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PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA
Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych
w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach ( jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze
zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.
Magazynowanie odpadów - jest to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed
ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania
odpadów.
Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi
lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części lub prowadzące do
odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii, określone w załączniku nr 5 do ustawy
o odpadach.
Recykling – rozumie się przez to odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub
materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub
materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny
z wyjątkiem odzysku energii.
Recykling organiczny – rozumie się przez to obróbkę tlenową (w tym kompostowanie), lub
beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy
wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan;
składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.
Posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę
odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem
prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
Czysta produkcja – polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń „u źródła” i minimalizacji
ilości powstawania odpadów, ścieków, gazów i pyłów. Polega również na oszczędności energii, wody,
paliw i innych zasobów naturalnych.
Składowisko odpadów komunalnych – rozumie się przez to składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady komunalne.
Składowisko odpadów przemysłowych - rozumie się przez to składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady przemysłowe.
Zbieranie – oznacza gromadzenie odpadów, w tym również wstępne sortowanie i magazynowanie
odpadów do celów ich transportu do zakładu przetwarzania (wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy).
Bioodpady – oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze
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i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia, i handlu
detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego (wg dyrektywy
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy).
Przetwarzanie - oznacza procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie
poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie (wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy).
Selektywne zbieranie - oznacza zbieranie w ramach, której dany strumień odpadów obejmuje jedynie
odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania
(wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre
dyrektywy).
Wytwórca odpadów - oznacza dowolny podmiot, którego działalność prowadzi do powstawania
odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) lub dowolny podmiot zajmujący się przetwarzaniem
wstępnym, mieszaniem lub innymi procesami prowadzącymi do zmiany charakteru lub składu tych
odpadów (wg dyrektywy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca
niektóre dyrektywy).
LEGENDA NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SKRÓTÓW
ANR - Agencja Nieruchomości Rolnych
ARiMR - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Baza danych WSO - Wojewódzki System Odpadowy
WFOŚiGW –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIS - System Informacji Geograficznej
GUS/WUS – Główny/Wojewódzki Urząd Statystyczny
GPZON – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych
JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
KPGO – Krajowy plan gospodarki odpadami
KPOŚK - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
KPZL - Krajowy Program Zwiększania Lesistości
KW PSP/ KP PSP - Komenda Wojewódzka/ Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
LKP – Leśny Kompleks Promocyjny
LZO - Lotne związki organiczne
Mg- megagram (tona)
MŚ - Ministerstwo Środowiska
ODR - Ośrodek Doradztwa Rolniczego
OOŚ – Ocena oddziaływania na środowisko
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OZE - Odnawialne Źródła Energii
PEP - Polityka Ekologiczna Państwa
PGNiG - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
PGO – Plan Gospodarki Odpadami
PIP - Państwowa Inspekcja Pracy
PKB - Produkt Krajowy Brutto
PMŚ - Państwowy Monitoring Środowiska
POP - Program Ochrony Powietrza
POŚ - Program Ochrony Środowiska
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PSR - Polski System Recyklingu
RCEE - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
RDLP - Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych
RDW - Ramowa Dyrektywa Wodna
RLM – Równoważna liczba mieszkańców
RPOWZ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SChR - Stacje Chemiczno-Rolnicze
SW – Studium wykonalności
UE - Unia Europejska
UW - Urząd Wojewódzki
UMWZ- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
UM/UMiG/UG - Urząd Miasta/Miasta i Gminy/Gminy
UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WPGO - Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego
WIOŚ - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WSSE - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
WWA - Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
ZZMiUW - Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ZTPOK - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych
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ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE.
1. WSTĘP
Ustawa o odpadach nakłada na samorząd gminy obowiązek sporządzenia planu gospodarki
odpadami (PGO), który jest podstawą jego działania w zakresie gospodarowania odpadami.
PGO powinien być zgodny z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami i przenosić cele zawarte
w tym planie na poziom gminy. Niniejszy dokument jest aktualizacją „Planu gospodarki odpadami dla
Gminy Świdwin” przyjętego Uchwałą Nr XXI/168/2005 Rady Gminy w Świdwinie z dnia z 30 marca
2005 r. W opracowaniu uwzględniono zakres realizacji tego planu oraz aktualny stan gospodarki
odpadami.
1.1. PRAWNE I MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA.
Podstawę prawną opracowania aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmującego
okres od roku 2011 do roku 2014 z perspektywą do 2018 roku dla gminy Świdwin stanowi ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z późn. zm.), wraz z przepisami
wykonawczymi. W planie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r.
w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2003 r.) ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z dnia 21 marca 2006 r.
Nr 46 poz. 333) ujęto odpady komunalne, w szczególności odpady komunalne ulegające
biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.
Zakres, sposób oraz formę sporządzania planu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.
Zlecającym opracowanie aktualizacji planu jest Urząd Gminy Świdwin. W pracy przyjęto
założenia, cele i kierunki działań określone w Powiatowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami, uwzględniając specyfikę gminy, poziom jej rozwoju demograficznego, gospodarczego, w
tym także istniejący system gospodarki odpadami komunalnymi.
Opracowując aktualizację niniejszego planu wykorzystano następujące dokumenty:
Plan gospodarki odpadami powiatu świdwińskiego na lata 2009 - 2012 z perspektywą do
roku 2018;
Program ochrony środowiska powiatu świdwińskiego na lata 2009 - 2012 z perspektywą
do roku 2018,Plan Gospodarki Odpadami, Dla Województwa Zachodniopomorskiego na
lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013-2018;
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2004-2006;
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świdwin na lata 2008-2015;
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Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2013;
Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Świdwin.
Oraz między innymi:
Dane z WIOŚ w Szczecinie;
Dane z Urzędu Statystycznego w Szczecinie;
Dane z Urzędu Gminy Świdwin.
Mając na uwadze zrównoważony rozwój gminy oraz jej bezpieczeństwo ekologiczne, w planie
określono następujące cele krótko i długookresowe do zrealizowania w okresie realizacji planu:
Zwiększenie

ilości

odpadów

poddanych

procesom

odzysku,

w

szczególności

z odzyskiem energii.
Zmniejszenie

udziału

odpadów

kierowanych

na

składowiska,

ze

szczególnym

uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.
Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Wypracowanie metod unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych baterii i akumulatorów.
Cele te są zgodne z celami określonymi w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.
W dokumencie przedstawiono również zakładany system gospodarki odpadami komunalnymi
obejmujący rozwój selektywnego zbierania i odbierania odpadów, zapewnienie przekazywania ich do
funkcjonujących instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Przewiduje się, iż w najbliższych latach ze względu na wprowadzenie nowoczesnych metod
gospodarowania odpadami zmniejszy się ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji, jak
również ogólna ilość odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów.
1.2. OCENA REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŚWIDWIN
Plan gospodarki odpadami dla gminy Świdwin utworzony w 2004 roku był pierwszą edycją
planowania działań krótko- i długookresowych na szczeblu gminnym.
Zakres gminnego PGO uległ zmianie w 2006 roku i obecnie dotyczy odpadów komunalnych
powstających na obszarze gminy lub przywożonych na jej teren z uwzględnieniem odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych
znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. W związku z tym wyznaczone działania dla
podmiotów gospodarczych na terenie gminy Świdwin, według Planu Gospodarki Odpadami dla gminy
Świdwin na lata 2004-2018, zostały z niniejszego opracowania wyłączone.
Priorytetem gospodarki odpadami ujętym w ocenianym PGO było ograniczenie powstawania
odpadów u źródła, polegające na minimalizowaniu ilości i szkodliwości wytwarzanych odpadów.
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Tab.1.1. Poziom realizacji celów strategicznych wyznaczonych przez PGO dla gminy Świdwin
na lata 2004-2015
Rok

Zakres

Poziom realizacji

2004

Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami.

PGO został opracowany.

2006

Likwidacja mogilników w miejscowościach Bierzwnica

Mogilnik w Wierzbnicy został

(były PGR-Wierzbnica– III etap).

zlikwidowany w 2010 roku.

2004-2006 Likwidacja dzikich składowisk odpadów.

Likwidacja dzikich składowisk
następuje niezwłocznie po ich
zarejestrowaniu.

2006-2015 Rekultywacja byłych składowisk lokalnych.

Zostanie zrealizowane w latach

Na terenie gminy znajduje się zamknięte składowisko

2011-2014

odpadów w miejscowości Świdwinek stanowiące własność
Miasta Świdwin, które jest podmiotem odpowiedzialnym
za jego rekultywację.
2004-2008 Organizacja kompleksowego systemu gospodarki odpadami
Hh Zadanie zostało zrealizowane.
na terenie gminy: rozwój systemu selektywnej zbiórki
odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych oraz
małych przedsiębiorstw, rozstawienie pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów, realizacja kampanii,
podnoszących świadomość społeczną w dziedzinie
gospodarki odpadami, wdrażanie nowych systemów zbiórki
i transportu oraz metod unieszkodliwiania i przetwarzania
odpadów komunalnych, udział w budowie Zakładu
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (wspólnego
dla MPGO), objęcie100% mieszkańców zorganizowanym
systemem odbioru odpadów komunalnych.
2004- 2008 Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających Odpady biodegradowalne są
biodegradacji

zagospodarowywane:

- wyposażenie domów jednorodzinnych w kompostowniki

a) przez mieszkańców we własnym

przydomowe,

zakresie poprzez kompostowanie ,

- selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji w b) poprzez wysortowywanie w
Wardyniu Górnym z odpadów

budynkach wielorodzinnych.

zmieszanych.
2004-2008 Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów

Za Zadanie zostało zrealizowane przy

wielkogabarytowych: działania organizacyjne pozwalające współpracy z MPGO Wardyń
na odbiór odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20% Górny.
w roku 2006, zorganizowanie stanowiska do przetwarzania
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Rok

Zakres

Poziom realizacji

odpadów wielkogabarytowych.
2004-2008 Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów

Zadanie zostało zrealizowane przy
współpracy z MPGO Wardyń

budowlanych.

Górny.
2004-2008 Opracowanie systemu odbioru odpadów niebezpiecznych

Zadanie zostało zrealizowane.

ze strumienia odpadów komunalnych.
Zadanie zostało zrealizowane przy

2004- 2006 Utworzenie GPZON

współpracy z MPGO Wardyń
Górny.
Zadanie jest w ciągłej realizacji

2006-2015 Eksploatacja GPZON.

przy współpracy z MPGO Wardyń
Górny.
2004-2005 Opracowanie systemu odbioru starych opon

Zadanie zostało zrealizowane
(opony zbierane są w ramach
realizacji akcji zbiorki odpadów
wielkogabarytowych).

2004-2005 Opracowanie systemu odbioru wyeksploatowanych
pojazdów.

System nie został opracowany ze
względu na brak stwierdzenia takiej
potrzeby .

2005

Zmiana Regulaminu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Zadanie zostało zrealizowane.

2005-2008 Opracowanie Programu usuwania azbestu z terenu gminy,

Zadanie zostało zrealizowane.

w tym inwentaryzacja.
2004-2015 Bezpieczne usuwanie odpadów azbestowych z terenu
gminy.

Zadanie będzie zrealizowane po
uzyskaniu dotacji dla gminy na
realizację celu.

2004-2008 Modernizacja i rozbudowa istniejących zbiorników na
gnojowicę i płyt gnojowych. Budowa nowych i

Realizowali indywidualni
właściciele ferm.

modernizacja istniejących magazynów do tymczasowego
przechowywania sztuk padłych (na terenie ferm
hodowlanych).
2004-2015 Kampanie na rzecz społecznej świadomości w zakresie

Zadanie jest w ciągłej realizacji.

gospodarki odpadami, działania informacyjne i edukacyjne Opis szczegółowy w tabeli
dotyczące odpadów opakowaniowych, działania

obejmującej realizację zadań

informacyjne i edukacyjne dotyczące wdrożenia systemu

krótkoterminowych.

zbierania i przetwarzania danych, lokalne kampanie
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Rok

Zakres

Poziom realizacji

informacyjne dla społeczeństwa.
2004-2015 Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi

Zadanie jest w ciągłej realizacji.

obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat za
produkty i za recykling. Zawarcie umów z organizacjami
zbierającymi.
2004-2012 Rozbudowa ZGO (Wardyń Górny).

Zadanie jest zrealizowane.

2008-2015 Rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

Zadanie jest w ciągłej realizacji

działania organizacyjne pozwalające na uzyskanie stopnia

przy współpracy z MPGO Wardyń

zbiórki odpadów wielkogabarytowych na poziomie 50%

Górny..

w 2010 r. i 70% w 2015 r.
2008-2015 Rozwój systemu zbiórki odpadów budowlanych i

Wytwarzający odpady budowlane

rozbiórkowych (gruzu): działania organizacyjne

na terenie gminy Świdwin we

pozwalające na uzyskanie stopnia zbiórki odpadów

własnym zakresie są zobowiązani

budowlanych i gruzu na poziomie 40% w 2010 r. i 60% w

do zapewnienia ich usunięcia z

2015 r.

terenu budowy (przez
wyspecjalizowane firmy).

2008-2015 Rozwój systemu zbiórki w celu zmniejszenia udziału

Zadanie jest w ciągłej realizacji.

odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów
komunalnych: działania organizacyjne pozwalające na
uzyskanie stopnia zbiórki odpadów niebezpiecznych na
poziomie 50% w 2010 r. i 80% w 2015 r.
2004-2015 Prowadzenie monitoringu „Planu Gospodarki Odpadami na Zadanie jest w ciągłej realizacji.
terenie gminy Świdwin”.

Tab.1.2. Harmonogram realizacji zadań krótkoterminowych na lata 2004-2008 mających na celu
poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ujętych w Planie Gospodarki
Odpadami dla Gminy Świdwin
Zakładany

Zakres

Stan realizacji

rok
realizacji
2004

Opracowanie i przyjęcie gminnego planu

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin został

gospodarki odpadami

opracowany przez Zespół Zakładu Technicznych Usług
Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w
Szczecinie. Przyjęto go uchwałą Nr XXI/168/2005 Rady

12

Zakładany

Zakres

Stan realizacji

rok
realizacji
Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2005r. w sprawie
przyjęcia

Programu

Gospodarki

Ochrony

Odpadami

dla

Środowiska
gminy

i

Świdwin.

Planu
Plan

Gospodarki Odpadami sporządzono na lata 2004-2015.
Wykonanie jego założeń powierzono Wójtowi Gminy
Świdwin.
2006

Likwidacja mogilnika w miejscowości

Mogilnik w Wierzbnicy został zlikwidowany

Bierzwnica (były PGR Wierzbnica)
2004-2006 Likwidacja dzikich składowisk odpadów

Na terenie gminy Świdwin problem dzikich składowisk
śmieci jest dobrze rozwiązywany. W latach 2004-2006
istniało 25 „dzikich” składowisk odpadów, które były
systematycznie likwidowane w tych latach.

2004-2008 Organizacja kompleksowego systemu

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów pochodzących z

gospodarki odpadami na terenie gminy:

gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw,

rozwój systemu selektywnej zbiórki

stawianie pojemników do ich segregacji.

odpadów, pochodzących z gospodarstw

Selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych z tworzyw

domowych oraz małych przedsiębiorstw,

sztucznych (PET) oraz szkła objęto teren całej gminy. Ilość

stawianie pojemników do selektywnej

kontenerów siatkowych o objętości 1 m³, przeznaczonych

zbiórki, realizacja kampanii, podnoszących na odpady z tworzyw sztucznych i rozstawionych w
świadomość społeczną w dziedzinie

gminnych miejscowościach wynosiła 44 sztuki na koniec

gospodarki odpadami, wdrażanie nowych

2006 roku, natomiast pojemników na odpady szklane o

systemów zbiórki i transportu oraz metod

objętości 1,1 m³ 18 sztuk. Liczba pojemników jak i ilość

unieszkodliwiania i przetwarzania

zbieranych

odpadów

opakowaniowych

i

szklanych

odpadów komunalnych, udział w budowie znacznie zwiększyła się w stosunku do danych z roku
Zakładu Gospodarki Odpadami w

2004. Firmy przewozowe, świadczące usługi na terenie

Wardyniu Górnym (wspólnego dla

gminy w zakresie odbioru odpadów przekazują zarówno

MPGO), 100% mieszkańców objętych

zebrane tworzywa sztuczne jak i stłuczkę szklaną do

zorganizowanym systemem odbioru

recyklingu.

odpadów komunalnych

Realizacja kampanii, podnoszących świadomość
społeczną w dziedzinie gospodarki odpadami.
W ramach tego zadania wyróżnić można następujące
działania:
Mieszkańcy
i

młodzież,

gminy,

zwłaszcza

corocznie

dzieci

uczestniczą

w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”,
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Zakładany

Zakres

Stan realizacji

rok
realizacji
Urząd Gminy organizuje corocznie konkursy
mające na celu dbałość o estetykę otoczenia –
na najładniejszą wieś, zagrodę wiejską, ogród
przydomowy i balkon w gminie,
w szkołach wzrasta zainteresowanie młodzieży
i

dzieci

tematyką

i

gospodarką

związaną

odpadami;

z

ekologią

powstają

kluby

ekologiczne (np. Klub Młodego Ekologa w ZS
w

Bierzwnicy);

uczestniczy

Młodzież

w warsztatach ekologicznych w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Lipiu,
Wdrażanie nowych systemów zbiórki i transportu
oraz metod unieszkodliwiania i przetwarzania
odpadów komunalnych.
Systemem selektywnej zbiórki objęte zostały odpady
opakowaniowe (PET), szkło. Dwa razy w ciągu roku
organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Udział w budowie Zakładu Gospodarki Odpadami
w Wardyniu Górnym (wspólnego dla MPGO).
Gmina Świdwin przystąpiła w 2004 r. do realizacji
wspólnej

inwestycji pod nazwą

„Budowa

Zakładu

Unieszkodliwiania Odpadów w Wardyniu Górnym” oraz
tworzenia wspólnego systemu gospodarowania przez
gminy

będące

udziałowcami

Spółki

z

o.o.

pn.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami.
Otwarcie ZGO w Wardyniu Górnym nastąpiło w kwietniu
2007 r.
Objęcie

100%

mieszkańców

zorganizowanym

systemem odbioru odpadów komunalnych.
System odbioru odpadów komunalnych jest określony
„Regulaminem

utrzymania

czystości,

porządku

i gospodarki odpadami”, zgodnie z którym właściciele
nieruchomości muszą posiadać stałe umowy na odbiór
odpadów. Na terenie gminy Świdwin prowadzi działalność
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Zakładany

Zakres

Stan realizacji

rok
realizacji
pięć firm świadczących usługi w zakresie odbioru
odpadów

od

właścicieli

nieruchomości.

Zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. [o zmianie
ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
Nr 175, poz. 1458 ze zm.)] firmy świadczące usługi
z zakresu wywózki odpadów są zobowiązane do
przekazywania informacji o zawartych lub rozwiązanych
umowach z właścicielami nieruchomości. W przypadku
rozwiązania umowy sprawdzane jest posiadanie nowej
umowy przez strażnika gminy.
2004-2008 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji

Odpady biodegradowalne są zagospodarowywane:
a) przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez
kompostowanie ,
b) poprzez wysortowywanie

w Wardyniu Górnym

z odpadów zmieszanych.
2004-2008 Opracowanie systemu selektywnej zbiórki Punkt zbiórki tych odpadów znajduje na terenie MPGO
odpadów wielkogabarytowych

w Wardyniu Górnym utworzonym w 2007 roku. Ponadto
gmina od roku 2009 organizuje 2 razu w ciągu roku
bezpłatną zbiórkę odpadów problemowych (w tym
odpadów wielkogabarytowych), w ustalonych wcześniej
miejscach.

2004-2008 Opracowanie systemu selektywnej zbiórki Odpady
odpadów budowlanych

budowlane

indywidualnych

są

zgłoszeń

odbierane
właścicieli

na

podstawie

nieruchomości

w porozumieniu z firmami wywozowymi.
2004-2008 Opracowanie systemu odbioru odpadów

Odbiór od użytkowników indywidualnych prowadzony jest

niebezpiecznych ze strumienia odpadów

przez sklepy, w których dokonuje się zakupu nowego

komunalnych

sprzętu, lub użytkownik sam zawozi sprzęt do punktu
gromadzenia odpadów niebezpiecznych (znajdujący się na
terenie MPGO w Wardyniu Górnym utworzonym w 2007
roku).

2004-2005 Opracowanie systemu odbioru starych

Punkt odbioru starych opon znajduje się na terenie MPGO

opon i wyeksploatowanych pojazdów

w Wardyniu Górnym utworzonym w 2007 roku. Ponadto
gmina od roku 2009 organizuje 2 razy w ciągu roku
bezpłatną zbiórkę odpadów problemowych (w tym starych
opon), o której informowani są mieszkańcy gminy. Punkt
odbioru wyselekcjonowanych pojazdów nie powstał na
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Zakładany

Zakres

Stan realizacji

rok
realizacji
terenie gminy.
2004-2006 Utworzenie Gminnego Punktu Zbierania

2005

GPZON uruchomiony został w MPGO w Wardyniu

Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Górnym w 2007 roku.

Zmiana Regulaminu Gospodarki

Regulamin utrzymania czystości, porządku i gospodarki

Odpadami Komunalnymi

odpadami”

z

1997

r.

(uchwała

Nr

XXIV/151/97

z 25.11.1997r.), został zmieniony i przyjęty uchwałą
nr XXV/215/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia
2005r.
2005-2008 Opracowanie Programu usuwania azbestu W 2005 r. do osób fizycznych i prawnych z gminy
z terenu gminy

Świdwin skierowano ankiety dotyczące występowania
azbestu na terenie ich nieruchomości.. W 2007 roku
opracowano Gminny Program Usuwania Azbestu, zgodnie
z wymogami Krajowego Programu Usuwania Azbestu.

2004-2008 Prowadzenie monitoringu "Planu

Monitoring "Planu Gospodarki Odpadami na terenie gminy

Gospodarki Odpadami na terenie gminy

Świdwin" ma duże znaczenie informacyjne. Jego celem

Świdwin"

jest

usprawnienie

procesów

zarządzania

planem.

Ewidencjonowana jest ilość odpadów komunalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych
i szkła wytwarzanych na terenie gminy oraz liczba
rozstawinych

pojemników

do

selektywnej

zbiorki

odpadów.
Kontroli podlegają wytwórcy odpadów w zakresie
posiadania podpisanych umów na ich odbiór, gromadzone
są sprawozdania firm przewozowych, prowadzony jest
równiez monitoring powstawania “dzikich” składowisk.

