Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Trzebiatów za 2013 r.

Trzebiatów, dnia 17 października2018

r.

l.

Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi została spoządzona na podstawie ań, 9tb
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utzymaniu czystości i porządku w gminach

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje w szczegolności:

1)

mozliwości przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz

i

pozostałościz sońowania pozostałościz mechaniczno-biologicznego
od padów kom u n al nych pzeznaczonych do skład owan a;

przetwarzania

i

2)
3)

potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych;

4)

liczbę mieszkańcow;

5)

liczbę właścicielinieruchomości, ktozy nie zawarli umowy, o której mowa w ań. 6 ust.

'1,

w imieniu ktorych gmina powinna podjąć działania, o ktorych mowa w ań, 6 ust. 6-12;
6)

ilośćodpadow komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

7)

ilośczmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych odbieranych z terenu gminy

oraz powstających z przelwarzania odpadow komunalnych pozostałościz sortowania
pozostałości mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

i

z

przeznaczonych do składowan ia.

ll.

Możliwościprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałościz sońowania pozostałościz mechaniczno-biologicznego przetwarzania
od padów kom u nal nych pzeznaczonych do s kładowan ia

i

Celowy Związek Gmin R-/rXl piowadzi regionalną instalację przetwarzania odpadow komunalnych
dla gmin członkowskich,

Moc pzerobowa instalacji do mechaniczno-biologicznego pzetwarzania odpadow wynosi 120 000
mg/rok,

co zapewnia zagospodarowanie strumienia odpadow kierowanego

z

regionu do instalacji,

lnstalacja znajduje się w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino,
gm, Nowogard, Powierzchnia całego terenu Zakładu wynosi 18,6 ha. Zadaniem Regionalnego Zakładu

i

unieszkodliwienie dowozonych
Gospodarowania Odpadami jest odbior, przetworzenie/odzysk
odpadow komunalnych z terenow gmin nalezących do Celowego Związku Gmin R-XXI, w tym przede
wszystkim:

.
.
.

mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych
przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadow

składowanie odpadow powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania

zmieszanych odpadow komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów.
W sońowni prowadzi się mechaniczne przetwazanie odpadow na liniach sońowania zmieszanych
odpadow komunalnych orazodpadow opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki:

.
.

o wydajności ok. 99 600 Mg/a dla odpadow komunalnych zmieszanych,
o wydajności ok. 5 000 Mg/a dla odpadow opakowaniowych.

Zagospodarowanie odpadow ulegających biodegradacji wydzielonych w sońowani odbywa się
w instalacji do biologicznego przetwarzania odpadow, ktora umozliwia ich biostabilizację w systemie
NOVAKOMP o zdolnościprzetwazania ponad 50 ton na dobę i ok. 50 000 Mg/a, Na terenie RZGO

w Słajsinie wYbudowano dwie kwatery składowania odpadow o łącznej powierzchni 4,5 ha i pojemności
345 700 m3.

lll.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Głowną Potzebą inwestycyjną zwięaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest
modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych, zlokalizowanego
przy ul. Strumykowej w Trzebiatowie,

lV. Koszty poniesione

w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
wyniosły 1 329 230,23 zl

V.

ll pohoczu

2013

r,

Liczba mieszkańców
Według złożonychdeklaracji ilośćosób zamieszkujących gminę na dzień 31.12.2013 r. wynosiła

13 198.

Vl. Liczba właŚcicieli nieruchomości, którzy

nie zawarli umowy, o której mowa w ań, 6 ust.
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6.12

1,

Nie dotyczy (Uchwałą nr XXVllU2lB/l2 z dnia 25 pażdziernika 2012 r. Rada Miejska
w Trzebiatowie postanowiła od dnia 1 lipca 2013 r. odbierać odpady komunalne od właścicieli

nieruchomoŚci położonychna terenie Gminy Tzebiatow, na ktorych

nie

zamieszkująmieszkańcy,

który ch pow stają o d p ad y ko mu n al n e),

Vll, llośćodpadów komunalnych wytwarzanych

na terenie gminy

Masa odebranych odpadow w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
(na postawie rocznego sprawozdania Burmistrza z realizacjizadań gospodarowania odpadami

komunalnymiza 2013

r,)

