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AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI
RODZAJ, ILOŚĆ I ŹRÓDŁA POWSTAWANIA WSZYSTKICH ODPADÓW
W SZCZEGÓLNOŚCI ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

3.1.1. WYTWÓRCY ODPADÓW
Głównymi wytwórcami odpadów na terenie gminy są gospodarstwa domowe
i podmioty gospodarcze oraz jednostki administracyjne, oświatowe, kulturalne, opieki
zdrowotnej i społecznej.
Ilość gospodarstw domowych na terenie gminy szacowana jest na 1834.
Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi ogółem 3,34.
Ilość budynków wielorodzinnych (bloki) oszacowano na 35.
Ilość gospodarstw jednorodzinnych (domy jednorodzinne, bliźniaki, czworaki, itp.)
oszacowano na 1450.
Tabela nr 3.1.1.1. Wytwórcy odpadów poza gospodarstwami domowymi na terenie gminy Świdwin
Stan na koniec 2002 r.
Podmioty gospodarki
narodowej (wg EKD)

Oświata i
wychowanie
266

Opieka
zdrowotna
5

Obiekty
noclegowe
2

1

Sklep
y
42

Punkty sprzedaży Targowiska
paliw
1
-

Na podstawie: dane US Szczecin oraz Urzędu Gminy w Świdwinie

3.1.2. PRODUKCJA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Zgodnie z danymi uzyskanymi w Urzędzie Gminy w Świdwinie, w roku 2003 firmy
wywozowe zebrały na terenie gminy ogółem 1862,1 m3 odpadów komunalnych .
Gęstość nasypowa odpadów waha się od 170 - 320 kg/m3. Biorąc pod uwagę
obciążenie odpadów drobną frakcją popiołową i przyjmując górny wskaźnik, w roku
2003 z terenu gminy wywieziono 596 Mg odpadów komunalnych.
W roku 2003 opracowany został Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Świdwińskiego, w którym przyjęto, że średnia jednostkowa ilość odpadów na jednego
mieszkańca na terenach wiejskich wynosi 165 kg/osoba/rok. Wynikałoby z tego, że
roczna produkcja odpadów na terenie gminy wynosi 1068 Mg, co daje 472 Mg
różnicy w stosunku do danych podanych przez Urząd Gminy.
Dane te zostały zweryfikowane, gdyż pod koniec 2003 roku Powiat Świdwiński
przystąpił do prac nad studium wykonalności dla projektu pod nazwą Zakład
Gospodarki Odpadami w Powiecie Świdwińskim.
W ramach prac na nad wspomnianym studium przeprowadzone zostały badania
socjoekonomiczne, polegające na obserwacji i wywiadach.
Obserwacje i wywiady przeprowadzone zostały losowo w różnych typach
gospodarstw domowych, położonych w różnych rejonach powiatu (także w gminie
Świdwin – miejscowość Przymiarki).
W miejscowościach wiejskich wywiady prowadzono z osobami mieszkającymi w
domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych.
Wywiady przeprowadzono z około 0,15% populacji powiatu, co nie jest ilością
statystycznie reprezentatywną. Jednakże, w trakcie wywiadów, zadawano pytania
dotyczące ogólnej sytuacji socjoekonomicznej w miejscowości, regionie lub bloku
mieszkalnym. Uzyskano w ten sposób cenne informacje na temat sytuacji znacznie
większej liczby gospodarstw domowych oraz pogląd na fakt, czy dane gospodarstwo
domowe jest przeciętne w odniesieniu do wysokości dochodów i wielkości
wytwarzanych odpadów oraz, czy może być uważane za reprezentatywne dla
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większej grupy okolicznych gospodarstw domowych.
W wyniku przeprowadzonych badań (pozostałe wnioski w następnych
rozdziałach) stwierdzono, że jeden mieszkaniec miejscowości wiejskiej (co jest
reprezentatywne dla gminy Świdwin) produkuje rocznie 87,6 kg odpadów.
Stąd wniosek, że przy liczbie ludności, wynoszącej 6473, ilość wytworzonych
odpadów komunalnych na terenie gminy kształtuje się na poziomie 567 Mg, co daje
zgodność z danymi uzyskanymi w Urzędzie Gminy w Świdwinie na temat produkcji
odpadów w roku 2003 (1862,1 m3=596 Mg).
3.1.3. STRUMIENIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Strumienie odpadów komunalnych na terenie gminy Świdwin wyznaczone i
obliczone zostały na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Świdwin,
danych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świdwińskiego,
Studium wykonalności dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym oraz
na podstawie danych literaturowych (IETU).
Tabela nr 3.1.3.1. Strumienie odpadów komunalnych, wytwarzanych w gospodarstwach domowych gminy
Świdwin, wartości średnie wyrażone w %
Frakcja odpadów
Gmina
Świdwin
spożywcze, pochodzenia roślinnego
43,93
Spożywcze, pochodzenia
5,35
zwierzęcego
papier i karton
15,33
tworzywa sztuczne
14,87
Tekstylia
2,50
Szkło
5,59
Metale
2,52
pozostałe organiczne
3,02
pozostałe mineralne
1,46
Frakcja poniżej 10 mm
5,43
Na podstawie: wyliczenia własne

