Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin

1. WSTĘP
1.1. FORMALNO-PRAWNE PODSTAWY WYKONANIA OPRACOWANIA
„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin” (zwany dalej „Planem”) został
sporządzony jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, art. 14 ust.1
i ust. 3. wprowadza obowiązek opracowania planów na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
1.2.

MERYTORYCZNE PODSTAWY WYKONANIA OPRACOWANIA

„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin” zawiera zadania w zakresie
gospodarki odpadami, które są konieczne do realizacji celów, określonych w „Planie
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świdwińskiego”, „Planie Gospodarki Odpadami
dla Województwa Zachodniopomorskiego” oraz krajowym planie gospodarki
odpadami, a także w dokumentach, takich jak: „II Polityka Ekologiczna Państwa”,
„Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010”,
a także „Narodowy program przygotowania do członkostwa” w obszarze
„Środowisko” wraz z zestawem planów implementacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem planów implementacyjnych Dyrektyw UE w zakresie odpadów.
W „Planie” przedstawione zostały podstawowe dane z dziedziny gospodarki
odpadami na terenie gminy, przewidywane zmiany ilości i składu odpadów, określone
zostały bieżące problemy oraz mocne i słabe strony systemu, polityka, cele i zadania
gospodarki odpadami, a także opracowana została analiza zaleceń, dotyczących
wyboru scenariusza gospodarki odpadami dla gminy.
Ponadto w niniejszym planie uwzględniono dotychczasowe opracowania,
dotyczące problematyki gospodarowania odpadami na terenie gminy Świdwin.
Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin wykonano
z wykorzystaniem następujących opracowań:
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska, 29 października
2003 (opublikowany w MP z 2003 r Nr 11, poz. 159), www.mos.gov.pl,
• Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego, Ramboll/Cowi, Szczecin, maj 2003,
www.um-zachodniopomorskie.pl,
• Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świdwińskiego, DANCEE, Świdwin
2003,
• Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego, RBGPWZ,
Szczecin, październik 2002, www.rbgp.pl,
• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Świdwińskiego, EKSPERT-SITR,
Koszalin 2004,
• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin, NFOŚ-ZTUK, Szczecin 2004,
• Raport o Stanie Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w 2001 roku,
WIOŚ, Szczecin 2002, www.wios.szczecin.pl,
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego,
RBGPWZ, Szczecin, czerwiec 2002, www.rbgp.pl,
• Program zagospodarowania odpadów innych niż komunalne – wytwarzanych na
terenie województwa zachodniopomorskiego, Państwowy Instytut Geologiczny,
Warszawa, luty 2001,
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•
•
•
•
•
•

Strategia Rozwoju Gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego do roku
2015, Szczecin 2000, www.rbgp.pl,
Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego, Urząd Statystyczny
w Szczecinie, grudzień 2002 r.,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Świdwin, AVista, Koszalin, grudzień 1998,
Strategia Rozwoju Gminy Świdwin, SKE Pomerania, Szczecin, wrzesień 1999,
Materiały promocyjne i informacyjne gminy Świdwin,
Informacje o gminie – www.swidwingmina.pl,

1.3.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin sporządzono na okres 2004 –
2015.
Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), będzie on aktualizowany nie rzadziej niż
co 4 lata.
Głównym problemem gospodarki odpadami na terenie gminy Świdwin jest fakt,
iż nie wszyscy mieszkańcy objęci są zbiórką odpadów (ok. 20% nie posiada
stosownych umów).
Na dzień dzisiejszy gmina nie posiada kompleksowych rozwiązań w zakresie
gospodarki odpadami.
Zasady gospodarowania odpadami określone są w regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie Świdwin. W pierwszej połowie roku 2004 opracowany
został nowy regulamin, zgodny z wytycznymi zawartymi w powiatowym planie
gospodarki odpadami.
Dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym (m.in. konkursy: „Moja
miejscowość jest zielona”, konkurs na najładniejszą zagrodę w gminie, konkurs na
najpiękniejszy balkon) zmienia się estetyka gminy, a także świadomość jej
mieszkańców.
Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka dwóch rodzajów odpadów:
PET i szkło.
W chwili obecnej na terenie gminy eksploatowane jest komunalne składowisko
odpadów Świdwinek II, które terytorialnie znajduje się na terenie gminy, jednakże
właścicielem tego składowiska jest Miasto Świdwin. Zarządcą zaś ZUK (Zakład Usług
Komunalnych) w Świdwinie. Składowisko służy również mieszkańcom gminy.
Poza odpadami komunalnymi, na terenie gminy wytwarzane są odpady
niebezpieczne (m.in. poubojowe, gnojowica, azbest), osady ściekowe oraz o
charakterze przemysłowym (m.in. górnicze).
Na terenie gminy Świdwin znajdują się dwa składowiska przeterminowanych
środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach (tzw. mogilniki), które są
położone w miejscowości Bierzwnica (dawny PGR-Wierzbnica) oraz w obrębie
miejscowości Niemierzyno.
Celem opracowania niniejszego planu jest określenie aktualnego stanu
gospodarki odpadami na terenie gminy, zaproponowanie działań krótkoterminowych
(do roku 2008) oraz strategicznych (do roku 2015) w zakresie gospodarki odpadami.
Opracowanie winno być zgodne z celami, zawartymi w „Planie Gospodarki
Odpadami dla Powiatu Świdwińskiego”, „Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Zachodniopomorskiego”, krajowym planie gospodarki odpadami oraz
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celami, określonymi w Polityce Ekologicznej Państwa, a także w ustawie Prawo
ochrony środowiska i ustawie o odpadach.
Podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki odpadami stanowią
zarówno cele, założone w „II Polityce ekologicznej państwa” oraz cele określone
w ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 15 (Dz.U.01.62.628) oraz rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów
gospodarki odpadami (Dz.U.03.66.620).
Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów
do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania
z odpadami:
- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
- zapewnienie odzysku, w tym zwłaszcza recyklingu odpadów, których
powstania nie da się uniknąć w danych warunkach technicznoekonomicznych,
- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),
- bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których
nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom
odzysku lub unieszkodliwiania.
Zatem celem niniejszego „Planu” jest określenie zakresu zadań koniecznych
do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie gminy, w sposób
zapewniający ochronę środowiska, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych
możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych,
a także z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury.
1.4. POLITYKA, CELE I ZADANIA W GOSPODARCE ODPADAMI
1.4.1. POLITYKA, CELE I ZADANIA POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI
„Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin” został opracowany zgodnie
z polityką, celami i zadaniami powiatowego planu gospodarki odpadami.
Poniżej przedstawiono w skrócie najważniejsze informacje dotyczące treści
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin”.
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w wojewódzkim oraz powiatowym
planie gospodarki odpadami.
 Zasada ogólna
Polska dąży do spełnienia wszystkich wymogów dyrektyw oraz innych przepisów
UE. W związku z tym należy dążyć także do spełnienia wymogów, zawartych w
krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym planie gospodarki odpadami, które są
zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej.
Podstawowym priorytetem gospodarki odpadami winno być ograniczenie
powstawania odpadów u źródła, polegające na minimalizowaniu ilości i szkodliwości
wytwarzanych odpadów.
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 Odpady komunalne
Wejście w życie ustawy o porządku i czystości w gminach pozwala gminie
na przyjmowanie odpowiednich uchwał przez radę gminy, dotyczących obowiązków
właścicieli odpadów i prowadzenia unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy.
Na terenie gminy Świdwin obowiązuje regulamin
utrzymania czystości
i porządku. Ponadto, w ramach współpracy międzygminnej opracowany został
wspólny regulamin gospodarki odpadami dla tych gmin Powiatu Świdwińskiego, które
przystąpiły do MPGO (Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami).
Istotne dla racjonalnego systemu gospodarki odpadami jest:
• objęcie 100% mieszkańców gminy Świdwin zorganizowanym systemem odbioru
odpadów komunalnych,
• rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
• rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.
•
•
•
•
•

