m5arr GMINY
Brody

Zarządzenie Nr 105/2018
Wójta Gminy Brody
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie:
powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach zadania
polegającego na utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Brody.
Na podstawie art. 7 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994) oraz art. 18. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo
energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755) — Wójt Gminy Brody zarządza co następuje:

1
1. Powierzam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach zadanie polegające na
utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego dla punktów świetlnych stanowiących
majątek Gminy Brody zgodnie z obowiązującymi przepisami:
przeprowadzanie w roku 2018 pięcioletniej okresowej kontroli, polegającej na:
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów
budowlanych, ich estetyki oraz otoczenia i jej powtarzanie co najmniej raz na
5 lat,
wykonanie w roku 2018 badań instalacji elektrycznej i piorunochronowej
w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, oraz ich powtarzanie co najmniej raz na 5 lat,
dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych obowiązków będą
w szczególności karty oględzin i wykonawstwa robót, protokoły oceny stanu
technicznego i protokoły z pomiarów skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej dla obwodów oświetlenia ulicznego.
2. Zakres czynności wchodzących w skład utrzymania i konserwacji oświetlenia
obejmuje między innymi:
oględziny infrastruktury oświetleniowej,
wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej,
wymianę niesprawnych źródeł światła oraz ich utylizację,

wymianę niesprawnych źródeł światła oraz ich utylizację,
czyszczenie opraw oświetleniowych, kloszy i odbłyśników oraz ich utrzymanie
sprawności technicznej przez wymianę poszczególnych elementów (dławików,
układów zapłonowych, kondensatorów, itp.),
wymianę uszkodzonych przewodów zasilających w slupach i wysięgnikach,
lokalizację i wymianę bądź naprawę uszkodzonych słupów, linii kablowych
i napowietrznych (zużycie naturalne),
utrzymywanie

tabliczek

zaciskowo-bezpiecznikowych

slupów

oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do
wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymianę uszkodzonych zamknięć
wnęk słupowych i szafek,
wymianę uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe
oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy,
bieżącą kontrolę i utrzymywanie aparatury łączeniowej, tablic sterowniczych
i rozdzielczych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację
i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających,
10)odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach,
latarniach i szafkach sterowniczo — zabezpieczeniowych,
11)prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej z aktualizowaniem
oznakowania informacyjnego,
12)kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia zgodnie
z ustaleniami oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania,
13)malowanie elementów stalowych konstrukcji i opraw oświetleniowych,
14)wycinanie gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe,
15)bezpośrednie przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii,
16)Usuwanie awarii urządzeń oświetlenia ulicznego w terminie 48 godzin od
chwili zgłoszenia,
17)prowadzenie rejestru zgłoszeń usterek i uszkodzeń sieci oświetlenia ulicznego
z zaznaczeniem daty zgłoszenia, ilości i miejsc uszkodzonych opraw
oświetleniowych, terminu ich usunięcia oraz zakresu wykonanych prac
potwierdzonych przez uprawnionego pracownika.

2
Zestawienie punktów świetlnych do realizacji zadania o którym mowa w

1 stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3
Wynagrodzenie za wykonaną usługę w formie ryczałtowej wynosi 7 zł kwoty
naleznej/pktimies.
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 w Brodach.
Nota księgowa jest wystawiana do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym ZGK wykonał usługę.
4
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Brodach

5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia O .07.2018 r.
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Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 105/2018
Wójta Gminy w Brodach
Z dnia 20 czerwca 2018 r.

Liczba punktów

Miejscowość

Liczba porządkowa

oświetleniowych
1

Adamów

80

2

Bór Kunowski

22

3

Brody

4

Budy Brodzkie

11

5

Dziurów

72

6

Jabłonna

53

7

Krynki i Rudnik

8

Kuczów

73

9

Lipie

61

10

Lubienia

85

11

Młynek

83

12

Ruda

65

13

Rudnik

50

14

Staw Kunowski

69

15

Styków

83

16

Oświetlenie parkowe: Młynek

17

17

Oświetlenie parkowe:

39

135

181

Lubienia
Suma

1179