3.1.4. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
GMINY ŚWIDWIN

NA TERENIE

Charakter gminy wpływa na ilość i skład wytworzonych odpadów. Gmina Świdwin
jest gminą wiejską.
Pod względem gospodarczym, charakter gminy Świdwin należy traktować jako
rejon rolniczy i usługowo-handlowy (Smardzko, Bełtno, Rycerzewko, Bierzwnica,
Krosino) oraz dodatkowo rekreacyjny (Oparzno, Bystrzyna).
Popiół, powstający w paleniskach domowych w tych właśnie miejscowościach,
bardzo rzadko i w niewielkiej części trafia na składowisko.
Wywóz odpadów z miejscowości gminy odbywa się z reguły w oparciu
o indywidualne umowy, zawierane pomiędzy właścicielami posesji a firmą
wywozową.
Z ilości zawartych umów z właścicielami posesji prywatnych wynika, że nie
wszystkie objęte są zorganizowanym wywozem. Daje to podstawę do informowania
mieszkańców o właściwym postępowaniu z odpadami komunalnymi. Jak wynika z
przeprowadzonych wywiadów (studium wykonalności), nie wszystkie gospodarstwa
domowe posiadają umowy na wywóz odpadów. Gospodarstwa nie posiadające
stosownych umów pozbywają się odpadów, tworząc nielegalne wysypiska w lasach.
Zasady odbioru odpadów ustala regulamin utrzymania czystości i porządku w
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gminie.
Jak wynika z badań, prowadzonych w ramach prac nad wspomnianym powyżej
studium wykonalności, częstość wywozu odpadów z budynków wielorodzinnych na
obszarach wiejskich waha się od tygodnia do dwóch. Natomiast odpady z domów
jednorodzinnych wywożone są raz na miesiąc.
3.1.5. SUROWCE WTÓRNE
Na terenie gminy Świdwin prowadzona jest zbiórka dwóch rodzajów odpadów.

Są to tworzywa sztuczne, głównie typu PET oraz szkło.
W tym celu rozstawione zostały specjalne pojemniki.
W ramach badań nad omawianym wcześniej studium wykonalności stwierdzono,
że mieszkańcy gminy korzystają z tego systemu.
Butelki plastikowe wynoszone są do wyznaczonych pojemników, znajdujących
się w każdej miejscowości w odległości zwykle nie przekraczającej 50 metrów od
domu.
Szkło jest ponownie wykorzystywane lub usuwane wraz z odpadami
resztkowymi. Nieliczni mieszkańcy odnoszą szkło do wyznaczonego pojemnika.
Na obszarach wiejskich spalane jest wszystko, co jest palne. W większości
przypadków, odpady są spalane, celem zmniejszenia objętości odpadów i kosztów
wywozu. Stąd brak pojemników do selektywnej zbiórki papieru. Papier na ogół
spalany jest w piecach lub ogrodach.
Złom sprzedawany jest handlarzom lub odwożony do skupu.
3.1.6. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
Na terenie gminy Świdwin nie prowadzi się osobnej zbiórki odpadów ulegających
biodegradacji.
Jak wynika z badań, przeprowadzonych w ramach studium wykonalności,
odpady ulegające biodegradacji na ogół są kompostowane.
Prawie wszystkie domy jednorodzinne na obszarach wiejskich mają dostęp do
ziemi. Gospodarstwa te produkują ograniczone ilości odpadów resztkowych i
surowców wtórnych. W większości przypadków, odpady ulegające biodegradacji są
kompostowane w ogrodzie lub na polu. Ponadto wykorzystywane są do karmienia
trzody chlewnej. Niektóre gospodarstwa mieszają odpady ulegające biodegradacji i
resztkowe w jednym pojemniku.
Większość mieszkańców budynków wielorodzinnych korzysta z własnego
ogródka, gdzie wynosi odpady ulegające biodegradacji na kompost.
Jednak nie wszyscy tak postępują i obecność osobnego pojemnika przy
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budynkach wielorodzinnych dla tej kategorii odpadów wydaje się uzasadniona.
Szacuje się, że ilość odpadów ulegających biodegradacji, powstających w
gospodarstwach domowych na terenie gminy może wahać się w granicach 420 Mg
rocznie.