Z kolei w zakresie określonych rozwiązań technicznych niezbędne jest:
ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do
składowania,
recykling materiałów,
oddzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,
oddzielenie odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych,
oddzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

 Odpady ulegające biodegradacji
Ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do
składowania, w pierwszym okresie realizacji Planu (lata 2004-2008) szacuje się na
poziomie 15%. Realizacja wytycznych powiatowego i wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami, w części dotyczącej odpadów ulegających biodegradacji,
w pierwszym okresie (2004-2008) dotyczy selektywnej zbiórki odpadów ulegających
biodegradacji.
Plan powiatowy, określa następujące cele, dotyczące maksymalnych ilości
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, trafiających na składowiska:
• 75% do 2010r., w porównaniu do poziomu z 1995 r.
• 50% do 2013r., w porównaniu do poziomu z 1995 r.
• 35% do 2020r., w porównaniu do poziomu z 1995 r.
 Surowce wtórne
W pierwszym okresie realizacji Planu (lata 2004-2008) kontynuowana i rozwijana
będzie zbiórka surowców wtórnych (PET, szkło, papier, puszki z aluminium).
Plan powiatowy zaleca następujące cele recyklingu dla poszczególnych
materiałów (w okresie 2004-2008):
• 60% dla szkła,
• 55% dla papieru i kartonu,
• 50% dla metalu,
• 20% dla tworzyw sztucznych (tylko recykling mechaniczny i chemiczny).
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 Odpady opakowaniowe
Ze względu na obowiązujące przepisy, konieczne jest odzyskiwanie odpadów
opakowaniowych.
W związku z tym gminie Świdwin zaleca się:
• zwiększenie skuteczności i rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki (zwiększenie
liczby pojemników i większe zaangażowanie społeczne w selektywną zbiórkę
odpadów),
• promowanie działań, prowadzących do zwiększenia popytu na produkty,
zawierające materiały, nadające się do recyklingu (np. kupowanie produktów
przyjaznych środowisku w sektorze publicznym, takich jak: zwrotne butelki
szklane, produkty z papieru i tektury).
Odpady opakowaniowe, zawierające żelazo, np. puszki, mogą być stosunkowo
łatwo oddzielone od innych odpadów na liniach technologicznych (instalacje służące
do odzysku) poprzez zastosowanie separatorów magnetycznych.
Odpady te mogą być następnie wykorzystane w hutach jako złom.
Odpady opakowaniowe, zawierające aluminium (puszki po napojach, opakowania
po aerozolach, tubki, etc.), po oczyszczeniu stanowią cenny materiał do wytwarzania
różnych produktów. Odpady opakowaniowe z metalu, ze względu na brak odbiorców
na terenie Polski, wywożone są do Niemiec.
Niektóre zakłady produkcyjne używają kontenerów wykonanych z laminatów (np.
z opakowań po napojach), stąd należy zadbać o selektywną zbiórkę także i tych
odpadów opakowaniowych.
Opakowania z materiałów naturalnych stanowią głównie opakowania z drewna,
włączając palety. Technologie recyklingu tego rodzaju odpadów nie są obecnie
wykorzystywane na terenie naszego kraju.
Cel dla recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych (lata 2004-2008), podany
w planie powiatowym, to:
• odzysk: 50% do 60%,
• recykling: 25% do 45%, z minimum 15% wagowych, dla każdego materiału
opakowaniowego.
 Odpady wielkogabarytowe
Zakłada się następujący rozwój systemu gospodarowania odpadami
wielkogabarytowymi (planowana ilość odpadów wielkogabarytowych zbieranych
selektywnie):
• 2005 r. - 20%,
• 2006 r. - 20%,
• 2010r. - 50%,
• 2014 r. - 70%.
Na terenie gminy należy przewidzieć realizację szczegółowych przedsięwzięć
w dziedzinie organizacji odbioru i odzysku odpadów wielkogabarytowych.
 Odpady budowlane i rozbiórkowe
Zakłada się następujący rozwój systemu gospodarowania odpadami
budowlanymi i rozbiórkowymi (planowana ilość odpadów budowlanych zbieranych
selektywnie):
• 2006 r. - 15%,
• 2010 r. - 40%,
5

