
Zarzqdzenie Nr 740/19
Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

z dnia 20 grudnia 20'19 r.

w sprawie przyjqcia norm zuiycia paliw plynnych pojazd6w samochodowych
isprzQtu silnikowego oraz zasad rozliczania zuiycia paliw przez pojazdy
samochodowe i pozostaly sprzgt silnikowy eksploatowany w jednostkach
Ochotniczych Stra2y Po2arnych Gminy i Miasta Czeruyionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy o samorzqdzie gminnym z dnia
8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z p62n. zm.), w zwiqzku z aft. 32
ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpo2arowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U.
22019 t. poz. 1372 z p62n. zm.) oraz majqc na uwadze Zarzqdzenia
Nr 3 Komendanta Gl6wnego Paristwowej Stra2y Po2arne j z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie gospodarki trinsportowej w jednostkach organizacyjnych Paristwowel
Stra2y Po2arnej (Dz. Urz. KGPSPo2 z 2019 r. poz. 5)

zanzqdzam, co nastg puje :

sl
1. Wprowadzam podstawowe normy zuzycia paliw dla pojazd6w samochodowych
ipozostalego sprzQtu silnikowego, stanowiqcego wyposazenie jednostek
ochotniczych strazy pozarnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Normy podstawowe zuZycia paliw dla pojazd6w samochodowych i pozostalego
sprzqtu silnikowego ustala siq na podstawie:

l) norm zu2ycia oraz danych izalecei producenta,
2) norm eksploatacyjnych przyjgtych i stosowanych do rozliczania zu2ycia paliwa

pzez pojazdy samochodowe i pozostaly sprzet silnikowy przed
wprowadzeniem w 2ycie niniejszego zarzqdzenia, a zapisanych juz
w wydanych pzezWydziale Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska
kartach, kt6rym nadano kolejny unikatowy numer, odnotowywany w ewidencji
kart zu2ycia paliwa,

3) pomiaru zuZycia paliwa pojazd6w samochodowych, przeprowadzonego
w spos6b okre6lony w Zalqczniku Nr 1 do zarzqdzenia - Protok6l pomiaru
zuZycia paliwa przez pojazd samochodowy i autopompg,

4) pomiaru zu2ycia paliwa pozostalego sprzqtu silnikowego, przeprowadzonego
w spos6b okreSlony w Zalqczniku Nr 2 do zazqdzenia - Protok6l pomiaru
zu2ycia paliwa przez sprzqt silnikowy,

5) norm zuzycia paliwa ustalonych Wzez jednostki organizacyjne Paristwowej
Stra2y Po2arnej.

3. Pomiar, o kt6rym mowa w ust. 2 pkt 3 i4, przeprowadza komisja w skladzie:
1) przedstawiciel Wydzialu ZKO;
2) przedstawiciel wla6ciwego OSP;
3) kierowca pojazdu/operator sprzetu siln ikowego.





4. Komisja, o kt6rej mowa w ust. 3, z przeprowadzonych czynno6ci sporzqdza
protok6l, kt6rego wz6r stanowi zalqczniki nr 1 do zarzqdzenia dla pomiaru zu2ycia
paliwa przez pojazd samochodowy i autopompe lub zalqcznik nr 2 dla pomiaru
zuzycia paliwa przez sprzqt silnikowy. Kopie protokolu otrzymuje wla6ciwa jednostka
ochotniczej stra2y poZarnej.

s2

1. Dla pojazd6w samochodowych i pozostalego sprzqtu silnikowego pozostajqcych
w gotowosci operacyjnej dopuszcza sie wykonywanie czterech rozruch6w
kontrolnych w miesiqcu, co 7 - 8 dni jeden rozruch, je2eli silnik nie byl uruchamiany
wczeSniej w innym celu. Czas pracy silnika pojazdu samochodowego lub
pozostalego sprzqtu silnikowego na postoju, podczas ka2dego rozruchu nie moze
przekraczae 5 minut.

