Zarz~dzenie

Nr 4/2013
W6jta Gminy Slawno
Z

dnia 11 stycznia 2013 r.

w sprawie norm zUZycia paliw plynnych przez pojazdy samochodowe i sprzft silnikowy
bfd~cy na wyposaieniu jednostek Ochotniczych StraZy Pozarnych z terenu Gminy
Slawno
Na podstawie:
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z p6iniejszymi zmianami ),
- art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej ( tekst
jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z p6zn. zm.);
- oraz w zw. z Zarzqdzeniem Nr 8 Komendanta Gl6wnego PaiIstwowej StraZy Pozamej z dnia
10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej ( Dz Urz KG PSP Nr I, poz. 8),
zarz'ldzam co nastepuje:

§1
W celu zapewnienia racjonalnej i oszcz~dnej gospodarki paliwami plynnymi wprowadza si~
podstawowe normy zuzycia paliw plynnych dla pojazd6w samochodowych i sprz~tu
silnikowego, stanowiqcego wyposatenie Ochotniczych Straty Pozamych na terenie Gminy
Slawno.
§2

Ustala si~ nast~pujqce narmy zuzycia paliw plynnych:
- podstawowq dla przebiegu pojazd6w sarnochodowych oraz urzqdzen zainstalowanych na
pojazdach okreslonq w zalqczniku nr 1.
- podstawow'!: dla pracy urZ£ldzen stanowi,!:cych samodzieln,!:
w zal'lCzniku nr 2.

jednostk~

silnikow,!: okreslon,!:

§3
Rozliczenia zuzycia paJiwa przez pojazdy i sprz~t silnikowy dokonuje
wskazan licznik6w lan, czasu pracy urzqdzen j norm zuzycia paliwa.

Sl~

na podstawie

§4

Nonny podstawowe zuZycia paliwa przez pojazdy samochodowe i sprz~t silnikowy ustaJa si~
na podstawie:
1) nonn zuzycia paliwa podanych przez producenta;
2) Zarzqdzenia Nr 8 Komendanta Gl6wnego PSP z dnia 10.04.2008 r.;
3) norm zu.zycia paliwa ustalonych w jednostkach OSP w trakcie eksploatacji pojazd6w
samochodowych i sprz~tu silnikowego obowiqzujqcych dotychczas;
4) pomiaru zuzycia paliwa przeprowadzonego przez komisj~ powoi'anq odr~bnym
zarzqdzeniem W6jta;
§5

Do nonny podstawowej ( eksploatacyjnej ) dolicza
przypadkach:

Sl~

zuZycie paliw w

nast~pujqcych

1. rozruchu silnika, nonny okreslono w zal!\.czniku nr I i 2 zarz!\.dzenia,
2. pracy silnika na postoju w celu:
- utrzymania gotowosci do rozpocz~cia jazdy lub nap~du urz!\.dzen specjalnych,
- oswietlenia terenu akcji ratowniczo gasniczej i innej interwencji prowadzonych w porze
nocnej (nie dotyczy pojazd6w, kt6re posiad aj ~ na stale zainstalowane niezalezne urz~dzenie
oswietleniowe),
- ogrzewania kabiny kierowcy i zalogi oraz przedzialu z autopornp!\. podczas akcji ratowniczo
- gasniczej i innej interwencji, prowadzonych w okresacb niskich temperatur ( nie dotyczy
pojazd6w posiadaj~cych na stale zainstalowane niezalezne urz~dzenia grzewcze ),
- podtrzymania wlasciwej cieploty silnika w zasie udzialu w akcjach ratowniczo-ga.sniczych
w okresach ujemnych temperatur,
uzywania sygnal6w alarmowych do ostrzegania 0 wyst~puj ~cym zagrozeniu
i niebezpieczenstwie dla innych uzytkownik6w dreg i teren6w.
- pracy pojazdu w strefie zagrozenia.
3. nonna podstawowa zuZycia paliwa moze bye zwi~kszona w przypadku :
a! wyjazdu alarmowego do 8% normy dla przebiegu pojazdu liczonego l,\:cznie od
wyjazdu do powrotu.
bl jazdy w ruchu miejskim w miastach: do 50 tys . mieszkanc6w - do 5% nonny, od
50 do 300 tys. do 10% normy
cl c i~ i ~cia przyczep na kazd!\. ton~ rzeczywistej masy calkowitej do 4,5% normy
dJa pojazd6w z silnikiem 0 zaplonie iskrowym; do 2,5 % normy dla pojazd6w z silnikiem 0
zaplonie samoczynnym
dl uzywania pojazd6w w trudnych warunkacb pracy w okresie zj mowym od 1
listopada do 31 marca do 10% normy
el jazdy po drogach gruntowych, blotnistych i bezdrozach do 30% nonny.
Lllczna suma zw i~kszenia normy podstawowej zUZycia paJiwa nie moze przekraczac
30% tej nonny.
§6
1. Zaistnienie warunk6w wymienionych w § 5 winno bye odnotowane w karcie pojazdu.
Wyjazdy na kt6re przysluguje dodatek do nonny nalezy zaznaczye uzywaj ~ syrnboli :
A- jazda alarmowa, M- jazda miejska, H- holowanie przyczep, Z- jazda w okresie
zimowym, T- jazda w warunkach terenowych.
2. Nonn~ pracy silnika pojazdu na postoju ustala si~ na podstawie normy podstawowej
zuZycia paliwa przez pomnozenie jej przez wsp6lczynnik do 0,005 i wyrazenia jej
w dm3/min.
3. Dla pracy autopompy norm~ pracy silnika pojazdu na postoju ustala si~ na podstawie
normy podstawowej zuzycia paliwa przez pomnozenie jej przez wsp61czynnik do 0,01
i wyrazenia jej w dm3/min.
4. Dla pozostalych urz~dzen nap~dzanych z silnika pojazdu nonn~ pracy silnika pojazdu na
postoju ustala si~ na podstawie nonny podstawowej zuZycia paliwa, przez pomnozenie jej
przez wsp61czynnik do 0,006 i wyrazenia jej w dm3/min.
5. Rozruch kontrolny pojazdu samochodowego nie powinien trwac druzej niz 5 min,
a sprz~tu silnikowego druzej niz 3 min.
a! Rozruch nalicza si~ w przypadku 0 ile poj azd lub silni k ni e byl uruchamiany w innym
celu . Fakt braku wpisu do karty 0 przeprowadzonym rozruchu spowoduje nie zaliczenie go do

rozliczenia paliw ptynnych.
bl Ustala si~ ilose przysruguj,\:cych rozruch6w miesi~cznie :
pojazdy pozarnicze ci~zkie i srednie - 4 rozruchy
pojazdy pozarnicze lekkie - 1 rozruch
sprz~t silnikowy - 1 rozruch
6. W przypadku gdy samoch6d pozamiczy nie by! uzywany przez okres miesi'\:ca kierowca
winien wykonae jazd~ pr6bn'\: w obr~bie miejscowosci na odcinku 5 km i rozpisae przebieg
kjlometr6w w karcie drogowej .
§7
1. Podstaw'\: do rozliczania zuZycia paliw pojazd6w samochodowych i sprz~tu z nap~dem
silnikowym S,\::
na samochody gaslllcze
miesi~czna
karta drogowa pozarniczego pojazdu
samochodowego" - stanowi'\:ca za!'\:cznik nr 3 niniejszego zarz'\:dzenia, rozliczana w okresie
mlesl~cznym .

