
ZARZĄDZENIE NR 851/23 
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 9 lutego 2023 r. 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej, odbywanej pojazdem 
niebędącym własnością pracodawcy. 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z Dz.U. 
z 2023 roku, poz. 40) oraz § 3 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 r., poz. 167 ze zmianami), Burmistrz 
Stronia Śląskiego zarządza co następuje : 

§ 1. 1. Wprowadza się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy 
w podróżach służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie: 

1) dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,85 PLN, 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 1,10 PLN. 

2. W przypadku obliczania ryczałtowego zwrotu kosztów używania do celów służbowych, w jazdach 
lokalnych, pojazdów niebędących własnością pracodawcy stosuje się stawki maksymalne określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zmianami). 

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Stronie Śląskie do stosowania niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stronie Śląskie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2023 roku. 

  

   

Burmistrz 
 
 

Dariusz Chromiec 
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