydawane przez stowarzyszenia: 
i kluby, nienależące do Międzynarodowego Związku 
Klubów Automobilowych uznanych w Paryżu nie bę-. 
dą przez urzędy celne honorowane. 

§3. Za wszelkie należności celne i inne, jakie. 
przypadłyby Skarbowi Państwa od samochodów i mo.., 
tocykli, wprowadzonych do obszaru celnego Rzeczy
pospolitej Polskiej na podstawie . tryptyków i prze
pustek granicznych, odpowiada Automobilklub Pol
ski w Warszawie na zasadzie gwatancyj, złożonych 
Ministerstwu Skarbu. . 

§ 4. Wprowadzanie samochodów i motocykli 
na zasadzie tryptyków i przepustek granicznych ce
lem pozbywania ich; lub też oddawania na skład i wy
stawy na obszarze celnym R. P. jest wzbronione. 

Z tryptyków i przepustek granicznych nie mogą 
korzystać na obszarze celnym Rzeczypospolitej Pol .. 
skiej osoby stale zamieszkałe na tym obszarze, z wy
jątkiem obywateli państw obcych ,należących do per
sonelu zagranicznych przedstawicielstw dyploma
tycznych, oraz misyj zagranicznych. 

§ 5. Tryptyk i książeczka z przepustkami gra
nićznemi są ważne tylko na ten samochód i motocykl 
oraz zapasowe części do nich, które są w tych doku
mentach wymienione. 

§ 6. W celu kontroli samochodów i motocykli, 
wprowadzonych do obszaru celnego Rzeczypospolitej 
Polskiej na zasadzie tryptyków i książeczek z prze
pustkami granicznemi, urzędy celne powinny zapi~ 
sywać je do rejestru odpraw warunkowych. 

• 
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§ 7. Posiadacz tryptyku ma pr:awo wprowadzić 
do obszaru celnego Rreczypospolitej Polskiej bez 
osobnego zabezpieczenia celnego (kaucji) oraz po
zwolenia na przywóz samochód lub motocykl z czę
ściami zapasowemi i odpowiednią ilością benzyny, 
z obowiązkiem ostatecznego wywozu tych środków 
lokomocji zpowrotem zagranicę przez dowolny 
urząd celny w ciągu trzech miesięcy od daty wysta
wienia tryptyku. 

§ 8. Tryptyk składa się z trzech części (kart)ozna
czonych liczbami I, II, III i zawiera następujące daty 
umieszczone na każdej części: firmę Automobilklubu 
Polski w Warszawie, któremu powierzono wydawa
nie tryptyków numer tryptyku, nazwę klubu zagra
nicznego, któremu tryptyk wydano, imię, nazwisko 
i adres członka klubu zagra:nicz.ego, który korzysta 
z tryptyku, markę samochodu lub motocyklu, nume
ry motoru, wagę samochodu lub motocyklu oraz wy
szczególnienie rodzaju i wagi 'części zaI>asowych. 

Należącej do samochodu benzyny nie notuje się . 
Niezależnie od tych dat w tryptyku winien być 

oznaczony kolor samochodu i motocyklu oraz forma 
karoserji samochodu. 

Ponadtokażcla część tryptyku winna być zaopa
trzona w pieczęć i podpis zarządu klubu zagraniczne
go, któremu wydano tryptyk, oraz w podpis posiada
cza tryptyku. 

Wymienione w niniejszym artykule daty powin
ny być wpisane do tryptyku przez zarząd klubu za
granicznego, któremu wydano tryptyki. 

§9. Po przybyciu zzagrarucy .samochodu lub ,mó
. tocykłu wejści0Wy urząd celnvsprawdza <laty zawar
.te w tryptyku i następnie wypisuje w rejestrze dat-ę 
w.j Ilzdu , wy.maczoną clat,ę ostatecznego występu, nu
mer try;ptyku, nazwę i ,adres klubu .zagranicznego, 
unię i nazwisko poSiadacza tryptyku, paczem na 
pierwszej stronie kart I, II, III tryptyku, u dołu wpi
snjeda1.ę wjazdu, pozycję rejestru i .po podpisaniu 
przez ur,zędnika .oraz wyciśnięciu pieczęci urzędowej, 
.kartę Nr. lzatr.zymuje w celu ~przechowan:ia w aktaclt 
urzędu, pozostałe zaś kady ;wręcza stronie.: 

Przy wyjeździe z obszaru celnego Rzeczyp.ospo
:litej 'Polskiej urząd celny wyjściowy sprawdza według 
mu, zawartych VII tryptyku, czy wszystkie.wyniiemone 

. w nim przedmioty . są zgłoszone do wysłępu,wpistije 
do re.jestru dalę występu, numer tryptyku, nazwę 
i adres klubu zągrarucmego, imię i nazWisko posia
dacza tryptylm, następnie u aołu kart Nr. II i III no .. 
tuje w sposób wskazany. przy przyjeździe datę wy
stępu, -pozycję rejestru, poczem kartę Nr. II zatrzy
'lBuje 'W celnni-ezwłocmegoooesłan.ia do urzędu wej
'Ściowego, jalro potwierdzenie występu, 

. . § 10.. Tryptyk służy do wielokrotnego wjazdu 
. 'i. Wyjazdu vi. terinińreważi:tO'śći trYp.tjkU; o ile . więc 

:pąSiadap'z 'tryptyku ośWiatiłc~, że 'W tęnfime ważm>-
. . 'śCnegoz będzrepr.zekra-ciatgranicę kitka·krotnie, na.
leży adnotację {) pierwsżYhi występie 'ł1skutecżIlńć tyl
ko na odwrotnej stronie karty Nr. II ipozosta<wi'ć ią 
właści.::ielowi. 

Na tej samej :stronie odwrotnej karty Nr. II na .. 
leży odnotowywać następne wjazdy i wyjazdy posia
dacza tryptyku i dopiero przy ostatecznym wyjeź ... 
dzie odnotować datę występu i pozycję rejestru u do_ 
łu kart Nr. II i III 'oraz zatrzymać karlę Nr. II w .ce
lu odesłania pierwotnemu urzędowi wejścioweml1. 

