
ZARZĄDZENIE NR 117/2017 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
z dnia 29 grudnia 2017r. 

 
w sprawie norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego 
w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art.32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017r. poz.736) - 
 

zarządza się, co następuje:    
 
 §1.1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych  
w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu silnikowego                           
w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy i miasta Jastrowie ustala 
się: 

1) normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, 

2) normy zużycia paliw płynnych dla sprzętu pożarniczego, stanowiący załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

 2. Dla ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu 
silnikowego przyjęto następujące kryteria określania poziomu zużycia paliw: 

1) normy zużycia paliwa podane przez producenta, 
2) zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia  

10 kwietnia 2008r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej, 

3) dotychczasowe obowiązujące normy w odniesieniu do pojazdów i sprzętu przed wejściem  
w życie niniejszego zarządzenia. 
 

 §2. Zasady rozliczania paliw płynnych określa „Instrukcja gospodarki paliwami dla pojazdów 
pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego”, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.  
 
 §3. 1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego 
są: 

1) dla pojazdów samochodowych - „Karta drogowa pożarniczego pojazdu samochodowego”, 
której wzór określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia, 

2) dla sprzętu silnikowego - „Miesięczna karta pracy sprzętu silnikowego”, której wzór określa 
załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 2. Karta drogowa pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczna karta pracy sprzętu 
silnikowego jest drukiem ścisłego zarachowania. 

 
 § 4. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji pojazdów samochodowych  
w jednostkach ochotniczej straży pożarnych wprowadza się „Harmonogram obsługi technicznej” 
stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.    

 
 §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Jastrowie  
i Komendantowi Gminnemu Ochrony Przeciwpożarowej. 
 
 §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. 

 


