
Zarz~dzenie Nr 31 /J.DA5 

Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 07 lipca 2015 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodow sluzbowych 

Urz~du Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art.31 w zwiqzku z art. 33 ustawy z dnia 08 marc a 1990r. 0 samorz~dzie gminnym 

(Dz.U. z 2013r. poz. 594 z p6Zn. zm.) zarz~dzam, co nastypuje: 

§1. 

Ustala siy Regulamin korzystania z samochod6w sluzbowych Urzydu Gminy Nowe Miasto 

marki: 

1) FS - Lublin, numer rejestracyjny WPF 5440 

2) Opel COMBO-C, numer rejestracyjny WPN 4S30 

3) SKODA SUPERB, numer rejestracyjny WPN HF70 

§2. 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, a nadz6r nad jego wykonywaniem 

powierzam Sekretarzowi Gminy. 



Zal'!cznik do Zarz¥Jzenia Nr 31 
W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 
07 lipca 2015 roku 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOCHODOW SLUZBOWYCH 


URZF;DU GMINY NOWE MIASTO 


§1 


1. 	 Celem Regulaminu jest efektywne zarzqdzanie samochodami sluzbowymi Urzydu Gminy 

Nowe Miasto poprzez wprowadzenie standard6w i jednolitych zasad dla zarzqdzania 

i nadzorowania wykorzystywania samochod6w sluzbowych. 

2. 	 Samochody bydqce do dyspozycji Urzydu Gminy: 

1) FS - Lublin, numer rejestracyjny WPF 5440 

2) Opel COMBO-C, nurner rejestracyjny WPN 4S30 

3) SKODA SUPERB, numer rejestracyjny WPN HF70 

mogq bye wykorzystywane przez pracownik6w UrZydu Gminy wylqcznie do cel6w 

sluzbowych. 

§2 

1. 	 Do kierowania samochodem sluzbowym marki Lublin uprawnieni Sq: 

1) Kierownik ds. gospodarki komunalnej; 

2) Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy; 

3) Pracownik wyznaczony przez Kierownika ds. gospodarki komunalnej na podstawie 

odrybnego upowaznienia W6jta Gminy. 

2. 	 Do kierowania samochodem sluzbowym marki Opel COMBO-C uprawnieni Sq: 

1) W6jt Gminy Nowe Miasto; 

2) Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy; 

3) Komendant Strazy Gminnej; 

4) Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej; 

5) Pracownicy Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej wyznaczem przez Kierownika 

GOPS na podstawie odrybnego upowaznienia W6jta Gminy; 

6) Ki8erownicy poszczeg6lnych Referat6w Urzydu Gminy; 

7) Pracownicy Urzydu Gminy Nowe Miasto wyznaczeni przez Kierownika Referatu na 

podstawie odrybnego upowaznienia W6jta Gminy. 

3. 	 Do kierowania samochodem marki SKODA SUPERB uprawnieni Sq: 

1) W6jt Gminy Nowe Miasto; 



2) Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy; 

3) Pracownicy Urzt(du Gminy Nowe Miasto wyznaczeni przez W6jta Gminy na podstawie 

odrt(bnego upowaznienia. 

4. 	 Podstaw~ do korzystania przez pracownika z samochodu sruzbowego jest pisemne 

upowatnienie wydane przez W6jta Gminy, kt6rego wz6r stanowi zal~CZDik Dr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

5. 	 Katde wydane upowamienie wpisywane jest do rejestru, kt6rego wz6r stanowi zal~CZDik 

Dr 2 do niniejszego Regulaminu. 

6. 	 Upowatnienie 0 kt6rym mowa w pkt. 4 wydawane jest na ustny wniosek Kierownika 

Referatu. 

