
ZARZI\DZENIE Nr ORG.120.46.2021 

W6JTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 28 paidziernika 2021 roku 

w sprawie zasad korzystania z samochodu osobowego Peugeot PARTNER, ustalenia norm zuiycia paliw 

plynnych pojazdu b~dqcego wlasnosciq i eksploatowanego przez Urzqd Gminy Baboszewo . 

Na podst. art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1372) oraz § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego U rz~du Gminy Baboszewo zarzqdzam, 

co nast~p uje : 

§ 1 

1. Ustala si~ zasady dysponowania samochodem osobowym Peugeot PARTNER, b~dqcego 

wlasnosciq Gminy Baboszewo oraz zasady rozliczania wj w pojazdu zgodnie z zalqcznikiem 

Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

2. Ustala si~ normy zuiycia paliw plynnych dla pojazdu zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do niniejszego 

zarzqdzenia . 

§ 2 

Wykonanie zarzqdzenia powierza s i~ Skarbnikowi Gminy 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w i ycie z dniem podpisania. 
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Zaf<tcznik Nr 1 

do ZarzCldzenia Nr ORG.120.46.2021 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 28 paidziernika 2021 roku 

Zasady dysponowania samochodem osobowym Peugeot Partner orazzasady rozliczania w/w 

pojazdu 

1. Rozliczenie zuzycia paliw ptynnych i olejew silnikowych odbywa si~ na podstawie ustalonych 

norm zuzycia paliwa. 

2. Fakt dokonania zakupu paliwa oleju silnikowego nalezy odnotowae w karcie drogowej 

z podaniem ilosci. 

3. Kierowca odpowiedzialny jest za prawidtowe dokonywanie zapisew dotyczqcych zakupu paliwa 

i olejew silnikowych w karcie drogowej i w zestawieniu miesi~cznym. 

4. Rozliczenie kierowcy z zakupionego paliwa oraz jego zuzycia dokonuje si~ raz na miesiqc. 

Rozliczenie to polega na porewnaniu ilosci paliwa zakupionego oraz zuzytego w okresie 

rozliczeniowym z iloSciq paliwa, kt6re pojazd powinien zuzye w tym okresie wedtug normy 

zuzycia paliwa, w stosunku do ilosci faktycznie przejechanych kilometrew . 

5. 1I0se przejechanych kilometrew przez pojazd ustala si~ na podstawie sprawnie dziatajqcego 

IIdrogomierzall
. 

6. Na poczqtku kazdego roku kalendarzowego nalezy dokonae rozliczenia zuzycia paliwa 

protokotem, na podstawie " Kart drogowych" za czas okresu poprzedzajqcego okres 

rozliczeniowy. 

7. Jezeli w wyniku rozliczenia okaze si~, ze ilose rzeczywistego zuzytego paliwa jest mniejsza od 

ilosci pa liwa, ktere pojazd powinien zuzye w danym okresie, to r6Znica tych ilosci stanowi 

"oszcz~dnose". Jezeli ilose rzeczywiscie zuzytego paliwa jest wi~ksza od ilosci, kterq pojazd 

powinien zuzyc, to r6Znica tych ilosci oznacza zuzycie ponad norm~, czyli " przepat". 

8. Decyzj~ w sprawie sposobu rozliczania " przepatu" lub " oszcz~dnosci" po uwzgl~dnieniu 

okolicznosci ich wyst'lpienia, podejmuje Wejt Gminy Baboszewo. 

9. 0 wyst~pujqcych przekroczeniach norm zuzycia oraz niesprawnosciach drogomierza nalezy 

niezwtocznie informowae bezposredniego przetozonego. 



Zafctcznik Nr 2 

do Zarz<ldzenla Nr ORG.120.46.2021 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dn ia 28 paidziern ika 2021 roku 

Normy zuzycia paliw plynnych dla samochodu osobowego Peugeot PARTNER b~d'lcego wlasnosci'l 

Gminy Baboszew o. 

W ce lu zapewnien ia racjona lnej i oszczt:dnej gospodarki zuzycia pa liw ptynnych w eksploatowanym 

samochodzie osobowym wprowadza sit:: 

1. Normy zuzycia paliw ptynnych stanowiijcych podstawt: do rozliczania pojazdu osobowego 

w normalnych warunkach eksploatacj i, kt6re nie mogij bye przekraczane 

2. Okresla si t: markt: pojazdu, na kt6re przysluguje pa liwo plynne 

lop. Marka i typ pojazdu Nr rejestracyjny Rodzaj paliwa Norma 

eksploatacyjna 

1. Peugeot PARTNER WPN 9XF8 ON 6,50 LI100 km*' 

*' norm£: zuzycia dla samochodu ustalono na podstawie instrukcj i obsfugi oraz anall zt: dokonanych eksploatacj i samochodu, ze szczeg61nym 

uwzglt:dnieniem struktury wyjazd6w w terenie wiejskim oraz uzycia klimatyzacji, 