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin

•

2014 r. - 60%.
Należy przewidzieć realizację szczegółowych przedsięwzięć w dziedzinie
organizacji odbioru i przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
Należy przewidzieć realizację szczegółowych przedsięwzięć w dziedzinie
organizacji odbioru i przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
Ze względu na fakt, że odpady niebezpieczne wytwarzane są w sposób
rozproszony, należy stworzyć możliwości odbioru tych odpadów z gospodarstw
domowych. W tym celu sugeruje się zorganizowanie tzw. gminnego punktu zbierania
odpadów niebezpiecznych (GPZON).
W punkcie tym zbierane będą odpady niebezpieczne (włączając zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne, zawierające substancje niebezpieczne),
dostarczane przez mieszkańców.
Punkt ten przyjmować będzie również przeterminowane odczynniki chemiczne
ze szkół bez pobierania opłat.
Koszty odbioru i przetwarzania odpadów niebezpiecznych pochodzących
z gospodarstw domowych i szkół powinny być pokrywane z funduszu gminy.
Należy usprawnić istniejące systemy odbioru baterii, oleju itp., w ramach sieci
zorganizowanych przez producentów i firmy zajmujące się odzyskiem.
Zakładany w planie krajowym (a powtórzony w planie wojewódzkim) system
gospodarki odpadami niebezpiecznymi opiera się na sieci następujących struktur:
I stopień:
•
•
•

gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON), zbierające (bez
opłat) odpady niebezpieczne od mieszkańców na danym terenie,
odpady z GPZON będą mogły być przekazywane z nich bezpośrednio
do zakładów unieszkodliwiania lub odzysku odpadów,
placówki opieki zdrowotnej (POZ) i opieki weterynaryjnej (POW), zbierające
odpady grożące zakażeniem.

II stopień:
•
•

stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych (SPON), odbierające odpady
z gmin oraz z większych przedsiębiorstw i przygotowujące je do transportu
do instalacji przetwarzania lub do unieszkodliwiania przez składowanie,
system odbioru odpadów z placówek służby zdrowia.

Koszt utworzenia jednego punktu GPZON szacuje się na około 70,5 tysiąca PLN.
Koszt utworzenia jednej stacji SPON szacuje się na około 1,6 mln PLN.
 Odpady elektroniczne
Pierwszym zakładanym celem jest odzyskiwanie odpadów elektrycznych
i elektronicznych. Najważniejszym elementem gospodarki odpadami elektrycznymi
i elektronicznymi jest zorganizowanie odbioru urządzeń elektrycznych
i elektronicznych.
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•
•

Proponuje się wprowadzenie dwuwariantowego systemu odbioru tych odpadów:
odbiór od podmiotów gospodarczych – przez dystrybutorów tych urządzeń lub
bezpośrednio z firm zajmujących się rozbieraniem tego typu urządzeń,
odbiór od użytkowników indywidualnych – przez sklepy lub punkty gromadzenia
odpadów niebezpiecznych (zorganizowane przez gminę).

Należy stworzyć warunki do rozbierania urządzeń elektronicznych (ręczne
i mechaniczne rozkładanie).
 Osady ściekowe
Zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego oraz powiatowego planu gospodarki
odpadami, należy w miarę możliwości zapobiegać powstawaniu osadów.
Preferowanym sposobem postępowania z osadami jest ich ponowne
wykorzystanie poprzez recykling substancji biogennych, które zastąpić mogą
stosowane nawozy sztuczne. Oznacza to wykorzystanie osadów do celów rolniczych
oraz zagospodarowania gruntów (plantacje, parki, lasy, inne obszary zielone).
Wykorzystanie osadów przy zagospodarowywaniu gruntów jest preferowane
ze względów ekologicznych.
W przypadku niemożności ponownego wykorzystania osadów (słaba jakość lub
brak w pobliżu odpowiednich gruntów), osady należy bezpiecznie unieszkodliwiać.
Działające na terenie gminy oczyszczalnie spełniają ogólne normy, pozwalające
na wykorzystanie osadów do celów rolniczych.
Projektowany Zakład Utylizacji Odpadów w Wardyniu Górnym oraz przewidziana
do budowy kompostownia może kompleksowo rozwiązać gospodarkę osadową na
terenie całego Powiatu Świdwińskiego, a co za tym idzie na terenie gminy Świdwin.
Jedną z dominujących funkcji w gminie jest rolnictwo. 63% obszaru zajmują użytki
rolne, co stwarza możliwość rolniczego wykorzystania osadów. Należy więc
zachęcać rolników, działających w regionie, do wykorzystania osadów ściekowych do
użyźniania i nawożenia gruntów.
Ważnym problemem na przyszłość będą więc zmiany ilości wytwarzanych
osadów, ich przetwarzania i sposobów unieszkodliwiania stosowanych na terenie
całej gminy.
Najważniejszym zadaniem w najbliższej dekadzie będzie dalsza rozbudowa
i modernizacja sieci kanalizacyjnej. Działania te spowodują wzrost ilości osadów
wytwarzanych na terenie gminy. W okresie 2004 do 2015 przewiduje się zmiany
w wytwarzaniu, przetwarzaniu i unieszkodliwianiu osadów.
Przewiduje się, że do roku 2015 blisko 100% ścieków, kierowanych będzie za
pośrednictwem sieci sanitarnej do oczyszczalni ścieków.
 Składowiska odpadów
Ocena stanu składowisk odpadów (dokonana przez Urząd Rady Ministrów),
w kontekście możliwości ich zamknięcia z powodu wyczerpania zdolności
składowania lub z powodów środowiskowych, wskazuje, że do roku 2006 w Polsce
jedna trzecia istniejących składowisk zostanie zamknięta. Przewiduje się budowę
dużych składowisk i ograniczenie ich liczby. Ostatecznym celem jest zlikwidowanie
małych i nieefektywnych lokalnych składowisk oraz funkcjonowanie jednego
składowiska międzygminnego. Na terenie gminy Świdwin w chwili obecnej
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funkcjonuje jedno składowisko odpadów komunalnych Świdwinek II (należące do
miasta Świdwin). Składowisko to przewidziane jest do zamknięcia (do roku 2012).
Po roku 2012 gmina Świdwin, obsługiwana będzie przez Zakład Utylizacji
Odpadów w Wardyniu Górnym, należący do Międzygminnego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami.
 Zużyte samochody
Samochody, wycofane z eksploatacji, stanowią poważne zagrożenie
dla
środowiska, ponieważ zawierają metale (włączając metale ciężkie) oraz inne
niebezpieczne i trwałe substancje, takie jak: oleje, czynniki chłodzące, zużyte opony,
akumulatory, szkło i tworzywa sztuczne. Większość części samochodowych stanowi
surowiec wtórny. Stąd konieczność recyklingu tych elementów, w sposób,
pozwalający na ich ponowne wykorzystanie w nowych produktach.
 Wydatki gospodarstw domowych
W wojewódzkim planie gospodarki odpadami dokonano kalkulacji rocznych
wydatków gospodarstw domowych.
Wydatki te stanowią 0,71% średniego wynagrodzenia w Polsce.
Zadania do realizacji
Rok
2004
20042008

