
Zarz~dzenie Nr ORG.0050.24.2021 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

w sprawie norm zUZycia paliw plynnych w jednostkach ochotniczych straZy 

pozamych z terenu Gminy Baboszewo oraz kontroli i ohiegu dokument6w 

w zakresie zaopatrzenia materialow i uslug 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 2020 r., poz. 961 ze zm.) 

zarz'ldzam, co nastElPuje: 

§ 1 

1. W celu zapewnienia w jednostkach ochotniczych strazy pozarnych z terenu 

Gminy Baboszewo zwanych dalej "OSP" racjonalnej i oszczEldnej gospodarki zuzycia 

paliw plynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprzEltu 

napEldzanego silnikami spalinowymi, bior'lcych udzial w akcjach ratowniczych, 

zwalczaniu klElsk Zywiolowych, ewiczeniach i szkoleniach wprowadza siEl normy 

zuzycia paliw plynnych, a takze ustala siEl zasady kontroli i obiegu dokumentow 

w jednostkach OSP w zakresie zaopatrzenia materialowego i uslug. 

2. Podstawowe normy zUZycia paliwa okreslone zostaly w zal'lczniku nr 1 do 

niniejszego zarz'ldzenia. 

3. Ustalone normy zuzycia paliw plynnych stanowi'l podstaw~ do rozliczenia 

pojazdow samochodowych i sprzEltu silnikowego w normalnych warunkach 

eksploatacji i nie mog'l bye przekraczane. 

4. Pojazdy pozarnicze i sprzElt silnikowy przekraczaj'lce ustalone normy zuzycia 

paliwa nalezy uznae za niesprawne technicznie, skierowae do naprawy lub wycofae 

z eksploatacji. 



§2 

Przyjmuje si~ jako podstaw~ norm zuzycia paliw plynnych dla samochod6w 

i pozostalego sprz~tu silnikowego wyszczegolnione w: 

1) Zarz'ldzeniu nr 1 Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 

24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach 

organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3, ze zm.); 

2) Zarz'ldzeniu nr 3 Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 

9 marca 2021 r. zmieniaj'lce zarz'ldzenie w sprawie gospodarki transportowej 

w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP 

poz. 4); 

3) danych producenta z instrukcji obslugi urz'ldzenia; 

4) udokumentowanych analizach zuzycia w innych jednostkach; 

5) dotychczas stosowanych, w odniesieniu do uzywanych pojazdow i sprz~tu, 

nabytych od innych podmiotow, jezeli nie ulegly zmianie warunki i charakter ich 

eksploatacji. 

§3 

1. Dla pojazdow pozarniczych i sprz~tu silnikowego pozostaj'lcego w gotowosci 

operacyjnej i wymagaj'lcych kontroli sprawnosci technicznej, wprowadza si~ 

rozruchy kontrolne, zwana dalej "rozruchami", ktorych cz~stotliwose i zakres 

stosowania okreslone w zal'lczniku nr 1 do niniejszego zarz'ldzenia. 

2. Ilose rozruchow pojazdow pozarniczych i sprz~tu silnikowego nalezy wykazae 

w karacie drogowej pozarniczego pojazdu samochodowego i karcie pracy sprz~tu 

silnikowego, ktorej wzor okresla zal'lcznik nr 2 i 3 do niniejszego zarz'ldzenia. 

3. Rozruchy pojazdow i urz'ldzen nalezy stosowae raz w tygodniu w przypadku, gdy 

pojazd lub sprz~t silnikowy nie byly uzywane przez wymieniony okres. 



§4 

1. Podstawq do rozliczania zUZycia paliw pojazdow samochodowych i sprz~tu 

z nap~dem silnikowym obowiqzujq w jednostkach asp Sq karty drogowe 

pozarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy sprz~tu prowadzone dla 

poszczegolnych rodzajow sprz~tu. 

2. Rozliczenie zuzycia materialow p~dnych jednostek asp dokonywane jest dla 

pojazdow pozarniczych raz w miesiqcu, a dla pozostalego sprz~tu silnikowego raz 

na kwartal. 

