ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY ŚWIDWIN ZA ROK 2019

Świdwin, kwiecie ń 2020 r.

I.

WST ĘP

1. Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument stanowi roczn ą analiz ę stanu gospodarki odpadami na terenie
gminy

Świdwin, sporz ądzon ą w celu weryfikacji mo ż liwo ści technicznych

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna sporz ądzenia Analizy
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 wrze ś nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ści i porz ądku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), gminy zobowi ązane
są do sporz ądzenia corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji mo ż liwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi.

Zakres analizy okre ś la art. 9tb ww. ustawy, który obejmuje nast ę puj ące
zagadnienia:
- moż liwo ści przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowi ących odpady komunalne oraz przeznaczonych do sk ł adowania
pozosta łości z sortowania odpadów komunalnych i pozosta łości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
- potrzeby inwestycyjne zwi ązane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- koszty poniesione w zwi ązku z odbieraniem, odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, w podziale na wp ływy, wydatki i nadwyż ki z
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- liczb ę mieszka ń ców,
- liczb ę wł a ścicieli nieruchomo ści, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podj ąć dzia ł ania, o których mowa w art. 6
ust. 6-12,
- ilo ść odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
- ilo ść niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów
stanowi ących odpady komunalne odbieranych z tereny gminy oraz powstaj ących
z przetwarzania odpadów komunalnych pozosta ło ści z sortowania i pozosta ło ści
z mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych przeznaczonych do sk ł adowania.

3.

Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami

Przy sporz ądzaniu niniejszej analizy wykorzystano nast ę puj ące akty prawne:
-

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2016 - 2022 z perspektyw ą na lata 2023-2028

-

ustaw ę z dnia 13 wrze ś nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

-

ustaw ę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zm.)

-

rozporz ądzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj ących
biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412)

-

rozporz ądzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego u życia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 167)

-

rozporz ądzenie Ministra Ś rodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10)

-

uchwal ę Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 pa ździernika 2019
r. w sprawie Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie
Gminy Świdwin

-

uchwa łę Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 pa ździernika 2019
r. w sprawie szczegó łowego sposobu i zakresu świadczenia us ł ug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od w ła ścicieli nieruchomo ści
i zagospodarowania tych odpadów.

II. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. W 2019 r. do rejestru dzia ł alno ści regulowanej w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od w ł a ścicieli nieruchomo ści na terenie gminy Świdwin wpisane by ły
nast ę puj ące przedsi ę biorstwa:
a) Zakł ad Usł ug Komunalnych Spó ł ka z o. o.
ul. Armii Krajowej 21, 78-300 Świdwin;
b) Przedsi ę biorstwo Handlowo-Usł ugowe EKO-FIUK" Sp. K.
Chojnica 2, 78-650 Miros ł awiec;

c) Mi ędzygminne Przedsi ę biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
Wardy ń Górny 35, 78-320 Po łczyn-Zdrój;
d) REMONDIS Sanitech Sp. z o. o.
ul. Górecka 104, 61 -483 Pozna ń .

2. W roku 2019 odpady komunalne od w ła ścicieli nieruchomo ści zamieszka łych odbiera ło
Mię dzygminne Przedsi ę biorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym 35,
78-320 Po łczyn - Zdrój.
Zagospodarowanie odpadów nie by ł o obj ę te procedur ą przetargow ą, zatem Gmina
Świdwin podpisa ł a umowę na zagospodarowanie odpadów z Mi ę dzygminnym
Przedsi ę biorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym 35, 78-320
Poł czyn - Zdrój.

3. Gmina Świdwin miał a podpisan ą umowę na „ Świadczenie us ługi odbioru odpadów

komunalnych z obiektów u żyteczności publicznej Gminy Świdwin" z Mi ędzygminnym
Przedsi ę biorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym 35,
78-320 Po łczyn - Zdrój.

4. Umowy z MPGO Wardy ń Górny obowi ązywa ły do dnia 31.12.2019 r., dlatego te ż
przeprowadzono przetarg na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomo ści
zamieszka łych na nast ę pny rok.

5. Liczba mieszka ń ców obj ętych systemem gospodarowania odpadami.
a)

Liczba mieszka ń ców zameldowanych na dzie ń 31.12.2019 r. - 5893 osoby

b)

Z łożono 1660 deklaracji;

c)

Liczba deklaracji z selektywn ą zbiórką odpadów - 1425;

d)

Liczba deklaracji z nieselektywn ą zbiórk ą odpadów - 60;

e)

Liczba deklaracji tzw. „zerowych" - 11 5;

f)

Łączna liczba osób wg z łożonych deklaracji - 4454.

Róż nica w liczbie mieszka ń ców zameldowanych a wykazanych w z łożonych deklaracjach
wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem sta ł ego zamieszkania
oraz z wykonywania pracy poza terenem gminy

Świdwin. Nie wszystkie osoby

zameldowane na terenie gminy faktycznie tam mieszkaj ą.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN
1.

