
zarądzedeNr 31|01
Bumistr& Kaluszye
z d|ń 17 '12.ż001 |'

w spnwi. Poło|'Di! konilji do lsttl€.ia nom zużycia Pa|iw. w pojudtćb onz
utądż€niach sihikoayc|r będącycl .a łypolaź€biu jednogtek ochotliqycn staży
Pożlny.h oraz Ut?du Miejlkiogo.

Na podslałiÓ art'30 ugt' 2pkt3 ian' 33 usr' ] i ] uŚlały z dnia 8 mar@ l99or'o
smoP4dzie gnimym (. j, Df . U f 2001.' Nl ]42, loz t59l z póa' m' oE alt' 4 usta*i
z dnia 29 Mejnia l994 !. o ńchunkomści (j' z 2002 .' Dz'U' Ń'16'pt' 694 zPó^' n.,
feądzm' O mŚępu]e:

s1
Povoluję Komisję do nsblenia nom zuźłcia paliM w fustęlującym skladzie:

l. Deiuszvi@ik ltewÓdnicząayKońhji
2' Rysuid Kalhd€yk czlolsk (oniŚji
3' Mdia GadonŚka czron€k Konisji

$2

1' Ustal€ni! nom zuż'cia paliła podI€gająoótępujące pojazdy j ulządaia silnikow:
l/ smocł'ód STAR JELcz 0o5 Nr ęj \łM23432 ' osP Kałuszyn
7 smehód sTAl244LNrEj sDU2427 . osP sńol*a
I sMo.h& [UB!N NrEiwM43004 js
4/ mochód NYSA N! rej sDU66l . os? Nołć Grcszki
5/ smochód STAR25 Nr Ej SEA705N osP GoĘbiółka
6/ smo.hód STAR P244LNrr€j w.TE5553 . osP ohzsice
7 sMochód MĄcIRUs Nl rej !VM44008 . osPzimowoia
8/ sfuochód PoLoNEz cmNr Ej wMl6196 . UŹądMejŚki
9/ agrcgat prądotwórcfy GEKo.26 . osP KalBf}h
|o/Mo'opompa Po 5R.1ó42 . jq
ll/moopompa pbMjacaNlAGARA j{
l , r/  p adobelorusnPL - j$.
l]/  HolMĄ]Ro .  jV '
I,v motoponpa 29t ' osP sńo]ęka
15/ pilado dreMa STIHL - JW.
i6lmolÓpotla . osP Falbogi
l7lńolopompa Po sRP . osP olsmi*
l8/fuotopomlaNlAcARA ' osP olsuwi€
19/ piła dodrcw@sTlHl . osl oi%wie
20lnotoponpa?5870 . osP Nos€ Gro9ki
2llmotolompa zszl - OSP Zimowoda
zlosasTtlŁ . u'4dMĘski ,

$3

1' zadfu'en Konisji jeś ustal€nie nom zuŹycia paliwa whściwego dla lo&aju
pojaaju na 100 kn pŹbiegu, jeda kÓnlroIny rcmch silnika orą na l go'lzinę
pacy tądćnia silnitowego'

2. Usta]ając normę zuŹycia paliwa należy|
' dla pojazdów smochodowych uwględnićjazdę w óżnych waru.l@h (jazda na
długich tsaó, jazdo !o ulicach i dfug&h gmirnycll



. dla lrządzoi sibikoslci pracę w !óm}tn wenłacb obci*€nia w fuie 1 godziny

3' Nonę zuzycia p'liwa należy utalić n€lodąuape}nimią ti. na!€łnidia zbioĄjka

4. Dla pojazdów i użądz€ń będących ł okresie gwMcji mleży lPyjąć nomy
okręślone prez produmla'

$4

z ulta]oia ńom nzycia paliwa pr&f pojazd} pożami*, suochjd PoloM oiŁ dla
Urządueń Śilbikołlch nal€ży Śporzqdać Prclokół wg %ro gtaloviącćgo zalącaik do

$5

zadmia ÓkEślone w niniEgym ZMądz.niu należy elkonać do dniż 3l '12'2oo? r

$6

wylonmie 2'Źąd7e a powfu P@.hiczącemu Komj j'

$7

%żąd*nie wĆhodzi w życi. f dniem podjęcia

B URMU$TRf


