Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin

3.1.11.ODPADY NIEBEZPIECZNE
Na terenie gminy Świdwin wytwarzane są odpady niebezpieczne, należące
do następujących grup:
 odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02 (w tym środki ochrony
roślin i opakowania po nich),
 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej,
papieru i tektury - 03,
 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali
i tworzyw sztucznych - 12,
 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz
grup 05, 12 i 19) - 13 (patrz: oleje przepracowane),
 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem
grup 07 i 08) - 14,
 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15,
 odpady nieujęte w innych grupach - 16,
 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
– 17,
 odpady medyczne i weterynaryjne – 18 (patrz: odpady medyczne),
Odpady te wytwarzane są głównie na terenach firm i zakładów, prowadzących
różnorodną działalność na terenie gminy.
Odpady niebezpieczne, w postaci odczynników chemicznych, powstają
na terenie niektórych placówek oświatowych.
Ponadto, odpady niebezpieczne, w postaci zużytych farb, lakierów, baterii,
świetlówek, żarówek, akumulatorów, baterii, tonerów, tuszy, regeneratorów, itp.
powstają na terenie gospodarstw domowych oraz biur, placówek oświatowych,
kulturalnych i urzędów oraz innych ośrodków i podmiotów.
Problem z odbiorem tego typu odpadów zostanie częściowo rozwiązany
z chwilą powstania tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(GPZON).
PODMIOTY, W KTÓRYCH WYTWARZANE SĄ ODPADY NIEBEZPIECZNE










Gabinet lekarski w Lekowie,
Gabinet lekarski w Rusinowie,
Medyczny punkt przyjęć w Bierzwnicy,
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. z siedzibą w
Szczecinku, Zakład w Krosinie,
KRUSZBUD” S.C. Bolesław Danilewicz-Henryk Szczepański (wydobycie
kruszywa naturalnego w miejscowości Lipce – gmina Świdwin),
Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Smagro Sp. z o.o. w Smardzku,
Prima Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, ferma bydła w Bierzwnicy,
Pol Farm Sp. z o.o. w Krosinie,
Polfrys Sp. z o.o. w Niemierzynie,
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 P.P.H. Rol-Hansen Sp. z o.o. w Rycerzewku,
 Fermapol Sp. z o.o. w Smardzku,
 Ferroplast w Świdwinku.
Odpady medyczne i weterynaryjne
Według obwiązującej klasyfikacji odpadów, odpady medyczne i weterynaryjne
należą do grupy 18, zgodnie z przyjętym sześciocyfrowym kodem do podgrupy
„odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej” wchodzą wyłącznie
odpady, pochodzące od tzw. bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
Na terenie gminy Świdwin działalność w zakresie usług medycznych prowadzą
trzy punkty medyczne, w tym punkt przyjęć w Bierzwnicy, a także dwa gabinety
lekarskie, obsługiwane przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w
Świdwinie. Gabinety te mieszczą się w miejscowościach: Lekowo i Rusinowo.
Obsługują one mieszkańców wymienionych miejscowości oraz miejscowości
przyległych.
W gabinetach lekarskich na terenie gminy Świdwin powstają głównie odpady
oznaczone kodem 18 01 03 (inne odpady, których zbieranie i składowanie podlega
specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji).
Ilość odpadów medycznych szacowana jest na 8 kg/rok.
Odpady medyczne gromadzone są w osobnych pojemnikach, a następnie
dostarczane do spalarni odpadów medycznych w Połczynie Zdroju (dwa utylizatory
odpadów medycznych typu WPS-350).
Na terenie gminy nie zinwentaryzowano gabinetów weterynaryjnych.
Zinwentaryzowano natomiast wielkoobszarowe fermy hodowlane (bydło i trzoda
chlewna), w których mogą powstawać odpady o charakterze weterynaryjnym i
medycznym.
Odpady zawierające PCB
Według informacji na dzień zbierania danych do planu gospodarki odpadami, na
obszarze gminy nie ujawniono istotnej ilości urządzeń, zawierających PCB.
W okresie wdrażania planu gospodarki odpadami należy zwrócić uwagę
na zbiórkę odpadów zawierających PCB z małych zakładów, wykorzystując do tego
celu tworzony system budowy GPZON, włączając do systemu w/w firmy.
Przepracowane oleje
Oleje przepracowane powstają na terenie następujących placówek:
 KRUSZBUD” S.C. Bolesław Danilewicz-Henryk Szczepański (wydobycie
kruszywa naturalnego w miejscowości Lipce – gmina Świdwin),
 Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Smagro Sp. z o.o. w Smardzku,
 Prima Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, ferma bydła w Bierzwnicy,
 Pol Farm Sp. z o.o. w Krosinie,
 Polfrys Sp. z o.o. w Niemierzynie,
 P.P.H. Rol-Hansen Sp. z o.o.
w
Rycerzewku,
 Fermapol Sp. z o.o. w Smardzku,
 Ferroplast w Świdwinku.
Ponadto na północny-wschód od
miasta Świdwina, na terenie gminy w
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