2 Dla pojazd6w samochodowych dopuszcza siq dokonywanie rozruch6w
konkolnych, o kt6rych mowa w ust. 1, poprzez jazdq pojazdem, jednak2e calkowita
dlugo66 trasy nie mo2e przekracza6 10 km na miesiqc. zuzycie paliwa na takie
rozruchy ustala siq poprzez zastosowanie podstawowej normy eksploatacyjnej
zuLycia paliwa na 100 km.

3. Zu2ycie paliwa podczas dokonywania rozruch6w kontrolnych pojazd6w
samochodowych podczas pracy silnika na postoju, ustala siq popzez pomno2enie
normy.pracy na postoju na minutq przez ilo56 minut efektywnej pracy silnika pojazdu
samochodowego na postoju podczas rozruchu.

4. zu2ycie paliwa podczas dokonywania rozruch6w kontrolnych pozostalego sprzqtu
silnikowego, ustala siq popzez podzielenie podstawowej normy eksploatacyjnej
na godzing zu2ycia paliwa przez wsp6lczynnik 60, to jest ilo6i minut w godzinie,
a nastgpnie pomno2enie przez ilo56 minut efektywnej pracy sprzqtu silnikowego
podczas rozruchu.

s3

1. Ustalone normy zuzycia paliw stanowiq podstawq do rozliczania pojazd6w
samochodowych i pozostalego sprzqtu siln ikowego.

2. vrl przypadku przekroczenia przyiqtych norm zu2ycia paliwa nale2y ustalii
ptzyczyne powodujqcq tzw. ,,przepal", kt6ry musi by6 wykazany w rozliczeniu
material6w pQdnych miesiqcznych kart drogowych lub kart sprzgtu silnikowego, wraz
z podaniem na pi6mie przyczynjego powstania.

3. W przypadku wygospodarowania oszczqdnoSci w paliwie, nalezy tq oszczqdno66
wykazat w rozliczeniu material6w pednych miesiqcznych kart drogowyctr tuu t<art
sprzgtu silnikowego.

s4

1. Podstawq do rozliczenia ,.!,2ycia paliw pojazd6w samochodowych obowiqzujqcq
w jednostkach ochotniczych strazy pozarnych sq miesigczne kartydrogowe, itorycn



wz6r okre6lony jest w zalqczniku nr 3. Miesigczne karty drogowe nalezy prowadzi6
w spos6b umo2liwiajqcy jednoznaczne ustalenie trasy i celu przejazdu, czasu
i miejsca postoju, czasu pracy urzqdzer\ napqdzanych silnikiem gl6wnym -
autopompa.

2. Podstawq do rozliczenia zu2ycia paliw pozostalego sprzgtu silnikowego
obowiqzujqcq w jednostkach Ochotniczych Stra2y Pozarnych sq kwartalne karty
sprzetu silnikowego, kt6rych wz6r okre5lony jest w zalqczniku nr 4. Kwartalne karty
sprzgtu silnikowego nale2y prowadzi6 w spos6b umo2liwiajqcy jednoznaczne
okre5lenie celu u2ycia i czasu pracy.

3. Okres rozliczeniowy zuZycia paliwa przez pojazdy samochodowe nale2y
odnotowywaC w miesiqcznej karcie drogowej w czasie miesiqcznego okresu
rozliczeniowego.

4. Rozliczanie zu|ycia paliwa w sprzqcie silnikowym dokonywanie jest raz na kwartal.

5. Miesigczne karty drogowe dla pojazd6w samochodowych oraz karty sprzetu
silnikowego wydaje sie w Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska
nadajqc im kolejny unikatowy numer, kt6ry odnotowywany jest w ewidencji kart
zuZycia paliwa stanowiqcej Zalqcznik nr 5.

6. Miesigczne karty drogowe oraz kariy sprzgtu silnikowego nalezy skladaC
wWydziale Zazqdzania Kryzysowego iOchrony Srodowiska najp62niej do 10 dnia
miesiqca nastgpujqcego po uplywie danego okresu rozliczeniowego.