§ 11. Jeżeli posiadacz tryptyku zatrzyma przy 
wyjeździe z obszaru celnego Rzeczypospolitej Pol
skiej kartę Nr. 11 w celu ponownego przyjazdu, a dla 
jakichbądź powodów nie przyjedzie w terminie waż
ności tryptyku, winien przesłać tryptyk niezwłocznie 

. po upływie ważności tegoż z odpowiednim wnioskiem 
i wskazaniem swego adresu do Automobilklubu Pol
ski w Warszawie, który zajmie się uzyskaniem 
w ostatnim wyjściowym urzędzie celnym potwierdze
nia na karcie Nr. III ostatecznego wyjazdu. Urząd 
celny wyjściowy, po otrzymaniu takiego wniosku od 
Automobilklubu Polski poświadczy na karcie Nr. ITI 
datę ostatecznego wyjazdu i zwróci ją Automobilklu
bowi Polski w Warszawie, kartę zaś Nr. II prześle 
właściwemu urzędowi wejściowemu. . . 

§ 12, Jeżeli urząd wyjściowy stwierdzi przy wy. 
stępie brak jakiegokolwiek przedmiotu, wymienione. 
go w tryptyku, winien sporządzić krótki protokół 
z oznaczeniem rodzaju przedmiotu i wagi, a pozatem 
odnotować w karcie Nr. III na stronie odwrotnej. u d()..l 
łu stwierdzony brak przedmiotów. 

Protokół ten, o ile występ odbył się przez inny 
urząd celny, należy niezwłocznie odesłać do pierwot .. 
aego urzędu wejściowego. 

§ 13. Książeczka z przepustkami granicznemi 
(camet de passages en douanes) składa się z okładki 
oraz poszczególnych przepu,stek granicznych, druko-t 
-wanych w języku franc,uskim. 

Pierwsza stronica okładki 'ksiaże.cZki zawieral 
numer. daty .dotyczące terminu waz~ościksiąże~zki,. 
finnęwystawiafąoego klubuautomobi1owego oraz'Da'; 
zwisk-o i adres członka, któremu książeczka została! 
:wydana. 

Druga iwewnę1::r.zna) strooic.a okładki zawieral 
daty dotyczące samochodu lub motocyklu {markę,: 
numer, kolor, wagę i t. p.), datę wystawien'ia ksią .. 
żeczki, podpis prezesa specjalnej komisji celnej Mię .. 
.dzynarodowego Związku Klubów Automobilowycli 
uznanych w Pary-żu ,(Association Internationale des 
AuŁomobiles Clubs Re c onnus a Pans) , podpis preze ... 
sa w.z.ględnie zastępcy kluqu, który książeczkę wy .. 
dał oraz podpis osoby, której książeczka została wy .. 
dana. 

p Qszczegółneprzepustki graniCZI'Ie, znajdujące 
się wewnątrż Książeczki, 'zaopatrzone są kolejneiru 
numerami od 1 do 40. Każda przepustka składa ' się 
z odcinka i grzbietu. . 

: , ' i 

§ 14. Termm ważności książeczki z p r.zepustka .. 
mi gr.anicznemi ustala· się na i.eden ;rok od daty wy .. 
:stawienia.Posiadacz takiej książ~zki ma prawo 
wprowadiić 'do obszaru 'Cemego 'Rz:eczyp.ospoliteł 
Polskiej bez osobnego zabezpieczenia celnego (kau .. 
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cji) oraz pozwolenia, na prf:Ywóz saillochód lub moto
cykl z częściami zapa::- owemi i odpowiednią ibśc~ą 
benzyny porl warunkiem powrotnego wywozu tych 
śr?dków 10koEilo.cji w ciągu trzech miesięcy od daty 
Wjazdu przez. dowołny urząd celny. Książ.eczka sl,.uży 
do w:'dokrotnych wjazd6w i wyjazdów w terminie 
ważnoś ci książeczki z tem z3.strzeżeniem, że każdo
razowy pobyt samo::hoJ ulub motocyklu. na ohszarze 
celnym R. P. nie mo~: e przekraczać trzech mie
sięcy. 

Jeżeli termin ważności książeczki wygasa przed 
upływem trzech mies:ęcy od daty wjazdu,. to pobyt 
samochodu lub mo:tocyklu na obszarze celnym. R. P. 
winien być skrócony do tc-rminu ważności książeczki. 

§ 1.5. Ustala " i'i! następujący sposób postępo
wan2a, przy odprawresarBochodów i motocykli, wpro
wadzonych do kraju na zasadzie przepustek gra
nicznych' 

Odcinki parzyste (volet d' entree). począwszy od 
numeru 2, służą do kontroli wjazdu do kraju samo
chodu lub motocyklu, odcinki zaś nieparzvste (volet 
de sOl-oe) począwszy od numeru 3, służą do kO!1troli 
występu za granicę. 

Przy wjazdowej odprawie wejściowy urząd cel
ny sprawdza, czy wprowadz9ny samochód lub moto
cykl odpowiada datom, zawartym na okładce ksią
żeczki z przepustkami i w odcinku, który ma być wy
pełnipny, poczem wypełnia parzysty odcinek (volet 
d'entree) w następujący sposób: 

w wierszu oznaczonym liczbą 2 wpisuje po-ącję 
rejestru, w wierszu 4 termin ważności przepustki, 
vi wierszu 18 - nazwę kraju, z którego samochód. 
względnie motocykl przybył, w wierszu 19 -- datę 
przybycia, w 20 - nazwę urzędu wejściowego, 
w 21 - winna być wyciśnięta pieczęć urzędu celne
go i umieszczony podpis urzędnika dokonywującego 
odprawy celnej. 

Odnośny wzbiet odcinka wypełaia urząd celny 
w sposób analogiczny, a mianowicie: w wierszu 1 
urząd oznacza kraj, z którego samochód wzgL moto-

. cykl przybył, w wierszu 2. nazwę urz.ędu wejściowe
go, w' wierszu 6 datę przybycia. w wierszu 7 oznacza 
~ję .re-jes.tru, wyciska pi;eczęć:; tu,taj. również wi
men hyc umr.eszczony pOOpDS mz:ędnika. 

Odcinek parzysty urząd celny wejściowy zatrzy
muje do korm:oli występu samochodu lub motocyklu 
zagranicę we. właściwym terminie. 

W ' następnym odcinku (nie parzystym) w wierszu 
3 wpisuje urząd wejściowy nazwę swego urzędu i po
zycję rejestru, a w wierszu piątym termin ważności 
odcinka, poczem książeczkę zwraca stronie. 

