
Zarządzenie Nr 14/2019 
Wójta Gminy Baćkowice 
z dnia 31 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia wysokości zwrotu kosztów używania w podróżach służbowych samochodów 

osobowych stanowiących własność  pracowników oraz limitu kilometrów wjazdach lokalnych 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 944 z późn. zm.) w związku § 3 ust. 3 i 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 r., poz. 167) oraz § 2 i § 3 ust.1 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 r., Nr 27, poz. 271 z późn. 

zm.) zarządza się, co następuje: 

*1 
Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić  zgodę  na używanie do celów służbowych 

samochodów osobowych stanowiących własność  pracowników Urzędu Gminy w Baćkowicach, 

zwanych dalej „samochodami osobowymi" w związku z podróżami służbowymi na terenie kraju. 

§ 2 
W przypadku używania samochodów osobowych do celów, o których mowa w § 1 przysługuje 
zwrot kosztów za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego, podczas danej podróży 

służbowej według maksymalnych stawek określonych w § 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 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) 

§ 3  
Miesięczny limit kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu na jazdy lokalne 
dla samochodów osobowych będących własnością  pracownika, a używanych do celów służbowych 

określone są  w umowach zawartych z poszczególnymi pracownikami. 

4 
Traci moc zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

5 
Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy. 

*6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 
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