
Zarządzenie nr 104/2016 
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 30 września 2016 roku 
  

w sprawie sposobu ustalania i stosowania norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji 
pojazdów i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy i Miasta Odolanów  

 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 
celem zapewnienia prawidłowej ewidencji zużycia paliwa oraz zasad stosowania kart drogowych w 
eksploatacji pojazdów i kart pracy sprzętu silnikowego Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wprowadzam 
następujące zasady: 

 
§ 1. 

1. Norma zużycia paliwa pojazdów i sprzętu silnikowego ustalana jest komisyjnie,  
z uwzględnieniem norm fabrycznych zużycia paliwa, doświadczenia z eksploatacji 

2. Norma eksploatacyjna zużycia paliwa może być równa lub niższa od ustalonej normy  
z wyjątkiem określonym w ust. 3. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach norma eksploatacyjna zużycia paliwa może być wyższa  
od normy ustalonej w granicach do 10%. 

4. W okresie od 01 listopada do 31 marca normę eksploatacyjną podwyższa się o 10%. 
 
§ 2. 

1. W przypadku przyjęcia do używania pojazdu bądź sprzętu silnikowego wyznaczana jest komisja,  
która bada zużycie paliwa w pojazdach, sprzęcie silnikowym. 

2. Z pracy komisja sporządza protokół wg wzoru ustalonego w Załączniku nr 1 do zarządzenia dla 
pojazdów i w Załączniku nr 2 do zarządzenia dla sprzętu silnikowego. 
 

§ 3. 
1. Dla udokumentowania przebiegu pojazdu kierujący pojazdami zobowiązani są do prawidłowego 

wypełniania Karty drogowej i Ewidencji zakupu paliwa, zgodnie ze wzorem określonym  
w Załączniku nr 3 do zarządzenia.  

2. Dla udokumentowania  pracy sprzętu silnikowego obsługujący sprzęt wypełnia Okresową kartę 
pracy sprzętu silnikowego wg wzoru ustalonego w Załączniku nr 4 do zarządzenia. Kartę pracy 
potwierdza dysponent sprzętu. 

 
§ 4. 

Pracownik ds. kadr zobowiązany jest do kontroli prawidłowego wypełniania Kart drogowych  
i Okresowych kart pracy sprzętu silnikowego. 
 

      § 5. 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 104/2016 
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 
z dnia 30 września 2016 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

sporządzony dnia ……………… 

na okoliczność ustalenia norm zużycia paliwa …… na 100 km dla samochodu służbowego  

marki ………. o nr rej. ……… 

 

Komisja w składzie: 

 1) 
 2) 
 3) 
 

 dokonała testowania zużycia paliwa ………przez samochód marki ………. o nr rej. …….. do ustalenia norm paliwa 

na 100 km. 

 Na ustalenie zużycia paliwa pozwolił test przeprowadzony w dniach od …….. do …….. jazda po trasach miejskich 

i zamiejskich. Kierowca: ………………………… 

 Stan licznika na początku jazdy: ……………. km, 

 przy wyjeździe zatankowano zbiornik paliwa do pełna, tj. ……….. litrów. 

 Stan licznika na koniec jazdy: …………….. km 

 na koniec jazdy zatankowano zbiornik paliwa do pełna, tj. ……… litrów. 

 Przejechano łącznie ………. km, zużyto rzeczywiście …….. litrów paliwa.  

 Komisja stwierdziła, iż zużycie paliwa na 100 km podczas próby wyniosło ………. 

 Komisja proponuje ustalenie normy zużycia paliwa wielkości ………..l/100km. 

 Podpisy Komisji: 

1. ………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

                             Zatwierdzam w/w normę zużycia paliwa 

 

………………………………….  

  



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 104/2016 
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 
z dnia 30 września 2016 r. 

 

 

PROTOKÓŁ 

sporządzony dnia ……………… 

na okoliczność ustalenia norm zużycia paliwa na 1 godzinę pracy dla sprzętu silnikowego 

Rodzaj ……………………. Nr fabryczny …………………………………………….. 

 

 

Komisja w składzie: 

 1) 
 2) 
 3) 

 

dokonała testowania zużycia paliwa ……… przez sprzęt silnikowy …………….……….  nr fabryczny ……………………….. 

do ustalenia norm paliwa na 1 godzinę pracy. 

 

 Na ustalenie zużycia paliwa pozwolił test przeprowadzony w dnia …………………..  

 Pojemność zbiornika paliwa ……………………… 

 Temperatura otoczenia ………………………….. 

 Zbiornik zatankowano do pełna dnia …………….. o godzinie ………………………. 

 Wyznaczono teren pracy. Pracownik obsługujący sprzęt przystąpił do pracy sprzętem o godzinie …………. 

 Pracował nieprzerwanie przez ………….. godzinę do godziny ………………… 

 Następnie uzupełniono zbiornik paliwa do pełna ilością ………………… paliwa. 

 Komisja stwierdziła, iż zużycie paliwa na 1 godzinę pracy podczas próby wyniosło ……………. 

 Komisja proponuje ustalenie normy zużycia paliwa wielkości …….…..l/ godzinę pracy. 

 Podpisy Komisji: 

1. ………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 

                             Zatwierdzam w/w normę zużycia paliwa 

 

………………………………….  



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 104/2016 
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 
z dnia 30 września 2016 r. 

Nazwisko i imię kierowcy       Pojemność Zbiornika      

Marka i typ 
pojazdu        

Norma Zużycia Paliwa 
NA 100      

Pojemność silnika           
KARTA DOROGOWA  za dnia  ____________ EWIDENCJA ZAKUPU PALIWA  

  
        

    
     

  

  Czas pracy Opis trasy  Stan licznika (w km) Stan paliwa (w litrach)   Podpi
s 
 

Kiero
wcy 

Uwagi 

Data Roz
poc
zęci

e 

Zako
ńcze
nie 

God
z. 

prac
y 

Cel 
wyjazdu 

skąd dok
ąd 

Rozp
oczę
cie 

Zako
ńcze
nie 

Liczba 
przejec
hanych 

km 

Początek Koni
ec 

Zużyto Zaku
p  

Nr 
rachun

ku 

Stan z poprzedniego dnia      Z poprzedniego dnia         

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

25                                 

26                                 

27                                 

28                                 

29                                 

30                                 

31                                 

              

Pods
umo
wani
e 
miesi
ąca 

  

0     0,00 0,00          

                 

                 

         Sprawdził: ………………………………………………… 

 



Załącznik nr 4  

do Zarządzenia nr 104/2016 

Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów 

z dnia 30 września 2016 r. 

 

OKRESOWA KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO  za okres od ……….. do………….. 

        
Marka _____________________   Typ ______________________ 

        
Rodzaj _____________________   Nr ewidencyjny _____________ 

        

                

Data 
Nazwisko 

obsługującego 

Czas pracy 
Cel 

użycia 
Podpis 

 dysponenta 
Uwagi 

Rozpoczęcie Zakończenie 
Ilość (w 

minutach) 

                

                

                

                

                

                

                

          

        
ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH       

        

Paliwo zakupione w bieżącym okresie 
Podpis 

Data Nr faktury Ilość 

        

        

        

Razem     

        

        

Paliwo pozostałe z ubiegłego okresu 
  

Paliwo pobrane w okresie bieżącym 
  

Razem 
  

Przepracowano minut   zużyto 
  

Ilość wykonanych rozruchów   zużyto 
  

Zużyto w ciągu okresu razem 
  

Pozostało na okres następny 
  

 

        

                                                            Sprawdził: ………………………………………………… 

  

 


