
                                                       Zarządzenie Nr 0050/2/2023                               

Wójta Gminy Świerczów 

z dnia   2 styczeń  2023 r. 

 

w sprawie zmiany norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych i 

sprzętu stanowiącego mienie Gminy Świerczów oraz dla pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży 

Pożarnych podległych Gminie Świerczów 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1) zarządza się co następuje: 

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 154/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych 

w eksploatacji pojazdów samochodowych i sprzętu stanowiącego mienie Gminy Świerczów oraz dla 

pojazdów i sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych podległych Gminie Świerczów, zmienionym  

Zarządzeniem Nr 295/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. , Zarządzeniem Nr 0050/60/2020 z dnia 8 

czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 0050/108/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 listopada  

2021 r., wprowadza się następujące zmiany w § 3: 

 

1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

    „2. Normy zużycia paliwa dla pojazdów i ciągnika wynoszą: 

   

    1)  Ciągnik Zetor 6441 - 8.60  l/MTG 

    2)  Jelcz/Star - 30.40   l/100 km 

    3)  Ford Transit  - 14.00   l/100 km 

    4)  Autobus Jelcz L090M  - 21.00   l/100 km, 

    5)  Ciągnik Ursus C355/C360  - 5.40  l/MTG  

    6)  Renault Trafic 2.0 dCi  -  9.50  l/100 km 

    7)  KLOECKNER - H- DEUTZ FM 17 D 11F  - 28.00  l/100 km 

    8)  STAYR 791,210  - 31.00   l/100 km 

    9)  DAIMLER-BENZ  - 31.00   l/100 km 

  10)  IVECO TURBO DAILY 4910  - 17.00  l/100 km 

  11)  MAN TGM 18.340 4x4 - 32.00  l/100 km 

  12)  Volkswagen Transporter - 12.00  l/100 km 

  13)  Star L80 14.225 - 27.00  l/100 km 

  14)  MAGIRUS - DEUTZ - 28.00  l/100 km”.  

 

2. ust. 5 otrzymuje brzmienie.   

 

     „5. W czasie  pracy silnika na postoju w celu napędu autopompy oraz napędu drabiny ustala się  

      na 1 h pracy silnika normę paliwa w wysokości 75% normy podstawowej ustalonej na 100 km   

      przebiegu danego pojazdu: 

 

     1) Dla pojazdu Jelcz / Star na 1 h pracy silnika na postoju w celu napędu       

         autopompy ustala się normę paliwa w wysokości: - 22.80 l/h. 

     2) Dla pojazdu KLOECKNER - H- DEUTZ FM 17 D 11F na 1 h pracy silnika       

         na postoju w celu napędu autopompy ustala się normę paliwa w wysokości: - 17.00 l/h. 

     3) Dla pojazdu  STAYR 791,210 na 1 h pracy silnika na postoju w celu napędu       

         autopompy ustala się normę paliwa w wysokości: - 23.0  l/h 

                                                 
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561. 



     4) Dla pojazdu  DAIMLER-BENZ  na 1 h pracy silnika na postoju w celu napędu       

         autopompy ustala się normę paliwa w wysokości: - 23.0  l/h 

     5) Dla pojazdu  MAN TGM 18.340 4x4  na 1 h pracy silnika na postoju w celu napędu       

         autopompy ustala się normę paliwa w wysokości: - 24.0  l/h 

     6) Dla pojazdu  Star L80 14.225  na 1 h pracy silnika na postoju w celu napędu       

         autopompy ustala się normę paliwa w wysokości: - 20.0  l/h 

     7) Dla pojazdu  MAGIRUS - DEUTZ na 1 h pracy silnika na postoju w celu napędu       

         mechanizmu drabiny SD -30 ustala się normę paliwa w wysokości: - 17.0  l/h”. 

 

2. ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

   „6.1) Dodatek na rozruchy kontrolne pojazdów OSP: 

 

   a)  Jelcz/Star - 4.0  l /10 km / miesiąc  

   b)  Ford Transit - 2.0  l / 10 km / miesiąc 

   c)  KLOECKNER - H- DEUTZ FM 17 D 11F - 2.0  l /10 km / miesiąc 

   d)  STAYR 791,210 - 4.0  l /10 km / miesiąc 

   e)  DAIMLER-BENZ - 4.0  l/10 km / miesiąc  

   f)  IVECO TURBO DAILY 4910 - 2.0  l/10 km / miesiąc 

   g)  MAN TGM 18.340  4x4 - 4.0  l/10 km / miesiąc  

   h)  Volkswagen Transporter - 1.2  l/10 km / miesiąc 

   i)   Star L80 14.225 - 4.0 l/10 km/ miesiąc  

   j)   MAGIRUS - DEUTZ - 2.0  l/10 km/ miesiąc”. 

 

3. ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

    „7. Podczas pracy silnika na postoju w celu oświetlenia terenu, w czasie akcji ratowniczo - 

gaśniczej 0przysługuje dodatek: 

 

   1) Dla pojazdu  Jelcz/Star - 0.13  l/minutę,  

   2) Dla pojazdu  KLOECKNER - H- DEUTZ FM 17 D 11F -  0.10  l/ minutę.   

   3) Dla pojazdu  STAYR 791,210 - 0.13  l/minutę   

   4) Dla pojazdu  DAIMLER-BENZ -  0.13  l/minutę  

   5) Dla pojazdu  IVECO TURBO DAILY 4910 - 0.10  l/minutę 

   6) Dla pojazdu  MAN TGM 18.340  4x4 - 0.13  l/minutę   

   7) Dla pojazdu Volkswagen Transporter - 0.04  l/minutę 

   8) Star L80 14.225 - 0.13 l/ minutę 

   9) MAGIRUS - DEUTZ - 0.10 l/minutę”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                                 Wójt Gminy Świerczów 

                                                                                     

                                                                                                                 Barbara Bednarz 

 