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Świdwin na lata 2004-2018 był wdrażany w stopniu
zadawalającym. Utworzenie sprawnego systemu zbierania odpadów do segregacji pozwoliło w latach
2005 - 2009 zebrać znaczną ilość odpadów typu PET, szkło i tworzyw sztucznych, co dzięki
sprawnemu recyklingowi zdecydowanie wpłynęło na odzysk produktu. Nie bez znaczenia jest fakt, że
na terenie MPGO w Wardyniu Górnym działa sortownia, kompostownia i składowisko reszty
śmieciowej, co przyczynia się do poprawy wskaźników odzysku surowców wtórnych i frakcji do
ponownego wykorzystania.
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Uzyskanie takiego postępu było możliwe dzięki propagowaniu idei selektywnej zbiórki odpadów
wśród mieszkańców. Wzrastający poziom wiedzy mieszkańców pozwala mieć nadzieje na trwałą
poprawę sytuacji w gospodarce odpadami w gminie.
W okresie sprawozdawczym wszystkich mieszkańców gminy objęto zorganizowaną zbiórką
odpadów. W dalszym ciągu jeszcze rejestrowano powstawanie „dzikich” składowisk odpadów. W
okresie obowiązywania PGO zebrano znaczną ilość odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych,
remontowo – budowlanych oraz uporządkowano teren po zlikwidowanych nielegalnych składowiskach
odpadów. Zwiększono również liczbę pojemników na selektywnie zbierane odpady.
Na terenie gminy występują trudności z realizacją opracowanego programu Usuwania
Wyrobów Azbestowych ze względu na brak funduszy. Gmina planuje jednak zrealizować program w
najbliższych latach po uzyskaniu dotacji na ten cel.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz.2008) uchwalono regulamin ustalający
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin. Regulamin ten
określa wymagania w stosunku do wytwórców odpadów i firm przewożących odpady oraz umożliwia
kontrolę sposobu gromadzenia, przekazywania i dalszego postępowania z odpadami. Regulamin
obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie gminy
Świdwin. Ujęto w nim między innymi:
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w
miejscach publicznych.
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na
terenie nieruchomości i użyteczności publicznej.
Sposób pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych.
Inne wymagania i postanowienia wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.
2. CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIDWIN
Przedstawiona poniżej charakterystyka uwzględnia podstawowe informacje z punktu widzenia
gospodarki odpadami takie jak: położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację
gospodarczą, warunki glebowe, geologiczne i hydrogeologiczne.
2.1. POŁOŻENIE I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIDWIN
Gmina Świdwin, z siedzibą władz gminnych w mieście Świdwin, leży w bezpośrednim
sąsiedztwie Pojezierza Drawskiego na tzw. Wysoczyźnie Łobeskiej w dolinie rzeki Regi w środkowowschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Obszar gminy znajduje się w centralnej
części powiatu świdwińskiego i zajmuje powierzchnię 24 734 ha. Według danych GUS w 2009 roku
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gmina Świdwin liczyła 6160 mieszkańców. Wskaźnik zaludnienia wynosi 25 osób/1 km2. Terytorium
Gmina Świdwin od strony południowej graniczy z gminą Brzeżno, a od zachodu z gminami Łobez
oraz Resko (powiat łobeski). Granicę północną wyznaczają gminy: Sławoborze i Rąbino oraz miasto
Świdwin, natomiast wschodnią gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin jest gminą wiejską o bogatych zasobach przyrodniczych i wodnych. Dobrze
rozwinięte jest przetwórstwo ryb i owoców, sfera usług przemysłowych, budowlanych,
transportowych oraz handel. Funkcje usługowe dla obsługi ludności, gmina pełni jedynie w zakresie
elementarnym i częściowo podstawowym. Wszystkie usługi ponadpodstawowe zlokalizowane są w
Świdwinie.
W gospodarce gminy duże znaczenie odgrywają:
rolnictwo,
turystyka,
działalność usługowa.
Sieć drogowa w gminie jest dobrze rozwinięta, obsługująca wszystkie jednostki osadnicze,
zbiegająca się promieniście do miasta Świdwina, siedziby Samorządu Gminy. Drogi o nawierzchni
utwardzonej stanowią ponad 90% wszystkich dróg.
Tab. 1.3. Podział administracyjny gminy Świdwin. (dane GUS, 2009)
Ludność
Wyszczególnienie

Powierzchnia
w km2

Gmina Świdwin

247

Miejscowości
wiejskie

48

Sołectwa

18

Ogółem
(zameldowanych)

Na 1
km2

6 250

25

2.2. GEOMORFOLOGIA I RZEŹBA POWIERZCHNI
Część południowo-wschodnia gminy Świdwin należy do Pojezierza Drawskiego, pozostała
część do Wysoczyzny Łobeskiej (wg podziału J. Kondrackiego). Obie jednostki reprezentują nieco
odmienny krajobraz, gdyż zostały ukształtowane w czasie ostatniego zlodowacenia, ale w innych
warunkach.. Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona zarówno pod względem wysokości względnej
(najniżej położony punkt koło Berkanowa 53m n.p.m., najwyżej koło Bierzwnicy 179m n.p.m.) jak
i różnorodności form geomorfologicznych.
Wyróżnia się:
wzgórza moreny czołowej, pagórki kemowe i ozy,
wysoczyznę morenową o rzeźbie falistej i lekko falistej a lokalnie pagórkowatej,
równinę sandrową,
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dolinę rzeki Regi i Mołstowej, w części erozyjną, w większości erozyjno- akumulacyjną
z wykształconymi poziomami tarasowymi,
zagłębienia wytopiskowe w obrębie wysoczyzn.
Pojezierze Drawskie obejmuje strefę wzniesień czołowo-morenowych wzniesionych do 160180 m n.p.m.. Wysoczyzna Łobeska osiąga wysokość 100-120 m n.p.m. Charakterystycznym
elementem krajobrazu jest dolina rzeki Regi przecinająca teren gminy szerokim łukiem od
południowego - wschodu (wieś Rycerzewko) ku północy i dalej na południowy zachód, osiągając
w rejonie m. Świdwina szerokość 1km.
Przestrzennie największą powierzchnię zajmuje wysoczyzna morenowa. Wzgórza morenowe
występują lokalnie, stanowią dominanty krajobrazu, wklęsłe doliny rzek i liczne wytopiska stanowią
również wyraźny akcent w rzeźbie terenu. Zbocza dolin są wyraźne, często strome, a wytopiska zajęte
przez niewielkie jeziora (np. Oparzno) lub torfowiska (k/wsi Klępczewo) oraz rynny subglacjalne (np.
jeziora rynnowe Bystrzyno Wielkie i Bystrzyno Małe). Rzeźba terenu jest dobrze zachowana,
występują liczne, klasyczne formy młodoglacjalne. Wierzchnią warstwę podłoża o miąższości
60-130 m budują utwory czwartorzędowe okresu lodowcowego (plejstocenu) oraz polodowcowego
(holocenu). Plejstocen reprezentowany jest głównie przez utwory akumulacji lodowcowej: gliny
zwałowe, piaski, żwiry i głazy, mułki budujące wysoczyzny moreny dennej, wzgórza moreny
czołowej, pagórki kemowe i ozy. Utwory wodno-lodowcowe (płynące z topniejącego lodowca)
reprezentowane przez piaski i żwiry budują stosunkowo nieduże, towarzyszące dolinom rzecznym
powierzchnie sandrowe oraz wyższe poziomy tarasowe w dolinie Regi i Mołstowej. Utwory holocenu
wypełniają obniżenia terenowe: najniższe poziomy tarasowe i dna dolin rzecznych oraz zagłębienia
wytopiskowe. Reprezentowane są przez piaski rzeczne i mułki w dolinach oraz torfy i gytie w
wytopiskach
2.3. GEOLOGIA I GLEBY
W gminie przeważają gleby w klasach III i IV (75 %). Wytworzone są głównie z utworów
lodowcowych i wodno-lodowcowych z glin i piasków. Należą do gleb mineralnych typu bielicowych
lub brunatnych (na ogół wyługowanych) natomiast wytworzone z utworów aluwialno-bagiennych
głównie torfów należą do gleb organicznych torfowych i torfowo-murszowych, rzadziej czarnych
ziem. Gleby mineralne (wysoczyzn morenowych i sandrów) użytkowane są z reguły rolniczo jako
grunty orne lub też występują pod kompleksami leśnymi. Gleby organiczne w dnach dolin
i obniżeniach wytopiskowych użytkowane są jako trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska). W dolinie
rzecznej Regi wytworzyły się zespoły gleb bagiennych, obecnie często znacznie przekształconych
wskutek melioracji.
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W gminie Świdwin większość gleb zaliczana jest do kompleksu 2. pszennego dobrego i 4.
żytniego bardzo dobrego oraz 5. żytniego dobrego. Dość duży jest udział gleb słabych, wytworzonych
z piasków całkowitych kompleksu 6. i 7. żytniego słabego.
Tab. 1.4. Użytki rolne (dane GUS 2007)
Ogółem

ha

15 708

Grunty orne

ha

13 740

Sady

ha

66

Łąki

ha

1 165

Pastwiska

ha

737

Jak wynika z powyższych danych, gmina Świdwin charakteryzuje się dużym udziałem
użytków rolnych. Wśród nich dominują grunty orne, które zajmują powierzchnię 13 740 ha.
Podstawowym celem w dziedzinie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych jest
zmniejszenie oraz racjonalizacja bieżącego zapotrzebowania na kopaliny i wodę, a także zwiększenie
skuteczności ochrony istniejących zasobów kopalin i wód podziemnych, przed ich ilościową
i jakościową degradacją. Na terenie gminy Świdwin w wyniku prowadzonej działalności rolniczej
(mniejsze zakłady, jak i wielkoobszarowe fermy zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą) mogą
wystąpić zagrożenia związane z zanieczyszczeniem gleb metalami ciężkimi, środkami ochrony roślin,
nawozami sztucznymi oraz naturalnymi.
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest w Polsce monitoring
chemizmu gleb ornych, mający na celu śledzenie zmian jakości gleb użytkowanych rolniczo (między
innymi zawartości siarki siarczanowej, metali ciężkich i WWA), zachodzących w określonych
przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka. Gleby na terenie
gminy są czyste, bez zanieczyszczeń metalami ciężkimi, ponadto istnieją duże możliwości
prowadzenia różnych form rolnictwa ekologicznego.
Na podstawie badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Szczecinie
stwierdza się, iż zakwaszenie gleb jest wysokie. W celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania
tych gleb konieczne jest wapnowanie oraz odpowiednie nawożenie.
Ponadto zagrożeniem dla jakości gleb jest nieuporządkowana gospodarka odpadami. Dużym
problemem w gminie są nielegalne składowiska odpadów, oraz wylewiska, które można było do
niedawna spotkać praktycznie w okolicach każdej miejscowości. Najczęściej jednak umiejscowione są
przy drogach, w przydrożnych rowach, na terenie lasów oraz w zbiornikach wodnych. Stanowią one
bardzo poważny problem i ogromne zagrożenie, nie tylko dla środowiska glebowego, ale wszystkich
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jego komponentów. Zaleca się więc opracowanie szczegółowej inwentaryzacji „dzikich” składowisk,
znajdujących się na terenie gminy.
Na podstawie materiałów Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (inwentaryzacja złóż
i wyrobisk kopalin, rok 1997) na terenie gminy stwierdzono występowanie:
1. pięciu złóż kruszywa naturalnego grubego i jednego złoża kredy jeziornej,
2. jedno wyrobisko pospółki i sześć wyrobisk piasku,
3. pięć obszarów perspektywicznych dla udokumentowania złoża pospółki,
4. siedem obszarów perspektywicznych z możliwością udokumentowania złoża piasku,
5. jedno składowisko odpadów mineralnych piasku we wsi Lipce.
Nie są to jednak złoża o większym znaczeniu gospodarczym (część jest wydobywana dla potrzeb
lokalnych). Na skalę lokalną dla potrzeb własnych ludności wydobywane jest kruszywo w niewielkich
wyrobiskach.
Złoża kopalin należące do nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego podlegają
ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym
wykorzystaniu, w tym kopalin towarzyszących. Obszary udokumentowanych złóż kopalin
i perspektywicznego występowania złóż, zwłaszcza surowców o znaczeniu strategicznym, winny być
chronione przed trwałym zainwestowaniem na cele rozwoju innych funkcji terenu.
2.4. HYDROLOGIA I ZASOBY WODNE
Zasoby wód powierzchniowych można zaliczyć do średnich. Sieć hydrograficzną tworzą
różnorodne typy wód powierzchniowych: rzeki, strumienie, jeziora, stawy i zbiorniki astatyczne.
Praktycznie cała gmina Świdwin położona jest w dorzeczu Regi.
Zachodnia jej część leży w dorzeczu rzeki Mołstowej, która jest dopływem Regi i płynie wzdłuż
zachodniej granicy. Jedynie niewielki obszar, w rejonie Lekowa odwodniony jest przez ciek (łącznie
z jeziorem), należący do dorzecza Parsęty.
Rega - Długość rzeki Regi w obszarze gminy wynosi 48 km i przyjmuje kilka niewielkich dopływów.
Jest ona średnio zasobna w wodę, Na wysokości wsi Lipce średni przepływ Regi wynosi 3,75 m3/sek.
Średni SQ = 3,75 m3/sek.
Powyżej Bierzwnicy wody Regi spełniają wymogi III klasy czystości wód, natomiast w dalszej części
Rega prowadzi wody pozaklasowe, które dopiero poniżej ujścia Mołstowej osiągają ponownie
III klasę czystości (Landsberg-Uczciwek 2004). Na kiepski stan wód rzeki wpływ mają większe
miejscowości leżące na jej biegu oraz rolniczy charakter zlewni i zanieczyszczenie jej dopływów.
W wodach rzeki nie stwierdzono przekroczeń azotynów.
Mołstowa jest wschodnim dopływem Regi. Powyżej jeziora Klępnickiego stanowi zachodnią granicę
gminy. Mołstowa od źródeł do ujścia w Czernicy prowadzi wody II klasy czystości (Strategia… 1999,
Landsberg-Uczciwek 2004). Wpływ na jej jakość mają głównie zanieczyszczenia obszarowe oraz
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dopływ

rzeki

Czernicy.

W

2008

r.

przeprowadzono

badania

rzeki

Mołstowy

w punkcie ujścia do Regi. W ich wyniku oceniono elementy fizykochemiczne poniżej stanu dobrego,
elementy biologiczne określono na I klasę, a stan ekologiczny jako umiarkowany. W ogólnej
dwustopniowej ocenie stwierdzono zły stan wód.
Galbena jest niewielkim (12,2 km długości), wschodnim dopływem Regi, do której uchodzi
w południowej części miasta Świdwina (poza obszarem gminy). jest dość silnie zanieczyszczona ze
względu na sąsiadujące z nią tereny rolnicze.
Włosień to niewielki, wschodni dopływ górnego biegu Regi. Obszar jego zlewni tworzą przede
wszystkim obszary leśne i łąki, co sprzyja czystości wód.
W granicach gminy Świdwin leżą jeziora:


Oparzno (powierzchnia: 125,7 ha, głębokość: 2,2 m), znajduje się w centralnej części
gminy w pobliżu miejscowości Oparzno. Roślinność porastająca brzegi jeziora to głównie
trzcinowiska. Jezioro przejawia cechy eutrofizacji.



Bystrzyno Wielkie (powierzchnia 108,0 ha, głębokość: 2,6 m), znajduje się w północnej
części gminy. Jest jeziorem sandaczowym położonym w otoczeniu lasów. W jego pobliżu
znajduje się jedno z największych torfowisk w powiecie, które stanowi użytek
ekologiczny. W wyniku przeprowadzonych przez WIOS badań jakości wód stwierdzono
II klasę czystości wód jeziora oraz III kategorię podatności na degradację biologiczną.



Bystrzyno Małe (powierzchnia: 53,1 ha, głębokość: 3,4 m), jest położone w północnej
części gminy. Brzegi jeziora porośnięte są buczyną i dużą ilością brzegowej nawodnej
roślinności (głównie: trzcina, tatarak, oczeret jeziorny). W północno-wschodniej części
znajduje są las, natomiast od południa i wschodu otaczają je pola uprawne. Bystrzyno Małe
jest bardziej zanieczyszczone niż Bystrzyno Wielkie. Wynika to z faktu narażenia na
bezpośrednie spływy z pól uprawnych a także sąsiedztwa miejscowości Bystrzyno.



Lekowo (powierzchnia: 23,9 ha, głębokość: 2,1 m), znajduje się na zachód od
miejscowości Lekowo. Jezioro jest umiarkowanie zeutrofizowane. Roślinność przybrzeżna
to głównie trzcina, pałka wodna i tatarak. Zbiornik ten jest użytkowany turystycznie.



Bukowiec (na terenie miasta),



Klepnickie (na granicy).

W świetle obowiązującej klasyfikacji na terenie gminy Świdwin brak jest wód bardzo dobrej
jakości (klasa I) oraz wód dobrej jakości klasa (II).
Wody powierzchniowe wykazują dość duże zanieczyszczenia, czego wynikiem jest wciąż
nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa a także zanieczyszczenia obszarowe w tym również
spływy z rolnictwa a także dzikich składowisk i wylewisk.
Bilans zasobów eksploatacyjnych znajduje się w dokumentacjach zasobów dyspozycyjnych
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i jest jednocześnie aktualizowany na podstawie prowadzonej przez RZGW bazy danych. Analiza
korzystania z wód powierzchniowych pozwala stwierdzić, że wykorzystywane są one głównie do
celów gospodarczych i komunalnych. Zapotrzebowanie na te wody jest w pełni pokrywane i nie
stanowi to problemu w regionie wodnym. Aktualnie nie przewiduje się potrzeb wprowadzania
ograniczeń w korzystaniu z wód powierzchniowych do wyżej wymienionych celów. Warunek stanowi
jednak zachowanie przepływu nienaruszalnego w ciekach, szczególnie w półroczu letnim lat suchych.

2.5. HYDROGEOLOGIA
Wody podziemne poziomu użytkowego ujmowane są z utworów czwartorzędowych
z głębokości już od 15 m p.p.t. (Cieszyno, Chomętowo) do 120 m p.p.t. (Smardzko). Zasobność
poziomów wodonośnych jest zróżnicowana. Największa zasobność występuje w dolinie Regi.
Wody gruntowe pierwszego poziomu występują na różnych głębokościach. Zależy to od
ukształtowania powierzchni (wzgórze, wysoczyzna, dolina, wytopisko) oraz od materiałów
budujących podłoże. W dolinach rzecznych o podłożu piaszczystym, wody tworzą zwierciadło
swobodne i występują dość płytko (1-2 m poniżej terenu).
Na wyższych poziomach tarasów dolinnych oraz w obrębie równin sandrowych o podłożu
piaszczystym, występują w zwierciadle swobodnym na głębokości 2-5 m. W gruntach organicznych
(torfach), w obniżeniach terenu występują z reguły na powierzchni lub tuż pod nią. W obrębie
wysoczyzny morenowej nie tworzą w zasadzie poziomu ciągłego. Występują na różnych
głębokościach (2-5 m poniżej terenu oraz głębiej - często w postaci sączeń w miejscu występowania
piaszczystych przewarstwień).
Wody podziemne stanowią dla gminy podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Zgodnie
z prawem geologicznym i górniczym dla wód podziemnych:
• zasoby dyspozycyjne - ustala się dla obszaru bilansowego jako zasoby możliwe do
zagospodarowania w określonych warunkach środowiskowych i hydrogeologicznych, bez
wskazywania lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujęć,
• zasoby eksploatacyjne - określają ilość wody możliwej do pobrania w określonej jednostce czasu
(ustala się je dla konkretnego ujęcia).
Analiza zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych oraz wielkości ich poboru pozwala stwierdzić, że
wody podziemne charakteryzują się dość dobrym stanem ilościowym i nie istnieje większe zagrożenie
ilościowe dla tych wód oraz ekosystemów od nich zależnych
Na obszarze gminy występują zanieczyszczenia wód o charakterze punktowym, których
źródłem prawdopodobnie są ścieki oraz nieodpowiednio składowane odpady. Przewiduje się, że
jakość wód podziemnych niewątpliwie poprawi sie oraz zwiększy się czystość wód Regi, kiedy
w gminie Świdwin uregulowana zostanie gospodarka wodno – ściekowa.
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W 2009 roku, podobnie jak w latach poprzednich, główny wpływ na kształtowanie jakości
wód podziemnych miały związki azotu (amoniak, azotyny i azotany) oraz żelaza i manganu.
Zawartość związków azotu uwarunkowana była przede wszystkim wpływem czynników
antropogenicznych prowadzących do przedostawania się do wód podziemnych zanieczyszczeń
rolniczych, bytowych i komunalnych. Zanieczyszczenia te miały wpływ na wody gruntowe, co
związane jest z ich płytkim zaleganiem oraz brakiem naturalnej izolacji od podłoża. Zagrożenie dla
wód podziemnych stanowią również nielegalne składowiska odpadów, w których znajdują się również
odpady niebezpieczne.
Wybrane parametry hydrogeochemiczne wód podziemnych występujących na obszarze
powiatu świdwińskiego (dane: PPOŚ), odzwierciedlające również stan wód dla gminy Świdwin,
przedstawiają się następująco:
 Większość wód wykazuje odczyn zbliżony do obojętnego (pH = 7,6).
 Mineralizacja ogólna – wartość dla tego parametru wynosi 180 – 400 mg/dm3, średnio 290
mg/dm3. Dopuszczalna zawartość wynosi 800 mg/dm3.
 Azot azotanowy (N-NO3) – stężenie tego związku wynosi <0,00 – 8,00 mg/dm3, średnio 4,00
mg/dm3. Dopuszczalna zawartość w wodach podziemnych Polski wynosi 10 mg/dm3.
W większości zwykłych wód podziemnych Polski wynosi 0-1 mg/dm3.