20042008
20042008
20042008

Zakres
Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami
Organizacja międzygminnego i gminnego systemu gospodarki odpadami:
-rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów (PET, szkło, papier, puszki z
aluminium),
-rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,
pochodzących z gospodarstw domowych,
-udział w budowie międzygminnego składowiska odpadów w Wardyniu
Górnym (wspólny zakład gospodarki odpadami),
-likwidacja i rekultywacja wiejskich składowisk odpadów,
-bieżąca likwidacja dzikich składowisk odpadów,
-kampanie podnoszące świadomość społeczną w dziedzinie gospodarki
odpadami,
-100% mieszkańców objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów
komunalnych.
Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:
działania organizacyjne pozwalające na odbiór odpadów wielkogabarytowych
na poziomie 20% w roku 2006.
Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych

Odpowiedzialny
Gmina
Powiat, Gmina, MPGO

Opracowanie systemu odbioru odpadów niebezpiecznych ze strumienia
odpadów komunalnych

Powiat,
Gmina, MPGO

2009- Dalsza organizacja i rozwój międzygminnego i gminnego systemu gospodarki
2015
odpadami:

dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów,

prowadzenie i intensyfikacja szkoleń oraz podnoszenie świadomości
społecznej.
2009Opracowanie systemu zbiórki i przetwarzania ulegających biodegradacji
2015
odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i
niebezpiecznych.

8

Powiat, Gmina, MPGO
Powiat, MPGO

Gmina, MPGO
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1.4.2. POLITYKA, CELE I ZADANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
GMINY ŚWIDWIN

DLA

Polityka, cele i zadania wykorzystane przy tworzeniu „Planu” dla gminy Świdwin
zawierają ogólne zasady, które są zgodne z polityką, celami i zadaniami, zawartymi
w planie wojewódzkim i powiatowym.
Ogólne zasady obejmują następujące elementy:
OGÓLNA POLITYKA I STRATEGIA
Cele gminnego planu gospodarki odpadami winny umożliwić:
•
•
•

Spełnienie obowiązków wynikających z prawodawstwa narodowego oraz
z wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami.
Spełnienie wymagań prawnych UE.
Ustanowienie podstawy dla współpracy między gminami Powiatu Świdwińskiego
w gospodarce odpadami.

Ogólna polityka planowania gospodarki odpadami opierać się będzie na pięciu
zasadniczych regułach gospodarki odpadami, zawartych w ustawie o odpadach:
1. Hierarchia w gospodarce odpadami: Strategie gospodarki odpadami muszą,
w pierwszym rzędzie, mieć na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz
redukowanie ich szkodliwości. Tam, gdzie nie jest to możliwe, surowce z odpadów
powinny być używane ponownie, odzyskiwane lub używane jako źródło energii.
W ostateczności odpady powinny być bezpiecznie unieszkodliwiane.
2. Samowystarczalność na poziomie unijnym i – w miarę możliwości - na poziomie
państw członkowskich: Państwa członkowskie muszą utworzyć, we współpracy
z innymi państwami członkowskimi, zintegrowaną i adekwatną sieć zakładów
utylizacji odpadów.
3. Najlepsza dostępna technika nie pociągająca za sobą nadmiernych kosztów (ang.
BAT): Emisja do środowiska z instalacji powinna być zredukowana tak, jak tylko to
jest możliwe, w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób.
4. Bliskość: Odpady powinny być usuwane możliwie najbliżej źródła ich
powstawania.
5. Odpowiedzialność producenta: Podmioty gospodarcze, a zwłaszcza wytwórcy
produktów, muszą być zaangażowane w ideę zamknięcia cyklu życia substancji,
komponentów i produktów, pochodzących z ich produkcji, w czasie ich użytkowania,
do momentu, w którym staną się odpadem. Odpowiedzialność producentów jest
możliwa do regulacji głównie poprzez strategie oraz prawodawstwo na poziomie
krajowym.
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OGÓLNA POLITYKA WSPÓŁPRACY MIĘDZYGMINNEJ
W POWIECIE ŚWIDWIŃSKIM
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świdwińskiego oraz plany gospodarki
odpadami wyższego szczebla zalecają szeroko pojętą współpracę międzygminną
(m.in. zakładanie związków międzygminnych) w zakresie polityki gospodarowania
odpadami.
Na terenie Powiatu Świdwińskiego pod koniec 2004 roku rozpoczęło działalność
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, którego głównym celem
działania jest prowadzenie wspólnej polityki gospodarowania odpadami na terenie
gmin powiatu oraz na terenie innych gmin.
Władze powiatu i gmin uzgodniły wspólnie podane niżej ogólne zasady, którymi
kierować się będą przy współpracy w zakresie gospodarki odpadami:
• Powiat i gminy współpracować będą przy wdrażaniu planu gospodarki odpadami.
• Powiat i gminy wspierać będą wprowadzanie systemu sortowania odpadów.
• Zakłada się docelowe przyjęcie jednego taryfikatora opłat za wywóz i utylizację
odpadów, obowiązujący dla wszystkich gospodarstw domowych oraz
przedsiębiorstw w powiecie.
• Powiat i gminy uzgodniły powołanie międzygminnego przedsiębiorstwa
gospodarki odpadami w Świdwinie. Przygotowano prawne, finansowe
i organizacyjne podstawy dla przedsiębiorstwa. Uzgodniono, że przedsiębiorstwo:
-zorganizuje system gospodarki odpadami w Powiecie Świdwińskim,
-zarządzać będzie zakładem utylizacji odpadów w Wardyniu Górnym.
• Wywóz odpadów będzie otwarty dla wolnej konkurencji między
przedsiębiorstwami prywatnymi i publicznymi, ubiegającymi się o kontrakty
w przetargach. Przetargi będą organizowane przez międzygminne
przedsiębiorstwo gospodarki odpadami
CELE W PLANOWANIU GOSPODARKI ODPADAMI
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świdwińskiego zakłada, że do końca
2006 roku, wszyscy mieszkańcy powiatu winni zostać objęci usługami odbioru
odpadów.
W związku z tym, że na dzień zbierania danych, zorganizowanym odbiorem
odpadów objętych było około 80% mieszkańców, niemożliwe jest osiągnięcie założeń
planu powiatowego.
W przypadku gminy Świdwin warunek ten może być spełniony na koniec 2008
roku.
Tabela nr 1.4.2. 1: Przewidywany rozwój usług odbioru odpadów w okresie planistycznym
Rok