1

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

4 416,1

2

20 03 07

0dpady wielkogabarytowe

37,2

3

20 01 01

Papier i tektura

18,2

4

20 01 0B

0dpady kuchenne ulegające biodegradacji

9,3

5

20 0201

o

15 01 02

Opakowania z twozyw sztucznych

0,3

7

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

241,3

Od pady

u

legające biodegradacji

0,4

a na

Opakowania ze szkła

15 01 07

B

o

Odpady betonu orazgruz betonowy zrozbióreki

17 01 01

remontow

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17

17 01 07

10

132,6

310

300

01 06

Zużyle uządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 11

11

Zużyte u rządzenia zawierające niebezpieczne
elementy (1) inne niz wymienione w 16 02 09 do 16

16 02 13

12

02 12
Zużyte urządzenia inne niz wymienione w 16

do

16 02 14

13

14

17 09 04

15

20 01 21

16

20 01 23

'16

1,0

0,3

02 09

02 13

0,9

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontazu inne niz wymienione w 17 09 01 , 17 09 02

i170903

1,1,0

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające

20

17

0,1

ńęć
U

0,1

rządzen a zawierające freony
i

1,1

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatoramiwymienionymiw 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesońowane baterie i akumulatory
zawieraiace te baterie
Zużyte u rządzen ia ele ktryczn e i ele ktron iczne n ne
niz wymienione w 20 01 21 i20 01 23 zawierające

33

0,1

i

20 01 35

1B

.,l

o

20

20

0,1

36

7,3

niebezpieczne składn iki
ZużyIe urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niz wymienione w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35

2,7

Zużyte opony

12

16 0,1 03

Vll1.1lośćzmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałościz sońowania
pozostałości mechaniczno-biologicznego pzetwarzania odpadów komunalnych

i

z

przeznaczonych do składowania,

Dane dot. odPadów zmieszanych dostarczonych

do Celowego Związku

Gmin

R-WI:

W 2013 r, wszYstkie odPadY komunalne o kodzie 20
03 01 zostały poddane procesowi odzysku
R12, Niesegregowane odPadY komunalne (20 03 01) nie
były składowane. W wyniku mechanicznobiologiczneg o przetwazania zostały wytworzone
następujące frakcje
odpadow:

- 19 1212

z mechanicznej obróbki odpadow inne niz wymienione w 19 12

11)

_

- 19 1212 inne odPadY z mechanicznej obróbki odpadów
inne niz wymienione w 19 12

11)

_

(inne odPadY

frakcja o wielkoŚci > B0 mm (balast) 49,860/o masy, który
zostałpoddany unieszkodliwianiu (proces D5)
składowaniu
na składowisku odpadow innych niz niebezpieczne i obojętne
w Słajsinie
frakcja o wielkoŚci 0-80mm 44,2B% masy kierowana
do hali biologicznego przetwazania w procesie
DB (obrobka fizYczno-mechaniczna, w wyniku ktorej powstająostateczne
związki lub mieszanki);

- Surowce poddane odzyskowi i recyklingowi
5,86% masy W tym:
1,610/o, 15 0'l 04 - 1,21 %, 15 01 07
- 1,5}%,pozostałe ruro*.. - 0,13

,15

01 01

-

1,33o/o,15 01 02 _

%

(dane na podstawie pisma Celowego Związku
Gmin R-XXI z dnia 06,03,2014 r.)
Dane dot, odPadów zmieszanych dostarczonych
do EKT-F|I]K,

Połczyn Zdrój:

ul. Świerczewskiego 2b,78-320

OdPad o kodzie 20 03 01 został
Poddany procesowi odzysku w ramach, ktorego otrzymano:
- 19 1212 (balast D5)
0,4%;15 01 05

-

-

31 ,60/o;

19 1212(R13)

0,3%; '15 01 07

-

3,60/o;17

-

55,7 o/o;15 0,1

01 -

01 02_2,6%;15 01 04 _
01 01 - 2,1o/o;1601 03 _ 0,4%;191207 _0,8%; 20 01
36

-

2,3%,, 15

0,2o/o

Dane dot, odPadów zmieszanY,ch dostarczonych
do Miejskiego Zakładu

Środowiska w Kołobnegu Sp,

i

Zieleni, Dróg i ochrony

o.o.,

OdPad o kodzie 20 03 01 zostałPoddany procesowi
odzysku w ramach, którego okzymano;

1501 07 -1,93%;150102-0,29o/oi 1501 04 - 0,16%

9 T-gą1*

ową

rn rł ń,s

ki