- na sprz~t spalinowy znajduj,\:cy si~ na wyposazeniu straZy - miesi~czna karta pracy sprz~tu
silnikowego" - stanowj,\:ca za!'\:cznik nr 4 niniejszego zarz'\:dzenia, rozliczana w okresie
p6!rocznym.
2. Karty drogowe pozamiczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprz~tu silnikowego
nalezy sporz,\:dzae czytelnie. Ewentualne pomy!ki nalezy przekreslae pojedyncz,\: lini'l, a
prawid!owy zapis wpisywae obok, umieszczaj,\:c parafk~ osoby wypclniaj,\:cej kart~.
3. W karcie drogowej pozarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprz~tu
silnikowego nalezy wpisywae na biez,\:co wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne .
Kaidy wyjazd pojazdu lub praca sprzftu silnikowego musi bye potwierdzona przez
dysponenta lub dow6dcf pojazdu podpisem.
4. W przypadku niesprawnosci technicznej pojazdu lub sprz~tu silnikowego powoduj,\:cej
przepa!, pojazd nalezy wycofae z eksploatacji i naprawic zapewniaj,\:c zuzycie paliwa
w granicach ustalonej normy.
5. W przypadku niesprawnego licznika kilometr6w, u.zytkowanie pojazdu powinno bye
wstrzymane z wyj,\:tkiem :
koniecznosci wyjazdu do akcji ratowniczo- gaSniczej
zatankowania paliwa
powrotu do jednostki
przy czym naleZy w karcie pojazdu odnotowae fakt awarii licznika kilometr6w, podaj,\:c dat~,
godzin~, miejsce i miejscowose, odlegtosc od miejscowosci powstania, zauwazenia
uszkodzenia oraz stan licznika.
Niesprawnose licznika kilometr6w nalezy niezw!ocznie zg!osic do Urz~du Gminy w S!awnie
i w mozliwie najkr6tszym czasie usun,\:e usterk~
6. Normy zuZycia paliw nalezy rozliczac w zaokrct:gleniu do 0,1 litra.
7. Rozliczenie i wymian~ kart nalezy wykonae do 10 dnia po zakonczeniu okresu
rozliczeniowego ..
§8
Wyjazd pojazdu pozarnjczego lub uzycie sprz~tu silnjkowego w innych celach niz dzia!ania
ratowniczo-gasnicze oraz szkolenia, wymaga uzyskania zgody W6jta Gminy S!awno lub
osoby przez niego upowaznionej .

§9
Zobowi£\Zllje si~ osoby odpowiedzialne za utrzymanie i eksploatacj~ pojazd6w pozamiczych
oraz pozostalego sprz~tu silnikowego do uzupclniania stanu paliwa w zbiornikach
w przypadkach kiedy jego stan obnizy si~ do poziomu 30% pojemnosci zbiornika lub
zbiornikow zast~pczyc h.

§ 10
W przypadkach uZycia autopomp naleZy uj l\/ w karcie ilosc wypompowanych zbiomikow
wodnych pojazdu i potwierdzie to u kieruj&:cego akcj&:.
§11
1. Za prawidlowe prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprz~tu silnikowego,
odpowiedzialny jest kierowca i Naczelnik danej jednost.ki asp.
2. Wpisy musz&: bye zgodne z dokument.acj &: Powiatowego Stanowiska Kierowania tj czas
zadysponowania, ilose podanego srodka gasniczego, czas powrotu. Kazda pobrana ilose
paliwa musi bye odnotowana w karcie drogowej lub pracy sprz~tu pod grozb&: utraty premii
miesi~cznej .

§ 12
Ustala si~ czas pracy motopompy podczas ewiczen do zawod6w na 5 min. dziennie dla
kai:dej ewiczllcej w tym dniu druZyny. Og61ny czas przygotowafl poszczeg61nych druzyn
z uzyciem motopompy nie moze przekraczac 30 min.
§13
1. Podstaw&: dokonywania wydatkow z budzetu Gminy w przypadkach nieprzewidzianych
awarii sprz~tu pozarniczego oraz zwiltZanych z tym ustug jest sporz&:dzony i podpisany przez
Naczelnika lub Prezesa OSP protok61 koniecznosci zlozony do Urz~du miny z wst~pn&:
wycen&: skalkulowantt j uzgodnion&: z wyznaczonym przez W6jta pracownikiem
odpowiedzialnym za wykonanie zadania, sprawdzony pod wzgl~dem merytorycznym przez
Komendanta Gminnego asp oraz zaakceptowany przez W6jta Gminy.
2. Wzor Protok6lu Koniecznosci stanowi zal&:cznik nr 5 do niniej szego zarz&:dzenia.