2004

2006

2008

Gmina
Świdwin

80%

90%

100%

Na podstawie: obliczenia własne
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Cele i zadania do realizacji w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy
Świdwin wynikają, jak już wspomniano w poprzednich rozdziałach, z nadrzędnych
planów gospodarki odpadami (krajowy, wojewódzki, powiatowy), z programów
ochrony środowiska – wojewódzkiego i powiatowego oraz ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także strategii rozwoju
gminy.
Ogólnie rzecz biorąc większość celów i działań, wytyczonych w powyższych
dokumentach dotyczy zazwyczaj tych samych problemów.
Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów i opracowań nasuwają się
konkretne wnioski. Wynika z nich, że głównym celem i pierwszym zadaniem
do realizacji jest zaplanowanie gospodarki odpadami na terenie gminy.
Cele i zadania, wynikające z powyżej cytowanych opracowań, są dla gminy
Świdwin następujące:
CEL NADRZĘDNY
•

100% mieszkańców gminy Świdwin, objętych zorganizowanym systemem odbioru
odpadów komunalnych.
CELE OPERACYJNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami.
Przygotowanie opinii i przyjęcie planu zgodnie z ustawą o odpadach.
Współpraca w ramach Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
w Świdwinie (MPGO).
Rozwój i dalsza organizacja kompleksowego systemu gospodarki odpadami
na terenie gminy (współpraca w ramach MPGO).
Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.
Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.
Opracowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Realizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych.
Opracowanie systemu odbioru odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych.
Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.
Prowadzenie edukacji ekologicznej.
Ochrona przed poważnymi awariami oraz sprostanie nowym wyzwaniom, czyli
zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego.
Mogilniki – likwidacja składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin i
opakowań po tych środkach.
DZIAŁANIA

•
•
•
•

Udział w programie doskonalenia kadr i w szkoleniach organizowanych przez
samorząd wojewódzki.
Opracowanie kompleksowego programu edukacji ekologicznej mieszkańców
w zakresie gospodarki odpadami (wspólnie z MPGO).
Opracowanie pakietu edukacyjnego dla gminy (wspólnie z MPGO).
Stałe wyposażanie miejscowości gminy w pojemniki do selektywnej zbiórki
surowców wtórnych.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stałe wyposażanie gospodarstw domowych w pojemniki na odpady ulegające
biodegradacji.
Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).
Udział w budowie Zakładu Utylizacji Odpadów w Wardyniu Górnym.
Likwidacja i rekultywacja wiejskich składowisk odpadów.
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów – w przypadku ich powstawania.
Unieszkodliwianie i przerób osadów ściekowych oraz osadów wydobywanych
podczas rekultywacji zbiorników i cieków wodnych.
Wdrażanie technologii produkcji nawozów z odpadów ulegających biodegradacji
i osadów ściekowych.
Zagospodarowanie gnojowicy (na terenie gospodarstw wielkoobszarowych).
Zagospodarowanie obornika (na terenie gospodarstw wielkoobszarowych).
Budowa tymczasowych magazynów do przechowywania padłych zwierząt
(na terenie gospodarstw wielkoobszarowych).
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2.
2.1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ŚWIDWIN
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, CHARAKTERYSTYKA REGIONU

Gmina Świdwin jest gminą wiejską.
Leży w środkowej części wybrzeża, w środkowo-wschodniej części województwa
zachodniopomorskiego oraz w środkowo-zachodniej części Powiatu Świdwińskiego.
Od strony południowej graniczy z gminą Brzeżno, a od zachodu z gminami Łobez
oraz Resko (Powiat Łobeski). Granicę północną wyznaczają gminy Sławoborze
i Rąbino. Natomiast wschodnią granicę wyznacza gmina Połczyn Zdrój.
W granicach gminy położona jest gmina miejska – Świdwin.
Rys. nr 2.1.1. Położenie gminy na terenie Powiatu Świdwińskiego

Na podstawie: materiały Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej www.frdl.pl

Władze i agendy samorządu gminy znajdują się w mieście Świdwin (miasto nie
należy do struktur gminy).
Powierzchnia gminy wynosi 247 km2.
Gminę zamieszkuje 6473 mieszkańców.
Wskaźnik zaludnienia gminy wynosi 26 osób na 1 km2.
Sieć osadnicza gminy obejmuje 45 miejscowości, skupionych w 18 sołectwach.
Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo, uzupełniającą funkcję
pełni leśnictwo. Dobrze rozwinięte jest przetwórstwo ryb i owoców, sfera usług
przemysłowych, leśnych, budowlanych, transportowych oraz handel.
Gmina zapewnia obsługę mieszkańców jedynie w zakresie usług podstawowych.
Usługi ponadpodstawowe zlokalizowane są w Świdwinie, który pełni funkcję ośrodka
powiatowego. Ponadto, miasto, w dużej mierze obsługuje mieszkańców gminy w
zakresie usług podstawowych, takich jak: szkolnictwo, zdrowie i handel.
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Użytki rolne na terenie gminy zajmują największy odsetek terenu w powiecie
(63%), jednocześnie jest to obszar o najmniejszym udziale lasów (27%).
Na terenie gminy występują liczne jeziora.
W pobliżu jeziora Bystrzyno Wielkie znajduje się jedno z największych torfowisk w
powiecie, które ze względu na swe unikalne walory przyrodnicze stanowi użytek
ekologiczny.
Przez centralną część gminy przebiega droga wojewódzka nr 152 prowadząca do
Reska.
Rys. nr 2.1.2. Gmina Świdwin

Na podstawie: www.powiatswidwinski.pl

Tabela nr 2.1.1.: Podział administracyjny i ludność gminy
miejscowości
Ludność
wyszczególnienie
powierzchnia w km2
sołectwa
ogółem
Gmina Świdwin
247
45
18
6473
Na podstawie: dane uzyskane w Urzędzie Gminy (stan na 31.12.2003)
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2.2.

