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Zarządzenie Nr 1/2023 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Powiecie Nowodworskim 

z dnia 02 lutego 2023 roku 

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Powiecie Nowodworskim z dnia 29 września 2020 roku  

w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicz-

nych podróży służbowych pracowników w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim 

 

Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), 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 po-

dróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 9/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie 

Nowodworskim z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozlicza-

nia kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników w Powiatowym 

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim § 9 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„W przypadku korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych pracownikom 

PINB przysługuje: 

1) zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów 

przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, która dla: 

a) samochodu osobowego o poj. skokowej silnika do 900 cm³ wynosi 0,89 zł,  

b) samochodu osobowego o poj. skokowej silnika pow. 900 cm³ wynosi 1,15 zł, 

2) zwrot kosztów opłaty parkingowej, 

3) zwrot kosztów za korzystanie z płatnych autostrad.” 

 

§ 2. 

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 9/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Powiecie Nowodworskim z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zasad delegowania 

oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników w 

Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim pozostają 

bez zmian. 

 

§ 3. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

mailto:inspektor@pinb-powiatnowodworski.pl