3.1.7. ODPADY WIELKOGABARYTOWE
Na dzień dzisiejszy na terenie gminy brak jest rozwiązań, dotyczących odbioru
odpadów wielkogabarytowych.
Część z tych odpadów trafia na składowisko komunalne w Świdwinku. Z części
odpadów wielkogabarytowych odzyskiwane są metale i sprzedawane jako złom.
Części drewniane i tekstylne są spalane.
Pozostałe mogą trafiać na tzw. dzikie składowiska lub być całkowicie spalane.
Zakłada się, że ilość odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Świdwin
może wynieść około 160 Mg rocznie.
3.1.8. ODPADY REMONTOWE I BUDOWLANE
Na terenie gminy nie prowadzi się osobnej zbiórki odpadów remontowych i
budowlanych. Większość z tych odpadów wyrzucana jest do pojemników na odpady
komunalne. Część trafia na tzw. dzikie składowiska.
Ponadto firmy wywozowe, działające na terenie gminy, prowadzą odbiór
odpadów komunalnych i remontowych tzw. „systemem na telefon”.
Odpady te gromadzone są w dostarczonych przez firmy wywozowe kontenerach,
o pojemności od 2 do 30 m3.
Jak wynika z badań, prowadzonych nad studium wykonalności nie wszyscy
mieszkańcy i inwestorzy wywiązują się z obowiązku wynajęcia specjalistycznego
kontenera.
Szacuje się, że na terenie gminy wytwarzanych jest około 250 Mg odpadów
budowlanych i remontowych rocznie.
3.1.9. ZUŻYTE SAMOCHODY
Na terenie gminy nie ma atestowanego zakładu zajmującego się rozbiórką
samochodów. Samochody traktowane są zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
jako odpady niebezpieczne. Decyzję na odzysk i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych wydaje Wojewoda.
Na terenie gminy działają firmy, związane z przemysłem rolniczym.
W większości z nich użytkowane są maszyny, ciągniki i urządzenia rolnicze.
Zużyte części maszyn, ciągników i urządzeń rolniczych, najczęściej w postaci
złomu żelaza i stali (odpady oznaczone kodem 17 04 05) gromadzone są
selektywnie, a następnie przekazywane podmiotom, upoważnionym do ich odbioru.
Odpady niebezpieczne, powstające w wyniku zużycia się maszyn, ciągników i
urządzeń rolniczych (akumulatory, zużyte oleje) są gromadzone i magazynowane na
terenach spółek i zakładów rolniczych, a następnie przekazywane podmiotom,
posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.
Szacuje się, że w wyniku działalności spółek rolniczych, na terenie gminy
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Świdwin, rocznie wytwarzanych jest około 0,3 Mg odpadów, w postaci zużytych
akumulatorów, oznaczonych kodem 16 06 01 oraz około 60 Mg odpadów,
oznaczonych kodem 17 04 05.

3.1.10.OSADY Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wraz z dynamicznym rozwojem wodociągów wiejskich oraz wzrostem zużycia
wody, dynamicznie wzrosła ilość ścieków wytwarzanych przez gospodarstwa
domowe.
Wprost proporcjonalnie do ilości ścieków wzrasta ilość wytwarzanych osadów w
procesie ich oczyszczania.
Na terenie gminy funkcjonują małe oczyszczalnie ścieków.
Szacunkową ilość wytworzonych osadów ściekowych na terenie gminy obrazuje
poniższa tabela.
Tabela nr 3.1.10.1 Ilość wytworzonych osadów ściekowych na terenie gminy Świdwin
Lp. oczyszczalnia ścieków
osadów
Mg s. m. /rok
1.
Ząbrowo
4,2
2.
Krosino
7,6
3.
Lekowo
7,0
4.
Oparzno
7,0
5.
Bierzwnica
7,8
Razem gmina
103,6
Na postawie: analiza własna

Oczyszczalnie rozwiązują gospodarkę osadową we własnym zakresie.
Odwodnione osady użytkowane są przyrodniczo lub unieszkodliwiane przez
składowanie na składowisku.
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