§3 

1. 	 Pracownicy korzystaj~cy z samochod6w sluzbowych zobowi~zani s~ do: 

1) eksploatowania samochod6w z zachowaniem bezpieczenstwa ekonomicznych 

warunk6w jazdy, dbania 0 czystosc uzytkowanego pojazdu, 

2) przestrzegania obowi¥uj~cych norm zuzycia paliwa oraz do pokrywania koszt6w 

wynikaj~cych z przekroczen tych norm, 

3) 	 dokonywania codziennej obslugi samochod6w, ze szczeg61nym uwzglt(dnieniem 

kontroli: oswietlenia, stanu ogumienia, poziomu oleju w silniku, plynu w uldadzie 

chlodniczym, 

4) 	 w przypadku zauwatenia awarii, czy usterek mozliwe szybkiego zgloszenia ich 

Kierownikowi ds. Gospodarki Komunalnej. 

2. 	 W przypadku: wypadku drogowego, kolizji, zaistnienia kradziezy samochodu, b~dz 

element6w jego wyposazenia niezwlocznego powiadomienia wlasciwego terytorialnie 

organu Policji. 

3. 	 Wszelkie koszty wynikaj~ce z naruszenia przepis6w ruchu drogowego pokrywa pracownik 

kieruj~cy samochodem sruzbowy. 

4. 	 Kierowcom oraz innym osobom, kt6rym powierzono w uzytkowanie samochody sluzbowe 

zabrania sit( ich udostt(pniania osobom trzecim. 

5. 	 Po zakonczonej pracy samochody parkowane s~ w garazu Urzt(du, b~dz na terenie 

ogrodzonym przy budynku Urzt(du Gminy. 

6. 	 Za prowadzenie spraw zwi¥anych z codzienn~ obsrug~ pojazd6w sluzbowych, 

przegl~dami technicznymi, naprawami, wymlan~ ogumienia odpowiedzialny jest 

Kierownik ds. Gospodarki Komunalnej. 



§4 

1. 	 Ewidencjonowanie przejazd6w shli:bowych samochodem marki Opel COMBO-C 

o numerze rejestracyjnym WPN 4S30 prowadzone jest przez uzytkownik6w samochod6w 

stuzbowych na dziennych kartach drogowych (wz6r dziennej karty drogowej stanowi 

zal~czoik or 3 do niniejszego Regulaminu) . 

2. 	 Dzienne karty drogowe wydawane s~ uzytkownikowi samochodu przez pracownika 

sekretariatu. 

3. 	 Pracownik sekretariatu odnotowuje fakt wydania dziennej karty drogowej w rejestrze, 

kt6rego wz6r stanowi zal~czoik or 4 do niniejszego Regulaminu. 

4. 	 Uzytkownik samochodu, przed otrzymaniem karty drogowej , ma obowi¥ek zdac 

pracownikowi sekretariatu, wypdnion~ karty drogow~ z poprzedniego dnia. 

5. 	 W przypadku wyjazdu samochodu sluzbowego w dzien wolny od pracy, karta drogowa 

wydawana jest w dniu roboczym, poprzedzaj~cym dzien wyjazdu samochodu stuzbowego. 

6. 	 Pracownik sekretariatu sprawdza prawidtowosc wypdniania kart drogowych. 

§5 

1. 	 Rozliczanie zuzycia paliwa oraz przebiegu samochodu sluzbowego marki Opel COMBO

C dokonywane jest w okresach miesiycznych przez pracownika sekretariatu, na podstawie 

kart drogowych pojazdu 0 kt6rych mowa w §4, wedlug wzoru okreslonego w zal~czoiku 

or 5 do niniejszego Regulaminu. 

2. 	 Rozliczanie zuzycia paliwa oraz przebiegu samochodu sluzbowego marki FS - Lublin oraz 

dokonywane jest w okresach miesiycznych przez pracownika zatrudnionego na stanowisku 

kierowcy, wedtug wzoru kreslonego w zal~czoiku or 5 do niniejszego Regulaminu. 

3. 	 Rozliczanie zuzycia paliwa oraz przebiegu samochodu sluzbowego marki SKODA 

SUPERB oraz dokonywane jest w okresach miesiycznych przez pracownika Referatu 

Finansowego w Urzydzie Gminy, wedtug wzoru kreslonego w zal~czoiku or 5 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. 	 Ustala siy nastypuj~ce normy zuzycia paliwa dla samochodow sluzbowych: 

1) FS - Lublin, nwner rejestracyjny WPF 5440 - 12 11100 krn oleju napydowego, 

2) Opel COMBO-C, numer rejestracyjny WPN 4S30 - 6,8 11100 krn oleju napydowego, 

3) SKODA SUPERB, nwner rejestracyjny WPN HF70 -1011100 krn benzyny. 