WARUNKI GLEBOWE, HYDROGEOLOGICZNE I HYDROLOGICZNE

 Geologia i geomorfologia
Krajobraz gminy Świdwin został ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia.
Gmina położona jest w obrębie dwóch jednostek fizyczno-geograficznych:
Wysoczyzna Łobeska i Pojezierze Drawskie. Granica pomiędzy obydwiema
jednostkami jest umowna. Przyjmuje się, że przebiega ona wzdłuż linii SławaKluczkowo-Rzepczyno (gmina Brzeżno). Południowo-wschodnia część gminy należy
do Pojezierza Drawskiego, pozostała (na północny zachód od tej linii) do
Wysoczyzny Łobeskiej. Obie jednostki wyróżniają się odmiennym krajobrazem.
Pojezierze Drawskie obejmuje strefę wzniesień czołowo-morenowych (do 160180 m.n.p.m.), z kolei Wysoczyzna Łobeska stanowi wysoczyznę moreny dennej lub
równinę sandrową, o znacznie spokojniejszej rzeźbie i wysokościach od 100 do 120
m.n.p.m.
Charakterystyczny element krajobrazu stanowi dolina rzeki Regi, która przecina
teren gminy szerokim łukiem od południowego wschodu (wieś Rycerzewko) ku

północy i dalej na południowy zachód, osiągając szerokość 1 km w rejonie miasta
Świdwina.
Rzeźba terenu gminy jest dość urozmaicona, zarówno pod względem wysokości
względnej (najniżej położony punkt koło Berkanowa: 53 m.n.p.m., najwyżej położony
punkt koło Bierzwnicy: 179 m.n.p.m.), jak i różnorodności form geologicznych.
Na terenie gminy można wyróżnić:
• wzgórza moreny czołowej, pagórki kemowe i ozy,
• wysoczyznę morenową o rzeźbie falistej i lekko falistej, a lokalnie pagórkowatej,
• równinę sandrową,
• dolinę rzeki Regi i Mołstowej, w części erozyjną, w większości erozyjnoakumulacyjną z wykształconymi poziomami tarasowymi,
• zagłębienia wytopiskowe w obrębie wysoczyzn.
Największą powierzchnię gminy stanowi wysoczyzna morenowa. Wzgórza
morenowe występują lokalnie, stanowią dominanty krajobrazu, często noszą lokalne
nazwy: „Reskie Góry”, „Lisie Góry”, „Czarcie Góry”.
Formy wklęsłe doliny rzek oraz liczne wytopiska są także wyraźnym akcentem w
rzeźbie terenu.
Zbocza dolin są wyraźne, często strome, a wytopiska zajęte przez niewielkie
jeziora (np. Oparzno) lub torfowiska (obok wsi Klępczewo) oraz rynny subglacjalne
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(np. jeziora rynnowe: Bystrzyno Wielkie i Bystrzyno Małe) podkreślają malowniczość
krajobrazu.
Wierzchnią warstwę podłoża o miąższości 60-130 m budują utwory
czwartorzędowe okresu lodowcowego (plejstocenu) oraz polodowcowego
(holocenu).
Plejstocen jest reprezentowany 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 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.
 Gleby
Gleby na terenie gminy Świdwin wytworzone są głównie z utworów lodowcowych
i wodno-lodowcowych z glin i piasków. Należą do gleb mineralnych, typu gleb
bielicowych lub brunatnych (na ogół wyługowanych).
Z kolei gleby, wytworzone z utworów aluwialno-bagiennych, głównie torfów należą
do gleb organicznych torfowych i torfowo-murszowych, rzadziej do czarnych ziem.
Gleby mineralne (wysoczyzn morenowych i sandrów) z reguły użytkowane są
rolniczo, jako grunty orne lub też występują pod kompleksami leśnymi.
Gleby organiczne, znajdujące się w dnach dolin i obniżeniach wytopiskowych,
użytkowane są jako trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska).
Ze względu na żyzność gleb oraz rolniczą przydatność dla określonych upraw
wyróżniono kilka kompleksów glebowych.
Na terenie gminy przeważają gleby średnio żyzne, zaliczone do kompleksu 2
pszennego dobrego i 4 żytniego bardzo dobrego (39,2%) oraz 5 żytniego dobrego
(32,6%).
Udział gleb słabych na terenie gminy jest dość duży. Wytworzone są one głównie
z piasków całkowitych kompleksu 6 i 7 żytniego słabego (25,7%).
W układzie przestrzennym występuje duża mozaika glebowa. Obok rejonów o
glebach lepszych – żyźniejszych, występują gleby mało żyzne.
W obszarach o pagórkowatej rzeźbie terenu, obok gleb przesuszonych (kompleks
3 pszenny wadliwy) występują gleby nadmiernie nawilgocone (kompleks 8 i 9
zbożowo-pastewny).
Gleby organiczne zajęte przez trwałe użytki zielone występują w dolinie rzeki
Regi, w części doliny rzeki Mołstowej oraz w większych obniżeniach wytopiskowych
(Stary Przybysław, Klępczewo, Świdwinek). Należą one do gleb średniożyznych
kompleksu 2z i 3z użytków zielonych.
 Hydrogeologia, hydrologia i hydrografia
Praktycznie cała gmina Świdwin położona jest w dorzeczu Regi.
Zachodnia część gminy leży w dorzeczu rzeki Mołstowej, która jest dopływem
Regi i płynie wzdłuż zachodniej granicy.
Niewielki obszar, w rejonie Lekowa odwodniony jest przez ciek (łącznie z
jeziorem), należący do dorzecza Parsęty.
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•

Długość rzeki Regi w obszarze gminy wynosi 48 km (długość całkowita: 172 km).
Rega przyjmuje na terenie kilka niewielkich dopływów.
W granicach gminy Świdwin leży pięć większych jezior:
Oparzno (powierzchnia: 125,7 ha, głębokość: 2,2 m),

•
•
•
•
•

Bystrzyno Wielkie (powierzchnia 108,0 ha, głębokość: 2,6 m),
Bystrzyno Małe (powierzchnia: 53,1 ha, głębokość: 3,4 m),
Lekowo (powierzchnia: 23,9 ha, głębokość: 2,1 m),
Bukowiec (na terenie miasta),
Klepnickie (na granicy).
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 (przepuszczalne piaski lub
nieprzepuszczalne gliny).
Ogólnie rzecz biorąc, w dolinach rzecznych o podłożu piaszczystym, wody tworzą
zwierciadło swobodne i występują dość płytko (1-2 m poniżej terenu).
W obrębie równin sandrowych i na wyższych poziomach tarasów dolinnych o
podłożu piaszczystym, występują też w zwierciadle swobodnym, ale już głębiej (2-5
m poniżej terenu). W gruntach organicznych (torfach), w obniżeniach terenu
występują z reguły na powierzchni lub tuż pod powierzchnią.
Z kolei 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 przewarstwieniach piaszczystych.
2.3.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 Struktura osadnicza i demografia
Na sieć osadniczą gminy składa się45miejscowości oraz 18 sołectw, o
łącznym zaludnieniu 6473 mieszkańców.
Gęstość zaludnienia w gminie Świdwin wynosi 26 osób na 1 km2.
Zaludnienie poszczególnych miejscowości przedstawia tabela nr 2.3.1.
Tabela nr 2.3.1. Struktura zaludnienia w gminie Świdwin (stan na 31.12.2003r.)
l.p.
nazwa miejscowości
liczba
ludności
1 Bedlno
22
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l.p.