3. ANALIZA POTENCJALNYCH LOKALIZACJI SKŁADOWISK ODPADÓW NA
TERENIE GMINY ŚWIDWIN
W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2009 r.
Nr 39 poz.320), nie mogą być one lokalizowane w miejscach nie spełniających warunków zawartych
w tym rozporządzeniu.
Na terenie gminy Świdwin obecnie nie przewiduje się lokalizacji nowych składowisk odpadów.
4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA.
Gmina Świdwin zajmuje obszar o powierzchni 24 734 ha. Liczba ludności zamieszkałej
w gminie w roku 2009 szacowana jest na 6250 mieszkańców. Na gminę Świdwin przypada 18
sołectw. Siedzibą gminy jest miasto Świdwin stanowiąca odrębną jednostkę administracyjną, która
jednocześnie stanowi główny ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny gminy. Gmina
Świdwin jest słabo zaludniona.
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Tab. 1.5. Stan ludności w latach 2006 - 2009 w gminie Świdwin - Ludność wg miejsca zamieszkania
i płci (GUS).
Ludność wg miejsca zamieszkania i płci - faktyczne miejsce zamieszkania
Lata

2006

2007

2008

2009

Ogółem

Osoba

6 193

6 174

6 140

6 160

Mężczyźni

Osoba

3 162

3 157

3 152

3 145

Kobiety

Osoba

3 031

3 017

2 988

3 015

Przyrost naturalny
Ogółem

Osoba

7

24

17

13

Mężczyźni

Osoba

3

13

14

-4

Kobiety

Osoba

4

11

3

17

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
W wieku

%
23,8

23,3

22,7

22,4

%

63,3

64

64,5

64,7

%

12,9

12,7

12,8

12,9

przedprodukcyjnym
W wieku
produkcyjnym
W wieku
poprodukcyjnym

Wskaźniki modułu gminnego
Ludność na 1 km2
Kobiety na 100
mężczyzn
Przyrost naturalny
na 1000 ludności

Osoba

25

25

25

25

Osoba

96

96

95

96

Osoba

1,1

3,8

2,7

2,1

5. SYTUACJA GOSPODARCZA
Jak już wcześniej wspomniano gmina Świdwin jest gmina wiejską. W gminie zarejestrowano
326 podmiotów gospodarczych, z czego 11 w sektorze publicznym (GUS, 2009).Większość z ogólnej
liczby podmiotów stanowiły niewielkie prywatne firmy, lub osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą. Działające na terenie gminy nieliczne zakłady przemysłowe i usługowe ukierunkowane
są na obsługę rynku lokalnego. Część wyrobów trafia na obszar powiatu i województwa. W ostatnich
latach obserwuje się wzrost ilości podmiotów gospodarczych. Stopa bezrobocia w gminie
systematycznie spada (jedynie w ostatnim roku obserwuje się 1 % wzrost).
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Tab.1.6. Ilość (szt.) podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych na terenie gminy Świdwin
(dane GUS)
Podmioty gospodarki

2005

2006

2007

2008 2009

podmioty gospodarki narodowej – ogółem

296

298

307

318

326

W tym: sektor publiczny - państwowe i samorządowe

11

11

11

11

11

W tym: sektor prywatny

285

287

296

307

315

sektor prywatny - ogółem

285

287

296

307

315

W tym: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

229

228

233

247

249

W tym: spółki handlowe

18

22

25

22

23

W tym: spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

9

12

14

13

12

W tym: spółdzielnie

6

6

6

6

6

W tym: stowarzyszenia i organizacje społeczne

9

9

11

12

17

jednostki prawa budżetowego

Tab. 1.7. Stopa bezrobocia w gminie Świdwin (dane GUS).
Rok

2005

2006

2007

2008

2009

Gmina Świdwin, bezrobotni ogółem

25%

22,5%

19,1%

15,7%

16,7%

Tab. 1.8. Podmioty gospodarcze w gminie Świdwin według działalności (dane GUS według PKD
2004).
Podmioty gospodarcze

Jednostka miary 2006 2007 2008 2009

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

jedn.gosp.

43

43

42

43

Górnictwo

jedn.gosp.

0

1

1

1

Przetwórstwo przemysłowe

jedn.gosp.

34

30

29

27

Budownictwo

jedn.gosp.

23

34

42

44

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

jedn.gosp.

0

2

0

0

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku
osobistego i domowego

jedn.gosp.
89

87

90

90

Hotele i restauracje

jedn.gosp.

3

3

4

4

26

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

jedn.gosp.

13

16

16

18

Pośrednictwo finansowe

jedn.gosp.

16

15

15

10

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej

jedn.gosp.

31

31

34

36

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie
zdrowotne

jedn.gosp.
4

6

6

6

Edukacja

jedn.gosp.

12

12

12

12

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

jedn.gosp.

11

11

11

10

Działalność usługowa, komunalna, społeczna
i indywidualna, pozostała

jedn.gosp.

18

16

16
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6. STAN ŚRODOWISKA GMINY ŚWIDWIN
6.1. WYKORZYSTANIE I ZAGROŻENIA POWIERZCHNI ZIEMI
Głównym czynnikiem kształtującym zrównoważony rozwój gminy Świdwin, jest rolnictwo.
Zanieczyszczenie środowiska uzależnione jest od metod uprawy i nawożenia oraz prowadzonej
technologii w produkcji zwierzęcej. Pomimo korzystnych warunków przyrodniczych do rozwoju
rolnictwa, w gminie Świdwin przeżywa ono regres. Zmniejszyła się produkcja roślinna i radykalnie
produkcja zwierzęca. Spadło zapotrzebowanie na działalność o charakterze przetwórczym
i usługowym z zakresu rolnictwa. Gmina Świdwin zmniejsza obszar użytków rolnych, m.in. poprzez
sprzedaż ziemi pod budownictwo mieszkaniowe i towarzyszące.
Wśród czynników pozytywnych należy wymienić:
gleby objęte monitoringiem charakteryzują się naturalną zawartością metali ciężkich,
Wśród czynników negatywnych należy wymienić:
zakwaszenie gleb użytkowanych rolniczo,
erozję gleb,
pożary wywołane wypalaniem pozostałości roślinnych.
Najważniejszymi problemami są:
niedostateczna informacja o terenach, na których zostały przekroczone standardy jakości gleby
i ziemi,
brak

inwentaryzacji

terenów

przekształconych

w

wyniku

prowadzenia

legalnego

i nielegalnego wydobycia kopalin pospolitych.
Poziom rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych w roku
2008 należy uznać za niski.
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6.2. WYKORZYSTANIE, ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD
Gmina Świdwin posiada rozbudowaną sieć urządzeń wodociągowych, ponadto istnieje wiele
źródeł ujęć wody. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę odbywa się ze studni głębinowych, w których
wody podziemne czwartorzędowe występują na dużych głębokościach i są przykryte warstwą
nieprzepuszczalną. Ogólnowiejskich wodociągów nie posiadają miejscowości: Gola Dolna
i Świdwinek. Jednak stan techniczny większości ujęć oraz stacji uzdatniania wody wymaga
przebudowy lub modernizacji (źródło: POŚ).
Tab. 1.9. Gospodarka wodno - ściekowa w gminie Świdwin w latach 2005 - 2009 (Źródło: GUS)
Lata

j.m.

2005

2006

2007

2008

2009

Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej

km

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

Szt.

789

789

789

794

794

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dam3

202,4

213

197,6

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba 5 198 5 201

206,7 211,4

5 185 5 159

5 176

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

12,6

12,5

12,5

12,5

12,5

Połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

Szt.

156

162

161

161

161

Ścieki odprowadzone

dam3

74,8

75,3

78,6

74,5

74,2

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba 2 368 2 383

2 376 2 363

2 371

W 2009 roku zużycie wody dostarczonej gospodarstwom domowym na jednego mieszkańca
wynosi 32,3 m3/rok. Wody te pobierane były z ujęć podziemnych i przesyłane siecią wodociągową
o długości 91,5 km (794 przyłączy). Pozostali mieszkańcy korzystali z własnych indywidualnych
studni.
Na terenie gminy Świdwin ścieki komunalne oczyszczane są za pomocą oczyszczalni
mechaniczno – biologicznych znajdujących się w miejscowościach: Krosino, Lekowo, Ząbrowo,
Oparzno, Bierzwnica, Krosino. Ponadto na terenie gminy eksploatowane są przyzakładowe
oczyszczalnie ścieków:
 Smagro Sp. z o.o. w Smardzku

 Polfrys Sp. z o.o. w Niemierzynie
Większość oczyszczalni wymaga remontu i modernizacji. Ich sprawność oczyszczania jest średnia.
W miejscowościach nieposiadających oczyszczalni ścieków zakłada się realizację lokalnych
rozwiązań odprowadzania ścieków. Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych dostarczane
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są do punktów zlewnych przy oczyszczalniach. Wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo
do gruntu i do pobliskich rowów otwartych. Stan w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków
stanowi słabą stronę w gminie. Gospodarka wodno-ściekowa w gminie wymaga więc kompleksowego
rozwiązania.
Obecnie realizowana jest budowa kanalizacji w miejscowości Krosino, a także budowa
kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łąkowo i Lipce.
Według danych za 2009 rok w gminie wykonanych jest 161 połączeń kanalizacyjnych prowadzących
do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 12,5 km,
którą w tym roku odprowadzono 74,2 dam3 ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków.

6.3. ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA POWIETRZA
Przeprowadzone w 2010 r. przez WIOŚ w Szczecinie, w oparciu o dane o emisjach
w 2009 r., obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, stanowiące istotny element systemu
oceny jakości powietrza dla powiatu świdwińskiego, a tym samym i gminy Świdwin przypisano
łączną klasę A, co oznacza, iż na tych obszarach nie zostały przekroczone standardy jakości powietrza
dla wszystkich objętych oceną zanieczyszczeń.
Pomimo obserwowanego spadku emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych, wciąż
rośnie znaczenie emisji powierzchniowej i liniowej w oddziaływaniu na jakość powietrza. Typowo
komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza to CO i NO2.
W przypadku pyłu zawieszonego, PM10 z reguły największy udział mają powierzchniowe
źródła emisji związane z indywidualnym ogrzewaniem mieszkań. Nie należy jednak pomijać wpływu
transportu samochodowego na emisję pyłów drobnych (m.in. ścieranie klocków hamulcowych, opon,
nawierzchni dróg).
Problemem są także wysokie stężenia ozonu występujące w okresie letnim przy powierzchni
ziemi. Dla strefy – województwo zachodniopomorskie, w skład której wchodzi obszar gminy
Świdwin, przekroczony jest poziom docelowy ozonu, który osiągnął klasę C (wymagane jest więc
opracowanie programów ochrony powietrza, jako jeden z celów programu wojewódzkiego). Ponadto
ozon uzyskał klasę D2 dla poziomu celu długoterminowego. Działania wymagane w tym przypadku to
ograniczenie emisji lotnych związków organicznych jako prekursorów ozonu, które powinny być ujęte
w wojewódzkich programach ochrony środowiska.
Teren gminy Świdwin charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem zanieczyszczenia
powietrza. Wciąż jednak największy udział w ogólnym zanieczyszczeniu atmosfery w gminie ma
emisja powierzchniowa.
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6.4. OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. obszary chronione na terenie
gminy Świdwin obejmują
1 obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”
42 pomniki przyrody
5 stanowisk dokumentacyjnych
2 użytki ekologiczne
Użytek ekologiczny „Bystrzyno Wielkie” (Uchwała Rady Gminy w Świdwinie nr XX/138/97
z dn.28 .04.1997 r.) znajdujący się w Bystrzynie obejmuje torfowiska mszarne na zachodnim brzegu
jez. Bystrzyno Wielkie. Zajmuje powierzchnię 51,91 ha. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów
gminy Świdwin. Na jego terenie występują cenne gatunki zwierząt objęte:
Dyrektywą Siedliskową:
Dyrektywą Ptasią:.
Konwencją Berneńską
Celem jego ochrony jest głównie ochrona torfowiska mszarnego o unikatowych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych wraz z zespołem cennych roślin reliktowych. Na obszarze tym nie
należy przede wszystkim zakłócać stosunków wodnych oraz sukcesji roślinnej, co jest ważne z punktu
widzenia jego ochrony.
Użytek ekologiczny „Rusinowskie Łozowisko” położony jest w Rusinowie (Uchwała Rady Gminy
w Świdwinie nr XXVIII/183/98 z dn.15 06.1998 r.) Obszar ten stanowi podmokły, okresowo
zalewany teren porośnięty w znacznej części wierzbą,. Zajmuje powierzchnię 4,80 ha.. Celem ochrony
jest zachowanie fragmentu lasu olszowego i torfowiska, o pow. 1,53 ha, będącym również
wartościowym miejscem rozrodu i przebywania cennych gatunków zwierząt. Tereny te stanowią
naturalną ostoję ptactwa błotno-wodnego, oraz licznych gatunków płazów i gadów. Ponadto
występuje tu unikatowa roślinność. Istotnym zagrożeniem obszaru jest osuszanie terenu.
Tab. 1.10. Pomniki przyrody ożywionej znajdujące się na terenie gminy Świdwin
Ilości
i nazwy
obiektów

Jesion
wyniosły

Pełna nazwa
obiektu

Data
utworzenia

Podstawa prawna wraz z
oznaczeniem miejsca
ogłoszenia aktu prawnego

Charakterystyka
obiektu (obwód,
wysokość)

Miejscowość

Obręb
ewiden
cyjny

Nr
działki
ewidencyjnej

Jesion
wyniosły
(Fraxinus
excelsior)

20.10.1971

Rozporządzenie nr 7/92
Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08. 09. 1992r.
W sprawie uznania za
pomniki przyrody. Dziennik
Urzędowy Województwa
Koszalińskiego z dnia
30.09. 1992r.

Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 655
Wys. (m): 24

Rusinowo
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368/2

30

Dąb
szypułkowy
2 dęby
szypułkowe

Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)

26.09.1953

Dąb
szypułkowy

Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)

08.09.1992

Dąb
szypułkowy

Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)

26.09.1953

Dąb
szypułkowy

Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)

08.09.1992

Buk
zwyczajny,
Buk
zwyczajny,
Daglezja
zielona

Buk
zwyczajny
(Fagus
silvatica),
Daglezja
zielona
(Pseudostuga
taxifolia)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)

08.09.1992

Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb

20.11.1998

2 dęby
szypułkowe

Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Dąb

08.09.1992

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

Rozporządzenie nr 7/92
Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08. 09. 1992r.
W sprawie uznania za
pomniki przyrody. Dziennik
Urzędowy Województwa
Koszalińskiego z dnia
30.09. 1992r.
Rozporządzenie nr 7/92
Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08. 09. 1992r.
W sprawie uznania za
pomniki przyrody. Dziennik
Urzędowy Województwa
Koszalińskiego z dnia
30.09. 1992r.
Rozporządzenie nr 7/92
Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08. 09. 1992r.
W sprawie uznania za
pomniki przyrody. Dziennik
Urzędowy Województwa
Koszalińskiego z dnia
30.09. 1992r.
Rozporządzenie nr 7/92
Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08. 09. 1992r.
W sprawie uznania za
pomniki przyrody. Dziennik
Urzędowy Województwa
Koszalińskiego z dnia
30.09. 1992r.
Rozporządzenie nr 7/92
Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08. 09. 1992r.
W sprawie uznania za
pomniki przyrody. Dziennik
Urzędowy Województwa
Koszalińskiego z dnia
30.09. 1992r.
Rozporządzenie nr 7/92
Wojewody Koszalińskiego
z dnia 08. 09. 1992r.
W sprawie uznania za
pomniki przyrody. Dziennik
Urzędowy Województwa
Koszalińskiego z dnia
30.09. 1992r.
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w

31

Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy:570-425660

Lekowo

22

Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 470

Lekowo

22

Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 850

Lekowo

22

Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 495

Lekowo

22

Obwód (cm) na
wysokości pierśnicy

Lekowo

Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 460-615

Lekowo

22

Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 550
Wys. (m): 25
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 540
Wys. (m): 34
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 550
Wys. (m): 28
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 445
Wys. (m): 18,4
Obwód (cm) na

Klępczew
o

24

21/28

Klępczew
o

24

21/28

Klępczew
o

24

21/28

Klępczew
o

24

21/28

Klępczew

24

21/28

136/15

szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Wiąz
szypułkowy

2 Dęby
szypułkowe
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
2 Dęby
szypułkowe
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy

Jesion
wyniosły
Dąb
szypułkowy
Dąb
szypułkowy

2 daglezje
zielone

szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Wiąz
szypułkowy
(Ulmus
laevius)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Jesion
wyniosły
(Fraxinus
excelsior)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur)
Daglezja
zielona

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
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wysokości
pierśnicy: 410
Wys. (m): 28
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 520
Wys. (m): 36
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 410
Wys. (m): 18
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 620
Wys. (m): 37
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 450
Wys. (m): 37
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 550-520
Wys. (m): 30, 24
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 430
Wys. (m): 28
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 530
Wys. (m): 32
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 440-520
Wys. (m): 40-34
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 540
Wys. (m): 28
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 640
Wys. (m): 30
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 510
Wys. (m): 38
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 410
Wys. (m): 30
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 370
Wys. (m): 24
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 640
Wys. (m): 30
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 580
Wys. (m): 25
Obwód (cm) na
wysokości

o

Oparzno

31

81/18

Lekowo

22

Sława

59

123

Smardzko

42

28/117

Rusinowo

27

oddział
247

Rusinowo

27

oddział
337/336

Bystrzyna

37

161/6

Rogalino

40

40

Bierzwnic
a

80

236/7

Bierzwnic
a

80

Bierzwnic
a

80

222/13

Lekowo

22

134/3

Lekowo

22

141/28

Lekowo

22

141/28

Lekowo

22

141/28

Lekowo

22

141/28

2 dęby
szypułkowe
3 dęby
szypułkowe

Dąb
szypułkowy

(Pseudostuga
taxifolia)
Dąb
szypułkowy
(Qercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Qercus
robur)
Dąb
szypułkowy
(Qercus
robur)

20.11.1998

20.11.1998

dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody
Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr II/14/98, z
dnia 20.11.1998. W sprawie
pomników przyrody

31.12.2001

Uchwała Rady Gminy w
Świdwinie Nr
XXV/2072001, z dnia
31.12.2001r. W sprawie
pomników przyrody

pierśnicy: 520-420
Wys. (m): 33, 35
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 920-380
Wys. (m): 25, 20
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 540- 520620
Wys. (m): 30,30,30
Obwód (cm) na
wysokości
pierśnicy: 480
Wys. (m): 19

Lekowo

22

138/5

Rycerzew
ko

83

Oddział
616

Bystrzyna
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Na podstawie: dane Urzędu Gminy
OChK o nazwie „Pojezierze Drawskie” (Uchwała Nr X/46/75 WRN w Koszalinie z 17.11.1975 r.)
w Rycerzewku obejmuje obszar o powierzchni 1300,0. ha zajmując najcenniejsze fragmenty
krajobrazu Pojezierza Drawskiego. Charakteryzuje się obecnością dużej liczby jezior. Na terenie
gminy znajduje się jedynie niewielki fragment tego obiektu na południowo-wschodnim krańcu gminy.
Obejmuje pola uprawne i fragment łąk w dolinie Regi. Zagrożeniem dla tego terenu jest likwidacja łąk
i osuszanie terenu.
Na terenie gminy występuje 5 stanowisk dokumentacyjnych;
1. Grodzisko wyżynne stożkowate
2. Grodzisko nizinne pierścieniowate
3. Grodzisko wyżynne.
4. Grodzisko nizinne
5. Grodzisko nizinne pierścieniowate
Lasy
Gospodarkę leśną na obszarze gminy prowadzi Nadleśnictwo Świdwin. W lasach zachowało
się wiele cennych gatunków rodzimych drzew oraz całe zespoły drzewostanów sosnowych, bukowych
i dębowych w wieku 140-165 lat o szczególnych wartościach przyrodniczych. Siedliska boru
świeżego mieszanego i boru świeżego (ca 45% siedlisk) zajmują tarasy dolin rzecznych i
towarzyszące im powierzchnie sandrowe o podłożu piaszczystym. Siedliska lasu mieszanego i lasu
świeżego (ca 44% siedlisk) zajmują żyźniejsze obszary o podłożu gliniastym w obrębie wzgórz
morenowych, kemowych oraz na wysoczyźnie morenowej (rejon Bełtna-Rusinowa-Lekowa oraz
Rycerzewka). W podmokłych i bagnistych obniżeniach (wokół jeziora Oparzno i Bystrzyna Wielkiego
oraz torfowiska Rusinowo i Klępczewo) występują siedliska boru wilgotnego i olsu. Szata roślinna
naturalna i leśna wykazuje dobrą kondycję biologiczną. W lasach występuje również bogata fauna.
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Lasy gminy Świdwin są atrakcyjnym miejscem weekendowego spędzania czasu wolnego
licznych turystów i mieszkańców przyległych miast.
Tabela. 1.11. Zestawienie powierzchni lasów znajdujących się w gminie Świdwin (Źródło: GUS)
Powierzchnia gruntów leśnych

2005

2006

2007

2008

2009

Ogółem

6 844,4

6 867,3

6 863,0

6 863,0

6 906,5

Lasy ogółem

6 696,8

6 694,6

6 690,3

6 695,3

6 739,2

Grunty leśne publiczne ogółem

6 619,7

6 648,9

6 640,9

6 640,9

6 663,8

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa

6 616,1

6 645,3

6 637,3

6 637,3

6 660,2

6 452,1

6 482,3

6 482,3

6 482,3

6 491,2

224,7

218,4

222,1

227,1

242,7

Grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w
zarządzie Lasów Państwowych
Grunty leśne prywatne

Mimo zorganizowanej zbiórki i wywozu śmieci, znaczna część odpadów (szczególnie
z gospodarstw domowych) trafia na dzikie składowiska. Miejsca dzikiego składowania stanowią
źródło zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, mogą stanowić źródło zagrożenia
epidemiologicznego, a także być przyczyną degradacji terenu, oraz ograniczają walory estetyczne
i krajobrazowe. Największą ilość odpadów komunalnych w lasach zauważa się w sąsiedztwie osiedli
mieszkalnych oraz szlaków komunikacyjnych. W ostatnich latach wzrasta zaśmiecenie terenów
leśnych położonych głębiej. Jest to efekt przebywania w tych miejscach zbieraczy grzybów i jagód.
Poza tym występuje II klasa zagrożenia pożarowego. Nasilenie ruchu turystycznego skutkuje
zwiększeniem się ich liczby.

