
ZARZĄDZENIE NR 89/2021 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 1 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu 
pojazdem niebędącym własnością pracodawcy 

Na podstawie § 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) oraz § 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.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy 
wykorzystywanych w podróży służbowej: 

1) 0,52 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3; 

2) 0,83 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3. 

§ 2. Polecenie wyjazdu służbowego samochodem prywatnym wydaje Wójt Gminy. 

§ 3. Stawka, o której mowa w § 1 ma zastosowanie w stosunku do pracowników Urzędu Gminy Małkinia 
Górna oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy wykonujących podróż służbową na polecenie Wójta 
Gminy. 

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 
ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem 
niebędącym własnością pracodawcy. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

  

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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