nazwa miejscowości
2

Bełtno

liczba
ludności
152

3 Berkanowo
106
4 Bierzwnica
567
5 Blizno
16
6 Bystrzyna
26
7 Bystrzynka
40
8 Cieszeniewo
220
9 Cieszyno
108
10 Dobrowola
27
11 Głuszkowo
0
12 Gola Dolna
22
13 Gola Górna
76
14 Karpno
6
15 Kartlewo
48
16 Kawczyno
19
17 Klępczewo
646
18 Kluczkowo
225
19 Kluczkówko
10
20 Kłośniki
15
21 Kowanowo
39
22 Krasna
1
23 Krosino
512
24 Kunowo
14
25 Lekowo
667
26 Lipce
107
27 Łąkowo
232
28 Miłobrzegi
2
29 Niemierzyno
146
30 Nowy Przybysław
27
31 Oparzno
331
32 Osowo
54
33 Przybyradz
12
34 Przymiarki
42
35 Psary
22
36 Rogalinko
15
37 Rogalino
137
38 Rusinowo
309
39 Rycerzewko
93
40 Sława
171
41 Smardzko
542
42 Stary Przybysław
232
43 Śliwno
31
44 Świdwinek
187
45 Ząbrowo
195
Razem 6.473
Razem
Na podstawie: dane Urzędu Gminy Świdwin
Tabela nr 2.2.1. Ruch naturalny ludności
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wyszczególnieni
e

małżeństw
a

Gmina Świdwin

29

urodzenia
żywe

Zgony
ogółe
w tym
m
niemo
-wląt

w liczbach bezwzględnych
71
58
1

przyrost
naturaln
y

małżeństw
a

13

4,6

urodzenia
żywe

Zgon
y

na 1000 ludności
11,2
9,2

przyrost
naturalny
2,1

Na podstawie: dane US Szczecin (stan na koniec grudnia 2002)
Tabela nr 2.2.2. Migracje ludności

Gmina Świdwin

ogółe
m
82

Napływ
z
ze
miast wsi
49
33

Zza
granicy
-

Ogółe
m
131

Odpływ
do
na
miast wieś
100
29

Za
granicę
2

-49

Na podstawie: dane US Szczecin

 Zatrudnienie i bezrobocie
Tabela nr 2.2.3. Pracujący w gospodarce narodowej (stan na 31.12.02)
Wyszczególnienie
liczba
pracujących
Ogółem
610
W tym kobiety
196
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybołóstwo i rybactwo
226
przemysł i budownictwo
230
usługi rynkowe
38
usługi nierynkowe
116
Na podstawie: dane US Szczecin
Tabela nr 2.2.2. Liczba bezrobotnych (stan na koniec grudnia 2003)]
Ogółem
Zamieszkali na wsi
Wyszczególnienie
Razem
kobiety
razem
kobiety
Gmina Świdwin

2.4.

1022
566
1022
566
Na podstawie: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie

28,2%

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNA

Obsługa ludności na terenie gminy zapewniona jest głównie w podstawowych
dziedzinach. Należy zauważyć, że Świdwin jest gminą wiejską. Siedziba władz
samorządowych znajduje się w mieście Świdwin, które jest także ośrodkiem
administracji dla gminy miejskiej Świdwin. Ponadto Świdwin pełni funkcję ośrodka
powiatowego. Znajdują się tu urzędy administracji publicznej i samorządowej.
Na terenie gminy Świdwin działają 3 Zespoły Szkół i 2 Szkoły Podstawowe.
Placówki oświatowe znajdują się w następujących miejscowościach:
• Bierzwnica,
• Klępczewo,
• Lekowo,
• Oparzno,
• Rusinowo.
W zakresie opieki zdrowotnej obsługę ludności zapewniają przychodnie i
praktyki lekarskie w mieście Świdwin, najbliższy szpital znajduje się w Połczynie
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Zdroju. Poza tym mieszkańcy miejscowości Rusinowo i Lekowo obsługiwani są przez
Gabinety Lekarskie (znajdujące się na terenie tych miejscowości) obsługiwane przez
Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską. W miejscowości Bierzwnica
znajduje się medyczny punkt przyjęć.
W zakresie kultury obsługę zapewniają ośrodek kultury oraz świetlice wiejskie.
• Gminny Ośrodek Kultury w Lekowie,
• świetlica wiejska Bierzwnica,
• świetlica wiejska Rusinowo,
• świetlica wiejska Łąkowo,
• świetlica wiejska Berkanowo,
• świetlica wiejska Cieszeniewo,
• świetlica wiejska Bystrzyna,
• świetlica wiejska Ząbrowo,
• świetlica wiejska Sława,
• świetlica wiejska Rogalino,
• świetlica wiejska Bełtno,
• świetlica wiejska Przybysław,
• świetlica wiejska Klępczewo,
• świetlica wiejska Smardzko,
• świetlica wiejska Kluczkowo.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa policja (komenda powiatowa),
straż gminna oraz straż pożarna (komenda powiatowa oraz 6 jednostek
ochotniczych).
2.5.

INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA

Na koniec 2002 roku na terenie gminy Świdwin zarejestrowanych było ogółem
266 podmiotów gospodarczych, z czego najwięcej w handlu oraz w rolnictwie i
przemyśle.
Tabela nr 2.3.1.: Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji EKD na terenie Gminy Świdwin
Wyszczególnienie
Ilość
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
Przemysł
Budownictwo
handel i naprawy
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Obsługa nieruchomości i firm, nauka
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Pozostała działalność usługowa, komunalna,
społeczna i indywidualna
pozostałe sekcje
Na podstawie: dane US Szczecin (stan na koniec grudnia 2002)

36
31
21
79
5
16
23
15
15
25

Na terenie gminy Świdwin intensywnie rozwija się przemysł rolno-spożywczy,
związany głównie z produkcją roślinną i zwierzęcą. Są to głównie wielkie fermy bydła
i trzody chlewnej oraz zakłady, w których uprawia się zboże i inne rośliny, a także
zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego.
Ponadto na terenie gminy działa jeden duży zakład, zajmujący się produkcją
części z metalu i tworzyw sztucznych oraz jeden zakład o charakterze górniczym.
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Firmy, prowadzące tego typu działalność wytwarzają ogromne ilości odpadów.
Są to tzw. pozostałości poprodukcyjne oraz odpady niebezpieczne.