§ 14
Zarz&:dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania,

Zah\cCznik nr 1
do ZarzC\:dzenia W6jta Gminy Slawno
Nr4/2013 zdnia 1l.0l.2013 r.
TABELA NORM ZUZYCIA PALIW PRZEZ POJAZDY POZARNICZE

Rodzaj
pO.iazdu
Zuk S 21
Steyr 665
Star 266
Star 244
Jelcz 315

Wskainik
normy do
I/I00km
14.0- 15.5
27.0 -28.3
27.0 - 31.3
27.0 -30.4
30.0 - 35.5

Lublin II

17.7

Norm a
I/I00km
15.0
28.0
31.3
28.0
31.5

17.7

1 min pracy
na posto.iu
I/min
0,07
0.13
0.13
0.13
0.15

Praca
autopompy
IImin.
0.27
0.27
0.27
0.30

I
0.4
0.7
0.7
0.7
0.8

-

0.5

-

0.09

Rozruch

ZalC\:cznik nr 2
do ZarzC\:dzenia W6jta Gminy Slawno
Nr412013zdnia 11.01 .2013r.
TABELA NORM ZUZYCIA PALIW PRZEZ SPRZF;T SILNIKOWY

Rodzaj

sprz~tu

Motopompy P03,P05,P08
Pompa plywajqca Niagara
LEDA
"
"
Pompa szlamowa PTX 301 T
WT40X
"
"
KTH 80X
"
"
WT30X
"
"
Pily do drewna
Przecinarka STIHL 400
Agregat prqdotworczy GEKO
ECT 7000
"
"
FOGOFH8000
Went. oddym. Skorpion H 22
Urzqdzenie p-zewcze typ 232

Norma na
1 godz. pracy
10.01
1.01
3.61
2.2 1
4.01
2.61
2.61
1.01
1.01
1.61
2.81
2.71
1.01
0.5 1

1 min pracy
sprz~tu

0.171
0.017 1
0.061
0.041
0.071
0.041
0.041
0.0171
0.017 1
0.027 1
0.045 1
0.045 1
0.0171
0.0081

Normana
1 rozruch
0.51
0.1 1
0.21
0.11
0.21
0.11
0.11
0.1 1
0.1 1
0.1 1
0.21
0.21
0.11

-

Zal'l,cznik or 3.
do Zarzctdzenia W 6jta Gminy Slawno
Nr4/2013z dnia 11.01.2013r

ROZLICZENIE MATERIALOW PF;DNYCH
Data

Pobraoo w litrach
paliwa
Dr kwitu

Podpis
kierowcy

oleju

JEDNOSTKA

Podpis
magazyniera

I

m. p.

•

I=E=~C~JNY:~PRA~y

MIESIF;CZNA KARTA DROGOWA
POZARNICZEGO POJAZDU SAMOCHODOWEGO
I

na mleSl(l,C .. .... ........ . .. ..... .. ....... f.
Marka .. ... ........ .... . .. ................... ..

Typ .............................. ..

Rodzaj ...... .. ... .. ....... .. ...... ...... . .....

Nr rej . .... .. .. ........... ..... ... .... .......... .. .. .. .. .. .

Nr operacyjny ......................................................... . ,....... , .. ...
Norma zuZycia paliwa na 100 km przebiegu

........... ,. ,...

... ,litrow

Urzqdzenie specjalne ... , .. ... .. .. . ,.,...... ...... , .., ......... ...... , .. ,.
Norma zuZycia paliwa na 1 godz. pracy urZ'l:rlzen specjalnych .