3. Wypisane karty drogowe oraz karty pracy sprz~tu silnikowego nalezy skladae 

w Urz~dzie Gminy Baboszewo najpozniej do 5-go dnia kazdego miesiqca 

nast~pujqcego po uplywie dane go okresu rozliczeniowego. 

W rozliczeniu ilose zuzycia paliw naleZy zaokrqglae do O,llitra. 

4. Prace sprz~tu silnikowego odnotowuje si~ w karcie pracy sprz~tu silnikowego 

wpisujqc czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym, czas pracy sprz~tu silnikowego, 

cel i miejsce uzycia. 

5. Karty drogowe oraz karty pracy sprz~tu biorqcego udzial w akcjach ratowniczo 

- gasniczych, szkoleniach potwierdza kazdorazowo dowOdca akcji gasniczej lub 

dysponent - dowodca pojazdu lub sprz~tu. 

6. Prawidlowe rozliczanie zuzycia paliw i materialow powierzone jest kierowcom -

konserwatorom sprz~tu wyznaczonym w jednostkach asp. 
7. Pojazdy pozarnicze i sprz~t silnikowy nalezy tankowae paliwem oraz plynami 

eksploatacyjnymi w wyznaczonej przez Wojta Gminy Baboszewo stacji paliw. 

8. Dopuszcza si~ tankowanie paliwa oraz zakup oleju i plynow eksploatacyjnych 

w innej stacji paliw niz wyznaczona przez Wojta Gminy Baboszewo w przypadku 

prowadzenia akcji gasniczej . Faktury za zakupione podczas akcji gasniczej paliwo, 

oleje i plyny eksploatacyjne nalezy dostarczye niezwlocznie po akcji do Urz~du 

Gminy Baboszewo. 

9. W kartach nalezy odnotowae kazdy zakup paliwa, wpisujqc numer faktury lub 

numer dokumentu wydanego przez stacj~ paliw w dniu jego zatankowania, dat~ 

zakupu oraz ilose zakupionego paliwa. 



§5 

Ustala si~ mozliwosc uwzgl~dnienia w rozliczeniu zuzycia materialow p~dnych 

podczas akcji ratowniczo-gasniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu 

na postoju w nast~pujqcych uzasadnionych warunkach: 

1) oswietlenia terenu akcji ratowniczo - gasniczej i innej interwencji prowadzonych 

w porze nocnej (nie dotyczy pojazdow, ktore posiadajq na stale zainstalowane 

niezalezne urzqdzenie oswietleniowe); 

2) ogrzewania kabiny kierowcy i zalogi oraz przedzialu z autopompq podczas akcji 

ratowniczo - gasniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich 

temperatur (nie dotyczy pojazdow posiadajqcych na stale zainstalowane niezalezne 

urzqdzenia grzewcze); 

3) podtrzymania wlasciwej temperatury pracy silnika w czasie udzialu w akcjach 

ratowniczo - gasniczych w okresach ujemnych temperatur; 

4) uzywania sygnalow alarmowych do ostrzegania 0 wyst~pujqcym zagrozeniu 

i niebezpieczenstwie dla innych uzytkownikow drag i terenow. 

§6 

Dla zapewnienia stalej gotowosci operacyjnej pojazdow i sprz~tu silnikowego: 

1) po kazdym powrocie z trasy nalezy uzupelnic stan paliwa w zbiorniku 

w przypadku jego zuzycia w ilosci okolo 1/2 zbiornika. Fakt ten musi bye 

kazdorazowo wpisany do karty pojazdu; 

2) zasad~ utrzymania pelnych zbiornikow nalezy stosowae rowniez do pozostalego 

sprz~tu silnikowego. 

§7 

Pracownik Referatu Finansowo-Podatkowego: 

1) wydaje karty drogowe pozarniczego pojazdu samochodowego i karty pracy 

sprz~tu silnikowego; 

2) ewidencjonuje karty drogowe pozarniczego pojazdu samochodowego i karty 

pracy sprz~tu silnikowego w ksiqzce drukow scislego zarachowania, 



3) przeprowadza na dzien 31 grudnia kaidego roku inwentaryzacj~ stanu paliwa 

w pojazdach samochodowych i sprz~cie z nap~dem silnikowym b~dqcego na stanie 

asP. 

