
ZARZI\DZENIE Nr ORG.120.21.2019 

W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

w sprawie zasad korzystania z pojazdow, ustalenia norm zuiycia paliw ptynnych pojazdow b~dijcych 

wtasnosciq i eksploatowanych przez Urzqd Gminy w Baboszewie 

Na podst. art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., pOZ. 506) oraz 

§ 15 ust . 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Gminy Baboszewo zarzqdzam, co nast~puje: 

§ 1 

1. Ustala si~ zasady dysponowania pojazdami b~dqcymi wtasnosciq Urz~du Gminy oraz zasady 

rozliczania w/w pojazdow zgodnie z zatqcznikiem Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

2. Ustala si~ normy zuiycia paliw ptynnych dla pojazdow i maszyn zgodnie z zalijcznikiem Nr 2 do 

niniejszego zarzqdzenia. 

§2 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si~ Skarbnikowi Gminy 

§ 3 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania z mocq obowiqzujqcq od 1 kwietnia 2019 roku. 



Zatqcznik Nr 1 

do Zarzqdzenia Nr ORG.120.21.2019 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

Zasady dysponowania pojazdami i maszynami orazzasady rozliczania W/W pojazd6w 

1. Rozliczenie zuiycia paliw p/ynnych i olejow silnikowych odbywa s i~ na podstawie ustalonych norm 

zuiycia pa liwa . 

2. Fakt dokonania zakupu paliwa i oleju silni kowego naleiy odnotowae w karcie drogowej z podaniem 

ilosci. 

3. Kierowca odpowiedzia lny jest za prawidtowe dokonywanie za pis6w dotycz'lcych zakupu paliwa i 

olejow si ln ikowych w karcie drogowej i w zestawieniu miesi~cznym. 

4. Rozli czenie kierowcy z zakupionego paliwa ora z jego zuiycia dokonuje s i~ raz na miesi'lc. Rozliczenie 

to polega na porownaniu ilosci paliwa zakupionego oraz zuiytego w okresie rozliczeniowym z ilosci'l 

pa liwa, ktore pojazd powinien zuiye w tym okresie wed/ug normy zuiycia paliwa, w stosunku do 

ilosci faktycznie przejechanych kilometrow lub mtg. 

5. lIose przejechanych kilometrow lub mtg przez pojazd ustala si~ na podstawie sprawnie dziataj'lcego 

"drogom ierza". 

6. Na pocz'ltku kaidego roku kalendarzowego naleiy dokonae rozliczenia zuiycia paliwa i oleju 

silnikowego protokotem, na podstawie "Miesi~cznych Kart Kontroli Zuiycia Paliwa" za czas okresu 

poprzedzaj'lcego okres rozliczeniowy. 

7. Jeieli w wyniku rozliczenia okaie si~, ie ilose rzeczywistego zuiytego paliwa jest mniejsza ad ilosci 

paliwa, ktore pojazd powinien zuiye w danym okresie, to rOinica tych ilosci stanowi "oszcz~dnosC". 

Jeieli ilose rzeczywiscie zuiytego paliwa jest wi~ksza ad ilosci, ktor'l pojazd powinien zuiye, to 

roin ica tych ilosci oznacza zuiycie ponad norm~, czyli " przepa/" 

8. Decyzj~ w sprawie sposobu rozliczania "przepa/u" lub "oszcz~dnosc i " po uwzgl~dnieniu okolicznosci 

ich wyst'lpienia, podejmuje WOjt Gminy Baboszewo 

9. 0 wyst~pujqcych przekroczeniach norm zuiycia oraz niesprawnosciach drogomierza naleiy 

niezwtocznie informowac Kierownika jednost ki. 



Zatijcznik Nr 2 

do Zarzijdzen ia Nr ORG. 120.2 1.2019 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 30 kwietnia 2019 roku 

Normy zuiycia paliw plynnych dla pojazdow b~dqcych wlasnosciq i eksploatowanych przez Urzqd Gminy 

w Baboszewie. 

W ce lu zapewnienia racjonalnej i oszcz~dnej gospodarki zuiycia paliw plynnych w eksploatowanych 

pojazdach samochodowych oraz pracy maszyn budowlanych wprowadza si~: 

' 1. 

2. 

3. 

4. 

1. Normy zuiycia paliw plynnych stanowiqcych podstaw~ do rozliczania pojazdow 

w normalnych wa runkach eksploatacji, ktore nie mogq bye przekraczane 

maszyn 

2. Okresla si~ marki pojazdow oraz rodzaj i liczb~ sprz~tu silnikowego, na ktore przysluguje paliwo 

plynne 

L.p. Marka i typ pojazdu Nr maszyny Rodzaj paliwa Norma 

eksploatacyjna 

Koparko-tadowarka CATERPILLAR 432 D 

WEP 02065 ON 9,001/MTG*' 

Ciqgnik rolniczy NEW HOLLAND Nr rej WPN 59AT 

TD 80D ON 7,00 1/MTG *' 

Ciqgnik rolniczy NEW HOLLAND Nr rej. WPN 5V98 

TD510 ON 7,00 1/MTG*' 

Autobus Autosan A 0909L Nr rej WPN 40RS ON 23,501/100 km*3 

" TRAMP 2" 

·Objasnienie" 

+1 norm~ zuiycia dla kopa rko-fad owarki ustalono na pod sta wie in strukcji obstugi w/w koparki ze szczeg61nym uwzg l~dn ien iem struktury 

wykonywanych rOinych prac budowlanych 

$ 2 norm~ zu iycia dla ciqgnika ustalono na postawie otrzymanych danych od autoryzowanych sprzedawc6w na podstawie instrukcji obslugi firmy 

NEW HOLLAND z uwzgl~dnieniem rodzaju wykonywanych prac w/w pojazdem 

H norm~ zuiycia dla autobusu Autosan usta lono na podstawie instrukcji obslugi i konsultacji z stacjq diagnostycznq "Autosan" SA Sanok ul. 

Upinski ego 109 poprzez kontrolne zuiycie paliwa podane przez producenta oraz z uwzgl~d n ieniem uiywania "webasto" w okresie zimowym 


