
Zarządzenie Nr ;1łj I 2014 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD 
TANSIT CONNECT nr rej. EOP 8S44 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. 
z roku 2013, poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Uwzględniając instrukcyjne wąkazania zużycia paliwa samochodu FORD Transit 
Connect disel o pojemności silnika 1600 crh 3 oraz wykorzystywanie go przez Straż 
Miejską do realizacji jej zadań zdominowanych jazdą w warunkach miejskich czyli na 
krótkich odległościach ustalam na czas jego użytkowania normę zużycia oleju napędowego 
na 1 OO km przebiegu w ilości 7 I. ( siedmiu litrów ). 

2. Normę wymienioną w ust. 1 należy stosować przy każdorazowym 
( codziennym) rozliczaniu zużycia w formie kart drogowych prowadzonych przez 
osoby kierujące wymienionym pojazdem. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 9 września 
2014 r. 
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Opoczno dn.24.09.2014r. 

Sekretarz Miasta 

Wniosek 

Tutejsza Straż Miejska od dnia 09.09.2014r. użytkuje nowy samochód 

służbowy marki Ford Transit Connect 1.6 disel nr rej. EOP 8544. Średnia norma 

technologiczna spalania oleju napędowego w tym modelu pojazdu przy tym 

typie silnika jest przyjęta na poziomie 5.61/lOOkm. Praktyka wykazuje, że 

normy wskazane przez producenta są jednak zaniżane. W rozmowie z 

przedstawicielem serwisu Ford Frank- Cars w Częstochowie ustalono, że przy 

tym typie pojazdu oraz zabudowy w/w tj. belka sygnalizacyjna stawiająca 

dodatkowe opory realne spalanie może być większe nawet o 30% w stosunku 

do wskazań producenta. Dotychczasowa praktyka użytkowania tego pojazdu w 

służbie wykazuje realne zużycie paliwa na poziomie 71/lOOkm. Wobec 

powyższego wnioskuje o przyjęcie normy zakładowej na poziomie 71/lOOkm. 


