
Zarządzenie Nr 71/2015 
Burmistrza Borku Wlkp. 
z dnia 30 lipca 2015 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez 
samochody ratowniczo-gaśnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach 
ochotniczych straży pożarnych Gminy Borek Wlkp.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w zw. z art. 
32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199Ir. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), zarządzam, co następuje : 

§ 1. W zarządzeniu nr 94/2005 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 
roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody ratowniczo- 
gaśnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach ochotniczych straży pożarnych 
Gminy Borek Wlkp. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 zarządzenia, w tabeli norm zużycia paliwa przez pojazdy ratowniczo - 
gaśnicze, skreślam zapis pkt. 11 Jelcz z naczepą, zastępując go zapisem 
w brzmieniu:

Lp. Marka samochodu

Norma zużycia w litrach
Norma na 100 
km przebiegu

Norma na 
1 godz. pracy 
sprzętu 
(autopompa, 
podnoś/iik, itp.)

Norma 
miesięczna na 
rozruchy silnika

Norma pracy 
silnika na 
postoju celem 
napędu 
urządzeń 
specjalnych

Ilość litrów na 
100 km

Ilość litrów 
na 1 godz.

Ilość litrów 
na miesiąc

Ilość litrów 
na minutę

11 Scania N321 P360 38 35 6 0,15

2) w § 2 zarządzenia, w tabeli norm zużycia paliwa sprzęt silnikowy, dodaję 
Ip. 13, w brzmieniu:

Lp. Rodzaj urządzenia
Norma zużycia paliwa w litrach

1 godz. pracy Miesięczna norma na 
rozruchy silnika

13 Agregat prądotwórczy Enderss 2,4 0,2



3) w pkt 1, ppkt 3, lit a załącznika do zarządzenia - wykaz pojazdów i sprzętu 
silnikowego w jednostkach samochodowych, skreślam Ip. 4, w brzmieniu:

Nazwa sprzętu Rok prod. Nr urządzenia

Samochód Jelcz z naczepą 1988/867 2154/7285

4) w pkt 1, ppkt 1, lit b załącznika do zarządzenia - wykaz pojazdów i sprzętu 
silnikowego w jednostkach samochodowych dodaje Ip. 13, w brzmieniu:

Lp. Nazwa sprzętu Rok prod. Nr urządzenia

13 Agregat prądotwórczy Enderss 2015 S/N 151013KI

5) w pkt 1, ppkt. 5, lit. a załącznika nr 1 do zarządzenia, w tabeli pojazdów 
ratowniczo - gaśniczych zmieniam zapis dotyczący nr rejestracyjnego 
pojazdu pożarniczego Ford Transit z PQ0152 na PGS09119.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam insp. ds. Wojskowych, Ppoż. 
i Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.
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mgr Mc/fek Rożek

Opracował:
Ryszard Busz