Na odnośnym grzbiecie nieparzyslego odcinka 
wypIsuje się w wierszu 1 wyre.zy "Obszar celny Rze
czypospolitejPolskiej", w wierszu 2 -- nazwę '.lrzędu 
wyjściowego, w wierszu 6 - datę występu, w wierszu 
7 - pozycję li"ejestru Ol""1Z umieszcza się pieczęć urzę
du j podpis tirzędnika celnego, . 

Wypełniony odcinek nieparzysty winien urząd 
celny wyjśeiowy zatrzymać i niezwhx:znie ode
słać urzędowi celnemu wejściowemu, wskazanemu 
w WIerszu 3 tego odduka, książeczkę zaś :CWl'ócić 
stronie. 

W ten sposób postępuje się w terminie ważności 
książeczki przy każdorazowym przyjeździe i wystę
pie samochodu- lub motocyklu aż do, wyczerpania 
przepustek. 

Wiersze przepustek nie wymienione w niniej~ 
szym paragrafie wypełnia strona. 

Samochody i motocykle wprowadzone za prze
pustkami wpisuje się do, rejestru 'każdorazowo, przy 
wjeździe i wyjeździe, przyczem notuje się datę 
wjazdu,. datę ostatecznego występu, numer książecz
ki, num.er przepustki oraz nazwę' klubu, który wydał 
książeczkę. 

W razie ustalenia przy wywozie braku jakich
kolwiek przedmiotów, wymienionych w odcinku wjaz
dowym, należy sporządzić protokół w sposób wska
zany w § 12 i odnotować brak przedmiotów na 
grzbiecie rueparzystego odcinka. 

§ 16,. Kontrolę środków lokomocji, wProwadzo
nych do obszaru celnego R. P. na zasadzie tryptyków 
i przepustek grapicznych, prowadzi aż do odwołania 
urząd celny w \Varszawie. 

§ 17. O ile urząd wejściowy nie otrzyma w ciągu 
30 dni od ostatecznego terminu wywozu samochodu 
względnie motocyklu: o' 

a} karty Nr. II z potwierdzeniem, występu samo
chodu albo motocyklu, wprowadzonych na p()dstawie 
tryptyku: lub 

b) - właściwego odcinka nieparzystego prze
pustki z potwierdzeniem występ-u wymienionych 
środków lokomocji" o ile były wprowadzone za ksią
zeczką z · przepustkami grankanemi .. 

wtedy p@siadaną kartę tryptyku N'r~ l, względ
me posiadany ocicinek panysty przepustki, pneśle 
urzędowi celnemu w W'arszaw1e, a. fen ściągnie przy
padające należności celne od Automobilklubu Polski. 

W tym celu urzędy wejściowe prześlą urzędowi 
. celnemu w Warszawie również protokóły sporządzo
ne przy występie z powodu braku przedmiotów. 

Przy występie samochodu lub motocyklu zagra
nicę urząd celny wyjściowy, po sprawdzeniu dat za- § 18. Należności celne za samochody i motocykle 
wartych na ókładce książeczki i odcinku przepustki, nie wywiezione w ustalonym terminie oraz za po
.wypełnia odcinek nieparzysty (volet desortie) w na- szczególne przedmioty, z powodu braku których spo
stępujący sposób: rządzono .przy występie protokóły, obliczy urząd cd-

w wierszu 2 wpisuje pozycję swego rejestru, ny w Warszawie według przepisów i stawek celnych 
W wierszu 20 - datę występu, w wierszu 21 ~ naz-autonomicznych, obowiązujących w dniuuiszczen:a 
wę swego urzędu, . w wierszu zaś . 22 - umieszcza ' tych - należności przez Automobilklub ' Polski w War-
się pieczęć urzędu celnego i podpis urzędnika. szawie. . . 
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§ 19. Samochody i mołocykle obywateli państw 
obcych, przybywających do obszaru celnego Rzeczy
pospolitej Polskiej na czasowy pobyt .bez tryptyków, 
mogą być przez urzędy celne wpuszczone bez osob
nych pozwoleń przywozu, o ile właściciele tych środ
ków lokomocji przedstawią prawidłowo wysławione 
świadectwo drogowe z nieprzekroczonym terminem, 
złożą odpowiednie zabezpieczenie celne (kaucję) 
w gotówce oraz dadzą zobowiązanie, że w ciągu 
trzech miesięcy od daty wjazdu wywiozą samochód, 
względnie motocykl,' zpowrotem zagranicę. Zobo
wiązanie powyższe winno być umieszczone w krót
kiej formie na kwicie celnym. 

W innych wypadkach samochody i motocykle 
mogą być odprawiane tylko na zasadzie ogólnej i obo
wiązujących pozwoleń przywozu. 

§ 20. Obywatele państw obcych, przybywający 
z zagranicy na ' czasowy pobyt do obszaru celnego 
Rzeczypospolitej Polskiej na rowerach, winni w urzę
dach celnych wejściowych złożyć odpowiednie za
hezp~eczenie celne vi gotówce z obowiązkiem wywo
zu wymienionych środków lokomocji w ciągu trzech 
miesięcy od daty wj.azdu. Zobowiązanie takie winno 
być umieszczone w krótkiej formie na kwicie cel
nym. 

§ 21. Osobom, wyjeżdżającym z obszaru celnego 
Rzeczypospolitej Polskiej na czasowy pobyt zagrani
cę na krajowych lub ukrajowionych sam'ochodach, 
motocyklach i rowerach, urzędy celne wydadzą za
świadczenie na prawo powrotnego wprowadzenia 
bez cła wymienionych środków lokomocji (wzó1-
Nr. 3.) 

Niezależnie od wydanego zaświadczenia urząd 
celny winien zawiesić na zgłoszonych do występu 
wspomnianych środkach lokomocji plomby urzędowe i 

Przy odprawie wymienionych wyżej krajowych 
lub ukrajowionych samochodów i motocyklów ksią
żeczki z przepustkami nie mogą być używane. 

§ 22. Zaświadczenia, wymienione w § 21, są waz.. 
ne na jeden rok od daty wystawienia i służą do wie
lokrotnego przekraczania granicy przez dowolny 
urząd celny, przyczem każdy występ i powrót do 
kraju powinien być odnotowany na zaświadczeniu 
przez wpisanie daty, wyciśnięcie pieczęci urzędu 
.i podpis llrz.ędnika celnego. -' 

----------------------
Rejestru ruchu środków lokomocji wymienio

nych w § 21 nie prowadzi się. 