ROZDZIAŁ II. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI
W poniższych podrozdziałach scharakteryzowano ogólny stan gospodarki odpadami w gminie
Świdwin, który opracowany został na bazie danych z 2008 i 2009 roku, uzyskanych z gminy i firm
wywozowych. Dane te uszczegółowiono na podstawie informacji zawartych w zbiorach
Wojewódzkiego Systemu Odpadowego oraz innych dostępnych źródłach.
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1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE
ŚWIDWIN
W latach 2005- 2009 większość mieszkańców gminy Świdwin została objęta zorganizowanym
systemem odbierania i unieszkodliwiania odpadów (według danych uzyskanych z gminy wynika, iż
jest to około 85% w 2008 roku do 90 % w roku 2009 i 100% w roku 2010). Konieczne jest zatem
dalsze intensyfikowanie działań, prowadzących do utrzymania zgodnie z wytycznymi zawartymi
w KPGO 2010, obsługę 100 % mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów.
Odpady powstające na terenie gminy Świdwin poddawane są procesom:
unieszkodliwiania poprzez składowanie,
odzysku (poprzez głównie odzysk surowców wtórnych),
W 2009 roku selektywnie zbierane były: baterie, tworzywa sztuczne, szkło, makulatura,
odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny. Według danych gminy selektywną
zbiórką odpadów objęci są wszyscy mieszkańcy gminy.
Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są od 26 czerwca 2007 roku do
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami” w Wardyniu Górnym, gmina PołczynZdrój, (przed ta datą odpady wywożone były i składowane na składowisku odpadów Świdwinek II.
Podstawą działalności systemu jest „Porozumienie międzygminne”, w skład którego wchodzi między
innymi gmina Świdwin. Zgodnie z porozumieniem odpady mogą być dostarczane do MPGO
w Wardyniu Górnym przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
zbierania i transportu odpadów komunalnych wydawane przez wójta gminy Świdwin.
Część odpadów ciągle dostaje się do środowiska poza wszelka kontrolą (szacowana ilość to
10%). Istotnym problemem jest ciągle duży odsetek spalania odpadów w piecach przez mieszkańców
wsi. Gmina stara się na bieżąco usuwać powstające nielegalne składowiska odpadów. (m.in. na
terenach leśnych). Problem nielegalnych składowisk odpadów dotyczy w szczególności odpadów
pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych i typowych
zmieszanych odpadów komunalnych. W 2009 roku zinwentaryzowano 2 takie składowiska
o powierzchni 450 m2. Ich liczba jednak w porównaniu z rokiem 2004, w którym zlikwidowano
25 takich składowisk, znacznie się zmniejszyła. Powstawanie nielegalnych składowisk odpadów na
terenie gminy wynika przede wszystkim z wysokiego zubożenia jej mieszkańców, nieposiadających
środków na opłaty związane z odbiorem wytwarzanych odpadów oraz z braku przestrzegania
obowiązujących przepisów przez prowadzących budowę własnych obiektów na tym terenie.
Składowiska te najczęściej umiejscowione są przy drogach, w przydrożnych rowach, na terenie lasów,
w zbiornikach wodnych. Nielegalne składowiska odpadów komunalnych na terenie gminy usuwane są
na bieżąco.
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Tab.2.1. Liczba zlikwidowanych „dzikich” składowisk na terenie gminy Świdwin w latach 20042006 (dane Gmina Świdwin).
Miejscowości

Rok likwidacji

Liczba zlikwid.
składowisk ogółem

2004

Lekowo, Bierzwnica, Berkanowo, Oparzno, Lekowo, Oparzno

7

2005

Oparzno, Rusinowo, Ząbrowo, Bełtno, Przymiarki

8

2006

Ząbrowo, Gola Górna, Kluczkowo, Bystrzyna, Bierzwnica,
Bystrzynka, Lekowo, Kluczkowo

10

2007

Ząbrowie, Łąkowie i Bierzwnicy,

3

2008

Rusinowie i Ząbrowie

2

Cieszeniewie, Rusinowie i Bełtnie

2009

3

Zasady gromadzenia i odbioru odpadów w gminie Świdwin zostały określone w regulaminie
utrzymania czystości i porządku w gminie. Ponadto z upoważnienia wójta gminy Świdwin, na terenie
gminy działa komisja kontrolująca ład i porządek na terenie posesji (urzędnik, strażnik gminny,
policjant). Obowiązuje również zakaz wywozu odpadów w inne miejsca, w szczególności na byłe
składowiska.
Aby podnieść świadomość mieszkańców w zakresie estetyki i gospodarki odpadami
komunalnymi, gmina Świdwin organizuje coroczne konkursy na najładniejszą wieś, zagrodę wiejską,
ogród przydomowy i balkon. W szkołach powstają kluby ekologiczne (np. Klub Młodego Ekologa
w Bierzwnicy), młodzież uczestniczy co roku w akcji „Sprzątanie Świata”. Ponadto w 2006 r.
młodzież uczestniczyła w warsztatach ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu.
Edukacja ekologiczna w gminie jest jednak niewystarczająca. Nie ukazuje również istotnych
problemów w zakresie niewłaściwego postępowania z odpadami. W związku z tym władze gminy
powinny zwiększyć ilość organizowanych akcji informacyjnych oraz innych form edukacji
mieszkańców.
1.1. ODPADY KOMUNALNE
Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady
niezawierające odpadów niebezpiecznych od innych wytwórców, które ze względu na ich charakter
lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Aktualizacją Planu obejmuje się powstające w sektorze komunalnym odpady komunalne,
które powstają w większości w gospodarstwach domowych, a także w obiektach infrastruktury
(handel, rzemiosło, usługi, szkoły, targowiska) i zakładach przemysłowych.
W strumieniu niesegregowanych odpadów komunalnych występują:
odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
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odpady zielone (z pielęgnacji terenów zielonych, z czyszczenia ulic, sprzątania
targowisk).
papier i tektura,
opakowania wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne,
szkło,
metale,
odzież, tekstylia,
drewno,
odpady niebezpieczne , takie jak: zużyte baterie, świetlówki, termometry, opakowania po
farbach, lakierach, rozpuszczalniki, przeterminowane i nie wykorzystane leki i inne
(~ 0,2 % wg badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach).
odpady mineralne
Gmina Świdwin jest gmina wiejską. Część odpadów powstających na terenach wiejskich jest
spalana w paleniskach domowych oraz kompostowana, co znacznie obniża wskaźniki ilości
wytwarzanych odpadów, które znajdują się poza wszelką ewidencją.
Tab. 2.2. Masa zebranych odpadów z terenu gminy Świdwin w latach 2006-2009, (dane: gmina
Świdwin i obliczenia własne).
Rok
Odpady zebrane w
Ogólny wskaźnik
Ludność
ciągu roku
masowy
[osoby zamieszkałe]
[Mg]
[kg/M/rok]
planistyczny
2006

624,0

110,8

6 193

2007

253,6

45,1

6 174

2008

411,5

73,7

6 140

2009

507,53

90,6

6 160

W oparciu o dane rzeczywiste dotyczące ilości zbieranych odpadów i dane o liczbie osób
zamieszkujących w gminie obliczone zostały wskaźniki nagromadzenia odpadów w układzie na
mieszkańca. Zgodnie z przyjętą metodyką wyróżnia się 2 rodzaje wskaźnika nagromadzenia:
• wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych - wskaźnik ten przedstawia ilość odpadów
przypadających na mieszkańca, wskaźnik ten zawiera także poza odpadami domowymi odpady
powstające w innych placówkach niemieszkalnych i obiektach infrastruktury – gromadzone we
wspólnie użytkowanych pojemnikach i wywożone łącznie z odpadami domowymi przez
przewoźników. Wskaźnik ten nazwano "planistycznym wskaźnikiem nagromadzenia".
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• wskaźnik obrazujący "emisję" odpadów od mieszkańca. (wskaźnik "emisji odpadów
domowych"). Wyliczenia tego wskaźnika dokonano poprzez odpowiednią selekcję danych z
zapisów dot. tras wywozu (wyselekcjonowanie z bazy danych jedynie tych posesji, w których
nie ma placówek niemieszkalnych).
Tab.2.3. Zawartość głównych frakcji materiałowych odpadów komunalnych wytworzonych
i zebranych w gminie Świdwin w 2009 roku (Na podstawie badań morfologii dla Szczecina, Trasa
„Gumieńce”- podmiejska – IETU Katowice 2009).

Lp.

MASA

MASA

NAZWA

Odpadów

Odpadów

UDZIAŁ

ODPADU

wytworzonych

zebranych

[%]

[Mg]

1

[Mg]

1

Papier i tektura

78,33

71,21

14,03

2

Szkło

47,57

43,24

8,52

3

Odpady organiczne

173,06

157,33

31,00

4

Tekstylia (Odzież)

18,70

17,00

3,35

5

Odpady niebezpieczne

2,013

1,83

0,36

6

Drewno

5,082

4,62

0,91

7

Tworzywa sztuczne

91,06

82,78

16,31

8

Metale

16,14

14,67

2,89

19,426

17,66

3,48

18,029

16,39

3,23

19,822

18,02

3,55

69,060

62,78

12,37

558,283

507,53

100,00

Odpady inertne (z tej grupy gleba i
9

kamienie – około 13%, porcelana,
żwir, popiół itp.)
Kompozyty (np., z laminatów

10

poliestrowo-szklanych oraz opakowań
wielomateriałowych)

11
12
13

Odpady komunalne niewymienione w
innych podgrupach
Frakcja drobna
Razem

1) - Odpady wytworzone - Ilość odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności lub
bytowania (Ustawa o odpadach) Szacuje się, że około 10% odpadów w gminie trafia do
środowiska poza wszelką kontrolą.
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Tab. 2.4. Odpady z terenu gminy Świdwin przekazane do posortowania na frakcje w
Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym (Mg); (dane
oszacowane na podstawie informacji z gminy oraz danych dot. zebranych odpadów przez
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym w 2009 roku).
Wyszczególnienie

Lp

Szacunkowe wskaźniki
procentowe
odzyskiwanych surowców

Ilość
[Mg]

[%]
1.

Odpady zmieszane dostarczone ogółem i poddane
sortowaniu, w tym po wysortowaniu uzyskano:

2.

100

507,53

Frakcja lekka, sitowa (0-20 mm)

16

81,20

3.

Frakcja organiczna

26

131,95

4.

Surowce wtórne

6

30,45

5.

Balast (pozostałość resztowa sprasowana)

52

263,93

(20-80mm)

Tab. 2.5. Surowce wtórne po posortowaniu na frakcje w [Mg].
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyszczególnienie

Przybliżone wartości
odzyskiwanych
surowców wtórnych
[%]

Surowce wtórne wysortowane
z ogólnej masy odpadów zmieszanych,
a w tym po rozdzieleniu uzyskano:
Butelki plastikowe PET
Makulatura
Tworzywa twarde i folie
Szkło
Złom
Puszki aluminiowe
Organika

Ilość [Mg]

100

30,45

11,1
20,1
6,5
17,0
30,0
1,7
13,6

3,38
6,12
1,98
5,18
9,13
0,52
4,14

Źródło: Dane na podstawie sprawozdań z realizacji PGO gminy Świdwin oraz obliczenia własne na
podstawie informacji uzyskanych dot. zebranych odpadów przez Międzygminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym w 2009 roku

Gęstość nasypowa odpadów jest typowym parametrem technologicznym. W ramach
niniejszego opracowania podaje się gęstość nasypową odpadów "u źródła", czyli gęstość odpadów,
jaką obserwuje się w punkcie ich gromadzenia (gęstość odpadów nieugniecionych). W celu pełnej
charakterystyki strumienia wytwarzanych odpadów obok wskaźników objętościowych - obliczone
zostały również masowe wskaźniki nagromadzenia odpadów.
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Przyjęta liczba mieszkańców wytwarzających odpady w gminie Świdwin - 6160 osoby (stan
na koniec 2009 roku wg GUS). Ogólny wskaźnik masowy [kg/M/rok] planistyczny wyniósł 82
[kg/M/rok] przy zebranej ilości odpadów komunalnych w wysokości 507,53 [Mg]. Po założeniu, że
około 10% odpadów w gminie trafia do środowiska poza wszelką kontrolą wyliczono ilość odpadów
wytwarzanych na 558,283 Mg w 2009 roku. Zatem ilość odpadów wytworzonych na 1 mieszkańca
w roku 2009 wyniosła 90,6 kg.
Z ogólnej ilości zebranych zmieszanych odpadów komunalnych, wysortowano 48% frakcji do
odzysku (243,6 Mg), z czego biologicznie unieszkodliwiono (kompostowanie) 136,9 Mg, co stanowi
26,97 %. Masę 263,91Mg zmieszanych odpadów komunalnych umieszczono na składowisku, co
stanowi 52%.
Tab. 2.6. Zbiórka odpadów (w Mg) w roku 2009 z tereniu gminy Świdwin przez poszczególne firmy
wywozowe.
Rodzaj odpadu

Firmy wywozowe
EKO-

ZUK

REMONDIS

MEWA

RAZEM

16,00

-

0,1

15,00

31,10

2,50

-

-

-

2,50

0,70

-

-

-

0,70

3,30

31,98

0,2

-

35,48

9,50

21,35

0,4

-

31,25

55,00

208,76

20,00

122,74

406,50

FIUK
Odpady
wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny
Makulatura
Tworzywa sztuczne
Szkło
Niesegregowane
odpady komunalne

Tab. 2.7. [%] zebranych selektywnie odpadów z terenu gminy Świdwin, w stosunku do całości
wytworzonych odpadów.
Odpady
wielkogabarytowe

Zużyty sprzęt elektryczny

6,13%

0,49%

Makulatura

Tworzywa
sztuczne

Szkło

0,14%

7,00%

6,16%

i elektroniczny
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Ilość podpisanych umów z mieszkańcami gminy na odbiór komunalnych odpadów zwiększa
się. W 2007 podpisano ich 1216, natomiast w 2008 - 1306.
Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne występują również w strumieniu odpadów komunalnych. W tej grupie
odpadów znajdują się między innymi:
baterie,
lampy jarzeniowe i inne,
przeterminowane leki,
akumulatory,
niewykorzystane domowe środki chemiczne i opakowania po nich,
niewykorzystane materiały budowlane i opakowani po nich,
dezodoranty,
oleje silnikowe.
Na terenie gminy Świdwin znajdowało się jedno składowisko przeterminowanych środków
ochrony roślin i opakowań po tych środkach (tzw. mogilnik), które było położone w miejscowości
Bierzwnica (dawny PGR-Wierzbnica). Mogilnik ten został zlikwidowany w ramach realizacji zadań
wyznaczonych w opracowanym planie gospodarki odpadami. Według poprzednio opracowanego PGO
dla gminy Świdwin w obrębie miejscowości Niemierzyno również znajdował się mogilnik. Jednak w
wyniku przeprowadzonej korekty granic gminy w związku z przejęciem terenu lotniska został on
włączony w granice administracyjne miasta Świdwina.

Odpady zawierające azbest
Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało
wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał,
a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących. Jest materiałem praktycznie
niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku z czym
po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam przez dziesiątki, a nawet przez setki lat.
Gmina Świdwin posiada „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest”,
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Świdwin Nr XV/112/2008 z dnia 18.09.2008, którego celem jest:
spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat
wyrobów zawierających azbest,
wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców gminy spowodowanych
azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
spowodowanie

sukcesywnej

likwidacji

oddziaływania

azbestu

na

środowisko

i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony
środowiska,
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pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo - azbestowych
zgodnie z przepisami prawa.
Tab.2.8. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świdwin - stan na dzień
30.12.2007 (wg. danych z gminy).
PODZIAŁ ZINWENTARYZOWANYCH ZADASZEŃ WG STANU PILNOŚCI
Stan pilności:

I

II

III

2

Powierzchnia w m

3950

55434

94618

Udział procentowy

2,6%

36,0%

61,4%

Tab. 2.9. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świdwin - stan na dzień
30.12.2007 - razem gmina Świdwin (wg. danych z gminy).
Powierzchnia - razem [m2]

Waga – razem[kg]

154002,2

2220198
Waga łącznie z rurociągami: 2258198

Odpady wielkogabarytowe
Odpady wielkogabarytowe zawierają bardzo dużą ilość materiałów recyklingowych, które
stosunkowo łatwo mogą być wykorzystane. Z drugiej strony powodują szybkie zapełnianie kwater
składowania przez swoją znaczną objętość w stanie pierwotnym. Gmina Świdwin organizuje od
21 listopada 2009 roku, 2 razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Odpady zielone
Odpady zielone to odpady powstające przy pielęgnacji terenów zielonych, parków, skwerów,
cmentarzy. Występują one w postaci skoszonej trawy, gałęzi, konarów, zwiędłych lub usuniętych
roślin. Ilość tych odpadów jest uzależniona od wielkości obszarów zielonych, sposobu pielęgnacji,
i możliwości zagospodarowania tych odpadów.
Odpady z czyszczenia ulic
Odpady powstające przy czyszczeniu ulic do niedawna dotyczyły tylko obszarów miejskich.
Obecnie również na wsi, podobnie jak w przypadku terenów zielonych, można zauważyć zwiększanie
się ilości tych odpadów. Odpady te zawierają znaczną zawartość metali ciężkich. Dlatego należy
poddać je stabilizacji.
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II.6.1. Podsumowanie
Niezwykle istotne dla ochrony powierzchni ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych jest
wyeliminowanie tzw. „dzikich” składowisk odpadów poprzez objęcie wszystkich mieszkańców
zorganizowanym systemem wywozu odpadów i selektywnej zbiórki niektórych ich rodzajów.
Wśród czynników pozytywnych należy wymienić:
zwiększający się odsetek mieszańców stosujących selektywną zbiórkę odpadów,
ustabilizowanie strumienia odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych,
zwiększająca się liczba odpadów poddawanych odzyskowi,
sporządzenie programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych,
dzięki prowadzonym nielicznym działaniom edukacyjnym zmienia się estetyka gminy, a także
świadomość jej mieszkańców.
Wśród czynników negatywnych należy wymienić
brak pełnej wiedzy o wyrejestrowanych i zarejestrowanych samochodach,
problem związany z nielegalnymi składowiskami odpadów.
Najważniejszymi problemami są:
niedostatecznie funkcjonujący system selektywnej zbiórki odpadów zużytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego,
spalanie odpadów w piecach przez mieszkańców gminy,
niedostateczna edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami.
1.2 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE - SELEKTYWNA ZBIÓRKA.
W gminie Świdwin prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Obowiązek zapewnienia
odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych polega na konieczności osiągnięcia
określonego poziomu recyklingu, ustalonego jako procent masy odpadów opakowaniowych
poddanych recyklingowi oraz masy wprowadzonych na rynek krajowy opakowań w określonym
czasie. Został on skonkretyzowany w przepisach prawnych w formie docelowego poziomu odzysku
i recyklingu, który musi być osiągnięty do końca 2014 r. Dodatkowo określone zostały roczne
poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, co związane jest m.in. z koniecznością stopniowego
tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz koniecznością
realizacji zobowiązań międzynarodowych (w tym zwłaszcza Dyrektywy Parlamentu i Rady
Europejskiej Nr 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
z późn. zm.).
W ramach realizacji tego zadania zostały podjęte działania mające na celu poszerzenie wiedzy na
temat selektywnej zbiórki odpadów. Po wprowadzeniu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami”
wzrosła liczba pojemników na selektywną zbiórkę odpadów a co za tym idzie zwiększyła się ilość
zebranych surowców. Działanie to wpłynęło również na zmniejszenie się liczby odpadów
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komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania na składowiskach. Gmina prowadzi kompleksowy,
selektywny system zbiórki odpadów od czerwca 2009 roku, dzięki czemu wszystkie miejscowości
gminy wyposażone zostały w pojemniki do zbiórki odpadów plastikowych i szklanych.
„W świetle” wielu obowiązków wynikających z przepisów przedsiębiorcy wprowadzający na
rynek

krajowy

m.in.

produkty

w

opakowaniach

są

zobowiązani

zapewnić

odzysk,

a w szczególności recykling odpadów opakowaniowych. Stopień realizacji tego obowiązku
przedsiębiorcy odzwierciedlają w sprawozdaniach przesyłanych raz w roku do Marszałka
Województwa, w których informują przede wszystkim o rodzaju i ilości opakowań, oraz ilości
poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych. Wymagany poziom recyklingu
w [%] - definiowany jest dla danego rodzaju opakowania określonego w przepisach w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Sporządzając
sprawozdanie OŚ – OP1 za 2009 r., należało wykazać zarówno wykonanie obowiązku odzysku, jak
i recyklingu. W praktyce oznacza to, iż dla wszystkich odpadów opakowaniowych należało osiągnąć
za 2009 r. 50% odzysku oraz odrębnie 27% recyklingu.