§8 

1. Faktury i rachunki z zakupu materialow i uslug skladane do zaplaty w Urz~dzie 

Gminy winny bye regulowane bezgotowkowo w formie przelewu. 

2. Faktury i rachunki za zakup materialow i uslug, powinny bye wystawione 

w nast~pujqcy sposob: 

Nabywca: Gmina Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo, 

NIP 5671790440, REGaN 130378054 

Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. 

§9 

Za prawidlowe prowadzenie przez jednostki asp gospodarki paliwowej, 

obowiqzujqcej dokumentacji w zakresie zapewnienia materialowego oraz uslug 

zwiqzanych z eksploatacjq pojazdow samochodowych i sprz~tu silnikowego 

w jednostkach asp odpowiadajq Prezesijednostek asp. 

§ 10 

Osoba, z ktorq Wojt Gminy Baboszewo podpisal umow~ na realizacj~ zadan 

kierowcy - konserwatora sprz~tu asp odpowiada za rozliczenie paliwa, prawidlowe 

wypelnienie kart drogowych poiarniczego pojazdu samochodowego i kart pracy 

sprz~tu silnikowego, a takie dba 0 sprawnose powierzonego mienia oraz 

o moiliwosci dysponowania nim. 

§11 

Za kontrol~ i nadzor nad zuiyciem paliwa przez jednostki asp odpowiada 

merytoryczny pracownik Urz~du Gminy Baboszewo. 



§ 12 

1. Pojazdy oraz sprz~t eksploatowany przez jednostki asp, wykorzystywany 

powinien bye zgodnie z przeznaczeniem tj. przy prowadzeniu dzialan ratowniczo -

gasniczych, ewiczen i zawodow pozarniczych, itp. 

2. Pojazdy mogq bye rowniez uzyte przez asp do wyjazdow zwiqzanych z realizacjq 

zadan, niezwiqzanych bezposrednio z prowadzeniem dzialalnosci ratowniczo -

gasniczych, waznych jednak dla funkcjonowania asp i realizacji ich celow 

statutowych, a w szczegolnosci udzialu w uroczystosciach zwiqzkowych, 

panstwowych, samorzqdowych, koscielnych itp. po uzyskaniu zgody Wojta Gminy. 

3. Naczelnik asp lub Prezes asp zobowiqzany jest informowae pracownika Urz~du 

Gminy Baboszewo realizujqcego zadania ochrony przeciwpozarowej 0 wycofaniu 

z eksploatacji. zakupie lub wprowadzeniu do uzycia nowego pojazdu lub sprz~tu. 

§13 

Traci moc Zarzqdzenie nr 60/2010 Wojta Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 

2010 roku w sprawie zasad korzystania z pojazdow specjalnych, ustalenia norm 

zuzycia paliw plynnych pojazdow samochodowych i sprz~tu silnikowego 

eksploatowanych w jednostkach ochotniczych strazy pozarnych z terenu Gminy 

Baboszewo z poiniejszymi zmianami. 

§ 14 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

~~JT 
mgr Int. BO.tdn~uJ'z Pitfr'flJuwth 



Zalqcznik N r 1 

do Zarzqdzenia Nr 

ORG.0050.24.2021 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 1 kwietnia 2021 roku 

Normy zUZycia paliw plynnych dla pojazdow samochodowych i sprz~tu 

silnikowego w jednostkach OSP z terenu Gminy Baboszewo 

W celu zapewnienia racjonalnej i oszcz~dnej gospodarki zuzycia paliw plynnych 

w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy sprz~tu nap~dzanego 

silnikami spalinowymi biorqcych udzial w akcjach ratowniczych i zwalczaniu kl~sk 

zywiolowych wprowadza si~: 

1. Normy zuzycia paliw plynnych stanowiqcych podstaw~ do rozliczania pojazdow 

samochodowych i sprz~tu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji, ktore 

nie mogq bye przekraczane. 