§ 23. Odprawa celna środków lokomocji w przy
padkach, przewidzianych w niniejszem rozporządze
niu, odbywa się na zasadzie zgłoszenia ustnego. 

§ 24. W przypadkach zasługujących na uwzględ
nienie dyrekcje ceł, na wniosek Automobilklubu Pol. 
ski w Warszawie, mogą przedłużyć o 30 dni termin 
występu zagranicę samochodów i motocykli, wpro
wadzonych za tryptykami i przepustkami graniczne
mi. Przedłużenie terminu występu należy poświad-
czyć z' wyciśnięciem pieczęci urzędowej: , 

a) w tryptyku na odwrotnej stronie kart Nr. Nr. 
II i III, 

b) w książeczce z przepustkami granicznemi na 
dole właściwej przepustki nieparzysŁej. W jednym 
i drugim wypadku dyrekcje ceł winny o przedłuże
niu terminu występu niezwłocznie zawiadomić właś
ciwy urząd celny wejściowy. 

§ 25. W przypadkach, gdy samochody i moto
cykle wprowadzone za tryptykami i przepustkami 
granicznemi zostały zgłoszone do występu poupły' 
wie terminu wyznaczonego do występu, a termin ten 
nie był przedłużony przez dyrekcję ceł (§ 24), to 
urzędy celne wejściowe, nie bacząc na dokonane po
twierdzenie występu, prześlą karty- tryptyku Nr. I 
i II względnie przepustkę parzystą i odnośną niepa
rzystą urzędowi celnemu w Warszawie w celu ścią
gnięcia należności celnych od Automobilklubu Polski 
w Warszawie. 

§ 26. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 
grudnia 1921 r. w przedmiocie ruchu samochodowe
go, motocyklowego i rowerowego przez granicę Rze
czypospolitej Pols1dej (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 8, 
poz. 57) oraz rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 
23 kwietnia 1925 r. o częściowej zmianie powyższego 
rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 46 poz. 319) uchy-
la się. , 

§ 27. Rozporządzenie mmcJsze nie zmienia 
w niczem postanowień niiędzypaństwowych umów 
o ułatwieniach w małym ruchu granicznym i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia. 

Minister Skarbu: 

C. Klarner 
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Wz6r Nr. lla. 

Okładka tryptyku, 

A U T O M OBI t K L UB POLSKI 
6, Ossoliń ') łli ch Warszawa l. , 

Tryptyk Nr ... _ .. _ ........... _ 

dla czasowego wjazdu samochodu do Polski. 

p4lur I'entree temporalre diun vehlcule automobile en Pologne. 

Ważny do d. . włącznie V ala b l e j u sq u' a -.......................... --...... --.... -..... ------.-......... ----... -.... -.... -.... --.-.. -.---.. ---.--.----.-...... -----.-------- indus 

Wystawiony dla 
Delivre pour 

---_._---_ ... -... _-

w ---...... _--.................... _-- .. -- .... _ .............. -..... _------------.. -------_ ........ ---_ ..... -............ ---------_ .... _ .. --.... __ .. ------_ ... -- ... ---_ ..... \. ..... _ .............. _ ..................... -_ ......... _---.. .. a ,." 

Warszawa, 1. d •................................•........................... 192_ ....... _ 

AUTOMOBILKLUB· POLSKI 

• 
Prezes 

Sekretarz 
. ! 
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Kar t a Nr. I . Wz6r Nr. l/b 

.A utomobiłklub Polski 
6. Ossolińskich. Warszawa. 1. 

Tr7pt7k N 0 •................... _ 

. dla czasowego wjazdu samochodu do Polski. 
pour l'entree temporaire d'un vehicule automobile en Pologne. 

Ważny do d .............................................. _._ ...................................................................................... _.............. .... włącznie 
Valable jusqu' a indus 

Wydany przez __ ._ .............. __ ............. _ ....................................................... ___ .. _ _ .......... _ .. _ _ ................................ _ 
De1.ivre par 

. dla P. _ .. __ ............. __ ........... __ ._ ............... _ .......... __ ....................... _ ............................. _ . _ _.._----
p01:1r Mr. 

zamieszkałego ." 
demeurant Ił 

! ~ .... clzaj {samochÓd, motocykl) _ ....... _ ............. _ .............................. ~ ............. _. _______ ........... ___ ..... _ .. 
Genre (voiture. motocyde) 