Tab. 2.10. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Świdwin,
(źródło danych: Gmina).
Rodzaj odpadu

2007

2008

2009

Szkło

14,6 Mg

86,02 Mg

31,10 Mg

Tworzywa sztuczne

16,0 Mg

15,5 Mg

35,48 Mg

Źródło: Dane na podstawie sprawozdań z realizacji PGO gminy Świdwin

Tab. 2.11. Zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy Świdwin w 2009 roku, przez
poszczególne firmy wywozowe (Mg).
Rodzaj odpadu
Makulatura
Tworzywa
sztuczne
Szkło

EKO-FIUK

ZUK

REMONDIS

MEWA

RAZEM

0,70

-

-

-

0,70

3,30

31,98

0,2

-

35,48

9,50

21,35

0,4

-

31,25
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Tab. 2.12. Masa odpadów zebranych selektywnie z terenu gminy Świdwin w ramach selektywnej
zbiórki oraz wysortowanych w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami
w Wardyniu Górnym w 2009 [Mg].
Surowiec Wtórny

Zebrane
selektywnie

Szkło

Ogółem

Wysortowane
w MPGO

31,25

5,18

36,43

0,70

-

0,70

35,48

3,38

38,86

Makulatura

-

6,12

6,12

Tworzywa twarde i folie

-

1,98

1,98

Metale

-

9,65

9,65

Frakcja organiczna

-

131,95

131,95

Frakcja lekka, sitowa

-

81,20

81,20

Wielkogabarytowe

-

-

-

67,43

239,46

306,89

Papier i tektura - opakowaniowe
Tworzywa sztuczne (opakowania PET)

Razem

Źródło: Dane na podstawie sprawozdań z realizacji PGO gminy Świdwin oraz obliczenia własne na
podstawie informacji uzyskanych w MPGO w Wardyniu Górnym.
Tab.2.13. Uzyskany wskaźnik recyklingu (w 2009 roku) odpadów opakowaniowych od mieszkańców
z gminy Świdwin (bez przedsiębiorców wprowadzających produkty).
Rodzaj opakowań:

Ilość odpadów
wytworzonych
[Mg]

Ilość odpadów
zebranych
i przekazanych
do odzysku
i recyklingu

Uzyskany
wskaźnik
recyklingu

Wymagany
poziom
recyklingu

[ %]

[ %]

z tworzyw
sztucznych

91,06

40,84
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16

aluminium,

1,31

0,77

59

41

ze stali

15,09

8,88

59

25

z papieru
i tektury

78,33

6,82

9

49

ze szkła

47,57

36,43

77

39

z materiałów
naturalnych (drewna,
tekstyliów)

23,78

Brak danych

-

15
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Źródło: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69,
poz. 719), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104,
poz. 982) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U.
z dnia 21 czerwca 2007 r.)
1.3 ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI.
W gminie Świdwin obecnie nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych
z wyjątkiem odpadów z utrzymania gminnych terenów zieleni, które po zebraniu kierowane są do
MPGO w Wardyniu Górnym, gdzie poddawane są kompostowaniu.
W większości przypadków mieszkańcy zagospodarowują odpady biodegradowalne na terenie
swojej posesji, zgodnie z zasadami ujętymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,
który określa iż:
Każde gospodarstwo domowe ma obowiązek wyodrębniania odpadów organicznych
spośród innych odpadów.
Władający nieruchomościami, na których możliwe jest kompostowanie odpadów, są
zobowiązani do prowadzenia kompostowania we własnym zakresie.
W przypadkach gdy nie jest to możliwe, odpady takie powinny być gromadzone
w odpowiednich pojemnikach i przekazywane do kompostowni w Zakładzie Gospodarki
Odpadami MPGO.
Na terenie zakładu w Wardyniu Górnym funkcjonuje kompostownia odpadów (o powierzchni
14945,65 m2) o możliwości przetwarzania 6000 Mg odpadów biodegradowalnych w roku.
Przeznaczona jest do kompostowania odpadów ogrodowych, parkowych, osadów ściekowych
i odpadów organicznych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Podstawowym obiektem, na
którym odbywa się kompostowanie jest plac kompostowania, utwardzony płytami żelbetowymi.
Zanieczyszczone powietrze odprowadzane jest do biofiltrów, a zanieczyszczone odcieki do zbiornika
odcieków.
W instrukcji eksploatacyjnej kompostowni określono szczegółowo rodzaje odpadów, którymi
może być zasilana kompostownia:
a) odpady odzyskiwane w sekcji segregacji odpadów:
20 03 99: odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
20 01 08: odpady kuchenne ulegające biodegradacji – oddzielane na linii sortowniczej,
b) odpady kierowane bezpośrednio do sekcji kompostowania ( bez lub z pośrednim magazynowaniem
na placu ), przywożone na teren Zakładu z selektywnej zbiórki „u źródła” lub odzyskiwane w innych
sekcjach:
03 01 05: trociny, wióry, ścinki, drewno, płyty wiórowe, inne niż wymienione
w 03 01 04, po rozdrobnieniu i oddzieleniu części nienadających się do kompostowania,
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03 03 01: odpady z kory i drewna, częściowo po rozdrobnieniu i oddzieleniu części
nienadających się do kompostowania,
16 03 80: produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do użycia (owoce, produkty
spożywcze w opakowaniach papierowych i tekturowych itp.),
19 08 01: skratki,
19 08 02: zawartość piaskowników,
19 08 05: ustabilizowane osady ściekowe,
19 09 01: odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,
20 01 08: odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
20 02 01: odpady ulegające biodegradacji,
20 03 04: odpady ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,
20 03 06: odpady ze studzienek kanalizacyjnych,
20 03 99: odpady komunalne niewymienione w innych grupach.
W wyniku prowadzonego procesu uzyskuje się kompost, który można wykorzystywać dla
potrzeb rekultywacji eksploatowanej kwatery składowiska, innych terenów w zakładzie oraz jeśli będą
istniały takie możliwości dla potrzeb rekultywacji innych terenów (z wyjątkiem rolniczych).
Analizując dane zawarte w tabelach poprzednich rozdziałów stwierdzić należy, że wg prognoz
wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji w gminie Świdwin w latach obowiązywania planu
nie zostanie przekroczony limit dopuszczenia tego rodzaju odpadów do składowania. W perspektywie
po roku 2018 należy podjąć takie działania inwestycyjno-organizacyjne, aby spełnić następny wymóg
pojawiający się w 2020 roku tzn. zapewnić odzysk, co najmniej 65 % odpadów ulegających
biodegradacji wytworzonych w roku bazowym 1995, czyli do unieszkodliwienia metodą D5 będzie
można przeznaczyć tylko maksymalnie 35% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji
w 1995 roku.
Biorąc pod uwagę skład morfologiczny odpadów komunalnych wytworzonych przez
mieszkańców gminy zauważa się, że w ich składzie znajduję się duża masa odpadów spożywczych
pochodzenia roślinnego. Część mieszkańców gminy nie zagospodaruje ich we własnym zakresie,
dlatego też należy uznać jako istotne działanie polegające na wdrożeniu selektywnego zbierania
i odbioru odpadów ulegających biodegradacji z gospodarstw domowych. Odzysk tych odpadów
będzie następował w przydomowych kompostowniach i w kompostowni na terenie składowiska w
Wardyniu Górnym.
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Tabela 2.14. Ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w roku 2009 na terenie gminy
Świdwin (obliczenia własne na podstawie danych z MPGO Wardyń Górny).
Lp.

Nazwa

2009
[Mg]

1.

Papier i tektura zbierane selektywnie

78,33

2.

Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) zbierane selektywnie

18,70

3.

Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych

173,06

odpadów komunalnych
Razem

2.

RODZAJE,

ROZMIESZCZENIE

I

270,09

MOC

PRZEROBOWA

INSTALACJI

DO

ODZYSKU

I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami, zebrane stałe odpady komunalne z terenu
gminy Świdwin przewożone są od 2007 roku na składowisko znajdujące się na terenie Zakładu
Gospodarki Odpadami w miejscowości Wardyń Górny (gm. Połczyn Zdrój). Jego właścicielem
i zarządcą jest MZGO sp. z o.o. Wardyń Górny.
Zakład spełnia wymagania Unii Europejskiej i Polski w zakresie ochrony środowiska
i prowadzi działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Odpady są
składowane w warunkach całkowitego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu oraz wód
gruntowych,
Zebrane selektywnie surowce wtórne są dostarczane do sortowni w Zakładzie Gospodarki Odpadami
MPGO, gdzie frakcje surowców wtórnych są po rozsortowaniu sprzedawane firmom przetwarzającym
surowce wtórne. Odpady niebezpieczne, nie odebrane przez wyspecjalizowanych odbiorców
bezpośrednio z terenu nieruchomości są zbierane w ramach organizowanych przez gminę zbiórek
odpadów oraz przewożone i czasowo przetrzymywane w Zakładzie Gospodarki Odpadami MPGO,
a

następnie

przekazywane

podmiotom,

wyspecjalizowanym

w

ich

transportowaniu

i unieszkodliwianiu. Na terenie zakładu działa sortownia i składowisko odpadów (1 kwatera). Po
wysortowaniu biofrakcji poddawana jest ona kompostowaniu. Podczas sortowania wydzielane są
między innymi następujące odpady: odpady organiczne, szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne.
Wydzielone odpady są czasowo magazynowane w specjalnych boksach lub na placu kompostowania,
a następnie przekazywane odbiorcom. Pozostała część - odpady resztowe są prasowane i składowane
na kwaterze składowiska. Demontaż odpadów wielkogabarytowych oraz recykling odpadów
budowlanych, odbywa się również na terenie zakładu. Gromadzone odpady są rozmieszczane na
składowisku zgodnie z instrukcją na wyznaczonych poletkach przy pomocy spycharki i zagęszczane
kompaktorem, a następnie zraszane i przesypywane warstwami ziemi.
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Zakład posiada pozwolenie zintegrowane ważne do 25.04.2017 r., zgodnie z którym może
przyjmować 25000,00 Mg/rok odpadów. Z tego:
15000,00 Mg/rok, są to odpady przeznaczone do składowania,
5000,00 Mg/rok odpadów do odzysku organicznego,
5000,00 Mg/rok odpadów z selektywnej zbiórki kierowane bezpośrednio na linię sortowniczą.
Zakład Gospodarki Odpadami składa się z obiektów takich jak:
kwatera reszty śmieciowej, gdzie do składowania dopuszcza się odpady nie nadające się do
wykorzystania, uszczelniona geomembraną HDPE 1,5 mm i gliną o miąższości 0,5 m na dnie
kwatery. Kwatera posiada pojemność 60000 m3,
sortownia odpadów do segregacji odpadów o szerokości 18 m, długości 60 m i kubaturze
10000m3,
stacja recyklingu, przyjmująca surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe
i ogrodowe. Struktura obejmuję szereg kontenerów na różne frakcje odpadów, ustawionych na
utwardzonym podłożu,
kompostownia odpadów organicznych
zasieki na surowce do kompostowni,
waga 60 Mg,
myjnia płytowa,
zbiornik na odcieki 250 m3,
budynek biurowy, garaż dla kompaktora, zbiornik na paliwo 6000 litrów, sieć wodociągowa,
elektryczna, oświetlenie i ogrodzenie.
Tab. 2.15. Rodzaj wyposażenia i zabezpieczenie podłoża znajdujące się na składowisku w Wardyniu
Górnym
Rozpoczęcie

Uszczelnienie

Powierzchnia

Pojemność

Ilość odpadów

Instalacja

eksploatacji

podłoża

ogólna

docelowa [m3]

zdeponowaych

do

w 2007 r.

zbierania

[Mg]

odcieków

7294

+

(rok)

2007

[ha]

geomembrana

1,49

44 474

HDPE,
glina
zwałowa o gr.
0,5
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Odgazowanie

Monitoring

Pozwolenie
na budowę

+

+

+

Poniżej na mapie przedstawiono rozmieszczenie składowisk odpadów na terenie województwa
zachodniopomorskiego, z których może korzystać gmina Świdwin.

Rys 2.1. Czynne składowiska odpadów i kompostownie dla potrzeb gminy Świdwin: Wardyń Górny –
gmina Połczyn Zdrój, Świdwinek II – gmina Świdwin, Słajsino – gmina Nowogard, Mirosławiec –
gmina Mirosławiec, Leszczyn – Kalina – gmina Rymań
Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym oraz stworzenie jednolitego
systemu odzysku i zagospodarowania odpadów w gminach powiatu świdwińskiego o szczególnych
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walorach przyrodniczych i środowiskowych znacząco wpłynęła na poprawę stanu czystości i ochronę
walorów środowiska naturalnego poprzez ograniczenie nielegalnych składowisk odpadów.
Wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami polegającego na maksymalnym odzysku odpadów
znacząco wpłynęło na ograniczenie ilości składowanych odpadów.
Na terenie MPGO Wardyń Górny funkcjonuję punkt (GPZON), w których bezpłatnie od
mieszkańców przyjmowane są baterie, akumulatory, świetlówki, opony, zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne oraz przeterminowane lekarstwa. Ponadto prowadzony jest pełny monitoring
składowiska odpadów.

3. OPIS ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TYM
NIEBEZPIECZNYCH
Istniejący system zbierania odpadów komunalnych oparty jest o firmy wywozowe posiadające
zezwolenia wójta gminy Świdwin na zbiórkę i transport odpadów. W 2009 roku były to firmy:
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., odział w Barwicach,
Spółdzielnia Eksploatacyjna „MEWA” w Klępczewie, 78-312 Lekowo,
EKO-FIUK w Połczynie Zdroju, ul. Świerczewskiego 26,
ZUK w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin,
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Cmentarna, 78-300 Świdwin,
MAR-POL, Cetki 5, 87-500 Rypin,
z którymi gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze oraz gmina zawarły odpowiednie umowy.
Zbieranie odpadów odbywa się:
a) metodą objazdową - polegającą na zbieraniu odpadów w określonych terminach,
w wyznaczonych miejscach lub w inny sposób zgodny z umową (dotyczy to w większości
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów
z remontów);
b) metodą pojemnikową - opartą o ustawione pojemniki w miejscach do tego przeznaczonych
i stosowaną do:
odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych,
selektywnej zbiórki papieru i tektury, PET, szkła oraz baterii.
Teren gminy Świdwin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów obsługiwany jest przez:
Zakład Usług Komunalnych w Świdwinie i „Eko-Fiuk” Zakład Oczyszczania w Połczynie
Zdroju.
Zakład Usług Komunalnych w Świdwinie, odbiera odpady z następujących miejscowości:
Buczyna, Bełtno, Berkanowo, Blizno, Cieszyno, Gola Górna, Gola Dolna, Karpno, Kartlewo,
Kawczyno, Klępczewo, Kowanowo, Kunowo, Łąkow, Kłośniki, Lipce, Milobrzegi, Lekowo, Nowy
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Przybyslaw, Oparzono, Stary Przybysław, Śliwno, Świdwinek, Ząbrowo, Osowo, Przybyradz, Psary,
Rusinowo.
Miejscowości: Bierzwnica, Bystrzyna, Bystrzynka, Cieszniewo, Dobrowola, Krosino,
Kluczkowo, Kluczkówko, Niemierzyno, Smardzko, Przymiarki, Rogalino, Rogalinko, Rycerzewko,
Sława obsługuje firma „Eko-Fiuk” Zakład Oczyszczania w Połczynie Zdroju.
Częstotliwość wywozu wynosi:
Plastik- 1 raz/4 tygodnie
Szkło - 1 raz na kwartał
Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów zostały rozstawione na podstawie umowy z Gminą
Świdwin, z tego:
Szkło - 74 pojemniki w tym obsługiwane przez firmę EKO-FIUK 46 szt. i ZUK Świdwin 28 szt;
Plastik - 60 pojemników w tym obsługiwane przez firmę EKO-FIUK 29 szt. i ZUK Świdwin 31 szt;
Odpady niebezpieczne
Odpady niebezpieczne wytwarzane są zarówno w sektorze gospodarczym jak i komunalnym.
Istotne zagrożenie dla środowiska stanowią odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach
domowych, często trafiające wraz ze strumieniem odpadów komunalnych na składowiska. Odpady te
powinny być zebrane selektywnie „u źródła”, czyli przez mieszkańców, a następnie przekazane do
Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), gdzie przyjmowany jest między innymi
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, lampy fluoroscencyjne, lub bezpośrednio
w punktach zbiórki tychże odpadów. Ponadto każdy podmiot sprzedający przedmioty zawierające
substancje niebezpieczne musi przyjąć tego rodzaju zużyte przedmioty, natomiast mieszkańcy są
zobowiązani je dostarczyć. Odpady niebezpieczne, przyjęte przez sprzedających, mogą być przez nich
przekazywane podmiotom, zajmującym się zbiórką, transportem i utylizacją tego rodzaju odpadów,
dysponującym aktualnym zezwoleniem, wydanym przez właściwy organ. Odpady niebezpieczne
z firm i zakładów produkcyjnych przekazywane są do utylizacji specjalistycznym firmom
posiadającym stosowne zezwolenia. W ramach rozwoju selektywnej zbiórki celem unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych opracowano system
ich gromadzenia i odbioru. Gmina nie organizuje zbiórki przeterminowanych leków. Mieszkańcy we
własnym zakresie oddają je do aptek. Mieszkańcy mogą również przekazywać bezpłatnie odpady
niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, bezpośrednio do GPZON
w Wardyniu Górnym.
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Tab.2.16. Zbieranie odpadów niebezpiecznych z sektora komunalnego
Lp.

Rodzaj odpadu

1.

Zużyte oleje

2.

Baterie małogabarytowe

3.

Przeterminowane leki

Miejsce zbierania
Stacja obsługi samochodów
Pojemniki na baterie rozstawione w
szkołach, Urzędzie Gminy
Apteki
Zbierany w sklepach oraz przez firmę

4.

Zużyty sprzęt elektryczny

odbierającą odpady komunalne ( w ramach

i elektroniczny

selektywnej zbiórki), a także na terenie
składowiska w Wardyniu Górnym.

Opakowania po środkach

5.

Jednostki handlu detalicznego

niebezpiecznych

Działania w zakresie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych w gminie należy ocenić
jako pozytywne.
Tab. 2.17 Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych do
wykorzystania dla potrzeb gminy Świdwin (źródło PPGO)
Lp. Nazwa podmiotu prowadzącego instalację

1.

2.

Rodzaje odpadów

Stosowane
metody

Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście

Zaolejona woda z

R15

S.A. ul. Bytomska 7, Szczecin

odwadniania olejów

Kemipol Sp. z.o.o, Kuźnicka 6, Police

Opakowania po substancjach

R14

niebezpiecznych
3.

Jednostka Wojskowa nr 3294, ul. Połczyńska 32,

Elektrolit z akumulatorów

D9

78-301 Świdwin

4.

Baltchem S.A., Zakłady Chemiczne w Szczecinie,

Odpady paliw ciekłych

R14

5.

ul. Ks. Kujota 9, Szczecin
Spółka Wodna „Międzyodrze”, ul. Przejazd 14,

Odpady olejowe

R14

Szczecin

53

6.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie, ul. Leśna 29,

Odpady medyczne

D10

Odpady medyczne

D10

Firma Usługowa Handlowo-Produkcyjna „Jantra”

Lampy fluorescencyjne,

R14

Sp. z.o.o, Przecław 58, Przecław

akumulatory, opakowania po

75-585 Koszalin
7.

Szpital Powiatowy w Białogardzie, ul. Szpitalna 7,
78-200 Białogard

8.

substancjach
niebezpiecznych
9.

10.

Zakłady Chemiczne Police S.A., ul. Kuźnicka 1,

Odpady z produkcji kwasów

Police

nieorganicznych

Hurtownia Elektryczna JANEX Regina Cąkała -

Odpady urządzeń

Koszalin

elektrycznych i

R14, D9

R14

elektronicznych,
11.

Sukces II Sp. z o. o. Kołobrzeg – oddział 5; 78-

Odpady urządzeń

300 Świdnin, Plac Jana Pawła II

elektrycznych i

R14

elektronicznych,
12.

ROL-MIX Spółka z o.o. Koszalin

Odpady urządzeń

R14

elektrycznych i
elektronicznych,
13.

Zakład Produkcyjno-Handlowy ABEX Andrzej

Odpady urządzeń

Buchowski

elektrycznych i

R14

elektronicznych,
14.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KOTECH

Odpady urządzeń

Zbigniew Korpal (zbieranie i przetwarzanie)

elektrycznych i

R14

elektronicznych,
15.

Odpady urządzeń

MARPOL Kaczmarek Sp.j. Czaplinek

elektrycznych i
elektronicznych,
chemicznych, akumulatory,
baterie

54

R14

16.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Odpady urządzeń

Czaplinek

elektrycznych i

R14

elektronicznych,
akumulatory, baterie

17.

PHU Rolgwar Sp. z.o.o ul. Gdyńska 28, Stargard

Akumulatory ołowiowe

R14

Akumulatory ołowiowe

R14

Andrzejczuk Sp. z.o.o, ul. Kwiatów Polskich 8,

Akumulatory ołowiowe,

R14

Zieleniewo

odpady paliw ciekłych

Ship Service ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa,

Odpady olejowe

R14, R15

Materiały zawierające azbest

D5

Materiały zawierające azbest

D5

Szczecińska Stocznia Remontowa „GRYFIA”

Odpady olejowe, odpady

D9

S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin

paliw ciekłych

BSC Ekopal Sp. Jawna ul. Smolańska 3, 70-026

Odpady produktów z

Szczecin

przemysłu chemicznego,

Szcz.
18.

Gryfskand Sp. z.o.o, Zakład nr 2, ul. Łużycka 74,
Gryfino

19.

20.

Zakład - Szczecin, ul. Dębogórska 19-22
21.

PPHU ABBA – EKOMED, sp. z o.o. ul.
Moniuszki 11/13, 87 – 100 Toruń

22.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

23.

24.

D9, D10

zużyte chemikalia, odpady
materiałów budowlanych
25.

„Eko-Myśl” Sp. z o. o. Dalsze 36,

Materiały zawierające azbest

74-300 Myślibórz
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D5

26.

U JANA AUTO-KOMIS Warsztat Sprzedaż

Demontaż zużytych

Części Zamiennych Jan Kurowski

pojazdów

Dobino 68,

R14

Powiat Wałcz.
27.

„AUTO ZŁOM – KUBA” Plac Orła Białego

Transport zużytych

1/6, w Połczynie-Zdroju,

pojazdów do stacji

R14

recyklingu
28.

Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki

Odpady urządzeń

Odpadami w Wardyniu Górnym

elektrycznych i

R14

elektronicznych, freony,
Akumulatory ołowiowe,
papa odpadowa

Zużyte baterie
Gmina Świdwin, we współpracy z Reba Organizacją Odzysku S.A. organizuje zbiórkę zużytych
baterii. Zbierane są one do pojemników przeznaczonych na ten cel., które umieszczone są w urzędzie
gminy oraz szkołach, a następnie przekazywane są dla organizacji odzysku oraz specjalistycznych
firm w celu poddania ich procesom odzysku.
Odbiór akumulatorów - zgodnie z art.20 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
i opłacie depozytowej sprzedawca detaliczny akumulatora kwasowo - ołowiowego jest zobowiązany
przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora, lub do pobrania opłaty depozytowej, jeżeli
przy sprzedaży kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora. Do 2009 r. wymogi dotyczące
nowych oraz zużytych baterii i akumulatorów w polskich przepisach prawnych regulowane były
różnymi przepisami i aktami rozmaitej rangi. Sytuację tę uporządkowała wprowadzona w życie
12 czerwca 2009 r. ustawa o bateriach i akumulatorach. Jest ona jednocześnie transpozycją dyrektywy
europejskiej do prawodawstwa polskiego.
Z informacji będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego (decyzje administracyjne zezwalające
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami) wynika, iż w sposób prawidłowy
następuje realizacja zadań w zakresie:
odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów,
zbierania tych odpadów przez jednostki handlu detalicznego.
Oleje odpadowe - znaczącą grupą odpadów niebezpiecznych są oleje odpadowe. Wśród tej grupy
dominują zaolejone wody pochodzące z odwadniania olejów w separatorach, oleje silnikowe,
przekładniowe

i smarowe,

emulsje

olejowe.

Odpady

olejowe

poddawane

są

odzyskowi

w specjalistycznych instalacjach. Oleje odpadowe odbierane są zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
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2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z późn. zm.) przez placówki handlowe
i usługowe - prowadzące odpowiednią działalność tj.: warsztaty mechaniki pojazdowej, stacje paliw
itp. Zbieranie tych odpadów prowadzone jest głównie w warsztatach samochodowych i stacjach paliw.
Wśród wytwórców olejów odpadowych znaczna większość nie ma możliwości poddawania ich
procesom odzysku, unieszkodliwienia czy spalenia z odzyskiem energii we własnym zakresie, co
w większości wynika z braku odpowiedniego urządzenia lub instalacji. Ponieważ w gminie Świdwin
oraz w powiecie świdwińskim nie ma instalacji służącej do unieszkodliwiania olejów odpadowych, są
one przekazywane innym uprawnionym podmiotom. Należy zaznaczyć, że podmioty zbierające oleje
odpadowe przekazują te odpady kolejnym przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność w zakresie
przetwarzania

olejów odpadowych

(niekoniecznie

z województwa

zachodniopomorskiego).