7. W rozliczeniu ilo66 pobranych i zu2ytych paliw nale2y zaokrqgla6 do jednego
miejsca po przecinku.

8. Miesigczne karty drogowe oraz karty sprzetu silnikowego biorqcego udzial
w dzialaniach ratowniczo-ga5niczych, szkoleniach lub innych akcjach potwierdza
ka2dorazowo dysponenUdow6dca akcji/kierowca/obslugujqcy pojazd lub sprzqt.

9. lloSi pobranych oaz zuzytych paliw z poszczeg6lnych miesiecznych kart
drogowych oraz kart sprzqtu silnikowego zostaje naniesiona w ksiq2ce paliwowej
jednostek Ochotniczych Stra2y Po2arnych, kt6re1 wz6r stanowi zalqcznik nr 6 i jest
podstawowym dokumentem gospodarki paliwami w jednostkach Ochotniczych Strazy
Po2arnych.

s5

I . Prowadzenie obowiqzujqcej dokumentacji okre6lonej w zalqcznikach 3, 4 i 6
realizujq poszczeg6lne jednostki Ochotniczych Stra2y Po2arnych w stosunku do
pojazd6w samochodowych oraz pozostalego sprzQtu silnikowego stanowiqcych ich
wyposa2en ie.

2. Kontrolq prawidlowych zapis6w w dokumentacji okre6lonej w ust. 1 oraz $ 4 ust. 5
(zalqcznik nr 5) prowadzi wyznaczony pracownik Wydzialu Zarzqdzania
Kryzysowego i Ochrony LudnoSci.



s6

1. Traci moc Zarzqdzenie Nr 492111 Burmistrza Gminy i Miasta Czemionka-
Leszczyny z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjqcia norm zu2ycia paliw
plynnych pojazd6w samochodowych i sprzqtu silnikowego otaz zasad rozliczania
zuzycia paliw pzez pqazdy i urzqdzenia eksploatowane w jednostkach
Ochotniczych Stra2y Pozarnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2. Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania z mocE obowiqzujqcq
od 1 stycznia 2020 r.



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
'zerwlonka-Leszczyn)

ZATWIERDZAM
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Zalqcznlknr 1

do Zarzqdzenia Nr 7 40119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Protok6l pomiaru zv}ycia paliwa przez
pojazd samochodowy i autopompe

l. Data przeprowadzenia pomiaru:

2. Dysponent pojazdu w dniu pomiaru (OSP):

3. Cel przeprowadzenia pomiaru: ..........

4. Rodzaj, marka i t1p pojazdu: ..............

5. Numer rejestracyjny: ..............

6. Masa wlasna pojazdu:

7. LadownoSi / Dopuszczalna masa calkowita: .........

8. Marka, rodzaj i t1p silnika: ................

9. PojemnoSi / moc silnika:

10. Rodzaj napgdu:

11. Rok produkcji:

I 2. Spos6b przeprowa dzenia pomiaru :

13. Norma eksploatacyjna na 100 km:

' przebieg calkowity podczas pomiaru: .................km,

' calkowile zulycie paliwa: ...............dm3'

' zu?ycie paliwa obliczone wedlug wzoru: 100 x calkowite zulycie lprzebiegcalkowity

.........dm3/l0o km.

14. Norma pracy autopompy na godzing:

o calkowity czas pracy autopompy na postoju podczas pomiaru: ...................min,

o calkowite zu?ycie paliwa: ......dm',

o zu?ycie paliwa obliczone wedlug wzoru: 60 x calkowite zu|ycie paliwa paliwa / calkowity
czaspracy autopompy

......dm3/60 min.



15. Norma czasu pracy na postoju:

o calkowity czas pracy pojazdu na postoju podczas pomiaru: ...................min,

o calkowite z:u?ycie paliwa: ......dm',

o zrtlycie paliwa obliczone wedlug wzoru: 60 x calkowite zulycie paliwa / calkowity czas pracy
pojazdu

16. Imig, nazwisko i

,.....dm3/60 min.

stanowisko osoby kieruj4cej pojazdem w czasie pomiaru:

I7. UWAGI

18.