Urząd Gminy Świdwin obj ął systemem gospodarowania odpadami tytko w ł a ścicieli

nieruchomo ści zamieszka łych gdzie powstaj ą odpady,

natomiast w ł a ściciele

nieruchomo ści niezamieszka ł ych zobowi ązani s ą do podpisania umowy z przedsi ę biorc ą
posiadaj ącym zezwolenie na prowadzenie dzia ł alno ści w tym zakresie oraz do
udokumentowania w formie umowy korzystania z tych us ł ug. Kontrole przeprowadzane
są przez podinspektora ds. ochrony ś rodowiska.

2.

Wł a ściciele nieruchomo ści zostali wyposa żeni w pojemniki przeznaczone

do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. Natomiast nast ę puj ące frakcje:
tworzywa sztuczne, metale, papier, tektura, opakowania wielomateria ł owe, tekstylia,
szk ło były zbierane w worki lub w pojemnikach 1100 I w przypadku spó łdzielni
mieszkaniowych.

3.

Odpady zielone pochodz ące z piel ę gnacji drzew, krzewów i terenów zieleni

mieszka ń cy maj ą obowi ązek wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady
te mo ż na gromadzi ć samodzielnie do kompostownika zlokalizowanego na w łasnej
posesji, zg ł osi ć do Urz ędu Gminy potrzeb ę postawienia kontenera lub pojemnika
na odpady zielone lub samodzielnie zdeponowa ć do punktu selektywnej zbiórki
odpadów. W Gminie Świdwin przewa ża jednak zabudowa jednorodzinna, wyst ę puje du żo
gospodarstw rolnych i wi ę kszo ść mieszka ń ców posiada na posesji w ł asne kompostowniki,
dlatego te ż nie ma konieczno ści zorganizowania sta ł ej zbiórki tych że odpadów.

4.

W 2019 r. zosta ł y zorganizowane cztery mobilne zbiórki odpadów

wielkogabarytowych, zu żytego sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego, opon
samochodowych, zu żytych mebli itp. Mieszka ń cy mieli równie ż moż liwo ść na bie żąco
zdeponowa ć odpady do punktu selektywnej zbiórki zlokalizowanego na terenie Zak ł adu
Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Odpady w postaci przeterminowanych leków mieszka ń cy mogli umieszcza ć
w specjalnie oznakowanych pojemnikach znajduj ących si ę w Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej w Lekowie, Gabinecie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Rusinowie. Natomiast odpady w postaci zu żytych baterii i akumulatorów mieszka ń cy

mogli przekazywa ć do pojemników znajduj ących si ę w Szkole Podstawowej
w Bierzwnicy, w Szkole Podstawowej w Lekowie oraz w Urz ę dzie Gminy Świdwin.

6.

Gmina Świdwin posiada Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie

Zakł adu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym. Do punktu w ła ściciele nieruchomo ści
zamieszka ł ych obj ę tych systemem gospodarowania odpadów mogli oddawa ć nieodp łatnie
nast ę puj ące rodzaje odpadów: zu żyte opony, zu żyty sprzę t elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu żyte baterie i akumulatory, opakowania
zawieraj ące resztki farb, Lakierów, rozpuszczalników, ś rodków do impregnacji drewna,
ś rodków owadobójczych, ś rodków ochrony ro ś lin i nawozów, benzyn, olejów mineralnych
i syntetycznych, materia ły i odczynniki fotograficzne, ta ś my barwi ące, tusze do drukarek
i tonery, ta ś my wideo, kasety magnetofonowe i inne odpady chemiczne, pojemniki po
aerozolach, przeterminowane Leki, świetlówki i inne odpady zawieraj ące rt ęć . Gminny
Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedzia ł ku do pi ątku w godzinach
od 7:00 do 16:00 oraz w pierwsz ą sobot ę ka żdego miesi ąca.

7.

Na terenie gminy Świdwin w 2019 roku nie odnotowano konieczno ści wydania

przez Wójta Gminy Świdwin decyzji administracyjnej wobec w ł a ścicieli nieruchomo ści,
którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze ś nia
1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
W wyniku przeprowadzonych kontroli w ła ściciele nieruchomo ści zawierali brakuj ące
umowy.

8.

Czę stotliwo ść wywozu odpadów:

a)

odpady zmieszane - raz na 4 tygodnie;

b)

odpady selektywne w postaci tworzyw sztucznych, metali, opakowa ń

wie ł omateria łowych - raz na 2 tygodnie;
c)

odpady selektywne w postaci papieru - raz na 2 tygodnie;

d)

odpady ze szk ł a - raz na 4 tygodnie;

e)

odpady wielkogabarytowe - 4 razy w roku,

f)

odpady biodegradowalne - na zg ł oszenie.

IV. ILO ŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN
Dane o ilo ści odpadów wytworzonych na terenie Gminy

Świdwin pochodz ą

ze sprawozdania Wójta z realizacji zada ń z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2019 rok, które przekazywane jest Marsza ł kowi Województwa
Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony

Ś rodowiska

w Szczecinie. Poni ższe dane obejmuj ą I pół rocze 2019 r. Pozosta łe dane zostan ą
uzupe ł nione po 30.06.2020 r.

