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identyfikator 56/2014/11

ZARZĄDZENIE NR 56/2014

Prezydenta Miasta Tarnobrzega

z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej
samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

Na podstawie §3 ust.3 i ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29
stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013, poz.167) i §
2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów, osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy(Dz. U. z 2002, nr 27, poz. 271
z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1 .

Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej pracowników Urzędu
Miasta Tarnobrzega samochodem osobowym niebędącym własnością Urzędu Miasta Tarnobrzega:

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 w wysokości – 0,40 zł

- dla samochodu osobowego o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 w wysokości – 0,65 zł.

§ 2 .

Stawkę, o której mowa w § 1 stosuje się odpowiednio przy rozliczeniu kosztów przejazdu w podróży
służbowej kierowników jednostek organizacyjnych miasta Tarnobrzega samochodem służbowym
niebędącym własnością danej jednostki organizacyjnej.

§ 3 .

Pracownikom, o których mowa w § 1 i kierownikom jednostek organizacyjnych, o których mowa w §
2 przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów
przez stawkę określoną w § 1.

§ 4 .

Zgodę na przejazd własnym samochodem w podróży służbowej wyraża Prezydent Miasta lub osoba
przez niego upoważniona. Wzór wniosku o wyrażenie zgody stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 5 .

Traci moc Zarządzenie Nr 198/2010 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 29 października 2010 r.
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§ 6 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tarnobrzega
Norbert Mastalerz



       Załącznik  Nr 1  

       do Zarządzenia nr 56/2014 
Prezydenta Miasta Tarnobrzega 

        z dnia 24.02.2014r.  

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu w podróży 

służbowej samochodem osobowym niebędącym 

własnością pracodawcy. 

………………………………  
                    (imię i nazwisko)        

                                             

………………………………                               
        (Wydział, jednostka organizacyjna)    

 

……………………………...                             Tarnobrzeg,…………..………. 
                      (stanowisko)                                                                                                              (data) 

 

 

 

 

 

                                                Prezydent Miasta Tarnobrzega  

 

Na podstawie §3 ust.3 i ust.4  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U.  z 2013, poz.167) i § 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 

celów służbowych samochodów, osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002, nr 27, poz. 271                          

z późniejszymi zmianami) 

wnioskuję o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej w dniu 

……………….   .na terenie/trasie ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

w celu …………………………………………………………………………… 

samochodem osobowym marki ………………………….numer rejestracyjny  

……………………………..o pojemności skokowej silnika: …………………*
) 

niebędącym własnością pracodawcy. 

 

*) do 900 cm
3 
lub powyżej 900 cm

3 

 

 

                                                                                                             
......................................................... 

                                                                                                                                         (Podpis pracownika ) 

 

           Wyrażam zgodę ……………………………………………………………. 
                                                                       (Podpis Prezydenta Miasta Tarnobrzega lub osoby upoważnionej) 

 

 

Zarejestrowano……………………………………… 