Większość olejów odpadowych z terenu województwa trafia do Rafinerii Jedlicze w Jedliczu, gdzie są
poddawane regeneracji.
PCB
Z

uwagi

na

konieczność

całkowitego

usunięcia

urządzeń

zawierających

PCB

z końcem roku 2010, przewidywany jest wzrost ilości odpadów tej grupy. Urządzenia lub instalacje,
zawierające lub mogące zawierać PCB, poddawane są przeglądom w celu stwierdzenia obecności
PCB, oznaczenia ich zawartości oraz oznakowania. Urządzenia, które poddane zostały dekontaminacji
dopuszczone są do dalszego wykorzystywania po ich oznakowaniu. W ramach realizacji zadań
dotyczących odpadów zawierających PCB podejmowanie działań należy do obowiązków
przedsiębiorców – użytkowników i administracji wojewódzkiej.
Wycofane z eksploatacji pojazdy
Pojazdy, które zostały wycofane z eksploatacji są zagrożeniem dla środowiska ze względu na
zawarte w nich różnego rodzaju szkodliwe substancje takie jak: oleje, płyny chłodnicze, akumulatory,
zużyte opony, tworzywa sztuczne itp. Znaczna większość elementów znajdujących się w wycofanych
z eksploatacji pojazdach ma wartość surowcową i nadaje się do ponownego wykorzystania. Dlatego
też niezbędne jest poddanie recyklingowi wydzielonych elementów z tych pojazdów. Pojazd
wycofany z eksploatacji jest odpadem kwalifikowanym w katalogu odpadów jako odpad
niebezpieczny o kodzie 16 01 04 *. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie
Świdwin właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji obowiązany jest do przekazania go wyłącznie
do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania
pojazdów. Obecnie na terenie gminy nie ma punktu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, jest to możliwe jedynie na terenie sąsiednich gmin. W gminie Połczyn Zdrój jest to
firma „AUTO ZŁOM – KUBA” (Plac Orła Białego 1/6). Zgodnie z decyzją z dn. 06. 03. 2009 r.
Starostwa Powiatowego w Świdwinie firma ta posiada zezwolenie na zbieranie odpadów,
w tym na zbieranie zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów. Zebrane odpady
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przekazywane będą specjalistycznym firmom, które posiadają stosowne zezwolenia odpowiedniego
organu z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwiania.

Rys. 2.2. Rozmieszczenie stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych
z eksploatacji w województwie zachodniopomorskim
Sprzęt elektryczny i elektroniczny
Obowiązki w zakresie zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego ciążą zarówno na wprowadzających produkty jak i na użytkownikach tych urządzeń.
Ustawa nakłada także obowiązek opłaty produktowej na podmioty wprowadzające przedmiotowy
sprzęt, w przypadku nie osiągnięcia określonych poziomów zbierania, odzysku, w tym recyklingu.
Użytkownikom sprzętu elektronicznego i elektrycznego zabroniono umieszczanie zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem z innymi odpadami komunalnymi. Stąd też niezbędne jest
ustanowienie systemów umożliwiających posiadaczom końcowym zwrot takich odpadów i to zadanie
w głównej mierze należeć będzie do producentów sprzętu.
Ponadto sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu
przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie
większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeśli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Sprzęt
elektryczny i elektroniczny przekazywany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w
zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Na terenie gminy nie ma
takiego zakładu. Według Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami najbliżej położonym zakładem
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przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych KOTECH Zbigniew Korpal w Szczecinku. Instalacja i urządzenia służące do odzysku
i unieszkodliwiania to kompletne stanowiska ręcznego demontażu sprzętu AGD/RTV wraz z
podręcznym sprzętem do miejscowego neutralizowania wycieków substancji niebezpiecznych, oraz
linia do komprymowania wydzielonych odpadów (cięcie, zgniatanie, pakowanie). Stosuje się metodę
odzysku i unieszkodliwiania R14.
W PUT KOTECH przetwarzane są następujące rodzaje sprzętu:
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
4. Sprzęt audiowizualny
5. Sprzęt oświetleniowy
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne,
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
8. Przyrządy medyczne
9. Przyrządy do nadzoru i kontroli
10. Automaty do wydawania
Odpady wielkogabarytowe
Od 21 listopada 2009 r. sukcesywnie wdrażany jest system bezpłatnej zbiórki odpadów
wielkogabarytowych. Zbiórce podlegają: stare meble, odpady RTV, AGD, opony. Zbiórka cieszy się
ogromnym powodzeniem. Odpady te odbierane są przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKOFIUK z Połczyna-Zdroju.
Odpady zawierające azbest (w postaci pokryć dachowych i ściennych przeznaczonych do
usunięcia).Demontaż wyrobów zawierających azbest nierozerwalnie związany jest z procesem
powstawania odpadów. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest należy do
właściciela nieruchomości. Jednak poważną przeszkodą jest brak środków finansowych, co
uniemożliwia

większości

właścicielom

nieruchomości

podejmowanie

działań

związanych

z usuwaniem azbestu, który występuje między innymi w płytach eternitowych pokrywających dachy
budynków. Jednym ze sposobów przyspieszenia przez mieszkańców procesu usuwania wyrobów
zawierających azbest i jednocześnie zabezpieczenia środowiska przed zagrożeniem spowodowanym
nieodpowiednim postępowaniem z odpadami zawierającymi azbest jest pomoc w sfinansowaniu ze
źródeł zewnętrznych np. kosztów usuwania, transportu i unieszkodliwiania powstałych przy tym
odpadów. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie transportu odpadów jest obowiązany
uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów wydaje starosta. Realizując PGO dla gminy Świdwin opracowano
program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Świdwin.
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Na terenie gminy zinwentaryzowano 2258,198 Mg azbestu. Gmina Świdwin planuje całkowicie
sfinansować koszty załadunku, transportu, składowania i utylizacji dla azbestu zabranego
z nieruchomości. Realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy została przełożona w czasie
ze względu na brak środków finansowych
Środki ochrony roślin (pestycydy)
Pestycydy należą do grupy związków chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinnego)
i syntetycznego stosowanych do niszczenia pasożytów i zwalczania chorób roślin. Kwestie związaną
z gospodarką odpadami opakowaniowymi reguluje ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek
odbierania, za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów na własny koszt
opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po tych substancjach. Powyższa ustawa
powinna przyczynić się do zlikwidowania występującej w ubiegłych latach sytuacji, kiedy na
składowiska odpadów komunalnych trafiały odpady opakowaniowe po środkach ochrony roślin.
Istniejący Mogilnik w Wierzbnicy został zlikwidowany w 2010 roku.
Komunalne osady ściekowe i odpady płynne
W roku 2009 w gminie Świdwin funkcjonowało 6 komunalnych oczyszczalni ścieków. W roku
2008 wytworzono 4 Mg osadów ściekowych, które zostały w 100% wykorzystane do rekultywacji.

Tab 2.18. Wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Świdwin w latach 2004 -2009 (dane GUS)
Wskaźnik

Stan

Stan

Stan

Stan

Stan

Stan

[Mg]

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r

2008 r

2009 r

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

4

Lp.

1.
2.

Osady wytworzone w
ciągu roku
Osady ściekowe stosowane
do rekultywacji terenów, w
tym gruntów na cele rolne
w Mg

Na terenie gminy obserwuje się wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych na cele
określone w art. 43 ustawy o odpadach:
w rolnictwie,
do rekultywacji terenów,
do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.
Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych w powyższych celach, nastąpiło w procesach
odzysku: R10- poprzez rozprowadzanie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby
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lub rekultywacji gleby i ziemi oraz w innych działaniach prowadzących do wykorzystania odpadów
w całości lub części – R14.
Odpady płynne
Na odbiór odpadów płynnych pozwolenie mają:
Spółdzielnia Eksploatacyjna „MEWA” w Klępczewie, 78-312 Lekowo,
ZUK w Świdwinie, ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin,
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Cmentarna, 78-300 Świdwin,
Nieczystości płynne wywożone są na wyznaczone punkty zlewne.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w budownictwie mieszkaniowym,
zarówno na etapie budowy, jak i wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac
rozbiórkowych.

Źródła

ich

powstawania

są

rozproszone,

co

powoduje

trudności

z oszacowaniem ilości ich wytwarzania.
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na
zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady komunalne pojemnika na zlecenie i koszt
wytwórcy odpadów. Ponadto odpady budowlane i odpady z remontów powinny być deponowane
w Stacji Recyklingu Zakładu Gospodarki Odpadami MPGO. Odpowiedzialność za przekazanie tych
odpadów do Stacji Recyklingu ponosi wykonawca robót. Zużyte materiały budowlane, zawierające
azbest, (np. eternit), winny być staraniem i na koszt władającego nieruchomością przetransportowane
przez uprawniony podmiot na składowisko odpadów niebezpiecznych, w którym znajduje się kwatera
do składowania wyrobów azbestowych
4. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI.
Niżej prezentowane problemy zostały zaobserwowane w trakcie opracowywania planu.
Odpady komunalne:
Odpady ulegające biodegradacji
Brak selektywnego zbierania i odbierania odpadów ulegających biodegradacji.
Odpady pozostałe w strumieniu odpadów komunalnych
- Porzucanie zmieszanych odpadów komunalnych na tzw. „dzikich składowiskach”;
- Wciąż niewystarczająca świadomość ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie działań
służących poprawie gospodarki odpadami komunalnymi.
Odpady niebezpieczne:
Niewystarczająca częstotliwość selektywnego zbierania i odbierania odpadów elektrycznych
i elektronicznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.
Oleje odpadowe
Niski poziom selektywnego zbierania olejów odpadowych z gospodarstw domowych
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i warsztatów samochodowych.
Zużyte baterie i akumulatory
Niski poziom zbierania małogabarytowych baterii z gospodarstw domowych.
Pojazdy wycofane z eksploatacji
Brak na terenie gminy punktu przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji stwarza
zagrożenie niekontrolowanego demontażu pojazdów poza stacjami przeznaczonymi do tego
celu.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Funkcjonujący system zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie
gwarantuje osiągnięcia założonych wskaźników ze względu na zbyt rzadko organizowaną
przez Urząd Gminy zbiórkę. Stwarza to zagrożenie niekontrolowanego umieszczania
niebezpiecznych odpadów w strumieniu odpadów komunalnych ze względu na chęć
szybkiego ich pozbycia się przez mieszkańców.
Odpady zawierające azbest
Powolny proces usuwania wyrobów zawierających azbest.
Odpady pozostałe:
Zużyte opony
Spalanie części zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu.
Odpady wielkogabarytowe
Niewystarczająca

częstotliwość

selektywnego

zbierania

i

odbierania

odpadów

wielkogabarytowych.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej
Odpady z tej grupy nie zawsze są zbierane w sposób selektywny, umożliwiający ich
zagospodarowanie.
ROZDZIAŁ III. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI.
1. PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ W GRUPIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH
1.1. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE.
Prognozy demograficzne do roku 2016 przewidują niewielkie zmiany zaludnienia w gminie
Prognozy te zakładają systematyczny niewielki spadek liczby ludności w gminie Świdwin.
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Tab. 3.1. Obliczenie wskaźnika przyrostu ludności w latach 2006 – 2009 w gminie Świdwin.
Jednostka

2006

2007

2008

2009 Wartość
średnia
z 2 ostatnich
lat

Ludność - ogółem – stan na 31.XII

osoba

6193

6174

6140

6160

6150

Przyrost ludności

osoba

-

-19

-34

20

-7

Przyrost ludności

[%]

-

-0,55

0,33

-0,11

Lata

- 0,31

Tab. 3.2. Obliczenie przyrostu ludności w latach 2009 – 2018 w gminie Świdwin na podstawie
obliczonego wskaźnika.
Lata

Jednostka 2009

Ludność

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2018*

osoba

6160

6180

6173

6166

6159

6152

6145

6138

[%]

0,33

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

20

-7

-7

-7

-7

-7

-7

-7

(stan na koniec
roku)
Przyrost
ludności
Przyrost

osoba

ludności
*Założono zmniejszenie przyrostu w ostatnich latach z uwagi na duży stopień niepewności i
nieprzewidywalność relacji ekonomicznych, PKB, itp. danych.
1.2. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE WYTWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Przygotowując prognozy zmian strumieni odpadów posłużono się wskaźnikami prognostycznymi
zamieszczonymi w KPGO 2010: liniowy wskaźnik wzrostu ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych wzrastający o 1% rocznie, który w odniesieniu do mieszkańców gminy Świdwin,
przy wskaźniku odnotowanym w 2009 r. na poziomie 90,6 kg/mieszkańca/rok będzie wynosił:
99,66 kg/mieszk./rok w roku 2010 (+1% w stosunku do roku 2009),
100,66 kg/mieszk./rok w roku 2011 (+1% w stosunku do roku 2010),
101,66 kg/mieszk./rok w roku 2012 (+1% w stosunku do roku 2011),
102,67 kg/mieszk./rok w roku 2013 (+1% w stosunku do roku 2012),
103,71 kg/mieszk./rok w roku 2014 (+1% w stosunku do roku 2013),
104,74 kg/mieszk./rok w roku 2015 (+1% w stosunku do roku 2014),
105,79 kg/mieszk./rok w roku 2016 (+1% w stosunku do roku 2015).
Przyjmuje się, że wskaźnik z roku 2016 można przyjąć dla lat następnych z uwagi na nieznany
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trend w zakresie proporcjonalności przyrostu odpadów. W aktualizowanym za 4 lata PGO należy
ponownie dokonać obliczeń ilości odpadów na jednego mieszkańca. Przyjęto, że docelowo w 2018
roku wskaźnik nie przekroczy 105,79 kg/mieszkańca
Rozważając trendy zmian składu odpadów komunalnych – przyjęto za Krajowym Planem Gospodarki
Odpadami 2010, następujące założenia:
nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów
komunalnych,
wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie
5%

w

okresach

5

letnich,

czyli

1%

rocznie,

poza

analizami

wynikającymi

z KPGO 2010 jest to uzasadnione m.in., założeniem, że do 2015 roku usługami zostanie
objętych 100% mieszkańców gminy (obecnie obejmuje ok. 90%),
Zakładany jest stały, systematyczny wzrost ilości wytwarzanych odpadów, związany ze
zwiększaniem się ilości wytwarzanych przez jednego mieszkańca. Z uwagi na zakładany rozwój
gospodarowania odpadami, jak również dalszy rozwój systemów segregacji odpadów u źródła,
stałemu zmniejszaniu ulegać będzie ilość odpadów składowanych.
Tab.3.3. Prognozy zmian w zakresie wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze gminy
Świdwin
Wytwarzanie odpadów komunalnych (Mg)

Lp.
ROK BAZOWY
1.

PROGNOZY

2009

2010

2013

2018

558,1

615,9

632,3

649,3

Priorytetowymi celami w gospodarce odpadami komunalnymi jest:
Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Świdwin zorganizowanym systemem zbierania
odpadów.
Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Świdwin systemem selektywnego zbierania
odpadów najpóźniej do końca roku 2011.
Redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji , tak aby nie było składowanych:
w 2010 roku więcej niż 75%
w 2013 roku więcej niż 50%,
w 2020 roku więcej niż 35%,
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO).
Redukcja

masy

składowanych

odpadów

komunalnych

do

maksimum

wytworzonych odpadów do końca 2014 roku. (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO).
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85%

Tab3.4. Liczba ludności gminy Świdwin w 1995 roku (GUS)- według miejsca zamieszkania
Ludność 1995

ogółem [osoba]
6359

Na koniec 1995 roku gminę Świdwin zamieszkiwało 6359 osób. Według KPGO ilość
wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w 1995 r. na mieszkańca miasta wynosiło 155
kg/rok, a na mieszkańca wsi 47 kg/rok. Gmina Świdwin jest gminą wiejską.. W związku z tym liczba
wytworzonych odpadów biodegradowalnych w 1995 roku wynosiła 298,87 Mg.
Ilość odpadów ulegających biodegradacji, tak aby nie było składowanych:
w 2010 roku więcej niż 0,75 x 298,87 Mg. = 224,15 Mg.
w 2013 roku więcej niż 0,50 x 298,87 Mg. = 149,43 Mg.
w 2020 roku więcej niż 0,35 x 298,87 Mg. = 104,60 Mg.
W

przypadku

wykonania

zakładanych

prognoz

selektywnego

zbierania

odpadów

opakowaniowych i poddania strumienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji procesom
odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem, będzie można, osiągnąć zakładane wskaźniki
dotyczące ilości unieszkodliwianych odpadów komunalnych poprzez składowanie.
Osiągnięcie założonego w planie zmniejszenia poziomów składowania odpadów ulegających
biodegradacji, w obecnej sytuacji nie będzie wymagało podniesienia efektywności zbierania odpadów
komunalnych tym bardziej, że do strumienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji można
zaliczyć selektywnie zbierane odpady opakowaniowe wytwarzane na bazie papieru.
Tab. 3.5. Ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w latach 2009 - 2018.
Lp.
1.
2.

3.

2009

2010

2013

2018

[Mg]

[Mg]

[Mg]

[Mg]

78,33

86,41

88,71

91,09

18,70

20,63

21,18

21,75

173,073

190,93

196,01

201,28

270,10

297,97

305,90

314,12

Nazwa
Papier i tektura zbierane selektywnie
Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych)
zbierane selektywnie
Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w
strumień zmieszanych odpadów komunalnych
Razem
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Tab. 3.6. Prognoza strumieni wytwarzanych odpadów komunalnych dla gminy Świdwin na lata 2010
– 2018 (obliczenia własne).
udział

Strumienie
odpadów

[%]

komunalnych
14,03 Papier i tektura
5,52 Szkło
31,00 Odpady organiczne
3,35 Tekstylia
Odpady

0,36

Ilości w poszczególnych latach [Mg]
ROK BAZOWY
PROGNOZY
2009
2010
2013

2018

78,33

86,41

88,71

91,09

30,81

33,99

34,90

35,84

173,073

190,93

196,01

201,28

18,70

20,63

21,18

21,75

2,009

2,21

2,27

2,33

5,08

5,60

5,75

5,90

91,05

100,45

103,12

105,90

16,13

17,80

18,27

18,76

19,42

21,43

22,00

22,59

18,03

19,89

20,42

20,97

19,81

21,86

22,44

23,05

85,81

94,66

97,18

99,7

558,3

615,9

632,3

649,3

niebezpieczne

0,91 Drewno
16,31 Tworzywa sztuczne
2,89 Metale
Odpady inertne (z tej
3,48 grupy gleba
i kamienie, porcelana,
żwir, popiół itp.)
Kompozyty (np.,
z laminatów

3,23

poliestrowo-szklanych
oraz opakowań
wielomateriałowych)
Odpady komunalne

3,55

niewymienione
w innych podgrupach

15,37 Frakcja drobna
Razem

W związku z systematycznym wzrostem poziomu segregacji odpadów ilość składowanych
odpadów tej grupy powinna ulegać zmniejszeniu. Jednocześnie można założyć, że ilość wytwarzanych
odpadów opakowaniowych będzie rosła zgodnie z prognozami zawartymi w KPGO 2010.
Przyjmuje się, że ilość odpadów opakowaniowych będzie rosła w następującym tempie w stosunku do
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odpadów wytworzonych w 2009 roku:
- do 2014 - 1,1 % rocznie,
- po 2014 - 0,7 % rocznie.
Wynika to w głównej mierze z założeń zawartych w KPGO 2010, iż w latach 2008 - 2016 nie
będzie znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Ponadto oczekuje się wiele
pozytywnych zmian w zakresie zwiększenia wielokrotności wykorzystania wprowadzonych już do
obrotu opakowań.
Odpady opakowaniowe i poużytkowe
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U z 2007r. Nr 109, poz. 752)
w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
określa w/w poziomy w poszczególnych latach aż do roku 2014.
Tabela. 3.7. Wymagane roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.
Lp.

Rodzaj
opakowania lub
produktu,
z którego powstał

Rodzaj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

działania

[% ]

[% ]

[% ]

[% ]

[% ]

[% ]

odzysk

51

53

55

57

58

60

recykling

30

35

40

45

50

55

17

18

19

20

21,5

22,5

recykling

43

45

47

48

49

50

recykling

29

33

37

42

46

50

recykling

50

52

54

56

58

60

recykling

41

43

46

49

55

60

recykling

15

15

15

15

15

15

odpad:
1

2

opakowania razem
opakowania
z tworzyw
sztucznych

3

4

recykling

1)

opakowania
z aluminium
opakowania ze stali,
w tym
z blachy stalowej

5

opakowania
z papieru
i tektury
opakowania ze

6

szkła
gospodarczego,
poza ampułkami

7

opakowania
z drewna

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
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Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi oraz opakowań po
środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych
1)
-Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt
wykonany z tworzywa sztucznego
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Przyjmuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów tej grupy na poziomie 3% rocznie (KPGO
2010). Od 2008 roku przyjmuje się osiągnięcie poziomu zbierania wynoszącego minimum
4 kg/mieszkańca/rok. Liczba mieszkańców wytwarzających odpady w gminie Świdwin to 6160 osoby
(stan na koniec 2009 roku wg GUS). Ogólny wskaźnik masowy [kg/M/rok] planistyczny wyniesie:
6160 x 4 kg/mieszkańca = 2464 kg (2,46 Mg).