Marka _._ ............. _ ._ ....... ____ ._ .. ______ ........ ___ .............. _ ...... _ .. _________ ~ __ 
Marque 

~~~d~ ~~t~l~:~~n Moteur No._. ____ .. ___ .......................... . Chassis No. ._----_ .. -........................... _ ...... . 

Karoserja: forma i kolor ... __ ._ .. ___ ..... __ ._ ...... __ ._ ............. _ ........ ____ ... ___ -,. ... _ .. _ ... __ _ 
Carrosserie: forme et couleur 

Waga samochodu w k 
Poids du vehicule en g._-. ._--_._-_ ..... _.---- N policyjny -----.-----o. . t r.. 

enre~s: r~ 

Warto ść samochodu .......... _ .. __ ..... ___ .. ___ . ____ .. _ .. ~. ___ ........................ _ .. ___ . _____ , ______ _ 
Valeur du vehicule . 

Części zapasowe i ich waga. __ .. 0-----.. ---.. ---
. Piece s de rechange et leurs poids 

-.•................•............... -••...........•. _ ..... __ ._-_ .. -•.....•...•.......•....•• _ ........ _ •. _----,---------,._---
Miasto._ .. __ ._._ ...................... _ d., ____ -.. __ . 192_ 
Ville le 

Prezes 
Le President 

Poświadczam zgodność powyższego opisu i obowiązuję się wywieźć mój samochód z Pol
ski przed upływem ważności niniejszego tryptyku. 

Je declare l'exacŁitude de la description ci-dessus, et m'engage de reexporter de la Po
logne mon vehicule avant l'ecbeance dece permis. 

P odpis właściciela samochodu .......... ~ .......................... __ .... _ .... _____ _ 
Signature du titulaire 

Powyżej opisany samochód wjechał do Polski 
Le vehicule decrit ci-dessus est entre en Pologne 

d ......................................... 192 ...... _._ przez urząd celny w ..... _ ............. __ . .. __ _ 
le par te bureau de douane en . 

Podpis urzędnika celnego 
Signature de douane 

. KARTA WJAZDOWĄ. 
Kartę tę zatrzymuje " urząd celny, przy. wjeździe samochodu dóPólski. , c 

Volet a tletacher par le bureau de douane a l' entree du vehicule en Polopne. 

• za No. ___ _ 
sous 
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Kar t ił: Nr. U. Wz6r lIc 

Aufolllobilklub Polski 
6, Ossolińskich. Wa.rs:zaW'_. 1. 

Tryptyk Nr. ___________________ _ 

dla czasowego wjazdu samochodu do Polski. 
pOtl'r l'entree tempo.rarre d'un vehicule automobile en Pologne. 

Ważny do d. __________________________________________________________________________ . _____________________________________________________________________ ._._. _____ włącznie 
Valahle jusqu' a . inclus 
W y da n y pr ze.z . _____________________ . ____ . ____ . ____________________________________________ . ___________________ ._ .. __ .~ ___________ ...... ______ .. _:. _______ ... _______________ _ 
Delivre par 
dla. P . . ____ __ _____ __ __________ .. ________________________________________________________________ . ______________________ . ___________ . __ . ___________________ _ 
pour Mr. 
zanl ie 3zkałego \V ________________________________ , _______________________________________________ . ______________ •.•. _. ________ • ________ • __ . ________ • _____________ ._. ___________ _ 

demeurant a 
Rodzaj (s amochód, motocykl} ____________ ____ ________________________ , ___ . ___________ .. _______________ . _____ .. ___ . ____ . ___ . ___ .... ____ . ____________ ~ _______ _ 
Genre (voiture, motocycle) 
Marka . ________________________ . ____ . ______________ . ___________ .. _____ ......... _ ................................ .......................... _________ . _____ . _________ . __ . __ . ___ .. _________________ . _________ . _____ _ 
Marque 
Numer fa?rycz~y Moteur Nr 
N o~ de faoncahon -------.-- ... --.---.-

Chassis Nr._. ____ . ____________ _ 

I(aroserja: for ina i kolor . ______________ . _________________________ .. _________________ . ____________________ .. _______ . ___ ___ . __________ . _______ . ____________ . ___________ _ 
Carrosserie: forme etcouleur 
Waga samochodu w kń Poids du vehicule en 5'--_______ .. __ . __ ... ____ . ________________ .. _. No policyjny ---.---.-.-------. 

enregistre ! 

War t 08 Ć sam o c h o d u . _____________________ ._ . _______ ._. __ . ____________ . ______________ . ___________________________ .. ____ . __________ ____ _________ . ___________________ .. ___________ _ 
Valetir du vehicule I 
Części zapasowe i ich waga. _________ . ____ . ______ ._ .. ______ . _________ . __ ._ .. ____________________________________________________________ ._. _____ . ____ . ___ . __ . ________ . 
Pieces de rechange et leurs poids 

I ~:~~-::-... -~-~~~:--:---~:--:---.--~----.--:--::--~----~--~-.------~~~-------------~-----~----.--~-~.----.---~-::-·-·~~~-~ii-;·~~-:~-:-:-:-:~~:~-:·:~-:-:~-:-:-:-:-:·~:~~~~:~~_-_~-_~~:~:-·~i~:::-:-::-:~:-::::::::::::::::::::~-::~:~~_~.~~~~~i~~i~~:~~::::~ 
Ville le 

. Prezes 
le President 

Podpis w'aś-ei-€iela samochodu .--------------------.-----._. __________ .. __ . __ __ . ____ -----.---__ . ___________________________ . ..:.;lL~~_._.....;_~ __ •• _._,::",:,-,1 
Signature du titulaire . . , 

.' Powyżej opisany s'amochód wjechał do Polski 
Le vehicule decrit ci-dessus est entre en Pologne 
d, ___ . ___ .. _ .. _. __ . ___ . ___ . _____________ ._ 192. _________ . przez urząd celny 
le par le hureau de douane 
w. ______________________________________________________________ . ____ .. _________________ . za 
en sous No 

P od pis u rz~dnika celnego . ______________ ._.:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~ _______ , _________ _ 
Signature de douane 

Powyżej opmny sa~ód wyjechał ostatecznie z Polski 
Le veh.icule decrit ci-d-essus es! sorti definitivemellt de la Pologne 
d,,_. ____________ .. __ ~_______________ 192._ .. _ .. _. __ . przez urząd celny 

. le l"M"' te btrrean de: dt>uaBe 
;,:zi:-----.. -----------------.----------~------------------------.---.. -----.-------. z~ No_ .. ___________ _ 

Podpis urzędnika celnego ____________ _ 
i . Signałure de dóuane 

KARTA WYJAZDOWA 
Karlę •. tę ~w:ząd" celny przy ostatecraym wyieź:dzie salll.Oc:hodu z Polski, 
Voletciditaener par te bureau de donalLe a Iaso.rtie clłfinitiv-& du vehicułe de la Pologne., 
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Kar t a N r. II (strona odwrotna). Wzór N~. l /d. 

ZAŚWIADCZENIE WIELOKROTNYCH WYJAZDÓW I WJAZDÓW 
Visas de passages. 

WYJAZD - SORTIE I WJAZD ..:.. ENTREE 

u. C. w ___________ , ________________________________________________ ----- -----------
Douane a 

U. C.w Douane . - ~------------------------- . ----- --- ------------------.. ----.---.. --

d. __ ...... _ ... _ ........ __ .. _ ... _ ........ _ 192 .... _ d . .. .... .. ... ... _ .... . __ .. ... _ .. _.. 192_ 

podpis U.C. podpis U. C. 

U. C.w Douane --~--.. -----.-.. --------.--------------... --.--.---------------.--------- U.C.w -Douane - -~------ ----------- -- -------------- ---- - --------- - -------.. ------, .... ---

d .. ,._. __ ._______ ______________ 192. __ d. .. ______ __ ___ .... __ __ .. ______ _ 

podpis U. C. pódpis U. C. 

u. C. w ________________________ .. __ . ______ . ________ .. _________ . ______________ _ 
Douane a 

U. C. 'v .. __ .. _, _______ .. ____ ________ .. ___________________________________ .... __ 
Douane a 

d. ___ . __________ ._______________ 192. ____ . d. ..____________________________ 192 .. __ _ 

. podpis U. C. podpis U. C. 

-_ .. __ .. _-......... .. .... _-------_ .... _ ... _----.. _--------------
·1 1------------------------------------------------------------------------

U. C. w ______________________________________ ._. ___ ._ .. ______ _ 

Douane a 
U. C.w Douane ··ii-----------------------------------·----.. ---·---.. ---.. --------.----

d. _____________ .______________ 192. __ _ d. .. .. _ ..... __ ._ .. ___ .. _._ .. _______ 192 .. __ ._ 

podpis U. C • . podpis U. C. 

-------------_ .. _---------------------------------.. _---_ .. --

U. C. W ______ . _________ : __________ .. ________________________________________ . ___ _ 

Douane a . 
u. C. w .. ____ .. ____________________________________________ :...... ________ _ 
Douane a 

d. _. __ . _____________ .____ _____ 192 ... __ . d. ..________________ 192_ 

podJ?is U. C. podpis U. C. 

----------------------------.. -------------------------....... -

u. C. w _______________________ : ______________ . ______ _ 
Douane a 

u. C. w __ .__________ ___________________ _____________________ t 
Douane a 

d. ____________________________ 192. __ _ d. _ .... _ .... __ :_.................. 192_ 

podpis U. C. podpis U. C. 

----------------------'---
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Kar t a N r. III. Wzór Nr. Ile. 

Automobilklub Polski 
6, Ossolińskich, Warszawa, 1. 

Tryptyk Nr. _ ................. . 

dla czasowego wjazdu samochodu do Polski. 
pour l' entn~e temporaire d'un vehicule automobile en Pologne . 

. 'fi iż~r ~o d., -........ --.--.... --.... -.-.--------.. -----.----:----.------.------,-------,-----.-.---------------------.. --.-------.------------------------------- włączni.e 
a a e 1usqu a indus 

~1~~~y p~~zez -.---.-.-----.--.-.-.. -.----------... --.,.----.---.. -- - -----'----~-----..... - .... ---... --.... ~.---... ------.-...... -------.--.------------------.--.-----------------.---

dla P. 
pour Mr. 

---_ .... _._ ..... __ .-... __ .... _._ ... _ .. __ . __ ......... _--_._.-..... _._. __ ._ .. _ .. __ ... _-_._ ... _-_ .. _-----_.-... -_ ... _------_. 

zamieszkałego w demeurant ił. , ~~------------ .. ---------------------------------------------------------------------------.------------_ ....... __ . __ ... __ . __ . __ .-......................................................... . 

• 

Rodzaj (samocho.' d, motocykl) . ___ . ___________________________________________________________ .______ I 
Genre (voiture, motocyde) ----------------------------.-----------.------- .-------------------. I 

Marka ______ _ ___________________________ .. _____________ _ _________________________________________ • ________ .. .... ___ .......................... _ ••• ____ .. ••••••••• •• •••••• •••• • __ • •• u .. ____ • ... . •••• ••••• • _.·.· ••••••••••••••••••••••••• 

Marque 

~ ~~d~ ~~t~r~:ti~n Moteur N o. _________________ ~ ______________________ : _____________ Chassis N 0. ____________________________ . . --------------- ---------- ----. 

