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Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 117/2017 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia 29 grudnia 2017 r.  

 
 
 

INSTRUKCJA GOSPODARKI PALIWAMI DLA POJAZDÓW PO ŻARNICZYCH  
ORAZ SPRZĘTU POŻARNICZEGO  

 
 

1. Rozliczenie zużycia paliw płynnych odbywa się na podstawie ustalonych norm zużycia 
paliw płynnych na podstawie karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego  
i miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego. 
 
2. Za prawidłowe prowadzenie kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego  
i miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego odpowiada kierowca pojazdu. 
 
3. Karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznej karty pracy sprzętu 
silnikowego należy sporządzać czytelne. Ewentualne pomyłki należy przekreślić pojedynczą 
linią a prawidłowy zapis wpisać obok, umieszczając parafkę osoby wypełniającej kartę. 
 
4. W karcie drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznej karty pracy 
sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy i użycia. 
 
5. Rozliczanie zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych następuje co dwa 
miesiące. Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia należy przedłożyć w Referacie 
finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego. 
 
6. Rozliczanie zużycia paliw płynnych pracy sprzętu silnikowego następuje co sześć 
miesięcy. Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia należy przedłożyć w Referacie 
finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego. W przypadku małej ilości wpisów 
dopuszcza się rozliczanie w/w kart w okresie rocznym. 
 
8. Rozliczenie zużycia paliw płynnych polega na porównaniu ilości paliwa zakupionego oraz 
zużytego w okresie rozliczeniowym z ilością paliwa, które pojazd powinien zużyć w tym 
okresie według normy zużycia paliwa, w stosunku do ilości faktycznej przejechanych 
kilometrów.  
 
9. Ilość kilometrów przejechanych przez pojazd ustala się na podstawie sprawnie 
działającego „drogomierza”. 
 
10. Za prawidłowe rozliczenie zużycia paliwa przez jednostki OSP odpowiada Komendant 
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej praz wyznaczony pracownik Referatu Finansowego 
Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.  
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11. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest 
mniejsza od ilości paliwa, które pojazd powinien zużyć w danym okresie, to różnica tych 
ilości stanowi „oszczędność”. 
Jeżeli ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest większa od ilości, którą pojazd powinien 
zużyć, to różnica tych ilości oznacza zużycie ponad normę, czyli „przepał”. 
 
12. W razie przekroczenia normy zużycia paliwa kierujący pojazdem ma obowiązek 
przedstawić wyjaśnienia kierownikowi jednostki. 
Na podstawie wyjaśnień Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie może uznać przekroczenie za 
usprawiedliwione. 
 
13. Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP 50 litrów ogółem zapasu paliw 
płynnych w kanistrach dla całego sprzętu silnikowego. W uzasadnionych przypadkach, 
można zwiększyć ilość zapasu w kanistrach (np. podczas wystąpienia długotrwałych 
zagrożeń). 
 
14. Zatwierdzenia rozliczenia paliwa dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie.  
 