ROZDZIAŁ IV. CELE DZIAŁAŃ ORAZ KRÓTKO I DŁUGOOKRESOWE KIERUNKI
DZIAŁAŃ
Przedmiotowy plan jest dokumentem strategicznym, w którym zostały uwzględnione krajowe
cele i działania regionalne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, które dotyczą okresu 20112014 oraz perspektywicznie okresu 2014-2018. Wyznaczone dla gminy Świdwin cele, oraz działania
w zakresie usprawnienia gospodarki odpadami są zgodne z celami wyznaczonym dla powiatu
świdwińskiego i służą zapewnieniu ochrony środowiska na terenie gminy
Osiągniecie tych celów będzie możliwe poprzez zapobieganie i minimalizację ilości
wytwarzanych odpadów, wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych oraz
ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych, a w następnej kolejności poddanie ich procesom
odzysku i unieszkodliwiania.
1. CELE GŁÓWNE
Zwiększenie udziału odzysku z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
Zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji.
Zapobieganie powstawania nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy.
Modernizacja

systemu

odzysku

i

unieszkodliwiania

zużytego

sprzętu

elektrycznego

i elektronicznego jak również zużytych baterii i akumulatorów w celu wyeliminowania ich ze
składowania.
2. CELE SZCZEGÓŁOWE
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie.
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Podjęcie współpracy z firmami w zakresie selektywnego zbierania odpadów z remontów,
budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby
osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.
Usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku oraz zwiększenie udziału
odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem.
Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest również określenie harmonogramu działań dla gminy
Świdwin wraz z terminami ich osiągnięcia w perspektywie krótkookresowej i długookresowej
 Odpady komunalne
Cele krótkookresowe na lata 2011 - 2014
1. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
dla którego minimalne wymagania określono w KPGO 2010.
2. Objęcie

zorganizowanym

systemem

odbierania

odpadów

komunalnych

wszystkich

mieszkańców gminy.
3. Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów.
4. Wspieranie działań w zakresie ograniczenia kierowania na składowisko odpadów
komunalnych niesegregowanych i nieprzetworzonych.
Cele długookresowe na lata 2015 – 2018
1. Intensyfikacja i doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem
frakcji:
- opakowaniowych surowców wtórnych (papieru i tektury, szkła, tworzyw
sztucznych, metali),
- odpadów niebezpiecznych,
- odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i poremontowych,
- odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
- odpadów biodegradowlanych.
2. Ograniczanie masy odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez składowanie do
poziomu 85% odpadów wytwarzanych w 2014 r. i 80% wytwarzanych w 2018 roku.
( w stosunku do 1995 roku.
3. Wzrost świadomości mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.
4. Doskonalenie systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie.
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 Odpady ulegające biodegradacji
Cele krótkookresowe na lata 2011-2014
1. Wdrażanie selektywne zbierania odpadów ulegających biodegradacji i przetwarzania ich na
kompost w kompostownikach przydomowych.
2. Zmniejszanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska w 2013 roku do nie więcej niż 50% całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku;
Cele długookresowe na lata 2014 – 2018
1. Doskonalenie

systemu

selektywnego

zbierania

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji i przetwarzania ich na kompost w kompostownikach przydomowych.
2. Zmniejszanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska w 2018 roku do nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających

biodegradacji

w

stosunku

do

masy

tych

odpadów

wytworzonych

w 1995 roku.
 Odpady niebezpieczne (w tym sprzęt elektryczny i elektroniczny, azbest)
Cele krótkookresowe na lata 2011-2014
1. Rozbudowa systemu selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego
i

elektronicznego

(osiągnięcie

poziomu

selektywnego

zbierania

zużytego

sprzętu

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości, co
najmniej 4 kg/mieszkańca/rok).
2. Zwiększenie ilości pojemników do zbiórki baterii, wprowadzenie i wskazanie miejsc zbiórki
innych odpadów niebezpiecznych.
3. Edukacja

ekologiczna

mieszkańców

gminy

w

zakresie

zagrożeń,

jakie

stwarza

niekontrolowane przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska.
4. Sukcesywne usuwane z gospodarstw domowych i innych obiektów budowlanych, w oparciu
o istniejący program unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
5. Stwarzanie możliwości częściowego finansowania kosztów związanych z usuwaniem azbestu
z otoczenia.
6. Inicjowanie i ułatwienie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.
Cele długookresowe na lata 2014 – 2018
1. Kontynuowanie selektywnego zbierania i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w celu osiągnięcia założonych poziomów odzysku i recyklingu.
2. Kontynuowanie selektywnego zbierania innych odpadów niebezpiecznych w ramach
gospodarowania odpadami
3. Kontynuowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z otoczenia.
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 Odpady opakowaniowe
Cele krótkookresowe na lata 2011 – 2014
1. Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych w celu poddania ich procesom odzysku
i recyklingu.
2. Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych
3. Objęcie selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych wszystkich mieszkańców gminy
(współpraca z organizacjami odzysku i transportu).
4. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów o dodatkowe frakcje.
Cele długookresowe na lata 2015 – 2018
1. Kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w celu zapewnienia
osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku i recyklingu.
2. Poprawa funkcjonowania systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
z prowadzeniem monitoringu.
3. Kontynuacja działań edukacyjno-informacyjnych dla zapobiegania powstawania odpadów
opakowaniowych, propagujących odzysk i recykling.
4. Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku dla rozwoju i rozszerzania systemów
zbiórki odpadów opakowaniowych.
 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
drogowej
Cele krótkookresowe na lata 2011 - 2014
1. Wsparcie selektywnego zbierania tego typu odpadów w oparciu o stacjonarne i mobilne
punkty zbierania, w celu osiągnięcia w 2018 roku 50% odzysku.
Cele długookresowe na lata 2015 – 2018
1. Kontynuowanie selektywnego zbierania tego rodzaju odpadów w celu osiągnięcia w 2018
roku 80% odzysku.
 Komunalne osady ściekowe
Cele krótkookresowe na lata 2011 - 2014
1. Sukcesywne wdrażanie unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych
przez mieszkańców gminy Świdwin poprzez kompostowanie lub wykorzystanie do
rekultywacji terenów zdegradowanych oraz składowiska odpadów komunalnych.
Cele długookresowe na lata 2015 – 2018
2. Kontynuowanie metody unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych poprzez
wykorzystanie do rekultywacji terenów zdegradowanych oraz składowiska odpadów
komunalnych lub ewentualne kompostowanie.
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3. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SYTUACJI

W

ZAKRESIE

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami w rozdziale uwzględniono następujące rodzaje działań:
- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,
- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko,
- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
kierowanych na składowiska odpadów.
3.1 INFORMACJA I EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIDWIN
Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczania ich ilości
koncentrują się głównie wokół edukacji mieszkańców gminy w zakresie negatywnego oddziaływania
odpadów na środowisko przyrodnicze oraz zasad prawidłowej gospodarki odpadami. Można to
osiągnąć poprzez:
Edukację dzieci;
Organizację akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
(omówienie zasad funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów, w szczególności
zasad

selektywnej

pedagogicznych,

zbiórki

odpadów

przedsiębiorstw

komunalnych

odbierających

przy

odpady),

współudziale
współpraca

z

placówek
ośrodkami

edukacyjnymi (min. w Lipiu).
Kontynuację cyklicznej akcji „Sprzątanie Świata”, opracowanie materiałów nt. systemu
zagospodarowania odpadów w gminie dla pedagogów, w formie pozwalającej na
przygotowanie lekcji w szkołach.
Edukację dorosłych;
Organizację akcji edukacyjno-informacyjnej, festynów ekologicznych z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi (omówienie zasad funkcjonowania systemu zagospodarowania
odpadów, w szczególności zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) przy
współudziale przedsiębiorstw odbierających odpady np. rozpowszechnianie folderów/ulotek
informacyjnych, informacji medialnych nt. obowiązków właścicieli nieruchomości oraz
działającego systemu zbiórki na terenie gminy,
Bieżące udostępnianie informacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi mieszkańcom
gminy (udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej, oraz w sposób zwyczajowo
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przyjęty, informacji o znajdujących się na jej terenie podmiotach zbierających zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady problemowe i niebezpieczne).
Realizacja planowanej strategii gospodarowania odpadami w dużej mierze zależy od
świadomości, aktywności i zmiany nawyków mieszkańców gminy. Potrzebne zatem jest wskazanie
celu, którego realizacja wymusi konieczność wprowadzenia zaproponowanych w planie zmian
w życie. Sukces realizacji planu w dużym stopniu zależeć będzie od przeprowadzenia skutecznej
kampanii informacyjno - edukacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkańców gminy. Edukacja
ekologiczna, powinna więc docierać do wszystkich grup wiekowych i społecznych. W związku z tym,
ważne jest znalezienie odpowiedniej formy i środków przekazu tak, by w sposób skuteczny przekazać
informację ekologiczną. Należy również prowadzić odpowiednie działania, których celem jest zmiana
dotychczasowego postępowania mieszkańców gminy w sferze konsumpcji i postępowania
z odpadami.
Celem realizowanej kampanii ekologicznej powinno być:
nauczanie podstaw zrównoważonego użytkowania środowiska i sposobów jego ochrony,
kreowanie zachowań zmierzających do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody
i maksymalnej ich ochrony,
przekazanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej norm środowiskowych,
utrwalanie nawyków tak zwanej kultury ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za
środowisko naturalne,
nauczanie o zależnościach między stanem środowiska a jakością życia mieszkańców.
Cele bezpośrednie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami powinny obejmować:
uświadomienie

zagrożeń

związanych

z

odpadami

powstającymi

w gospodarstwach domowych,
kształtowanie

przekonania

o

nieefektywności

stosowanych

dotychczas

metod

postępowania z odpadami,
kształtowanie przekonania, że najlepszymi metodami rozwiązania problemu odpadów jest
zmniejszenie ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych oraz ich
segregacja, recykling i kompostowanie,
uzyskanie wśród mieszkańców akceptacji społecznej dotyczącej podejmowanych
przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami,
zapoznanie mieszkańców, z cyklem „życia” odpadów oraz opłatami związanymi
z gospodarką odpadami i obowiązkami jakie ciążą na wytwórcach odpadów.
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3.2 DŁUGOOKRESOWE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Tab.4.1. Działania długookresowe w zakresie odpadów komunalnych 2011 - 2018
Lp.
Rodzaj i zakres działań
Jednostka
Lata realizacji
administracyjna

działań

odpowiedzialna za
realizację
1.

Wdrożenie efektywnych systemów zbierania
i zagospodarowania odpadów ulegających

Gmina, firma

2011 - 2018

wywozowa

biodegradacji.
2.

Rozważenie możliwości zwiększenia ilości

Gmina

2011 - 2012

organizowanych akcji zbiorki odpadów
niebezpiecznych i wielkogabarytowych na
terenie gminy Świdwin.
3.

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów
zbierania małogabarytowych zużytych baterii

Gmina, firma
wywozowa

2011 - 2012

i akumulatorów z gospodarstw domowych.
4.

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów
zbierania olejów odpadowych od
przedsiębiorców i gospodarstw domowych.

5.

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów
zbierania z gospodarstw domowych zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

6.

Inicjowanie akcji informacyjno - edukacyjnych
dotyczących selektywnego zbierania odpadów

Starostwo, firma
wywozowa

Gmina, firma
wywozowa
Gmina, firma

2011 - 2012

2011 - 2013

2011 - 2018

wywozowa

opakowaniowych i ulegających biodegradacji.
7.

Efektywne informowanie społeczeństwa o

Gmina

2011 - 2018

Wójt

2011 - 2018

Gmina

2011 - 2018

organizowanych akcjach z zakresu
organizowanych przez gminę zbiórek odpadów
8.

Kontrola umów na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i podmiotów gospodarczych

9.

Koordynacja i rozbudowa działań wdrażania
systemu - selektywnego zbierania
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i odbierania odpadów komunalnych
10.

Informowanie społeczności lokalnych

Gmina

2010 - 2018

o korzyściach przydomowego kompostowania
odpadów
11.

12.

Współdziałanie w zakresie pozyskiwania

Gmina, firma

zużytych opon z gospodarstw domowych

wywozowa

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów
pozyskiwania odpadów z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych.

13.

Współdziałanie przy wdrażaniu kompostowania
lub wykorzystania do rekultywacji osadów
ściekowych

Gmina, firma
wywozowa

2010 - 2013

2010 - 2013

Gmina,
Firma eksploatująca
oczyszczalnię

2011 – 2018

ścieków
14.

Dążenie do obniżenia cen za wywózkę odpadów
zbieranych selektywnie.

15.

wywozowa

Monitorowanie procesu usuwania wyrobów
zawierających azbest ze środowiska.

16.

17.

Gmina, firma

Gmina

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów

Gmina, mieszkańcy

zawierających azbest.

– właściciele posesji

Organizacja akcji informacyjnych skierowanych

2011 – 2018
2011 – 2018

2011 – 2018

Gmina

2011 – 2018

Gmina

2011 - 2018

Gmina

2011 – 2018

Gmina,

2011 - 2018

Gmina,

2011 – 2018

do posiadaczy wyrobów zawierających azbest.
18.

Bieżąca aktualizacja bazy danych dotyczącej
wyrobów zawierających azbest.

19.

Wskazywanie możliwości finansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest.

20.

Prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych skierowanych do posiadaczy
wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa
domowego.

21.

Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych
w wydanych zezwoleniach podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz odzysku
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i unieszkodliwiania odpadów

22.

Aktualizacja planu gospodarki odpadami

23.

Sporządzanie sprawozdania z realizacji
powiatowego i gminnych planów gospodarki

Gmina

2015 i 2018

Gmina

co 2 lata

odpadami

3.3 KRÓTKOOKRESOWE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Tab. 4.2. Działania krótkoterminowe 2011 – 2014 w zakresie odpadów komunalnych i podobnych –
Wariant I i wariant II.
Rodzaj i zakres działań
Lp.

Jednostka
administracyjna
odpowiedzialna za
realizację

Lata realizacji
działań

Gmina

2011 - 2012

Gmina, firma
wywozowa

2011 - 2013

Gmina, firma
wywozowa

2011 - 2014

Gmina

2011

Gmina, firma
wywozowa

2011 - 2014

WARIANT I
Aktualizacja regulaminu utrzymania czystości
1.

i porządku na terenie gminy i dostosowanie
zawartych w nim przepisów do Planu
Gospodarki Odpadami
Objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym

2.

systemem zbiorki odpadów
Edukacje społeczeństwa w zakresie gospodarki

3.

odpadami oraz szkodliwości niesegregowania
odpadów niebezpiecznych
Zwiększenie dostępności informacji o systemie

4.

gospodarki odpadami
Selektywna zbiórka surowców wtórnych

5.

(wprowadzenie selektywnej zbiórki
makulatury we wszystkich miejscowościach
gminy)

6.

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów
zbierania małogabarytowych zużytych baterii
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Gmina, firma
wywozowa

2011 - 2014

i akumulatorów z gospodarstw domowych
Likwidacja dzikich składowisk oraz transport
7.

i unieszkodliwianie zebranych z nich odpadów

Gmina

2011 - 2014

Gmina

2011 - 2014

Gmina, firma
wywozowa

2011 - 2014

Ulepszenie systemu określania lokalizacji
8.

dzikich składowisk
Sprzątanie ulic, placów i przystanków.

9.

Usuwanie zwłok zwierzęcych.
Porządkowanie terenów gminnych.
Odbiór odpadów z obiektów komunalnych.
Koordynowanie akcji wymiany pokryć

10.

Gmina,

eternitowych, dofinansowywanie

2011 - 2014

unieszkodliwiania odpadów eternitu
Inicjowanie akcji informacyjno edukacyjnych
11.

dotyczących selektywnego zbierania odpadów

Gmina,
2011 - 2014

opakowaniowych
12.

Monitorowanie procesu usuwania wyrobów
zawierających azbest ze środowiska.

13.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest.

Gmina,

2011 - 2014

Właściciele
nieruchomości

2011 - 2014

Gmina,

2011 - 2014

Gmina

2013

Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych
14.

w wydanych zezwoleniach podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
Sporządzanie sprawozdania z realizacji

15.

gminnego planów gospodarki odpadami

WARIANT II – (Wariant I + dodatkowo pozycje jak niżej)
Zbiórka selektywna odpadów
16.

Gmina i firma
wywozowe

biodegradowalnych
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2011 - 2013

Zbiórka i unieszkodliwianie
przeterminowanych leków

17.

Gmina i punkty
medyczne

2011 - 2014

Gmina, firma
wywozowa

2011 - 2014

Gmina, firma
wywozowa,
właściciele
nieruchomości

2011 - 2014

Współdziałanie w zakresie pozyskiwania
zużytych opon z gospodarstw domowych

18.

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów
pozyskiwania odpadów z budowy remontów

19.

i demontażu obiektów budowlanych.

ROZDZIAŁ V. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŚWIDWIN
1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU
- Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych, odpadów opakowaniowych, odpadów
ulegających

biodegradacji,

odpadów

„wielkogabarytowych”,

odpadów

budowlanych

i niebezpiecznych z gospodarstw domowych.
- Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i
minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów.
- Selektywne zbieranie oraz odzysk odpadów niebezpiecznych, opakowaniowych

2. PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Powiatowy Plan gospodarki Odpadami proponuje 3 warianty gospodarowania odpadami dla
terenu gminy Świdwin najodpowiedniejszy byłby wariant II
Wariant I
System gospodarki odpadami polegać będzie jak dotychczas na odbiorze odpadów
komunalnych zmieszanych i segregowanych na poszczególne frakcje metodą objazdową w ustalonych
terminach, poprzez firmy wywozowe, rozszerzając o system zbiórki odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Gmina nadal korzystać będzie z GPZON na terenie
MPGO w Wardyniu Górnym. Należy zadbać o zwiększenie ilości i rodzaju ustawionych pojemników
na odpady możliwe do selektywnej zbiórki (papier, tektura, aluminium, metal). Umieszczenie
pojemników do selektywnej zbiórki we wszystkich miejscowościach gminy zapewni dotrzymanie
odpowiednich poziomów recyklingu oraz zmniejszenie odpadów kierowanych na składowisko.
Zebrane odpady trafiać będą na składowisko odpadów w Wardyniu Górnym gdzie możliwa będzie ich
wtórne wysegregowanie na poszczególne frakcje, a także kompostowanie wydzielonych odpadów
biodegradowalnych. Odpady wysegregowane po oczyszczeniu przekazane będą do odzysku
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specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Pozostałe niemożliwe do odzysku
odpady zostaną składowane na wydzielonych kwaterach. Nie prowadzi się selektywnej zbiórki
odpadów biodegradowalnych, wykorzystując w tym celu sortownie i kompostowniki domowe.
Wariant II
W wariancie drugim proponuje się dodatkowo uzupełnić system o selektywne zbieranie i odbieranie
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów remontowych, budowlanych i przeterminowanych
leków. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, ukierunkowanej na segregację następujących odpadów:
 PET,
 szkło,
 papier,
 puszki aluminiowe,
 odpady ulegające biodegradacji,
 odpady niebezpieczne,
 odpady budowlane i remontowe,
 odpady wielkogabarytowe,
 odpady balastowe.
Wyselekcjonowane odpady należy gromadzić w specjalnych pojemnikach, rozstawionych na terenie
gminy Świdwin.
1. Pojemniki przeznaczone na PET.
2. Pojemniki przeznaczone na papier (makulatura).
3. Pojemniki przeznaczone na szkło.
4. Puszki aluminiowe zbierane będą do specjalnych zgniatarek, w które wyposażone zostaną szkoły
podstawowe i gimnazja, ponadto puszki aluminiowe przyjmowane będą w punktach skupu złomu
na terenie gminy.
5. Odpady ulegające biodegradacji, powstające na terenie gospodarstw jednorodzinnych oraz na
terenach

ogrodów,

winny

być

gromadzone

w

pryzmach

kompostowych

lub

w przydomowych kompostownikach.
6. Odpady ulegające biodegradacji, powstające na terenie gospodarstw wielorodzinnych winny być
gromadzone w specjalnych pojemnikach rozstawionych przy budynkach (pojemniki o pojemności
110 l). Pojemniki powinna rozmieścić firma wywozowa w uzgodnieniu z właścicielami
budynków.
7. Odpady niebezpieczne, w pierwszej kolejności winny być dostarczone do Gminnego Punktu
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, odpady elektryczne i elektroniczne winny być dostarczane
do miejsc ich zakupu lub innych miejsc, przyjmujących tego typu odpady, baterie i akumulatory
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winny być zdawane w miejscach ich zakupu lub innych wyznaczonych miejscach, należy
wyznaczyć punkt zbiórki na przeterminowane leki, w którym znajdują się specjalne pojemniki do
ich zbierania.
8. Odpady budowlane i remontowe winny być odbierane przez firmę wywozową. Place budowy
winny być wyposażone w specjalne urządzenia do zbierania odpadów budowlanych.
Za ich postawienie oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym odpowiada wykonawca robót.
9. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona będzie w systemie objazdowym. Winny być
one gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób niepowodujący
utrudnień w korzystaniu z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane możliwie
jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.
Wariant III
Gmina w ramach tworzonego rejonu środkowo – pomorskiego gospodarki odpadami będzie
mogła skorzystać miedzy innymi z budowanego obiektu termicznego przekształcania odpadów
komunalnych w Koszalinie.
W tym wariancie preferowane będzie tworzenie stacjonarnych i mobilnych Gminnych
Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowanych dogodnie dla mieszkańców, w ilości
co najmniej jednego w każdej gminie. Punkty te służyć będą do bezpiecznego zbierania przede
wszystkim odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych
powstających w gospodarstwach domowych takich jak:
oleje odpadowe,
zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki,
przeterminowane środki ochrony roślin.
Prowadzony tu będzie proces mechaniczno-biologiczny z tlenową stabilizacją realizowany w ZZO
Wardyń Górny, Jeziorki, Rymań ( alternatywnie ZZO Białogard) i Kompostowni Dano
funkcjonującej po roku 2013 w ramach ZZO Rymań, lub alternatywnie po 2015 roku w ramach
ZZO Białogard.
Mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w sicie o prześwicie oczek 80/100 mm
na 2 frakcje:
-

przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji, a następnie do

składowania na składowisku odpadów lub po uszlachetnieniu na sprzedaż jako środek wspomagający
uprawę roślin;
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- odsiew / frakcja nadsitowa - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm (lub > 200 mm); kierowana
do sortowania surowców oraz po sprasowaniu lub bez sprasowania do energetycznego wykorzystania
w spalarni w Koszalinie lub ewentualnie do produkcji paliwa zastępczego („paliwa alternatywnego”),
bez wydzielania papieru z przeznaczeniem do energetycznego wykorzystania.
Tab. 5.1. Harmonogram realizacji zadań rejonu środkowo – pomorskiego gospodarki odpadami
(za WPGO)
Rok

ZTPOK
Koszalin**

ZZO

ZZO

ZZO

ZZO

Szacowana ilość

Szacowany

Sianów

Jeziorki***

Wardyń-

Rymań*

odpadów

%

ulegających

wykonania

biodegradacji

założonego

unieszkodliwiona

celu obniżenia

poza

składowania

składowaniem

OUB

Górny

2010

0,0

19300

0,0

3950

10000,0

28 250

45,3

2014

30000

21700

13500

4500

38000

107 700

100,7

2018

25000

23800

17000

6500

57000

129 300

109,1

* planowane rozpoczęcie budowy ZZO początek 2011 roku, na rok 2010 ujęto istniejącą kompostownię DANO w Grzybowie,
dla której przyjęto 50% wykorzystanie kompostu ze względu na parametry jakościowe ( alternatywa po 2015 r. ZZO
Białogard)
* * planowana budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie
II półrocze 2010 rok
*** planowana budowa zakładu II półrocze 2011 r.
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Gminy wchodzące w skład regionu
zagospodarowania odpadów: miasto Koszalin,
Świdwin, Szczecinek, Darłowo, Sławno,
Kołobrzeg, Białogard i gminy Będzino, Brojce,
Biesiekierz, Bobolice, Manowo, Mielno, Polanów,
Sianów, Świeszyno, Darłowo, Malechowo,
Postomino, Sławno, Barwice, Biały Bór, Borne
Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek, Białogard,
Karlino, Tychowo, Czaplinek, Dygowo, Gościno,
Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie,
Łobez, Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze,
Świdwin, i powiat Koszalin

Szacunkowe

moce

przerobowe

instalacji

zapewniające osiągnięcie zakładanych poziomów
składowania odpadów ulegających biodegradacji
[Mg/rok]

ZTPOK Koszalin -120 tys. Mg/rok ZOK
ZZO Sianów - 60 tys. Mg/rok ZOK
ZZO Jeziorki- 40 tys. Mg/rok ZOK
ZZO Wardyń Górny-18 tys. Mg/rok ZOK
ZZO Rymań - 100 tys. Mg/rok ZOK

Rys. 5.1. Gminy wchodzące w skład środkowo – pomorskiego regionu zagospodarowania odpadów
gospodarki odpadami
3.
HARMONOGRAM
KRÓTKOTERMINOWYCH
REALIZACJI.