2. Okresla si~ marki pojazdow oraz rodzaj sprz~tu silnikowego w poszczegolnych 

jednostkach aSp. na ktore przysluguje paliwo plynne i dla ktorych wydawana jest 

karta z wylqczeniem sprz~tow silnikowych nieuzywanych w danym roku 

i nieposiadajqcych normy eksploatacyjnej na rozruch silnika. 

Marka i typ Numer Rodzaj Norma Rozruch L.p. pojazdul rodzaj rejestracyjny paliwa eksploatacyjna silnika 
sprz~tu 

1. 34l/100 km 
MAN TGM 18.290 WPN 38H6 ON odsniezanie - 10 

601/100 km 

2. Citroen JUMPER WPN 10PY ON 12 l/100 km 5 

3. MAN TGM 18.280 WPN 1N80 ON 341/100 km 10 

4. Star 200 CAK2663 ON 28l/100 km 10 

5. 281/100 km 
Star 244 CAK3146 ON odsniezanie- 10 

40 l/100km 

6. Star A-26 CIB 077H E 31 l/100 km 10 



7. 
Star 244 UELCZ 5) WPF 7380 ON 281/100 km 10 

8. Mercedes Benz WPNNE57 ON 121/100 km 5 
Sprinter 519 CD1 

9. RENAULT MDB3 D WPN 15]8 ON 30 1/100 km 10 

10. 
~_~DJL~TCT~ WP:tIlEEAO -'" 1? lllnn km 5 
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Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr ORG.0050.24.2021 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 1 kwietnia 2021 roku 

I ... =~.~.:~~CYJNY KARTY PRACY I ... =~.~7.~~CYJNY KARTY PRACY 

KARTAPRACY KARTAPRACY 
SPRZE;TU SILNIKOWEGO SPRZE;TU SILNIKOWEGO 

na rrueSI'lC ..................... r. na rrueSI'lc . . .... ......... ... r. 

Marka .................................... Typ ...... ........... .. .......... .... .. ......... ................ . Marka .. ...... ............................. . Typ ...... .. ..... ... ..... .............. ....................... .. . 

Rodzaj ....... ... ........ ... ..... ....... .... . Nr. ewid ............ ....... .... .......... ........ ........ . Rodzaj ...................................... Nr. ewid .... .................. .. ..... ............ .. .. .... . 

Norma eksploatacyjna na I godz. pracy 1 litr. Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy .................. litr6w. 

Data Nazwisko i imi~ Marka I typ Minuty Cel UZycia Podpis 
obslugujqcego pracy dysponenta 

Data Nazwisko i imi~ Marka / typ Minuty pracy Cel UZycia Podpis 
obslugujqcego dysponenta 



ROZLICZANIE MATERIALOW PFtDNYCH ROZLICZANIE MATERIALOW PFtDNYCH 

POBRANO W LITRACH Pod pis Podpis POBRANO W LITRACH Podpis Podpis 

Data Nr faktury Paliwa Oleju 
mechanika magazyn. 

Data Nrfaktury Paliwa Oleju 
mechanika magazyn. 

RAZEM RAZEM 

LITROW PALIWA OLEJU LITROW PALIWA OLEJU 
I 

1 Pozostalo z ubieglego miesiqca 1 Pozostalo z ubieglego miesiqca 

2 Pobrano w ciqgu bieZqcego miesiqca 2 Pobrano w ciqgu bieZqcego miesiqca 

3 RAZEM 3 RAZEM 

4 Przepracowan 5 zUZyto 4 Przepracowan 5 zUZyto 
o godz. i min. o godz. i min. 

6 zuZyto na rozruch kontrolny 6 zUZyto na rozruch kontrolny 

7 ZuZyto w ciqgu miesiqca RAZEM 7 ZUZyto w ciqgu miesiqca RAZEM 

8 Pozostalo na miesiqc nastl'pny 8 Pozostalo na miesiqc nastl'pny 

Obliczyl ... ........................................... . .................. Obliczyl ............................................. .. . ................ . 

Sprawdzil ............................................................. . Sprawdzil .. . ......................................................... .. 