5. 	 Dopuszcza siy w uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci jazdy w trudnych 

warunkach atmosferycznych i terenowych odstypstwa od norm, 0 ktorych mowa w ust. 2 

6. 	 Decyzjy w sprawie zmiany norm zuzycia paliwa oraz odstypstwa od tych norm podejmuje 

W6jt Gminy. 



Zal!lcznik nr 1 
do Regulaminu korzystania z samochod6w 
sruzbowych Urz~du Gminy Nowe Miasto 

Nowe Miasto, .......... .. ... .. .. .. . ... ...... . . 


(pieczj!c nagl6wkowa) 

(numer upowainienia) 

UPOWAZNIENIE 

do kierowania samochodem sluzbowym 


Upowazniam .......................................................... . ............................. . ...... . 

(imij! i nazwisko pracownika) 

(stanowisko slutbowe) 

legitymuj'lC£Vego siy dowodem osobistym seria ...................... nr ................................ . 


wydanym przez ..................................................................... . ....................... . 


oraz prawem jazdy kategorii ...................... . .......... nr ........................................ .. 


do prowadzenia samochodu sluzbowego marki .... . .................................................... . 


o numerze rejestracyjnym ... . ......................................................................... . ... . 


Upowaznienie wydaje siy na okres od . ..................... do ........... . ........................... .. 


Upowazniony zobowi~zany jest do przestrzegania zasad okreslonych w Regulaminie 

korzystania z samochod6w sluzbowych Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

(podpis i piecz~c Pracodawcy) 

Otrzymuj,r 
upowa:zniony pracownik 

ala 



C 

Za1llcznik nr 2 
do Regulaminu korzystania z samochod6w 
sluzbowych Urzydu Gminy Nowe Miasto 

REJESTR WYDANYCH UPOWAZNIENIEN DO KIEROWANIA 
SAMOCHODEM SLUZBOWYM 

Imi~ i nazwisko 
Nr 

osobyL.P. 
upowaznienia 

upowaznionej 

Data 
wydania 

Okres 

Marka samochodu do 

ktorego wydano 


upowaznienie 

(Lublin, Opel Combo, 


Skoda Superb) 




Za1llcznik nr 3 
do Regulaminu korzystania z samochod6w 
stuzbowych Urzydu Gminy Nowe Miasto 

DZIENNA KARTA DROGOWA NR ............ . 

POJAZDU SAMOCHODOWEGO 


Marka - Opel COMBO-C 

Numer rejestracyjny - WPN 4S30 

Data ..................................................................... . 

Imiy i nazwisko kierowcy ............................................ . 

Norma zuzycia paliwa na 100 km - 6,8 

Stan licznika przy wyjezdzie 

Godzina wyjazdu 

Stan licznika po powrocie 

Godzina powrotu 

Ilose przejechanych kID 

Przejechana trasa 

Hose zakupionego paliwa 

Zuiycie paliwa wedlug normy 

Podpis wystawiaj~cego karty ............................................ . 




• 


Za/llcznik Dr 4 
do Regulaminu korzystania z samochod6w 
srnibowych Urz~du Gminy Nowe Miasto 

REJESTR WYDANYCH DZIENNYCH KART DROGOWYCH 

dla pojazdu marki Opel COMBO-C, Dumer rejestracyjDY WPN 4S30 


w roku .................. . 


l.p 

1 

Numer dzieDnej 
karty drogowej 

Data wydaDia Imi'( i nazwisko 
kieruj~cego pojazdem 

Podpis 
kieruj~cego 

pojazdem 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



• Za1llcznik nr 5 
do Regulaminu korzystania z samochod6w 
sluzbowych Urzt(du Gminy Nowe Miasto 
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