REALIZACJI
PLANOWANYCH
I INSTRUMENTY FINANASOWE

PRZEDSIĘWZIĘĆ
SŁUŻĄCE ICH

Wariant I
Zadanie

Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy i dostosowanie zawartych w nim przepisów do Planu
Gospodarki Odpadami

Działania i inwestycje

Opracowanie i uchwalenie

Czas realizacji

3 miesiące po jego uchwaleniu

Koszty

3000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy
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Zadanie

Sporządzenie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki
odpadami

Działania

Opracowanie

Czas realizacji

2013

Koszty

2000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Zadanie

Edukacja społeczeństwa

Działania

Organizowanie wspólnie ze szkołami obchodów Dnia Ziemi i Sprzątania
Świata i finansowanie nagród w konkursach
Upowszechnianie informacji o celach i sposobach zbiórki selektywnej
Upowszechnienie informacji o zakresie zbiórki w Gminnym Punkcie
Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych
Rozpropagowanie akcji „własny kompostownik”
Informowanie mieszkańców o możliwościach dofinansowania wymiany
dachów eternitowych.

Czas realizacji

Działanie ciągłe i cykliczne

Koszty

20 000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Zadanie

Zwiększenie dostępności informacji o systemie gospodarki odpadami

Działania i inwestycje

Modernizacja strony internetowej urzędu Miasta i Gminy

Czas realizacji

2011

Koszty

2000 zł .

Źródło finansowania

Budżet Gminy

Zadanie

Zbiórka selektywna surowców wtórnych

Działania

Koordynacja systemu

Czas realizacji

Działanie ciągłe i cykliczne

Koszty

100 000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Zadanie

Likwidacja „dzikich składowisk”

Działania

Likwidacja nielegalnych składowisk oraz transport i unieszkodliwianie
zebranych z nich odpadów
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Czas realizacji

Działanie cykliczne

Koszty

10 000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Zadanie

Zbieranie małogabarytowych zużytych baterii i akumulatorów

Działania

Współdziałanie przy wdrażaniu systemów zbierania małogabarytowych
zużytych baterii i akumulatorów z gospodarstw domowych

Czas realizacji

2011 - 2014

Koszty

2000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Zadanie

Utrzymanie czystości na terenie gminy

Działania

Sprzątanie ulic, placów i przystanków - usuwanie zwłok zwierzęcych
Porządkowanie terenów gminnych - odbiór odpadów z obiektów
komunalnych

Czas realizacji

Działanie ciągłe

Koszty

20000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Zadanie

Likwidacja azbestu

Działania

Koordynowanie akcji wymiany pokryć eternitowych, dofinansowywanie
unieszkodliwiania odpadów eternitu

Czas realizacji

Działanie cykliczne

Koszty

80 000 zł.

Źródło finansowania

Środki zewnętrzne + budżet Gminy

Wariant II
Zadanie

Zbiórka selektywna odpadów biodegradowalnych

Działania

Zakup pojemników i koordynacja systemu

Czas realizacji

2011 - 2012

Koszty

30000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy
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Zadanie

Zbiórka i unieszkodliwianie przeterminowanych leków

Działania

Zakup pojemników i koordynacja

Czas realizacji

2011 - 2012

Koszty

1000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Zadanie

Wdrażanie systemów pozyskiwania odpadów
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Działania

Współdziałanie z firmami wywozowymi

Czas realizacji

2011 - 2014

Koszty

3000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Zadanie

Pozyskiwanie zużytych opon z gospodarstw domowych

Działania

Współdziałanie z firmą wywozową

Czas realizacji

2011- 2014

Koszty

4000 zł.

Źródło finansowania

Budżet gminy

Wariant III
Według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami harmonogram rzeczowo – finansowy
planowanych przedsięwzięć obejmuje nakłady finansowe niezbędne do ich realizacji. Natomiast
realizacja

poszczególnych

projektów

gospodarowania

odpadami

możliwa

będzie

poprzez

wykorzystanie między innymi:
 środków publicznych pochodzących z budżetu gminy jak również pozabudżetowych środków
publicznych;
 środków własnych inwestora;
 środków publiczno-prywatnych.
Przewiduje także następujące formy finansowania proponowanych w planie inwestycji ekologicznych
 udziały własne gmin i przedsiębiorstw;
 zobowiązania kapitałowe takie jak: kredyty, pożyczki, obligacje lub leasing;
 udziały kapitałowe poprzez akcje i udziały w spółkach;
 dotacje pochodzące zazwyczaj z funduszy ochrony środowiska;
 unijne źródła współfinansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami:
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- Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” w ramach Funduszu Spójności na lata
2007-2013.
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20072012,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z osi priorytetowej III Działanie
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (środki przeznaczone na tworzenie
systemu zbierania, segregacji, wywozu odpadów komunalnych).
Tab. 5.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych przedsięwzięć ( według WPGO).

Lp.
Planowane zadania

1.

Lata
realizacji

Szacunkowe
całkowite
koszty
inwestycji
[zł.]

Źródła finansowania

Region Środkowo-Pomorski
ZTPOK Koszalin

2010-2012

285 450 000

ZZO Sianów

2009-2015

5 450 000

ZZO Jeziorki

2010-2015

43 000 000

ZZO Wardyń-Górny

2009-2010

500 000

ZZO Rymań (alternatywa po 2015 r.
ZZO Białogard)

Środki własne gminy i z
Programu

Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko
oraz

środki

funduszy

ochrony środowiska, środki
2010-2012

50 000 000

własne przedsiębiorców.

Rekultywacja nieczynnych
składowisk odpadów komunalnych

2010-2016

50 100 000

nakłady inwestycyjne nie obejmują kosztów związanych z budowa w każdym z regionów
kwatery lub składowiska do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
ROZDZIAŁ VI. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PLANU
Przebieg realizacji Planu Gospodarki Odpadami musi być systematycznie monitorowany. Kontrola ta
ma istotne znaczenie informacyjne. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów zarządzania
niniejszym planem poprzez wskazanie obszarów, w których konieczne są zmiany. Ocena wdrażania
planu będzie się opierała na okresowych sprawozdaniach z jego realizacji. Wójt Gminy jest
zobowiązany do przygotowania sprawozdań z częstotliwością co dwa lata [art. 14 ust. 12b ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 z poźn. zm.)] oraz przedstawienia ich
Radzie Gminy. Raport powinien skupiać się na analizie dochodzenia do celów, ze szczególnym
uwzględnieniem wyznaczonych działań krótkoterminowych
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Ponadto system monitoringu i oceny realizacji planu będzie oparty o następujące zasadnicze
sposoby zbierania, przetwarzania i analizy danych:
W oparciu o ankiety informacyjne kierowane przez Urząd Gminy do właścicieli
i zarządzających instalacjami oraz podmiotów gospodarujących odpadami, w zakresie
działań zdefiniowanych w rozdziale VI, dla poszczególnych zadań, zgodnie
z zakresem i częstotliwością określoną w tabeli zadania (o ile system zbierania danych
wykracza poza wskaźniki zdefiniowane na potrzeby okresowych sprawozdań
z realizacji planu).
Źródłem danych będą także dane gromadzone w istniejących bazach danych, zbieranych
w ramach systemu administracyjnego i badań statystycznych, a po utworzeniu
kompleksowej bazy danych na szczeblu krajowym o wprowadzanych na rynek
produktach i gospodarce odpadami w Polsce, stanie się ona głównym źródłem
informacji.
Wójt Gminy powinien również dokonywać oceny realizacji corocznego planu działań szczególnie
w aspekcie:
- ilości, jakości, zakresu i kosztów zadań zrealizowanych,
- przyczyn cząstkowego wykonania zadań zaplanowanych lub przyczyn zaniechania realizacji zadania,
- ustalenia narzędzi optymalizujących realizację zadań na rok następny,
- określenia zakresu merytorycznego zadań na rok następny wraz z oceną ich przygotowania
organizacyjnego i finansowego.
Wskaźniki monitoringu są objęte sprawozdawczością zgodnie z terminarzem sprawozdań gminnych
(według stanu na dzień 31 grudnia, przy czym niektóre wskaźniki są określane w skali rocznej). W
sprawozdaniach z realizacji gminnego PGO należy uwzględnić tylko informacje ogólne oraz
dotyczące odpadów komunalnych. Lista wskaźników może być w każdym czasie poszerzana o nowe
parametry, szczególnie te, których wartości są łatwo dostępne i możliwe do zweryfikowania.
W praktyce osiągane cele, które zostały określone w planie, należy monitorować w oparciu o zestaw
wskaźników przedstawionych w tabeli.
Tab6.1. Informacja o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie gminy Świdwin
L.p.

Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami

1.

Masa odpadów wytworzonych – ogółem

2.

Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez
recyklingu organicznego)
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Jednostk Rok 2008 Rok 2009
a
Mg

484,1

558,3

Mg

bd

101,0

3.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi

%

bd

18,1

Mg

bd

136,9

%

bd

24,5

Mg

bd

136,9

%

bd

24,5

Mg

bd

263,9

%

bd

47,3

szt.

0

0

%

0

0

szt.

0

0

szt.

0

0

%

0,0

0,0

szt.

0

0

%

0,0

0,0

szt.

1

1

osób

6 140

6 160

osób

5219

5544

%

85,0

90,0

Mg

411,5

507,5

(bez recyklingu organicznego)
4.

Masa

odpadów

wytworzonych

poddanych

recyklingowi

organicznemu
5.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi
organicznemu

6.

Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu
metodami biologicznymi

7.

Odsetek

masy

odpadów

wytworzonych

poddanych

unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
8.

Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez
przetworzenia

9.

Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu
bez przetworzenia

10.

Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami

11. Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami
12. Liczba decyzji wydanych przez wójta, w zakresie gospodarki
odpadami
13. Liczba decyzji wydanych przez wójta w zakresie gospodarki
odpadami, na które złożono odwołania
14. Odsetek decyzji wydanych przez wójta w zakresie gospodarki
odpadami, na które złożono odwołania
15. Liczba decyzji wydanych przez wójta w zakresie gospodarki
odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
16. Odsetek decyzji wydanych przez wójta w zakresie gospodarki
odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym
17. Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki
odpadami
18.

Liczba mieszkańców gminy ogółem

19

Liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem
zbierania odpadów komunalnych

20. Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem
zbierania odpadów komunalnych
21. Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem
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22. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie
23. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady

Mg

bd

101,0

Mg

bd

406,5

Mg

bd

406,5

%

100,0

100,0

Mg

bd

263,9

%

52,0

52,0

Mg

bd

101,0

%

100,0

100,0

Mg

bd

136,9

%

bd

27,0

Mg

0,0

0,0

Mg

0,0

0,0

%

0,0,

0,0

Mg

0,0

0,0

%

0,0

0,0

Mg

298,87

298,87

Mg

bd

bd

%

bd

bd

komunalne
24. Masa

odpadów

komunalnych

zebranych

jako

zmieszane,

poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
25. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane,
poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
26. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady
komunalne składowanych bez przetwarzania
27. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane
odpady komunalne składowanych bez przetwarzania
28. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych
recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
29. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie
poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego)
30. Masa odpadów komunalnych, poddanych recyklingowi
organicznemu
31. Odsetek masy odpadów komunalnych, poddanych recyklingowi
organicznego
32. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych
termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów.
33. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych
unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
34. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie
poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
35. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych
składowaniu
36. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie
poddanych składowaniu
37. Masa

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

ulegających

biodegradacji

wytworzonych w 1995 r.
38. Masa

odpadów

komunalnych

składowanych na składowiskach odpadów
39. Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów
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wytworzonych w 1995 r.
40. Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych

Mg

5,0

4,0

Mg

0,0

0,0

%

bd

77,0

%

bd

44,0

44. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z papieru i tektury

%

bd

9,0

45. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze stali

%

bd

59,0

46. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium

%

bd

59,0

47. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna

%

bd

15,0

48. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych

Mg

bd

bd

%

bd

bd

%

bd

bd

Mg

bd

bd

%

bd

bd

%

bd

bd

%

bd

bd

Mg

bd

bd

bd

bd

41. Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest.
42. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych ze szkła
43. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych

49 Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych w strumieniu
odpadów komunalnych
50. Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych
bez przetworzenia
51. Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów
niebezpiecznych
52. Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów
niebezpiecznych poddanych recyklingowi
53. Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów
niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu
54. Odsetek

selektywnie

niebezpiecznych,

które

zebranych
nie

komunalnych

zostały

poddane

odpadów
procesom

przetworzenia
55. Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z gospodarstw domowych
56. Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z gospodarstw domowych w przeliczeniu na statystycznego
mieszkańca
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kg/mieszk
ańca

ROZDZIAŁ VII. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Celem analizy oddziaływania planu jest określenie potencjalnych skutków, jakie może
wywołać jego realizacja dla środowiska. Wnioski z analizy mają być pomocne w procesie decyzyjnym
z zakresu gospodarki odpadami oraz wskazywać obszary działania, które będą wspomagać
eliminowanie negatywnych skutków planu.
Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie
dopuszczonych

limitów

przyczyni

się

do

stopniowego

zmniejszania

udziału

odpadów

o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych,
niebezpiecznych, a także wielkogabarytowych i budowlanych) w strumieniu odpadów kierowanych na
składowiska. Dzięki temu nastąpi oszczędność wykorzystania pojemności składowisk. Wpłynie to
bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie
odpadów.
Ponadto rozwój systemu selektywnej zbiórki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Świdwin i osiąganie limitów odzysku odpadów o charakterze
niebezpiecznym z odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia potencjalnego zagrożenia dla
środowiska zdeponowanych na składowiskach odpadów komunalnych. Zebrane selektywnie odpady
niebezpieczne zostaną w bezpieczny sposób przetransportowane i unieszkodliwione w instalacjach
posiadających stosowne zezwolenia.
Zamieszczone poniżej wnioski dotyczą przewidywanych oddziaływań na środowisko zadań
realizowanych w ramach niniejszej aktualizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Świdwin.
Warto podkreślić, że wszystkie przewidziane do realizacji zadania mają na celu minimalizację
i eliminowanie, o ile to możliwe, dotychczasowych oddziaływań będących skutkiem niepodejmowania
niektórych działań, czy ich realizacji z naruszeniem standardów środowiska. Zadania przewidziane
w planie mają na celu uporządkowanie gospodarki odpadami w obszarze gminy, głównie poprzez
objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów, włącznie
z selektywnym zbieraniem odpadów, pozwalającym na odzysk surowców wtórnych oraz wydzielenie
odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Wszystkim planowanym działaniom
ma towarzyszyć edukacja i działania informacyjne ukierunkowane zarówno na dzieci, młodzież jak
i dorosłych. Korzyści środowiskowe przyniesie usuwanie wyrobów zawierających azbest.
W przypadku zaniechania realizacji zadań zawartych w planie, istniejący system gospodarki
odpadami nie będzie podlegał doskonaleniu i rozwojowi. Funkcjonujący na obecnym etapie rozwoju
system nie zapewni realizacji przyjętej w kraju polityki zagospodarowania odpadów, której
podstawowym dążeniem jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska odpadów oraz zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych.
W grupie zagrożeń dla realizacji niniejszego planu należy podkreślić możliwość
nieterminowego, nieskutecznego i niepełnego realizowania przewidzianych w planie działań
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wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Ich zaniechanie lub opóźnienia w realizacji
mogą być przyczyną negatywnego oddziaływania na środowisko. Wiąże się to ze wzrostem ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych związanych z ukierunkowanym modelem konsumpcji w tempie
znacznie szybszym niż wprowadzane działania organizacyjne i techniczne łagodzące wzrost obciążeń
środowiska. W zakresie tej problematyki najważniejsze wyzwania stoją przez organizacją skutecznego
systemu zbierania odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wraz z towarzyszącym
koniecznym dalszym rozwojem systemu selektywnego zbierania u źródła, zarówno surowców
wtórnych jak i wydzielanych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów ulegających biodegradacji.
Coroczny wzrost stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku nie musi przekładać
się na rosnące obciążenia mieszkańców wynikające ze wzrostu opłat za odbiór odpadów, ponieważ
rada gminy określając w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, górne stawki
opłat ponoszonych przez mieszkańców może w szczególnych przypadkach je zróżnicować
w zależności od tego czy realizowany jest program selektywnego gromadzenia odpadów u źródła ich
wytwarzania. W tym wypadku może przyjąć niższe stawki za odbieranie odpadów gromadzonych
selektywnie, a wyższe stawki za odbieranie odpadów zmieszanych. Niedostosowanie się
przewoźników zbierających odpady do wskazanych w posiadanych decyzjach miejsc odzysku
i unieszkodliwienia odpadów może spowodować, natężenie zjawiska pozbywania się odpadów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych poprzez tworzenie nielegalnych składowisk odpadów.
W celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko ustaleń PGO należy:
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zlokalizowanie i wykonanie punktów
zbierania odpadów wielkogabarytowych i punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych,
doskonalić system zbierania odpadów komunalnych, w tym selektywną zbiórkę
odpadów oraz dążyć do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach,
prowadzić nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem obiektów służących gospodarce
odpadami przez służby inspekcji ochrony środowiska oraz eksploatujących instalacje
gospodarki odpadami.

ROZDZIAŁ VIII. STRESZCZENIE
Przygotowany Plan Gospodarki Odpadami stanowi aktualizację planu uchwalonego
w 2004 r. W planie zawarto uwagi, które wskazano w sprawozdaniach z realizacji poprzedniego planu
oraz uwzględniono cele i kierunki działań zawarte w Wojewódzkim i Powiatowym Planie Gospodarki
Odpadami. W planie omówiono działania przewidziane do realizacji w latach 2011-2014
z perspektywą do roku 2018, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Plan opracowano, aby
osiągnąć cele założone w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji podstawowych zasad
postępowania z odpadami, zgodnie z art.5 ustawy o odpadach.
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Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami niniejszy dokument zawiera:
analizę stanu istniejącego w gospodarce odpadami,
przewidywane zmiany i założenia w zakresie gospodarki odpadami,
cele i zadania ciągłe, krótko i długoterminowe, które zmierzają do poprawy sytuacji
w zakresie gospodarki odpadami,
opis systemów gospodarki odpadami na terenie gminy,
wskazanie celów ze wskazaniem harmonogramu realizacji planowanych przedsięwzięć oraz
instytucji odpowiedzialnych za ich realizację, a także monitoring realizacji zaplanowanych
działań oraz wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko.
Na terenie gminy Świdwin selektywnie zbierane są: szkło, tworzywa sztuczne oraz baterie,
a także odpady wielkogabarytowe, elektroniczne i elektryczne. Ciągle jednak udział odpadów
selektywnie zebranych w porównaniu z zebranymi odpadami komunalnymi niesegregowanymi
(zmieszanymi) jest niski. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki przekazywane są do odzysku
i recyklingu. Gospodarka odpadami ulega jednak ciągłej poprawie również ze względu na
zmniejszenie ilości nielegalnych składowisk odpadów oraz zwiększeniu ilości umów na odbiór
odpadów. Gmina wywiązała się praktyczne ze wszystkich działań wyznaczonych dla niej w PGO na
lata 2004-2009.
Przeprowadzona prognoza zmian odpadów dowodzi, iż w perspektywie najbliższych lat
sukcesywnie zwiększać się będzie ilość odpadów komunalnych segregowanych i zbieranych
selektywnie, przy jednoczesnym sukcesywnym zmniejszaniu ilości niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych.
Planowane działania poprzedzono charakterystyką gminy, powiązaną z gospodarką odpadami.
Oceniono również aktualny stan gospodarki odpadami w gminie, określając ilościowo i rodzajowo
strumienie wytwarzanych odpadów i charakteryzując sposoby postępowania z nimi. Na tej podstawie
zidentyfikowano problemy w zakresie gospodarki odpadami. Na podstawie istniejącego stanu
gospodarki odpadami w województwie, prognoz zmian demograficznych (GUS), ilości odpadów
i sposobów gospodarowania nimi określonych w KPGO 2010 oraz obliczeniach własnych opartych
o dane z firmy wywozowej opracowano prognozy zmian w gospodarce odpadami gminy Świdwin,
określając wzrost ilości wytwarzanych odpadów i niezbędny wzrost poziomu ich selektywnego
zbierania i odzysku z ograniczeniem unieszkodliwiania na drodze składowania szczególnie odpadów
ulegających biodegradacji.
Wiele uwagi w planie poświęcono rozwojowi selektywnego zbierania odpadów stanowiących
surowce wtórne.
Dla

oceny

realizacji

prowadzonych

działań

i

ostrzegania

przed

opóźnieniami

w działaniach wykorzystano system ich monitoringu oparty zasadniczo o analizę sprawozdań
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z wykonania planu. Wnioski z prognozy oddziaływania na środowisko, wskazują na słuszność
przyjętych rozwiązań. W celu właściwej koordynacji i realizacji planu niezbędne jest wzmocnienie
kadrowe i techniczne służb gospodarki odpadami na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
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