' ,., .... litrow

ZAPISY DOTYCZi\CE OBSLUG TECHNICZNYCH itp .
OGOLEM:
lit row
1
2
3
4
6
8
10
11
12
13

paliwa

oleju

pozostalo z ubieglego miesi'l,ca
pobrano w ci<®l miesi~ biei¥ego

RAZEM
przebyto km
przepr. godzin
wyk. rozruch

5
7
9

zuZyto
zuZyto
zuZyto

zuZy'to w cil@! miesi'l,ca razem
przysluguje wg norm wraz z dodat.
pozostalo na miesil:\:c nast~pny
oszcz~dzono - przerozchodowano

Obliczyl ... .. ... ... ... .. .
(imi~

i naZ\visko)

Sprawdzil ... .... ... ...... ........... ............... ... .... ,.................. ....... .. .... ....... ................. .
(imi~

i nazwisko, podpis i data)

(miejscowost, data i podpis osoby wydajl\,rej

~)

Data

1

Nazwisko
dysponenta
dow6dcy

Trasajazdy
skqd-dokqd

2

3

ODJAZD

Nazwisko
kierowcy

Celjazdy

godz.

5

4

I
-_.

-

PRZYJAZD

min.

Stan
licznika

godz.
min.

Stan
licznika

6

7

8

9

Minutypracy
llmldzetl
specjalnych

Podpis
dysponenta

10

11

Za1'lcznik nr ~
do Zarz'ldzenia W6jta Gminy Slawnc
Nr 412013z dnia 11.01.20131
JEDNOSTKA
NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY

m. p.
SERIA .... .. .... .. .... . .1. .... .... .... ./.... ... .. .. ... .

MIESIF;CZNA KARTA PRACY
SPRZF;TU SILNIKOWEGO

na mleSlqC .... .... ......... ... .. ...... ... r.
Marka ...... ... .. ......... ...... .. . ..... .. .

Typ ....... ...... .... ...... .... ....... ..... .

Rodzaj .. .... .... ....... ..... .

Nr ewid . ..... .... ..... ........ .. ..... , .. .

Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy ....... ... .. .... ... .... . litrow
Data

Nazwisko i imi~
obslugu.iitcego

Minuty
pracy

eel uZycia

Podpis
dysponenta

Nazwisko i imi~
obslu2uj Itce20
Z przeniesienia
Data

Minuty
pracy

eel utycia

Podpis
dysponenta

XXXXXXXXXXXXXX

Razem minuty pracy

ROZLICZENIE MATERIALOW PFiDNYCH

Data

POBRANO W LITRACH
nr kwitu
paliwa
olej u

Podpis
mechanika

Podpis
magazyniera

Razem
paliwa

LITROW
1.
2.
3.

pozostalo z ubieglego miesiqca
pobrano w m.-cu bie~ym

4.

przepracowano
15. zuzyto
godzin i minut
zuZyto na rozruchy i kontrole
zuZyto w cUtgu m-<:a Razem
POZOSTALO NA MIESJAC NASTEPNY

6.

7.
8.

oleju

Razem

I

J

Obliczyl .............. ......... ............. Sprawdzil ..... .. ... .......... , ... .. . '" .. .. .. ... ... ..

Zal~cznik

do

nr 5

Zarz~dzenia

W6jta Gminy Slawno
Nr 412013 z dnia 11.01.2013r.

nazwa OSP

Protok61 koniecznosci nr ......I ....
z dnia .... ......... ....... r.
Nazwa urz~dzenia : .. ... . ............. ........ ........ . .... .. ... ..... . ...... .. ... .. ... .. ..... .

Przyczyna i okolicznos6 uszkodzenia, awarii, wyrniany: ......... ........... ...... .... ..... ......... .

Zakres koniecznych rernont6w, napraw, wyrnian: ..... ........................... ............. .. ...... .

Lp.

Element prac

Koszt cz~sci,
podzespolu

1.
2.
3.

OGOLEM
ProtokOt koniecznosci spisano w skladzie:
1. Naczelnik lub Prezes asp Sprawdzit zgodnosc danych :
1. Kornendant Gminny

asp 

2. Pracownik Urz~du Grniny-

Zatwierdzam do realizacji :
1. W6jt Grniny

przewidywany koszt
wykonania naprawy
(wymiany podzespolu)

