ZARZĄDZENIE Nr 18 /2015
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie: wprowadzenia do eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki
Mercedes- Benz 1222 AF dla jednostki OSP Gaboń.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) w
związku z § 14 Zarządzenia Nr 188/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30.08.2013r. w
sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu
silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Stary Sącz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie
zaopatrzenia materiałowego i usług ze zmianami zarządzam, co następuje:
§1
Z dniem 1 lutego 2015r. wprowadzam do eksploatacji pożarniczy pojazd samochodowy
marki Mercedes – Benz 1222 AF o nr rej. KNS AG65 w jednostce OSP Gaboń.
§2
Przysługującą miesięczną tymczasową normę zużycia paliwa płynnego dla w/wym pojazdu
określa załącznik do niniejszego Zarządzenia. Tymczasową normę zużycia paliwa ustalono na
podstawie Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży pożarnej z dnia 10
kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych
Państwowej Straży Pożarnej ze zmianami.
§3
Ustalona w §2 tymczasowa norma zużycia paliwa obowiązywać będzie w okresie od dnia 1
luty 2015 do dnia 31 marca 2015r. Po tym terminie norma zużycia paliwa płynnego dla w/w
pojazdu zostanie ustalona zgodnie z zasadą określoną w Zarządzeniu nr 322/2012 Burmistrza
Starego Sącza z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim Komisji
do ustalania norm zużycia paliwa przez samochody służbowe Urzędu Miejskiego oraz
samochody specjalistyczne pożarnicze i silnikowy sprzęt pożarniczy będący na wyposażeniu
Ochotniczych Straży Pożarnych.

§4
Do eksploatacji wprowadzonego Zarządzeniem pożarniczego pojazdu samochodowego mają
zastosowanie wszystkie postanowienia Zarządzenia Nr 188/2013 Burmistrza Starego Sącza z
dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów
samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy Stary Sącz oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży
pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług ze zmianami.
§5
Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
oraz Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaboniu.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2015
z dnia 30.01.2015r.

NORMA ZUŻYCIA PALIWA PŁYNNEGO
DLA POŻARNICZEGO POJAZDÓW SAMOCHODOWEGO
W JEDNOSTCE OSP GABOŃ

Lp. Marka samochodu/
marka sprzętu

Rodzaj
paliwa

1/100km

Na 1
godzinę
pracy
autopompy

Na 1
rozruch
przepalanie
(litrów)

1 minuta
pracy
silnika na
postoju
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0,13
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