
Zarządzenie Nr 85/2008
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie

z dnia  11 września 2008 r.

gospodarki samochodowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu w sprawie norm zużycia 
paliw płynnych i  oleju silnikowego dla samochodu będącego własnością  Gminy i Miasta 
Jastrowie.

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271,  Nr 214  poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80  poz.717, Nr 162 poz.1568;  z 2004 r.  Nr 102 
poz. 1055, Nr  116  poz.1203;  z 2005  r. Nr 172 poz.1441,  Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz.1218) zarządza się, co 
następuje:
      
       § 1. Ustala się „Zakładowe normy zużycia paliw płynnych i olejów silnikowych dla 
samochodu osobowego będącego własnością Gminy i Miasta Jastrowie”, stanowiące 
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

       § 2. Ustala się ” Instrukcję gospodarki paliwami i olejami silnikowymi do samochodu 
osobowego”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

       § 3. Ustala się wzór „ Karty kontroli zużycia paliwa i olejów silnikowych”, stanowiący 
załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

       § 4. Rozliczenie paliwa może odbywać się wyłącznie na podstawie zakładowych norm 
zużycia.

       §  5.  Zobowiązuje  się  kierowców i  inne  osoby prowadzące  pojazd do eksploatacji 
pojazdów  sprawnych  technicznie,  ze  sprawnie  działającymi  i  zalegalizowanymi 
drogomierzami.

       § 6.  O występujących przekroczeniach norm zużycia  paliwa oraz niesprawnościach 
drogomierza należy niezwłocznie informować Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

       § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

       § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą 
od  dnia 26 sierpnia  2008 r.



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 85/2008
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 11 września 2008 r.

ZAKŁADOWE  NORMY ZUŻYCIA  PALW  PŁYNNYCH  I  OLEJÓW  SILNIKOWYCH 
 

Marka, typ 
pojazdu,
Numer 

rejestracyjny

Rodzaj
paliwa

Norma zakładowa 
na

100 km

Norma zużycia 
oleju

silnikowego w
stosunku do 

zużytego paliwa

Renault Trafic Jl
nr rejestracyjny

PZL 14 MJ

Olej napędowy 9,50 litrów 0,6 %

Objaśnienia:

Wysokość norm zakładowych ustalono w oparciu o instrukcję fabryczną w/w pojazdu, analizę 
dokonanych prób eksploatacji samochodu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury 
wyjazdów poza teren zabudowy i w terenie miejskim.



                                                                                              Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 85/2008
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 11 września 2008 r.

Instrukcja

Instrukcję gospodarki paliwami i olejami silnikowymi do samochodu osobowego będącego 
własnością Gminy i Miasta Jastrowie.

1. Rozliczenie zużycia paliw płynnych i olejów silnikowych odbywa się na podstawie 
ustalonych norm zakładowych.

2. Pojazd  przekraczający  ustaloną  normę  zakładową  z  powodu  technicznej 
niesprawności,  powinien  być  natychmiast  przywrócony  do  stanu  technicznego 
zapewniającego zużycie paliwa w granicach ustalonych norm.

3. W  przypadkach  awaryjnych  np.  pęknięcia  zbiornika  lub  przewodu  paliwowego, 
wycieku  z  układu  zasilania  należy  ten  fakt  każdorazowo  odnotować  w  karcie 
drogowej pojazdu oraz powiadomić Sekretarza Gminy i Miasta .

4. Fakt  dokonania  zakupu  paliwa  i  oleju  silnikowego  należy  odnotować  w  karcie 
drogowej z podaniem ilości oraz zestawienia zakupu paliwa i oleju silnikowego, które 
stanowi załącznik do instrukcji.

5. Kierowca  odpowiedzialny  jest  za  prawidłowe  dokonywanie  zapisów  dotyczących 
zakupu paliwa i olejów silnikowych w karcie drogowej.

6. Rozliczenie kierowcy z zakupionego paliwa oraz jego zużycia dokonuje się co drugi 
miesiąc.  Rozliczenie  to  polega  na  porównaniu  ilości  paliwa  zakupionego  oraz 
zużytego w okresie rozliczeniowym z ilością paliwa, które pojazd powinien zużyć w 
tym okresie według normy zakładowej, w stosunku do ilości faktycznej przejechanych 
kilometrów.

7. Ilość  kilometrów  przejechanych  przez  pojazd  ustala  się  na  podstawie  sprawnie 
działającego „drogomierza”.

8.   Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest   
      mniejsza od ilości paliwa, które pojazd powinien zużyć w danym okresie, to różnica  
      tych ilości stanowi „oszczędność”.

Jeżeli ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest większa od ilości, którą pojazd powinien 
zużyć, to różnica tych ilości oznacza zużycie ponad normę, czyli „przepał”.

9.  Decyzję w sprawie sposobu rozliczania „przepału” lub „oszczędności”, po  
     uwzględnieniu okoliczności ich wystąpienia, podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta.



Załącznik  do instrukcji

ZESTAWIENIE ZAKUPU PALIWA I OLEJU SILNIKOWEGO

W OKRESIE ………………………………

Lp. Nr rachunku
Data nabycia

Nr 
karty dr.

Olej napędowy Olej silnikowy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RAZEM

                                                                                                         



                                                                                                         Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 85/2008
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 11 września 2008 r.

KARTA KONTROLI ZUŻYCIA PALIWA

ZA OKRES   ………………………      r .

……………………………………………………………..
nazwisko i imię kierowcy

Pojazd marki  …………………………. Nr rej   …………………
Rodzaj paliwa : olej napędowy 
Norma zużycia paliwa :    9,50 l / 100 km.
Norma zużycia oleju silnikowego 0,6 % normy zużycia paliwa.

1. STAN LICZNIKA NA 
KONIEC OKRESU

2. STAN LICZNIKA NA
POCZĄTEK OKRESU

3. PRZEBIEG W KILOMETRACH

WYSZCZEGÓLNIENIE Olej napędowy Olej silnikowy

4. Stan paliwa na początek okresu 

5. Pobrano

6. Razem paliwa

7. Zużycie wg norm 
(km …… x norma ……….)

8. Faktyczne zużycie

9. Oszczędność – Przepał

10. Pozostało na koniec okresu

……………………………                                                       ……………………………..
      Wystawił    data                                                                    Zaakceptował  data         


