ZARZl\DZENIE Nr 49/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie prowadzenia gospodarki transportowej

paliwowej w jednostkach

Ochotniczych Straiy Pozarnych z terenu Miasta i Gminy Sochocin
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0

samorzqdzie gmmnym

(Oz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) w zwiqzku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r.

0

ochronie przeciwpozarowej (Oz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) i art. 10 ustawy

o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r. (Oz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) zarzqdza si y,
co nastypuje:

§1
Zarzqdzenie okresla:
1) sposoby korzystania ze sprzytu transportowego oraz prowadzenia ewidencji pracy tego
sprzytu w jednostkach OSP;
2) spos6b rozliczarua zuzycia paliw.

§2
Przepisy zarzqdzenia dotyczq sprzytu transportowego:

J) pojazd6w w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo

0

ruchu

drogowym, zwanych dalej "pojazdami";
2) motopomp, agregatow oraz innego sprzytu zasilanego paliwami silnikovv'ymi.
zwanych dalej "sprzytem silnikowym".

§3
Sprzyt transportow'Y,

0

kt6rym mowa w § 2 moze bye wykorzystywany wylqcznie do ce16w

sluzbowych z wyjqtkiem sytuacji okrdlonych w § 5 zarzqdzenia.

§4
Do oznakowania pojazd6w i sprzytu: silnikowego oraz pozarruczego stosuje si y wz6r jak do
pojazd6w

i sprzytu w PSP okreslony w Zarzqdzeniu

z dnia 24 stycznia 2021 roku.

ill

1 Komendanta G16wnego PSP

§5
Pojazdy moget bye nieodpiatnie uzyte do:
straZak6w na uroczystosci gminne, powiatowe i wojew6dzkie.

I)

panstwowe
na zawody i

2)

losowych strazakom czynnym oraz straZakom

pomocy w
honorowym;

4)

pomocy instytucjom,
Bunnistrza Miasta i Gminy Sochocin lub

organizacyjnym za

Miasta

i Gminy Sochocin.

§6
1. Osoby

od zajmowanego

pojazdami
lLVUUIC

z dnia 5 stycznia 20 II r.

0

z postanowieniami art. 1U9 ustawy

kierujetcych pojazdami.

Dokumentacjy dotycz/.lC/.l posiadania uprawnien do kierowania
o kt6rym mowa w ust. 1, prowadzi

§7
W celu zape"'11ienia racjonalnej

i

oszcz.ydnej

gospodarki

paliw plynnych
silnikami

w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w
spalinowymi bior(j.cych udzial. w akcjach ratowniczych i w

zywiolow)'ch

wprowadza
zUZycia paliw plynnych wymienionc w zal:<j.czniku nr 1

1.

pojazdu
2. Jako podstawlY

.

nr 2 b~d(j. aktualizowane po zakupie

nr

mmeJ

.

lUI,.;LCl;:,V

lub

opracowania nonn

0

nr 2 do

silnikowego na

OSP.

kt6rych mowa w punkcie 1

.

przYJmuJc Sll;;:
nr 1 Komendanta
24

1 r. w

Panstwowej

z dnia

gospodarki transportowej w jednostkach

organizacyjnych Panstwowej Strazy
b)

dane producenta z instrukcji obs!ugil
sprzytu

c)

pojazdu lub

o lie producent okreslil takq nonny;

w przypadku braku okreslenia Y'I"rYrH!

producenta obliczenie

nonny;

d)

dotychczasowe obowiqzujlfce nonny w odniesieniu do pojazdaw i

sprz~tu

przed

wejsciem w

§8
gtawnej materia16w
a
j

paliw i

obejmujlfcej

kart drogowych pojazdaw samochodowych

prawidlowe

sprzt(tu silnikowego w jednostkach OSP
Miasta i

ochrony przeciv.'P0zarowej w

Sochocin.

§9
1. U stalone nonny

paliw plynnych stanowit:t podstawy do rozliczania pojazdaw

samochodowych

sprzytu silnikowego w nonnalnych warunkach eksploatacji

przekraczane.

moglf

2.

