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Zarządzenie Nr 134/2015 
Wójta Gminy Dąbrówka 

z dnia 31.12.2015

w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych 
i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy 
i urządzenia eksploatowane w Urzędzie Gminy Dąbrówka oraz w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dąbrówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z 
art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. 
U. z 2009r. nr 178, poz.1380 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1-

1. Wprowadzam podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdow 
samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie Urzędu 
Gminy Dąbrówka oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy 
Dąbrówka, dalej jednostki OSP.

2. Przyjmuję jako podstawę normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów 
samochodowych i pozostałego sprzętu silnikowego wyszczególnione w:

-  zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej
w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

-  dane producenta z instrukcji obsługi pojazdu lub urządzenia.

§2

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych 
w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprzętu napędzanego 
silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu 
klęsk żywiołowych lub innych interwencjach wprowadzam:
1. podstawowe normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia,
2. dodatek do normy podstawowej, który dotyczy:

a. rozruchu silnika pojazdu lub urządzenia,
b. pracy silnika na postoju celem napędu urządzeń specjalnych,
c. pracy silnika na postoju,

Dodatki wymienione w punktach a,b i c określa załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.



§3

Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów 
samochodowych i sprzętu silnikowego.

§4

1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu
z napędem silnikowym obowiązującą w Urzędzie Gminy Dąbrówka i w 
jednostkach OSP są karty drogowe i karty pracy prowadzone dla poszczególnych 
rodzajów sprzętu; wzór kart stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia..

2. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych przez pojazdy samochodowe 
dokonywane jest raz w miesiącu, a w przypadku motopomp PO-3 i PO-5 raz 
pozostałych urządzeń po pierwszym i drugim półroczu każdego roku 
kalendarzowego.

3. Karty pracy pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego należy składać w 
Urzędzie Gminy najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie 
danego okresu rozliczeniowego.

4. Karty drogowe oraz karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w 
działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach lub innych potwierdza 
każdorazowo dowódca akcji gaśniczej, lub dysponent-dowódca pojazdu lub 
sprzętu.

§5

Prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie zużycia 
materiałów pędnych jednostek OSP będzie realizował pracownik do spraw ppoż.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 14.02.2011 r. 
w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i 
sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia 
eksploatowane w Urzędzie Gminy i w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Dąbrówka.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.


