Zarządzenie Nr 190/2013
Wójta Gminy Brody
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w 2014 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia
28 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2014 - Wójt Gminy Brody zarządza,
co następuje:
*1
Powierza
się
realizację
zadania:
prowadzenia
i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
1.
Komunalnych zgodnie z decyzją Starosty Starachowickiego z dnia 17.01.2005 r. nr R0.11.764796/04/6/05 wydaną dla Gminy Brody.
W
ramach PSZOK przewiduje się zbiórkę następujących odpadów:
2.
- kod 16 06 01 - baterie i akumulatory ołowiowe,
- kod 16 06 02 - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,
- kod 16 06 03 - baterie zawierające rtęć,
- kod 20 01 33 - baterii i akumulatorów łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 Ol,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowanych baterii i akumulatorów zawierających te baterie,
- kod 13 02 04 - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki
chlorowcoorganiczne,
- kod 13 02 05 - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków
chlorowcoorganicznych,
- kod 13 02 06 - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- kod 13 02 07 - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,
- kod 13 02 08 - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
- kod 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne),
- kod 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierających rtęć,
- kod 16 01 03 - zużyte opony,
- kod 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,
- 17 09 04— zmieszane odpady z budowy.
3. Zleceniobiorca będzie prowadził zbiórkę odpadów w postaci zużytych opon samochodowych
(złomu gumowego) oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z terenu gminy
Brody.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do magazynowania w/w odpadów w specjalnych pojemnikach w
wydzielonym miejscu na Bazie Z.G.K. w Krynkach.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2
Zlecenie będzie realizowane od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014r.
*3
1. Zamówienie będzie płatne do wysokości 18000,00 zł brutto słownie osiemnaście tysięcy zł
z budżetu gminy Brody na rok 2014 Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4300. Miesięczny koszt
prowadzenia zadania o którym mowa w § 1 wynosi 1.500,00 zł brutto.
2. Srodki o których mowa w * 3 pkt. I płatne będą w terminie 14 dnia od daty wystawienia faktury
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach na konto nr 54 1050 1432 1000 0022 8282 7852.
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Wykonanie zarządzenia poprzez zabezpieczenie należytej i terminowej realizacji zlecenia
powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach, natomiast w zakresie kontroli
jego wykonania Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Brodach
WÓJT
§5
miny Brody
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