w oparciu

paliwa

i karty

karty

0

prowadzone dla poszczeg6lnych rodzajaw sprzytu i dokonywane
raz na

pojazdu

wedtug miesiycznej
stanowi zalt:tcznik nr 3

samochodowego, kt6rej

b) raz na kwartal w przypadku kwartalnej karty pracy sprzytu

kt6rej

wzar stanowi zalt:tcznik nr 4 do niniejszego
Miasta

Dokumenty nalezy skladac w

Gminy najpMniej do 5-go dnia

po uplywie danego miesit:tcalkwartalu. Wydanie kolejnej karty
nastypuje po rozliczeniu sit( za miniony okres uzytkowania.
3. Zakupy paliw plynnych do pojazd6w i sprzytu silnikowego winny bye odnotowane

w ksiydze

(Yxm,rn,c>

materia16w pydnych w

rzcdzle Miasta i Gminy oraz w

drogowej i kaJcie
4. W rozliczeniu ilose

5. Karty

materia16w

zaokIlfglae do 0,1 Iitra.

oraz karty pracy sprzytu

Dysponent pojazdu
celu

nalezy

zobowilfzany

poinformowae

Kierujqcy p01azdem -

ze stanem

odnotovroje w karcie pracy pojazdu trasy
godziny

i zakonczenia

napydzanych silnikiem g16wnym lub
silnika na postoju.

starannie.

wskazania

pojazdu, czas
ze zbiomika paliwa pojazdu i czas

6.

mozliwosc uwzgllfdnienia w

material6w pydnych

i innych interwencji, pracy silnika samochodu na

podczas akcji

postoju w nastypuj,,!:cych uzasadnionych warunkach:
terenu

innej

akcji

prowadzonej w porze nocnej (nie dotyczy pojazd6w,

posiadaj,,!: na stale

oswietleniowe);

zainstalowane niezaleme
kabiny kierowcy i

b)

interwencji

oraz

LI::ULl<tlU

Z

autopompq

IJUUI:L(1:}

interwencji prowadzonej w
niskich

(nie

temperatur

zainstalowane
c)

dotyczy

pojazd6w

posiadaj,,!:cych

na

urz,,!:dzenia

podtrzymania w!:asciwej cieptoty silnika w

udzialu w akcjach

ratowniczo-gasniczych w okresach ujernnych temperatur;
d)

uzywania sygnal6w alarmoVl.rych do ostrzegania

0 \vyst~puj,,!:cym

dla innych utytkownik6w dr6g i teren6w, gdy pojazd
w bezruchu - nie

§10
1. Dopuszcza

zwiykszenie normy podstawowej zuzycia paliwa dla pojazd6w

o kt6rych mowa w

nr 1 do .

w nastlfpujqcych przypadkach:

a) uzywania pojazdu w trudnych warunkach pracy w
1 listopada do 31 marca

zimowym od

do 10 % normy;

b) jazdy po drogach gruntowych, blotrustych i

do 30% normy

dla

pojazd6w biorqcych udzial wakcji
c)

w ruchu miejskim w miastach:
•

do 50 tysilfcy mieszkanc6w

•

od

d) uzywania w

2.
30

do 5% normy,

do 300 tysiycy

10 '1'0 normy,

letnim klimatyzacji w pojazdach

suma

paliwa

do 1

normy.

moze przekroczyc

tej normy.

§ 11
Rozruchy pojazd6w i
W przypadku jej braku rozruchy pojazd6w i

z dokwnentacjq techruczn"!:.
w ostatniej dekadzie

miesiqca tylko w przypadku gdy pojazdy i urzqdzenia te nie byly uzywane przez wymieniony
okres.

§ 12
Dla zapewnienia stalej gotowosci operacyjnej pojazd6w i sprzytu silnikowego:
1. Po kazdym powrocie z trasy nalezy uzupelnie stan paliwa w zbiomiku w przypadku
jego zuzycia w ilosci co najmniej 10 litr6w. Fakt ten musi bye kazdorazowo wpisany
do karty pojazdu.
2. Zasady utrzymania pelnych zbiomikow nalezy stosowae r6wniez do pozostalego
sprzytu silnikowego.
3. Dopuszcza siy posiadanie na stanie jednostek OSP niewielkiego zapasu paliw
plYIll1ych.

§ 13
W przypadku niesprawnosci technicznej pojazdu lub sprzytu silnikowego przekraczajqcych
normy zuzycia paliwa BUlmistrz Miasta i Gminy podejmuje decyzjy co do dalszej
eksploatacji pojazdu lub sprzytu silnikowego.

§ 14
Kazdy wyjazd pojazdem uprzywi1ejowanym wymaga zgloszenia na Stanowisko Kierowania
PSP w Plonsku,

a wyjazd poza rejon dzialania strazy pozamych w innych celach nit

ratO\vniczo-gasnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy tub
osoby przez niego upowatnionej i zgloszenie wyjazdu do KP PSP w Plonsku.

§ 15
Zarzqdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania.
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