Niesegregowane odpady zmieszane o kodzie 20 03 Ol:

1.

a)

Masa odebranych niesegregowanych odpadów zmieszanych
o kodzie 20 03 01 - 356,808 Mg;
Masa odpadów poddana innym ni ż skł adowanie procesom

b)

przetwarzania - 356,808 Mg.
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Bioodpady stanowi ące odpady komunalne:
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Łączna masa bioodpadów stanowi ących odpady komunalne - 67,50 Mg

3.

Odpady selektywne:
opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 - 35,39 Mg;
b)

inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

o kodzie 20 01 99 - 62,40,00 Mg;
c)

zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 - 0,792 Mg;

cl)

opakowania ze szk ła o kodzie 15 01 07 -124,425 Mg;

c)

opakowania z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 - 10,802 Mg;
papier i tektura o kodzie 20 01 01 - 8,48 Mg.

4.

Odpady inne:
a)

zu żyte opony o kodzie 16 01 03 - 2,02 Mg;

b)

materia ły izolacyjne o kodzie 17 06 04

c)

gruz ceglany o kodzie 1701 02 - 18,90 Mg;

d)

zmieszane odpady z budowy, remontów i demonta ż u inne ni ż

O Mg;

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 o kodzie 170904-0 Mg;
e)

materia ły izolacyjne inne ni ż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 o kodzie

17 06 04 - O Mg;
f)

odpady wielkogabarytowe o kodzie 2003 07 - 61,31 Mg.

Osi ągni ęte poziomy recyklingu:

5.

a)

osi ągni ęty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegaj ących
biodegradacji kierowanych do sk ładowania - poziom będzie mo ż na podać w
terminie póź niejszym, ze wzgl ędu na przekazywanie sprawozda ń przez
przedsi ę biorców w terminie do 30.06.2020 r. (przy czym dopuszczalny poziom

masy odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji przekazywanych do
skł adowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. do dnia
16 lipca 2013 r. - do nie wi ęcej ni ż 40 % wagowo ca ł kowitej masy odpadów
komunalnych przekazywanych do sk ł adowania).
h) osi ągni ęty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u życia
nast ę puj ących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szk ła - poziom będzie moż na poda ć w terminie pó ź niejszym, ze
wzgl ędu na przekazywanie sprawozda ń przez przedsi ę biorców w terminie do
30.06.2020 r.

(przy czym minimalny poziom recyklingu przygotowania do

ponownego u życia powinien wynosi ć co najmniej 40 % wagowo).
c)

osi ągni ęty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego u życia i odzysku
innymi metodami innych ni ż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych - poziom b ędzie mo ż na poda ć w terminie pó ź niejszym, ze
wzgl ędu na przekazywanie sprawozda ń przez przedsi ębiorców w terminie do
30.06.2020 r.

(przy czym minimalny poziom recyklingu przygotowania do

ponownego u życia i odzysku innymi metodami powinien wynosi ć co najmniej 60
% wagowo).

V. OCENA MO Ż LIWO Ś CI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY W ZAKRESIE
GOSPODAROWANIA ODPADAMI
1.

Mo ż liwo ść przetwarzania niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów

komunalnych, bioodpadów stanowi ących odpady komunalne oraz przeznaczonych do
składowania pozosta łości z sortowania odpadów komunalnych i pozosta łoś ci
z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Świdwin nie ma moż liwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie odpady zgodnie z zawart ą umową kierowane byty celem zagospodarowania,
do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

Spół ki Mi ę dzygminne

Przedsi ę biorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym,

zgodnie z umow ą

wykonawcz ą z dnia 25 stycznia 2013 r., zawart ą na podstawie uchwa ły nr XIII/113/2011
w sprawie powierzenia spó łce Mi ę dzygminne Przedsi ę biorstwo Gospodarki Odpadami
Spó ł ka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzib ą w Wardyniu Górnym zada ń wł asnych
gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyra żenia zgody na zawarcie
przez Gmin ę Świdwin umowy wykonawczej.

Potrzeby inwestycyjne zwi ązane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

2.

Mieszka ń cy Gminy w 2019 r. zdeponowali tytko 33,28 Mg odpadów w PSZOK na terenie
MPGO Wardy ń Górny, dlatego na chwil ę obecn ą PSZOK na terenie gminy Świdwin nie jest
niezb ę dny.

VI. KOSZTY OBS Ł UGI SYSTEMU

1) Odbiór i transport odpadów komunalnych (w tym z obiektów u żyteczno ści
publicznej), zagospodarowanie odpadów, prowadzenie gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów - 641.190,58 zł ;
2) Koszty obs ł ugi systemu (wynagrodzenie pracowników, szkolenia, delegacje,
aktualizacja i serwis programów komputerowych i inne) - 69.982,57 zł ;
3) Wpływy z op ł at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4)

621.031,89 zł ;

Nadwyż ki z op łat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - O zł .
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