ZARZi\DZENIE NR IOInOl9
W6JTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia norm zutycia paliwa dla samoc bodow slutbowych
Nowe Miasto

Un~du

Gminy

Na podstawie an. 30 liSt. 2 pkt. 3 usta wy 0 samo~dzie gminnym z dnia 8 marea !990 rOKu
(Dz. U. 2019r., poz. 506 z poin. zm.) zarllJdza s j~ , co nasttrpuje:

§I
Usta!a s i~ nastypuj'lce normy zuZycia paliwa dla pojazd6w sluzbowycn:
I. VOLKSWAGEN 7HC TRA NS PORTE R, numerrejestrncyj ny WX3008C - 7,511 100
km oleju nap~dowego,
2. SKODA SUPERB, numer rejestracyjny WPN HF 70 - 8,211100 km benzyny,
3. VOLKSWAGEN CADD Y, numer rejestracyjny WPN RV 16 - 8 1/ 100 km oleju
na~dowe g o.

§2

Podstawc; podj~c i a wyuj wymienionych nann stanowi<l dane producenta z instrukcji obslugi
pojazd6w, jak rowniei dokwnentacja dotycUJca eks pl oawcji samochod6w.
§3
W okresie zimowym oraz letnim,jez.eli warunki atmosferyczne spowoduj'l zw i ~kszenie zUZycia
paliwa w stosunku do ustalonych w § I nonn, dopuszcza s i ~ przekroczenie nanny do 10%

§4
do rozliczenia zUZycia paliwa pojazdow s~ kart)' drogowe.
2. PrL)' obliczaoiu na kartach drogowych przebiegu kilometrow i wyniku zUZycia paiiwa
stosuje si y zaok.ntg le nia z tym, ZIe wynlk 0,5 i ponizej zaokr'lgia sity w dol. a wynik
powyzej 0,5 zaokrqgla sift w g6!y.
3. Rozliczanie zUZycia paliwa wykonywane jest przez wyznaczonego pracownika
Referatu Finansowego Urzcrdu.
I.

Podstaw~

§5
Protokoty z badania rz.eczywistych norm "lUzycia paliwa dla samochod6w Skoda SUPERB
i Volks\\'<lgen CADDY slanowiij zal,!cznik nr I j nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.
Norma zuZycia paliwa dla samochodu Volkswage n 7HC Transporter ustalona zostaia wedrug
na nn paliwa podanych przez producenta pojazdu.

§6
Traci moe Zaf7....<j.dzenie Nr 78/2015 W6jta Gminy Nowe Miaslo Z dnia 31 grudni a 2015 roku
v.rraz ze zmianami wprowadzonymi ZarZ<j.dzeniem Nr 43A12017 W6jla Gminy Nowe MiastD
z dnia 18 wrzesnia 2017 roku oraz Zaczqdzeniem Nr 58/2018 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 grudnia 20 J 8 roku.
§7

Wykonanie zarZ4dzenia powierza s i ~ Skarbnikowi Gminy.

§8
Zarz<,)cizenie wchodzi w zycie z dniem podj,\!cia.
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Zalqcm ,k Nt I
do Zar,~zeni 8 Nr 101 1201'1
wO)UI Gnuny Nowe MiilSHl
1 o.In;il 31 g...,jnia 2019 ruku

PROTOKOL
spisany dnia 31 grudoia 2019 roku na okolicznosc ustalenia rzeczywislej norroy zuz),cia
paliwa dla samocbodu slui:bowego SKODA SUPERB
o numerze rejestracyjnym WPN HF70
Ko mi sja w skladzie:
I. Mario la Buga lska - Se kretarz Gminy
2. Katarq na Maksiewicz - Glowny specjali s\a ds. ocJu-ony inforrnacji j promocji gminy
3. Andrzej Fatczynski - robotnik gospodarczy z funkcj~ kierowcy - pracowni k Gminnego
ZakJad u Komunalnego w Nowym MieScie

Dokona ta sprawdzenia maj'lcego na celu okreSlenie rzeczywistego zuzycia pali wa d la
samochodu sluzbowego ma riti

SKODA SUPERB 0 numerze rejestracyjnym WPN HF70.

Na pod stawi e tankowan kontrolnych w dniach 07.1 t .2 0 19r., 22. 11.20 19r., 29. 11.20 19r., a taki.e
ilosei przej echanych kilometr6w w warunkach miejskich i poza miejskich. sredni a spalania dla

w/w samochod u w)'niosia 8,2 li tra benzy ny na 100 kilometr6w.

Lp.

Data

1I05e litr6w

Prze bieg w km

Spalani e
Ii 1OOkm

I.

07 . 11.2019 - 21.11.2019

44

560

7,85

2.

22. 11.20 19 - 28. 11.20 19

42

525

8,00

3.

29. 11.20 19 - 10. 1220 19

45

519

8,67

Komi sja wnioskuje

0

ustalenie nonny zUZycia paliwa dla samochodu slu zbowego na poziomie

8,2 litrow 0<1100 ki lo me lrOw.

konczono i podpisano.

Zarwierd

,I.

Za!~cmik Nr 2
dQ Z;Ifl~dzenla Nr !O !/20 19
W6jla GlOm )' Nowll /vll aslO
~ dmaJ I

gnJd ma2019rukll

PROTOK6L
spisany dnia 31 grudnia 2019 roku na okoliczoosc ustal en ia rzeczywistej normy zUZycia

paliwa dla samochodu sluibowego VOlkswagen CADDY

o numerze rejestracyjnym WPN RVI6
Komisja w skladzie:

I. Mari oJa Buga lska - Sekretarz Gminy
2. Katarzyna Maksiewicl - GI6wny specjalislads. ochrony infonnacj i i promocji gm iny
3. Andrzej falczynski - robotnik gOSpOdOfCZY z funkcjq kierowcy - praco wnik Gminnego
Zakladu Komunalnego w Nowym Mi escie.

Dokonala sprawdzenia maj(Jcego na celu okreslenie rzeczywistego zui:ycia paliwa dl a

samochodu sluzbowego marki Volkswagen CADDY 0 numerze rejestracyjnym WPN RVI6 .

Na podstawie tankowan kontrolnych w dniach 02.12.20 19r. , 07.12.20 19r., 13. 12.2 019r., a lakze
ilosc i prLejechanych kilometrow w warunkach miej skich i pozamiejskich, srednia spalania dla

w/w samochodu wynios{a 8 litra o lej u na~dowego na 100 kilometrow.

przebieg

km

S palanie
11I001an

Lp.

Data

Hose lilr6w

I.

02.12.2019  06.12.20 19

58

749

7.74

2

07.12.2019 - 12.12.2019

55

655

8,39

3.

13. 12.20 19 - 22 . 12.20 19

58

725

8,00

\V

.

Komi sja wnioskuje 0 ustalenie normy zuZycia paliwa dla samochodu s luzbowego na poziomie
8 1itr6w na 100 kilomelrow.

Na tym protok61 zakonczono i podpisa no.
Podpi sy ko isji:

I.
2.

3.
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