~~~~~:;!~~e~of~~: · :fl~~uieu-r- -- - ---- --------- - -----·--- - ----- - - -- - --- - ------ - ------, - ------------ -- -------- ---- ------- - ------ - ----- - -------.. ------- -- --------------------.--

Waga samochodu w k ' No policyjny 
, Poids du vehicuJe en g .. -------------.-----.---.---.----,---.-- . enregistre 
Wartość samochodu. _____________ ._. ____________________________ -.--------------------------- -- ---. ------- --- .-- --------- -- ----- ---------- -- --- --------- -------.-- -------.----------- -----
Valeur du vehicule 
Części zapasowe i ich waga ______ ~ __ . _________________ _________________ . _____ ____ ----------------------------------------------------------------------------------
Pieces d,: rechange et leurs poids - . . 

Miasto._._. ___________________________________ .dn .. _________ ~ ___ __ ._________ __ ____________ 192 
Ville . le . 

Prezes . ____ __ ____ __ . ____ ___________________ __ ____ ____________ .. ___ ___ .. 
Le President 

Prawdziwość powyższego opisu mego samochodu poświadczam. 
Je declare l' e:x:actitude de la description ci-dessus de mon vehicule. 

Podpis właściciela samochodu ___ _________________________________ _________ ---------------------.-------------
Signature du titulaire 

Powyżej opisany samochód wjechał do Polski 
Le vehicule decrit ci-dessus est entre en Pologne 

d. _ .. ____________ __________ 192 ________ . przez urząd celny w _______ za N 0. _____ _____________ _ _ 

le par le bureau de douane en . sous 
P o dpis urzędnika celnego __ ._ ... ________ . ___ .. ___ . __ . __ _ 
Signature de douane 

Powyżej opisany samochód wyjechał ostatecznie z Polski 
Le vehicule decrit ci-dessus est sorti definitivement de la Pologne 

d. . .. _. ___ . __ ... _._ .. __ 192_ .. _ przez urząd celny w._. _______ .. _________ . _________________ .... _________________ za No .. ----------------------
le par le bureau de douane en sous 

Podpis urzędnika celnego 
Signature de douane 

KARTA GŁÓWNA 
Pozostaje w rękach właściciela samochodu, ale musi byc ostemplowana przez urzęay 

~e1ne przy wjeździe i ostate~znym wyjeździe samochodu. 
. Volet a conserver par le titulaire. 
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Wzór Nr. 2-a. 