1)..

ImiE, nazwisko i stanowisko oraz podpisy czlonk6w komisji:

Czerwionk a-Leszczyny, dni a

2).

3).

",,trf.Iffifi;F.',,,
wiesra/.,sal{kewskt

Sposob pomiaru:

l. Badany pojazd musi byd sprawny technicznie.

2. Pomiar eksploatacyjny zuLycia paliwa przeprowadza sig przy dokladnoSci do 2o/o.

3. Pomiar eksploatacyjnego znLycia paliwa przeprowadza sig w nastgpuj4cych warunkach:

- caly rok z wyl4czeniem warunk6w ekstremalnych,

- przy wykorzystaniu 50% ladowno6ci dla pojazd6w u2ywanych do cel6w specjalnych.

4. Droga po kt6rej przeprowadza sig pomiar powinna:

- przebiegat, poza tereny miejskie, w terenie nizinnym, po drogach twardych i skladad sig z
odcink6w r62nej kategorii, stanowii zamknigt4 pgtle o dlugoSci nie mniejszej ni|l00 km,

- prgdkoSd jazdy powinna byi dostosowana do warunk6w w jakich odbywa sig jazda i zgodnie
z ustaw4 Prawo o ruchu drogowym.

**tr"{zt"



BURNTISTRZ
GMINY IMIASTA
'zErwronka- Leszczyny

ZATWIERDZAM
Burmistrz Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

Protok6l pomiaru

Zalqcznik nr 2
do Zazqdzenia Nr 740/19
Burmistr.a Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 20 grudnia 2019 r.

2. Dysponent sprzgtu w dniu pomiaru (OSP):

3. Cel przeprowadzenia pomiaru:

4. Rodzaj, marka i typ sprzgtu:

5. Typ silnika:

6. PojemnoSi/moc silnika:

7. Rok produkcji sprzgtu:

cm3 KW/KM

8.Miejsce przeprowadzenia pomiaru:

9. Warunki atmosferyczne w czasie prowadzenia pomiaru (temperatura, zachmurzenie, sila wiatru,

inne):

10. Norma pracy sprzgtu na godzing:

o calkowity czas pracy sprzgtu podczas pomiaru:

o calkowite zuZycie paliwa: dmt,

. zulycie paliwa obliczone wedlug wzoru: 60 x calkowite zuZycie paliwa /calkowity czas
pracy sprzgtu

dm3/60 min.

ll. Norma pracy sprzQtu na minutg obliczona wg wzoru: norna pracy sprzgtu na godzing / 60

.dm3/minutg.

12. Imig, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby obsluguj4cej sprzgt w czasie pomiaru:

mln,

zu?ycia paliwa przez sprzQt silnikowy

I . Data przeprowadzenia pomiaru:

I 3. Uwagi



2)

s)

14. Imig, nazwisko i stanowisko orazpodpisy czlonk6w komisji:

r)

Czerwi onk a-Leszczyny, dni a

Sposob pomiaru:

l. Badany sprzgt musi byi sprawny technicznie.

2. Silnik sprzgtu powinien by6 calkowicie dotarty.

3. Powinna byi zapewniona2Yo dokladno66 pomiaru.

4. Pomiar zu2ycia paliwa przeprowadza sig w nastgpuj4cych warunkach:

- caly rok z wylqczeniem warunk6w ekstremalnych,

- badania przeprowadza sig na biegu jalowym orazprzy 50% i 100% nominalnego

obci4zenia silnika,

- czas badania przy kuhdym obciq2eniu powinien wynosi6 20 minut, a dla sprzgtu

plywaj4cego, kt6rych zbiomiki paliwa maj4 pojemnoSi znamionow4 do 2 litr6w - 10 minut.

eumts;z
Gminf,iMiasta

Czewiffi-Leszczyny

Wie#*.hiszewskl
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RozLrczENrE MATERIALow e -bNYcx
I

Naanra
i nr dokumentu

!1o56 paliwa

)
BI]RMISTRZ Zalqcznik nr 3

do Zarzqdzen ia Nr 7 40119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny
z dnia 20 grudnia 2019 r.

