WÓJT GMINY
Brody

Zarządzenie Nr 2/2016
Wójta Gminy Brody
z dnia 4 stycznia 2016 roku
w sprawie powierzenia realizacji zadania o nazwie: Prowadzenie i obsluga Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w 2016 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. 594w zm.) oraz uchwałą nr X111/91/15 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia
2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na rok 2016 - Wójt Gminy Brody zarządzą co
następuje:
§1
I. Powierza się realizację zadania: prowadzenia i obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Krynkach przy ul. Długiej 3a.
2. W ramach PSZOK przewiduje się zbiórkę następujących odpadów:
kod 16 01 03 - zużyte opony,
kod 17 01 01 - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
kod 17 01 02 — gruz ceglany,
kod 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
kod 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne nit wymienione w 17 Ol 06,
kod 17 01 82 - Inne niewymienione odpady,
kod 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne nit wymienione
w 17 09 Ol, 17 09 02 i 17 09 03,
kod 20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
kod 20 01 23 - urządzenia zawierające freony,
kod 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06
01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
kod 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
1) kod 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
i 20 Ol 23 zawierające niebezpieczne składniki,
kod 20 01 36- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,20
Ol 23 i 200135,
kod 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe.
3. Zleceniobiorca będzie prowadził zbiórkę odpadów w postaci zużytych opon, zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych oraz odpadów
wielkogabarytowych 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
od
dnia
04.01.2016
do
31.12.2016r.
Zlecenie będzie realizowane
3
Zamówienie będzie płatne do wysokości 30.000,00 zł brutto słownie trzydzieści tysięcy zł
z budżetu gminy Brody na rok 2016 Dział 900 Rozdział 90002 paragraf 4300. Miesięczny koszt
prowadzenia zadania o którym mowa w § 1 wynosi 2.500,00 z! brutto.
Środki o których mowa w § 3 pkt. 1 płatne będą w terminie 14 dnia od daty dostarczenia faktury
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach na konto nr 54 1050 1432 1000 0022 8282 7852.
4
Wykonanie zarządzenia poprzez zabezpieczenie należytej i terminowej realizacji zlecenia
powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
§5
Zarządzenie wchodzi w tycie z dniem podjęcia.
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