• 
Książ:e.czkaz. przepustkami. 

granicznemi 
(cktadka)< 

CARNET DE PASSAGES EN DDUANES 

No •. ~· ~~ 

VALABLE: 

Delivre par _______ . ___ _ . ___ ___ _______________ __________________________ (nom de la Societe) ____________________________________________________________________ _ 

Sous la garantie des socieles suivantes: 

OesŁerreichischer Automobil·Club, Royal Autom~bi1e Club de Belgique, 

Kor.gelig Dansk Automobil-Klub, Real Automovil-Club de Espana, Finlands Automohil-Kłuhh, 

Automobile-Club de France, Royal Automobile Club ot Great B:-itatn, K011. Nederkmdsche 

AuŁomobiel-Club Kiralyi M-agyar AutomobH-Cloh, Autom-obile-Cluh d' Ihlia, Norsk-Automobilklub t l 
. Automobilklub Polski, AutomobiT-Club Regal Roman, 

K'.l-lgliga Automobil Klubben (Sverige)', Automobile-Club de Suisse,AuŁoklub Republiky Ćes~·{Oslovenske 

li M .. _____ __ ____________ ___ ______________________ ______ ___________________________________________________ __ _____ ___________________________________________________ . 

Domicilie li ______________________________________________________________________ . ______________________________________________________________ _ 

Pour un ___ ___ ____________ ___ ____ ______________ _______ _______________________ __ , ___ _________ putant la. PIMłue Nationale No 

(Designation duo vehic.uJe) 

Ce.. CarQet p2t1i me. u.t.i1ise . daas _ PiI~ saivants:: 

A.uŁriche, Belgique et Luxembourg, Danemarkr E~. Fiala_ France. Grancie BreŁagne, Hol

lande, Hongrie f Italie, . Norvege · p.,., Ro_iIIIitw $uedeJ S~e, Tcheco.-SIovaquie. 
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Druga strona okładki książeczki 
z przepustkami graniczne mi. 

SIGNALEMENT DU VEHICULE 

. '799 

Wz6r Nr. 21b. 

Voiture auŁomobilea essence, electricite, vapeur (Rayer les moŁs inutilesl 

Genre (voiture, voiturette, cyclecar, motocyclette ave c ou sans si dec ar (Rayer le.smots -inutiles) 

Chassis _________________________ _ 

{ 

Marque _____________________________ ~ _______ ____________________________ " __________________________________ _ 
'. Moteur ___________________________ _ 

Numero ___________________________ F orce. en chevaux ________________________________________________ _ 

Carrosserie ________ ) 

Typeou Iorme ________________________________________________________________________________ . ___ _ 

Marques __ .____________________________ Garniture interieure 

Couleur __ . _______________________ . _______ Nombre de places 

Poids du vehicule. _______________________________________ _ 
---------------------------------

Valeur du vehicu]e _____________________________________________________________________________ . ___________________ . ___ ___ _ 

Pneumatiques 
, fi ' , 

----------------------.-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------_. __ ... _._._----._-------------... _--_ .... ---------_._----

Caution versee .. ___ . __ ... ~ .... _________ . ___ . ____ .. _______ ... le }tii~~t~~'jEfI~tEEif_.iFjjjjEl~i'j 192 jjjJHjjJl 

Si~nature du tltulaire: Le .President ,de.:la Commission 
speciale douariiere de I' Associa
tion Internationale des A. C. 
reconnus: 

Signature du delegue 

de--\... ___ . ____ : _____ : _____ : _____________ -----------------.----- ______________ _ 

· · . ,~(i)in ,·cle 1~ :Sócrete) . 

I 
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(strona lewa wzoru Nr. 2/c) 

1. L' entree du territoire de ................................................................................................................................................ _ 

2. par le Bureau de ......................................................................................................................................................... .. 

3. de l'automobile decrite dans le Carnet de Passages en Douanes 

4. NoE5~~~~~~~5~~~~~~~~:;:~~~·~~·~·~~:;:g{~~·~·~~:*- appartenant a M ............................................................................................................. _ 

_ a. __ . ___________________________ .. __________ .. " .. ___ .. _____________________ ...... ___ .... : ______ .... _____________________________ '- _____________ ___ ............... _________ . ___ _______ • _____________ ._ .. _________ ... 

5. domicilie a .............................................................................................. : ........................................................................ 4 

6. a eu Heu le -----_._------ .. ----_ ... _--- ------------- .. _---_ ....... _---- .. _---------- .. ---_ .. _---------------_.----- .. --------- -------- ..... -.... _----- .... _--------------------------------------

Timbre 

de la 

Douane 

Signature de la Douane. 

8. La Douane ne doit remplir cette souche et detacher Je volet ci-contre que si la souche No. 3 

ci-dessus porte les mentions de sortie et si le volet No. 3 correspondant a ete detachej sinon, 

le droit d'usage du Carnet est suspendu jusq'a regularisation, et le depot des droits doił 

etre exige. 

9. L:l D0uane doit inscrire le nom du Bureau d'entree dans son pays sur le volefde sortie No, 5 

ci-apres, a la ligne No. 3, 
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(strona prawa wzoru Nr, 2/c) Odcinek 'parzysty wzór Nr. 2/c. 

1. VOLET D'ENTREE 

2. Numero d'inscription au Registre des, Douanes •. ----.---.-------------------_________________________________________________ . _____________ _ 

3. CARNET DE PASSAGES EN DOUANES No. mHHHH~HH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~~ffffHfHHHHHjHHHjHHfHHHHH5i . . 

4. Valable jusqu'au 

5. Delivre par __________ ,_: _________________________________________________ :_: ______________________________________________________________________ _ 

6. ci M. _________________________________________________ ____ __ _______ ___ __ ________________________________________________________________________________________________ , _______ ___ _ 

7. domicilie <1. __________________ . _____________________________________________________________ ___________ __ ______________________________________________ • ____________ . 

8. pour un vehicule automobile <1 essence, electricite, vapeur 

9. GENRE (voiture, voitui-eUe, motocycleUe, tricycle) 

10. 

11. CHASSIS 

f Marque _________________________ __ . ________________ _ 

l N umero ........ _ .......................... ___________________ o 

MOTEUR 

12. 

{ 
Rayer les 

mots 
inutiles 

::: CARROSSERIE l. ::':u:: lor.:~::::~.:==.~~:.:::.::~:::::~::::::~ .. :::~:~.:: .. :::~:.:.:~.:.::::.~:.: .. :: .. ::: .... :~~ 
15. Couleur ._ ... _ ......................... -....... -.................................... _ Nombre de places -----.-.-.-.-............ -............ 1 

16. POIDS du vehicule _______________________________________________ . VALEUR du vehicule .......... _ .. _._ ........................... _____ .... ___ ". 

