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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 3 stycznia 2019 złożonego na ręce 

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie Pani Heleny Kowalskiej w sprawie kosztów 
utrzymania zieleni miejskiej w Gminie Nowe Warpno w roku 2018 wyjaśniam co następuje: 

Ad 1. 
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie utrzymuje, pielęgnuje łącznie około 43081 
m2 terenów zielonych w obszarze Nowego Warpna, około 5185 m2 terenów zielonych w obszarze 
Warnołęki i 1500 m2 terenów zielonych w obszarze Brzózek oraz około 22063 m2 poboczy. Tereny 
te stanowią liczne rozdrobnione powierzchnie od 13 m2 do 7526 m2 co powoduje znaczne 
utrudnienia w związku z koniecznością ustawicznego przemieszczania się pracowników wraz ze 
sprzętem. Koszt utrzymania tych terenów wyniósł w roku 2018 kwotę 89.620,97 zł. 

- w roku 2018 Zakład w ramach pielęgnacji i utrzymania drzew i krzewów wykonywał prace 
polegające na przycinaniu koron drzew, przycinaniu i formowaniu koron krzewów, usuwaniu 
odrostów korzeniowych, odmładzaniu krzewów przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, 

przycięciu i formowaniu krzewów, prześwietlaniu koron drzew z zasmarowaniem ran smołą 

sadowniczą, wycięciu suchych i połamanych gałęzi. Prace te wykonywane są systematycznie w 
zależności od potrzeb. Koszt wykonanych prac wyniósł łącznie 16.901,09 zł. 

- w roku 2018 zakupiono kwiatów na łączną kwotę 9.118,80 zł. Koszty przygotowania rabat 
kwiatowych poprzez przekopanie, uzupełnienie warstwy gleby, wyrównanie rabat, usuwanie 
starych nasadzeń oraz donic stojących i wiszących, wykonania nasadzeń, bieżącej pielęgnacji 
poprzez pielenie, spulchnianie ziemi, usuwanie przekwitłych kwiatów celem przedłużenia okresu 
kwitnienia, nawożenia, podlewania rabat kwiatowych, donic obsadzonych kwiatami i donic 
wiszących a także podlewanie krzewów, wiosenne przycięcie i zimowe okrycie krzewów różanych, 
nawożenie, utrzymanie kształtów rabat poprzez wyrównywanie obrzeży, przygotowanie zrębek i 
wysypanie ich na rabatach celem zapobieżenia zarastania chwastami wyniosły łącznie z zakupem 
kwiatów 128.802,09 zł 

Ad. 2 Wszystkie wykazane wyżej koszty zawierają koszt wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz koszt wynagrodzeń bezosobowych 
zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów zleceń. Łączny koszt wynagrodzeń 

pracowników i zleceniobiorców wraz z narzutami (ZUS, FP, BHP) wyniósł w 2018 roku 83.081, 76 
zł. 



Ad. 3 Obecnie Zakład prowadzi obsługę 6 placów zabaw poprzez koszenie trawy, pielęgnację 
nasadzeń krzewów, kwiatów, konserwację wyposażenia w architekturę drewnianą i metalową oraz 
zaopatrzenia w paliwo do kosiarek na potrzeby wiejskich placów zabaw. Koszty utrzymania placów 
zabaw zawierają się w kosztach wskazanych w punkcie 1. 

Ad. 4 Prace wykonywane przy utrzymaniu zieleni w m1esc1e i gmm1e wykonywane są z 
wykorzystaniem własnych pracowników. Usługi obce są to prace wykonywane przez osoby 
fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej na podstawie umów zleceń. Koszt tych usług 
łącznie z narzutami w roku 2018 wyniosły 14.787,00 zł. 

Ad. 5 Usługi obce wykonywane były przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności 

gospodarczej na podstawie umów zleceń. Zlecane prace dotyczyły wyłącznie koszenia terenów 
zielonych i zawierane były w razie potrzeb wykonywania prac przy koszeniu. Wynagrodzenie 
zleceniobiorców opłacane było w stawce godzinowej w zależności od ilości wykonanych prac i 
zawiera się w koszcie wykazanym w punkcie 1. 
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