../ 20.....Numer ewidencyjny kafty

lt
MTESTECZNA KARTA DROGOWA

po2arniczego pojazd u samochodowego

na miesiqc . . . .......... ..... 20....... r.

OSP . .. Nr rej.:

Marka:..... ... Typ/Rodzaj: .

Osoby odpowiedzialne za rozliczenie karty (konsenratorzy lub inni
czlonkowie zarzqdu danej OSP):

Obliczyl:

Sprawdzil:

8

I

-

10

11 llo56 paliwa (2+3+4+5+6+7+8+9+1 0)

12 Razem (f+11)

1 Norma eksploatacyina na 100 km

| 2 | Norma pracy autopompy na godzinq

||
| 4 | Rozruchy i norma pracy na postoju na minutq
tt

Rozruchy
I

max. 4/m-c po 5 min.
lub max 10 km/m-c

15

16

17 Razem zu2ycie (13+14+15+16)

18
Pozostalo na miesiqc nastgpny
R6inica (12-171

Lp Rodzai urzqdzenla Lltry paliwa

Pan:

Pan:

Pan:

Czerwion k a-Leszczyny, d n ia :



Nr ewidencyjny miesiqcznej karty
z dnia

Nazwisko
dysponenta,

dow6dcy

Trasa jazdy
skqd - dokqd Gel jazdy

((

I Minur pracy Podpis 
I

dysponenta/ |

Odjazd 1 Przyiazd
I urzqdzed
I specjalnych,Kierorrcy I coozina, 

I Sran licznika I Godzina, 
II mrnuta I I minuta 
I

ls
4l

I

rozruchy,
postoie

dow6dcy

konserwatora I

I

I



ROZLaCZENTE MATERTALOW PL )NYCH

Lp Data
Nazwa

i nr dokumentu/
przelanie

Paliwo

--T
Do zbiomika i Do kanistr6w

Podpis

1 Pozostalo z ubieglego miesiqca

2 I

3

4
I

RIURMISTR,
MINY I MIASTA
,-..,,."-izn-l .eszczYll

Zalqcznik nr 4
do Zarzqdzenia Nr 7 40119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Numer ewidencyjny karty ../ 20.....

KARTA SPRZETU STLNTKOWEGO

na miesiqce ... 20......r.I I I r

itttl
ltT Marka: Typ/Rodzaj:

m Lp Rodzai urzqdzenia Litry paliwa'rl

i r | ruorma eksploatacyjna na godzinq

Obliczyl:

Sprawdzil:

o

10

11
Pobrano paliwa
(2+3+4+5{6+7+8+9+10)

12 Razem (1 + lf)

13

, Zu2ycir
I

IEksploatacja 
I1 1tr11min1

e paliwa

14 Rozruchy
max. 4/m-c po 5 min.

minl

t5 Razem zulycae (13 + 14)

16
Pozostalo na miesiqc nastepny
R62nica (12 - 151

2 Rozruchy na minutQ
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Zalqcznik nr 5
do Zarzqdzenia Nr 740119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 20 grudnia 2019 r.

EWIDENCJA KART ZUZYCIA PALIWA ZA ROK 20....

Nr karty/rok Data wpisu Jednostka OSP
Samoch6d - nr
rejestracyiny
(miesiQczna karta drogowa)

Urzqdzenie - typ
(karta spnQtu silnikowego)

","sf,iffiEB,,,
wiesrau(ra&zewski

9{t".""^.-t'

....t....

....t....



BURMISTRZ
GMINY I MIAST,{
'zerw ron ka- I.eszczyny

Zalqcznik nr 6
do Zarzqdzenia Nr 740119
Burmistrza Gminy i Miasta
Gzenrionka-Leszczyny
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Ksiqika paliwowa OSP
ROK: 20

Podstawa

w
Butnistrz

Gmill iMiasta
Czewvly'nl$-Leszczyny

widdelrlltnir."*rm


