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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 6 lutego 2019 złożonego na adres 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie kosztów utrzymania zieleni 
miejskiej w Gminie Nowe Warpno w roku 2018 wyjaśniam co następuje : 

Ad. 1. Jak już informowaliśmy w piśmie z dnia 21 stycznia 2019 roku Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Nowym Warpnie utrzymuje i pielęgnuje około 43081 m2 terenów zielonych łącznie 
w obszarze Nowego Warpna, około 5185 m2 terenów zielonych łącznie w obszarze Warnołęki i 
około 1500 m2 terenów zielonych łącznie w obszarze Brzózek oraz około 22063 m2 poboczy. 
Pobocza obejmują tereny wzdłuż ścieżki rowerowej z Nowego Warpna do Rieth, wzdłuż 

Promenady oraz wzdłuż ulic: Dworcowej, Słonecznej, Wojska Polskiego, od rozjazdu na Wojska 
Polskiego do Podgrodzia, od rozjazdu na Wojska Polskiego do Miroszewa. Zarówno tereny zielone 
jak i pobocza koszone są na poszczególnych odcinkach w miarę potrzeb. W roku 2018 koszono 
pobocza w miesiącu maju, czerwcu, lipcu i październiku na odcinkach wymagających w danym 
momencie takich prac. Nie posiadamy map i szkiców terenów zielonych ze wskazaniem obszarów 
wm2• 

Ad. 2. O częstotliwości pielęgnacji i utrzymania drzew i krzewów poprzez przycinanie koron 
drzew, przycinanie i formowanie koron krzewów i innych prac informowaliśmy również w w/w 
piśmie. Nie prowadzi się ewidencji dot. konkretnych drzew i krzewów w związku z 
wykonywanymi pracami. Prace te wykonywane były przez naszych pracowników systematycznie, 
w miarę potrzeb. 

Ad. 3. Zakupione do nasadzeń kwiaty wysadzono na rabatach kwiatowych i donicach w Nowym 
Warpnie. Część kwiatów jest przekazywana sołtysom wsi do wysadzenia w miejscach przez nich 
wyznaczonych. Nie posiadamy szkiców z naniesieniem konkretnych nasadzeń. 

Ad. 4. Roboczogodzina stanowi przeciętną miesięczną płacę pracowników zatrudnionych w 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie: 
- przy pracach lekkich - z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -
wynosi 17,85 zł, 
- przy pracach ciężkich - z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -
wynosi 20,18 zł. 

Prace na zieleni klasyfikowane są po jednym rodzajem usług. Nie prowadzi się oddzielnych 
ewidencji dla poszczególnych rodzajów prac, jak nasadzenia czy utrzymanie rabat. 

Ad. 5. W 2018 roku zakupiono materiały w ilościach niezbędnych do prawidłowej pielęgnacji i 
utrzymania nasadzeń na rabatach kwiatowych, takich ja: nawozy, środki ochrony roślin czy 
agrowłókninę za łączną kwotę 965,88 zł. Zrębki pozyskujemy systemem własnym. 



Ad. 6. Godzina pracy zleceniobiorcy została wyceniona zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku (Dz. U. Z 2017 roku poz. 1747) na 
podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. Z 2017 roku poz. 847) i w 2018 roku wynosiła 13,70 zł za godzinę . W 2018 roku na 
podstawie umowy zlecenia przepracowano 503 godziny przy koszeniu terenów zielonych. 

Ad. 7. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie na 
podstawie umowy rozliczani są z pracy według poszczególnych rodzajów działalności, np. 
utrzymanie zieleni w miastach i gminach, oczyszczanie miast i wsi czy gospodarka odpadami. Nie 
prowadzi się ewidencji dla każdej wykonywanej czynności, gdyż byłoby to nieracjonalne i 
generowało dodatkowe koszty. 

Ad. 8. Place zabaw podobnie jak pozostałe tereny zielone wykaszane są regularnie w okresie od 
wiosny do jesieni w miarę potrzeb, nie jest prowadzona oddzielna ewidencja dla placów zabaw. 
Nasadzeń na poszczególnych placach zabaw dokonuje się wiosną w terminach jak dla pozostałych 
rabat. 

Ad. 9. Na placach zabaw i innych terenach rekreacyjnych prowadzone są regularne kontrole stanu 
urządzeń tam zamontowanych. W miarę potrzeb naprawiane są ławki, stoły, wymieniane i 
malowane są elementy drewniane. Na placach zabaw w Brzózkach, Warnołęce i Podgrodziu w 2018 
roku nie wykonywano żadnych prac remontowych. Bieżące prace na placach zabaw były 

wykonywane w miesiącach od marca do września czyli w okresie najczęściej wykorzystywanym 
przez mieszkańców. Nie prowadzi się ewidencji poszczególnych prac wykonanych na 
poszczególnych placach zabaw. 

Ad. 10. Prace przy przycinaniu koron i gałęzi drzew wykonywane są przez pracowników Zakładu, 

którzy zgodnie z orzeczeniem lekarskim mogą wykonywać takie prace. Koszt roboczogodziny 
opisany w punkcie 4. Do wykonania tych prac nie wykorzystywaliśmy zewnętrznych wykonawców. 

Ponadto wyjaśniam Panu, że utrzymywanie terenów zielonych w mieście i gminie 
prowadzone jest systematycznie i ma na celu zapewnienie estetycznego wyglądu naszego miasta i 
gminy. Prace prowadzone są kompleksowo, w miarę potrzeb, własnymi pracownikami. W okresach 
natężenia określonego rodzaju prac posiłkujemy się w granicach niezbędnych potrzeb 
zleceniobiorcami. Nie prowadzi się szczegółowych ewidencji dla każdego rodzaju wykonywanej 
pracy chociażby dlatego, że prace te wykonują różni pracownicy w zależności od potrzeb oraz 
mocy przerobowych na dany moment. Koszty utrzymania zieleni zależą od prac faktyczne 
wykonanych przy utrzymaniu zieleni, zapewniających estetyczny wygląd i potwierdzających 

rekreacyjny charakter naszej gminy. 
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