WÓJT Gl=
Brody

Zarządzenie Nr 5p0s+8
Wójta Gminy Brody
z dnia 9 stycznia 2018r.

w sprawie: powierzenia Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymania czystości
i porządku w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Brody w 2018r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz uchwałą nr XIII/104/17 Rady Gminy w Brodach
z dnia 29.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2018 - Wójt Gminy Brody zarządza,
co następuje:
1
1, Powierzam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach utrzymanie czystości
i porządku w zakresie usuwania odpadów komunalnych z terenów:
gminnych,
miejsc użyteczności publicznej,
stanowiących własność Gminy Brody lub będących we władaniu na podstawie umów
cywilnoprawnych,
objętych porozumieniem z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie,
przyległych do Zalewu Brodzkiego,
innych, do których gmina posiada tytuł prawny.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 ZGK realizuje poprzez: sprzątanie, opróżnianie koszy oraz
uprzątanie „ dzikich wysypisk".
*2
I. Zadanie o którym mowa w par. 1 będzie realizowane według Harmonogramu zbierania odpadów
komunalnych, stanowiącego załącznik nr I. Harmonogram zawiera wykaz prac ze wskazaniem
miejsca do zrealizowania wdanym miesiącu.
Tereny wokół Zalewu Brodzkiego objęte umową użyczenia lub porozumieniem
z RZGW zostały wskazane na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik nr 2.
Realizację zadania na terenach okreś lonych w par. 1 powierzam do realizacji na okres od 9 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 r.
*3
Płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie noty księgowej przelewem na wskazane konto
bankowe ZGK, w terminie 14 dni od dostarczenia noty do Urzędu Gminy Brody.
Nota księgowa wystawiana jest do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ZGK
realizował zadania określone w harmonogramie.
Potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół stwierdzający należyte wykonanie zadania.
W przypadku niezrealizowania wszystkich zadań w danym miesiącu określonych
w harmonogramie, wynagrodzenie będzie przysługiwało tylko za zadania zrealizowane.
*4
I. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
2. Nadzór na prawidłowym wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza Zespołowi ochrony
środowiska i gospodarki odpadami Urzędu Gminy w Brodach.
*5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Harmonogram zbierania odpadów komunalnych
1
ępuje
według
zasad
określonych niniejszym harmonogramem.
Zbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy nast
Harmonogram zadania określa rodzaj usługi, miejsce jej wykonywania i częstotliwość powstania usługi oraz określenia koloru worka na
danym terenie. Informacja w tabeli
2
Kolor worka na odpady przypisany jest do wskazanego w poniższej tabeli terenu.
Odpady komunalne zbierane na terenach wokół „Zalewu Brodzkiego" podlegają ewidencji ilościowej z podaniem masy oraz częstotliwości
ich zbierania (dat) oraz częstotliwości wywozu na wysypisko (dat).
3
Realizacja zadania w danym miesiącu następuje poprzez wykonanie usługi określonej w tabeli na wskazanym obszarze z zachowaniem
kolejności: tereny przyległe do „Zalewu Brodzkiego", „Oczko", „Zbiornik Ruśnia", skałki, Adamów, Dziurów, Styków, Brody, Ruda, ICrynki,
Młynek, Lubienia, Rudnik, Kuczów, Staw Kunowski, Jabłonna, Budy Brodzkie, Bór Kunowski, Lipie
Miesiąc

Zakres prac

Obszar wykonywanych usług.

Kolor
worków

Gmina

niebieski

Gmina

niebieski

w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24w Rudzie

Żółty, zielony

Teren „Oczka"
Gmina
Gmina

czerwony
niebieski
niebieski

Gmina

niebieski

w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24w Rudzie
Teren „Oczka"
Gmina

żółty, zielony

Lp.
1

2

Styczeń

Luty

z
koszy
odpadów
Usuwanie
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok
autobusowych.
usuwane
odpady
Zbierane
i
komunalne z terenów przyległych do
zbiornika wodnego.
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Likwidacja „dzikich wysypisk".*
z
koszy
odpadów
Usuwanie
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok
autobusowych.
odpady
i
usuwane
Zbierane
komunalne z terenów przyległych do
zbiornika wodnego.
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Likwidacja „dzikich wysypisk".*

czerwony
niebieski

Częstotliwość - wykonywanej uslugi.

Co najmniej dwa razy w
miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób aby
nie dopuścić do ich
przepełnienia.

Co najmniej dwa razy w
miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób aby
nie dopuścić do ich
przepełnienia
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3

4

5

6

7

odpadów
z
koszy
Usuwanie
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok
autobusowych.
Zbierane
i
usuwane
odpady
komunalne z terenów przyległych do
zbiornika wodnego.
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Likwidacja „dzikich wysypisk".*
z
koszy
odpadów
Kwiecień 1 Usuwanie
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok
autobusowych.
i
usuwane
odpady
Zbierane
komunalne z terenów przyległych do
zbiornika wodnego
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Likwidacja „dzikich wysypisk".*
Akcja „Sprzątamy własne podwórko"
koszy
z
odpadów
Maj
I. Usuwanie
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok
autobusowych.
i
usuwane
odpady
Zbierane
komunalne z terenów przyległych do
zbiornika wodnego.
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Likwidacja „dzikich wysypisk".*
koszy
Usuwanie
odpadów
z
Czerwiec
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok
autobusowych.
usuwane
odpady
Zbierane
i
komunalne z terenów przyległych do
zbiornika wodnego.
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Likwidacja „dzikich wysypisk".*
koszy
Lipiec
I. Usuwanie
odpadów
z

