
Zarz~dzeni Nr 0050.148.2020 

W6jta miny Siubice 


z dnia 31 g udnia 2020 roku 


zmieniajllce zarzlldzenie w sprawie wp~owadzenia Regulaminu uZytkowania pojazdow 
samochodowych i prowadzenia dokumentacji w tym zakresie w Urz~dzie Gminy Siubice 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l-dzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarz'l-dzam 0 nastypuje: 

§ 1 

W Zarz'l-dzeniu Nr 0050.47.2020 W6jta miny Slubice z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu uzytkowa ia pojazd6w samochodowych i prowadzenia 
dokumentacji w tym zakresie w Urzydzie Gminy Slubice wprowadza siy nastypuj'l-ce zmiany 
1. 	 §5 ust. 1 otrzymuje brzemiennie: 

1. 	 Dla samochod6w wskazanych w pkt. 2, 3 i 6 w zal'l-czniku nr 1 do mmeJszego 
Regulaminu stalymi miejscami po toju S'l-: 
1) nieruchomosc na kt6rej usytuojWany jest budynek Urzydu; 
2) garaze wynajmowane przez Gtniny od Gminnej Sp6ldzielni ,,sCh" w Slubicach 

dla pozostalych samochod6w. 

2. zmienia siy Zal'l-cznik Nr 1 do Zarz'l-dz nia. 

§2 

Wykonanie Zarz'l-dzenia powierzam pra ownikowi na stanowisku ds. obrOlmych, ochrony 
powodziowej i przeciwpozarowej, utrzy 

§ 3 

Nadz6r nad realizacj'l- zarz'l-dzenia powie zam Sekretarzowi Gminy. 

§4 

Zarz'l-dzenie wchodzi w zycie z dniem potipisania. 



Zalqcznik Nr J do Zarzqdzenia 

Wykaz pojazdow SamOChOdOT YCh wraz z normami zniycia paliwa 

L. 	 Marka (typ) samochodu Numer I Rodzaj Norma zuzycla Norma 
p. 	 reie,trar ny paliwa paliwa (w 11100 zuiycia 

km lub w IIh) paliwa na 
postoju 

1. 	 Autobus (Autos an) WPL 41AN ON 24,5 x 
2. 	 IVECO/JUSAM ci~zarowy WPL 53~32 ON 13,5 0,069 Vmin 
3. 	 VOLKSWAGEN CADDY WPL56l35 ON 8,0 0,05 Vmin 

ci~Zarowy 

4. 	 SCANIA ci~zarowy WPLEF20 ON 26,3 0,13 Vmin 
5. 	 Koparko-Ladowarka WPLC846 ON Praca ladowarki x 

samoch6d specjalny 	 81/h 

Praca koparki 5 

IIh 

Odsniezanie 12 

1/h 


6. 	 Ci~gnik rolniczy New WPL43 G8 ON 411h x 

Holland Boomer 50 


1. 	 Ustalo?e nonny s~ nonnami sredr:imi' luwzglydniaj~cymi jaz?y na terenie gminy.. . 
2. 	 W zWl¥ku z potrzeb~ ogrzewama aliltobusu, ustalam godzmowe nonny zuzYCIa pahwa, 

zgodnie z ponizsz~ zasad~: .1 
- temperatura +5°C do O°C 1 l~, 
- temperatura O°C do -5°C 1,3 1Yh 
- temperatura -5°C do -10°C 2,31Vh 
- temperatura ponizej -lOoC 3,0 1Jh 

3. 	 Nonny okreslone w pkt 2 nie podlegajl~ sumowaniu. 
4. 	 Temperatura okreslona w pkt 2 ustal~a bydzie w przypadku potrzeby zastosowania zapis6w 

pkt 2 przez zarz~dzaj~cego na podstawie infonnacji podanych w serwisie infonnacyjnym 
Panstwowej Sluzby Hydrologiczno-~eteorologicznej na stronie www.pogodynka.pl. 

5. 	 Zuzycie paliwa przez samochody rozl cza siy w okresach miesiycznych. 

http:www.pogodynka.pl