CHARAKTERYSTYKA FIRM,
W KTÓRYCH WYTWARZANE SĄ ODPADY,
POCHODZĄCE Z PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO,
ODPADY POUBOJOWE, GNOJOWICA,
ODPADY GÓRNICZE I ODPADY NIEBEZPIECZNE
 POLFARM Sp. z o. o. w Krosinie.
Przedmiotem działalności Spółki „POLFARM”. w Krosinie jest:
1. produkcja roślinna:
- jęczmień browarny,
- pszenica ozima,
- rzepak ozimy,
- rzepak jary,
- kukurydza na zielonkę i ziarno,
- żyto,
- pszenżyto.
2. produkcja zwierzęca:
- produkcja mleka,
- produkcja mięsa wołowego,
- odchów jałówek cielnych.
Spółka zatrudnia 36 pracowników na czas nieokreślony, a w okresie nasilenia
prac polowych zatrudnia około 8 pracowników sezonowych.
Spółka posiada wewnętrzny program ochrony środowiska i gospodarowania
odpadami.
 Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe „Smagro” Sp. z o. o. w Smardzku.
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Przedmiotem działalności spółki „Smagro” w Smardzku jest:
- produkcja żywca wieprzowego oparta o fermowy odchów tuczników w cyklu
zamkniętym,
- produkcja mleka i odchów żywca wołowego,
- produkcja roślinna (uprawa rzepaku, zbóż, roślin motylkowych),
- produkcja spirytusu (aktualnie gorzelnia jest wyłączona z produkcji).
Spółka zatrudnia 50 pracowników na czas nieokreślony, a w okresie nasilenia
prac polowych zatrudnia od 8 do 12 pracowników sezonowych.
Spółka posiada następujące pozwolenia w zakresie ochrony środowiska:
- operat wodno-prawny na pobór wody i odprowadzanie ścieków (decyzja
OŚ-6210/8/99 ważna do 31.12.2009r.),
- operat wodno-prawny na pobór wody i rolnicze wykorzystanie gnojowicy dla
Fermy Trzody Chlewnej w Bełtnie (decyzja OŚ IV-6210/61/96 ważna do
30.06.2011r.),
- operat ochrony atmosfery dla Gorzelni Rolniczej w Smardzku (decyzja OŚ6340/5/2000 ważna do 31.12.2011r.).
Najpoważniejszym problemem, występującym w Przedsiębiorstwie jest
wysypywanie różnych odpadów i tworzenie dzikich wysypisk na gruntach Spółki
przez mieszkańców okolicznych miejscowości.
 „Fermapol” Sp. z o. o w Smardzku.
Przedsiębiorstwo prowadzi w cyklu zamkniętym intensywny, bezściołowy tucz
trzody chlewnej.
Przedsiębiorstwo posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie fermy
trzody chlewnej zlokalizowanej w Smardzku (decyzja K-SR-Ś-6/6619/8/04 z dnia
28.10.2004 - termin ważności 10 lat).
Spółka posiada własną rzeźnię zakładową, w której dokonuje się uboju trzody,
prowadzi się produkcję wyrobów masarniczych oraz sprzedaż wędlin i mięsa
wieprzowego.
Spółka zatrudnia 87 pracowników (stan na koniec kwietnia 2004r.).
 „Polfrys” Sp. z o. o. w Niemierzynie.
Firma prowadzi działalność w zakresie zamrażania owoców jagodowych:
- truskawki
3000 Mg/rok,
- jagody około

2500 Mg/rok,

- wiśnie

200 Mg/rok,

- rabarbar

200 Mg/rok,

- inne około
1000 Mg/rok.
Firma posiada następujące pozwolenia w zakresie ochrony środowiska:
- decyzja na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, wydana przez Starostę
Świdwińskiego (decyzja OŚ-7645/1/16/2000 z dnia 24 października 2000r.),
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- pozwolenie wodno-prawne na pobór wód i odprowadzanie ścieków
(decyzja OŚ-6223/14/03 z dnia 29.07.2003r.),
- pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych (decyzja OŚ-6223/11/2004 z dnia 29.03.2004r.).
 „PRIMA” Sp. z o. o. w Czaplinku – ferma bydła w Bierzwnicy.
Firma prowadzi działalność w zakresie hodowli bydła.
Firma „Prima” Sp. z o.o. w Czaplinku należy do amerykańskiego koncernu
Smithfield Foods.
 P.P.H. „ROL- HANSEN” Sp. z o. o. w Rycerzewku 2.
Firma zajmuje się uprawą zbóż oraz uprawą grzybów (boczniak ostrygowaty).
W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 14 osób.
Firma posiada wewnętrzny program ochrony środowiska.
 „Ferroplast” Zbigniew Rybicki (firma prywatna) w Świdwinku 2.
Profil produkcji i usług „Ferroplastu” to:
- produkcja części dla przemysłu motoryzacyjnego i budownictwa z metalu,
tworzyw sztucznych,
- obróbka plastyczna blach, obróbka skrawaniem,
- produkcja form wtryskowych i części maszyn,
- handel obrabiarkami i maszynami,
- metaloplastyka.
Firma zatrudnia aktualnie 195 osób i pracuje w systemie dwuzmianowym.
Zakład posiada następujące pozwolenia w zakresie ochrony środowiska:
- decyzja Starosty Świdwińskiego o dopuszczalnej emisji do powietrza
(decyzja OŚ 764/18/100 z dnia 21.09.2000r.),
- decyzja o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych
(decyzja OŚ 7645/1/9/2000 z dnia 09.08.2000r.).
 „KRUSZBUD” S.C. Bolesław Danilewicz - Henryk Szczepański
Zakład o charakterze górniczym z siedzibą w Drawsku Pomorskim, zajmujący
się wydobyciem kruszywa naturalnego w miejscowości Lipce na terenie gminy
Świdwin. Zakład posiada decyzję na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.
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