Marzec

Gmina

niebieski

Gmina

niebieski

w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24w Rudzie
Teren „Oczka"
Gmina
Gmina

Żółty, zielony

Gmina

niebieski

w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24 w Rudzie
Teren „Oczka"
Gmina
Gmina
Gmina

żółty, zielony

Gmina

niebieski

w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24w Rudzie
Teren „Oczka"
Gmina
Gmina

żólty, zielony

Gmina

niebieski

w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30 w Brodach, nr 10 i 146/24 w Rudzie
Teren „Oczka"
Gmina
Gmina

żółty, zielony

Co najmniej dwa razy w
miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób aby
nie dopuścić do ich
przepełnienia

czerwony
niebieski
niebieski

czerwony
niebieski
niebieski
niebieski

czerwony
niebieski
niebieski

czerwony
niebieski
niebieski

Co najmniej dwa razy w
miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób aby
nie dopuścić do ich
przepełnienia

Co najmniej dwa razy
w miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób
aby nie dopuścić do ich
przepełnienia

Co najmniej dwa razy
w miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób
aby nie dopuścić do ich
przepełnienia
Co najmniej dwa razy
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2.
3.

4.
5.
8

9

Sierpień

Wrzesień

1.
5.

5.
6.

10

Paździer
nik

ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok Gmina
autobusowych.
odpady w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
i
usuwane
Zbierane
komunalne z terenów przyległych do nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24 w Rudzie
zbiornika wodnego.
Teren
„Oczka"
„Oczka"
Sprzątanie terenów wokół
Gmina
Likwidacja „dzikich wysypisk"."
z
koszy Gmina
odpadów
Usuwanie
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok Gmina
autobusowych.
odpady w granicach dział ek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
i
usuwane
Zbierane
komunalne z terenów przyległych do nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24w Rudzie
zbiornika wodnego.
Teren „Oczka"
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Gmina
Likwidacja „dzikich wysypisk"."
koszy Gmina
z
odpadów
Usuwanie
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok Gmina
autobusowych.
odpady w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
i
usuwane
Zbierane
komunalne z terenów przyległych do nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24w Rudzie
zbiornika wodnego.
Teren „Oczka"
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Gmina
Likwidacja „dzikich wysypisk"."
Akcja ,Sprzątamy własne podwórko" Gmina

z
koszy
odpadów
Usuwanie
ulicznych.'
2. Sprzątnie przystanków i zatok
autobusowych.
i
usuwane - odpady
3. Zbierane
komunalne z terenów przyległych do
zbiornika wodnego.
4. —Sprzątanie terenów wokół „Oczka" 5. Likwidacja „dzikich wysypisk"."
1

niebieski
żółty, zielony
-

w miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób
aby nie dopuścić do ich
przepełnienia

czerwony
niebieski
niebieski
niebieski
żółty, zielony

czerwony
niebieski
niebieski

Co najmniej dwa razy
w miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób
aby nie dopuścić do ich
przepełnienia

niebieski
żółty, zielony

czerwony
niebieski
niebieski

Gmina

niebieski

Gmina

niebieski

w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24w Rudzie
Teren ,Oczka" _
Gmina

żółty, zielony

czerwony
niebieski

Co najmniej dwa razy
w miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób
aby nie dopuścić do ich
przepełnienia

Co najmniej dwa razy
w miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób
aby nie dopuścić do ich
przepełnienia
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koszy Gmina
odpadów z
Usuwanie
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok Gmina
autobusowych.
usuwane
odpady w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
Zbierane
i
komunalne z terenów przyległych do nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30w Brodach, nr 10 i 146/24w Rudzie
zbiornika wodnego.
Teren „Oczka"
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Gmina
Likwidacja „dzikich wysypisk".*
Usuwanie
odpadów z koszy Gmina
Grudzień
12
ulicznych.
Sprzątnie przystanków i zatok Gmina
autobusowych.
usuwane
odpady w granicach działek ewidencyjnych nr 426/11 i 3/1 w Stykowie,
Zbierane
i
komunalne z terenów przyległych do nr 734/1 i 734/6 w Dziurowie, nr 82 w Kuczowie, nr 47/6 i nr
30 w Brodach, nr 10 i 146/24 w Rudzie
zbiornika wodnego.
Teren „Oczka"
Sprzątanie terenów wokół „Oczka"
Gmina
Likwidacja „dzikich wysypisk.*
* likwidacja „dzikich wysypisk" — realizacja usługi po zgłoszeniu dokonanego przez ZGK do ZOS, według potrzeb.

11

Listopad

niebieski
niebieski
żony, zielony

czerwony
niebieski
niebieski
niebieski
żółty, zielony

czerwony
niebieski

Co najmniej dwa razy
w miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób
aby nie dopuścić do ich
przepełnienia

Co najmniej dwa razy
w miesiącu.
Usuwanie odpadów z
koszy w taki sposób
aby nie dopuścić do ich
przepełnienia

\k,
Załącznik nr 2

LEGENDA

9 worki kolor żółty
worki kolor, zielony
worki kolor czerwony
worki w kolorze niebieskim (pozostały teren Gminy