17. PNEUMATIQUES 

18. L'entree du terriłoire de 

19. a eu Beu le --_._-------------------------------------------------------------------------------------------------_.---------_. __ .. __ .... -.-_._ .. . __ ............• 

20. par le Bureau des Douanes ' de ------------------------------------------- .. -----------------.. -------------_ .. _--------------- ... _---- -- ------ --_ .. ---- ------ --

21. Signature de la' Douane. 

, 
\~':'~$~~.:. 
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(strona lewa wzoru Nr. 2/d} 

1. La SORTIE du territoire de 

, 

2. par le Bureau de ._.,_ ............ _ ............. _ ..... _ ............ _ ... _ ............ ~ ........ " ................... _ ................................................. . 

3. de l'aufomobile decrite dans le Carnet de Passages en Douanes 

4. N o .:~~L~~~~~~t~~~~~~::~~{·}·~~:;:;:~~·~·~·~·~·~;:~j a pp arte nan t 11M ....................................................................... __ .................................... . 

5. domicilie 11 ................................................... ....................................................................................................................... . 

6. a eu lieu le 

7. 

----_ ... _----_ .. _ .. _----_ .. ------------_ .. _---------.. _--_ .. ---- ---------..... _---,. .... _------------------------------------_ .. _----------_ .. _------------- .. .. _ .. -.------------------

Timbre 

de la 

Douane 

Signature de la Douane. 

8. La Douane doit detacher le volet ci'contre et le retourner au Bureau d'entree indique 11 la 

ligne No. 3. 
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(strona prawa wzoru Nr, Z/cI) OdciDek parzysty wzór Nr. 2/d.· 

1 VOLET DE SORTIE 

2. Numero d'inscription au Registre des Douanes de _. ____ . __________________ _ 

3. A retourner au Bureau d' entree de __ . _______________________________ . ._--------------------

5. Valable jusqu' au 

6. Delivre par ___________________________________ . ___________________ _ 

7. Ii M. ______________________ , ___________ . _____________________ . __________________________ . _____ . _____________________ . ________ _ 

8. domicilie a._. ______ . __ _ 
, -

9. pour un vehicule automobile a essence, ~lectńcite, yapeur 
{ 

Rayer les 
mots 

inutiles 10. GENRE (voiture, voiturette, motocyclette, tricycle) 

:~ CHASSJS { M.rque __________ _ 

13. Numero .. _ .. __ ......... _______ . 

MOTEUR l ::::~------.-------.--~~~~~~~=~~~~ 
F orce en chevaux ___________________ _ 

14. 

{ 

Type ou forme_ 

15. CARROSSERIE Marques . __ _ 

Couleur _________ _ 

--------------_. 

._----------------------------------------------

.16. , __ ...:-_ .... __ ._~ Nombre de places __ . _____________________________ ~ _____ _ 

17. .POIDS du vehicule ____________ VALEUR du vehicule ____________________________ . __ .. ___ .... _ 

18. PNEUMATIQUES 

19. La SORTIE du territoire de 

20. aeu lieu le -------------------------------' --------_._----_._ ........... _--_ ... _ ... -

21. par te Bureau des Douanes de -------------_._-----------_._-----..... _._._ .. _ ........... -

22. Signature de la Douane. 



804 lliiennik Ustaw. Poz. 404. N269. 

Wz6r Nr. 3. 

Urząd Celny w. ________ __ ______________________ . _________ . _______________ ___________ . ____ _______ ... ___ .. _____ .. _. 

Poświadczenie Występu zagranicę środków lokom ocji 

Nr. ________ ._ .... _ .. _. ______ . ___ . __ . 

Pan __ (imię i nazwisko) ___ ._________________ _ ____________________________________ _ 

(dokładny adres) ------------ ----- -------------- ---------------------------------------------------------------.--.--.--.. -.. -........ -.---.--.... -....... -..... -.----.. -.. --.. ----
wywiózł zagranicę następujące środki lokomocji: 
Rodzaj: (samochód. motocykl. rower) ____________________________________________________ __ _______ ___________ .~ ____ ~ ____________ _____ .. ___________________ __ _____ _ 

--------------.. _-_._--_._-------- .. ---:.._---.. _--...... -- _ .. ---.. - -:-... _-----------------------_ .. -------------------
Marka: _____ . _____ .,........ ____________ .. ____________________ ._. ______ . ______________ . _________________________________________________ ____________ _ 

Numer motoru Numer podwozia _______ ... __ . ____________ . ____________________________________________________________ _ 

Karoserja <forma. kolor) ___________ .____________ _ ___________ . ___ . _____ . ___________________ .. __ .. _. __ .. __ 

Numer policyjny: ---;....------------_ ... _._._-------_._---------_ .. _-----
Inne szczegóły: ________ . ______ . _________ . _________ . __________ . __________ . ________ . __________________ . ____________ _ 

Części zapasowe: _____________ . 

Miejsce zawieszenia plomby: 

Poświadczenie niniejsze jest ważne na jeden rok od daty wystawienia. służy do wielokrot

nego . p~zekraczania granicy przez dowolny urząd celny i daje w tym terminie prawo powrotnego ' 

wprowadzenia do ktaju .bez cła wymienionego powyżej środka lokomocji. 

_ __________ dn. _________ . ___________ .. __ . __ . __ . 
(Pieczęć urzędu celnego) Podpis urzędnika: ______________________ _ 

P odpis właściciela _. ______ . _____ . ________ . ___ . ______ _ 

Miejsce do o dnoŁowywania wyjazdów i wjazdów 
Wyjazd W;azd I Wyjazd Wjazd 

U. C. w __ . ______ . __ U. C. w U. C; w · U. C. w _ ......... .. .. ...... _ ........ ......... _--.... 

dnia -............. _--..... ---_ ........ -.. _.- dnia -- dnia - .. _----------- dnia ---
podpis urzędnika podpis urzędnika podpis urzędnika podpis urzędnika 

~ 

M. P. M. P. M. P M. P. 

-
U. C. w __________ U. C.w _. U. C. w U. C. w 

dnia _ ... --- -------- dnia _ .... _ ....... _-_ .. .... _ .............. - dnia dnia 

podpis urzędqika podpis urzędnika 

I 
podpis urzędnika podpis urzędnika 

M. P. M. P. M. P. M. P. 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Literackiej, Nowy Świat 22 z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 


