
Rozbudowa systemu kolekto-
rów przesyłowych, dostarczają-
cych ścieki do eksploatowanej,
biologicznej oczyszczalni ścieków
„Ostrów Grabowski", była głów-
nym, ubiegłorocznym zadaniem
Spółki Wodnej „Międzyodrze".

Inwestycja obejmuje budowę
rurociągów tłocznych, grawitacyj-
nych oraz przepompowni w uli-
cach: Gdańskiej, Górnośląskiej,
Heyki, Basenowej i Bulwar Gdań-
ski. Po rozbudowie systemu
kanalizacji ściekowej skanalizo-
wany zostanie cały teren zurbani-
zowanej zlewni Międzyodrza
w Szczecinie i zapewniona
będzie możliwość odprowadza-
nia i oczyszczania ścieków
wytwarzanych głównie przez
zakłady przemysłowe i firmy han-
dlowo-usługowe, prowadzące
działalność na tym obszarze.

W roku 2001 zamknięto finan-
sowanie rozbudowy systemu
ściekowych kolektorów przesyło-
wych. Fundusze na tę inwestycję
pochodziły ze środków własnych
oraz z wpłat partycypacyjnych
członków spółki. Ponadto spółka
uzyskała dofinansowanie z nastę-
pujących źródeł i w następują-
cych kwotach:
• Decyzją Rady Nadzorczej Eko-
Funduszu z dnia 17.05.2001 r. -
dotacja w kwocie 3.000 PLN.
• Decyzją Rady Nadzorczej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
z dnia 7.06.2001 r. - pożyczka
w kwocie 1.300 tys. PLN. Porę-
czenia na kwotę 1.650 tys. PLN
udzieliło Miasto Szczecin.
• W dniu 4.09.2001 r. uzyskano
dotację z Duńskiej Agencji Ochro-
ny Środowiska DEPA w kwocie
około 2.910 tys. DKK na automa-

Instalacja do oczyszczania ścieków ze statków pracuje bardzo dobrze.

tykę i system monitoringu pom-
powni budowanej kanalizacji ście-
kowej. Warunkiem jest wyasygno-
wanie przez spółkę „Międzyod-
rze" środków własnych w wyso-
kości około 970 tys. DKK. Usługi
konsultingowe, organizacja prze-
targu w Danii oraz nadzór autorski
nad realizacją dostaw i robót
instalacyjne montażowych prowa-
dzi duńska firma Car/ Bro a/s,
która od wielu lat współpracuje
ze spółką. Prace firmy Car/ Bro
pokryte zostaną w całości ze
środków bezzwrotnej pomocy
rządu duńskiego. Stosowna umo-
wa o współpracy podpisana zos-
tała pomiędzy Spółką a Car/ Bro
a/s w dniu 19.12.2001 r.

Generalnego wykonawcę
inwestycji wybrano w dniu
29.06.2001 r. Przetarg, przepro-
wadzony w trybie przetargu nie-
ograniczonego według przepisów
o zamówieniach publicznych,
wygrała firma PPI Ekolog z Piły.

Umowa z generalnym wyko-
nawcą została zawarta w dniu
06.07.2001 r. i wkrótce przystąpio-
no do robót budowlanych. Do
końca 2001 roku wybudowano
ok. 2.066 m kolektorów oraz
posadowiono dziewięć pompowni
ścieków. Prace realizowano ter-
minowo, zgodnie z przyjętym har-
monogramem.

W związku z tym, że w maju
2001 r. spółka spłaciła 75% kredy-
tu zaciągniętego w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na wybudo-
waną w 1997 roku biologiczną
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oczyszczalnię ścieków, zgodnie
z obowiązującymi przepisami fun-
duszu, wystąpiła z wnioskiem do
NFOŚ i GW o umorzenie 15%
pożyczonej kwoty, to jest o mak-
symalne umorzenie przewidziane
przepisami. Wniosek ten poparty
został przez Bank Ochrony Śro-
dowiska, prowadzący obsługę
kredytu. Decyzji o uzyskaniu
ewentualnego umorzenia i jego
wielkości należy się spodziewać
w niedalekiej przyszłości.

W maju ubiegłego roku miał
miejsce ostateczny odbiór wybu-
dowanej w roku 2000 instalacji do
oczyszczania ścieków ze statków.
Instalacja pracuje bardzo dobrze,
sukcesywnemu zwiększaniu ule-
ga ilość odbieranych i oczyszcza-
nych wód zaolejonych.

Działając na podstawie statutu
spółki oraz uchwały Walnego
Zgromadzenia nr 4/2001, podjęte
zostały prace związane z przygo-
towaniem inwestycji budowy
instalacji do termicznego unie-
szkodliwiania odpadów wraz
z niezbędną infrastrukturą na tere-
nie oczyszczalni ścieków „Ostrów
Grabowski". Działania te prowa-

dzone są w ścisłej współpracy
z Zarządem Morskiego Portu
Szczecin - Świnoujście SA oraz
z zainteresowanymi udziałowcami
spółki. Na obecnym etapie planu-
je się opracowanie studium wyko-
nalności inwestycji. Dalsze prace
prowadzone będą na podstawie
wytycznych i wniosków przedsta-
wionych w studium wykonalności
ze szczególnym uwzględnieniem
ekonomicznej zasadności reali-
zacji inwestycji. Spółka podjęła
wstępne działania, mające na celu
uzyskanie informacji o możliwoś-
ciach pozyskania zewnętrznych
środków finansowania ewentual-
nej, przyszłej inwestycji.

Mając na uwadze doprowadze-
nie do pełnego wykorzystania
możliwości oczyszczania biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków oraz
zmniejszenie obciążeń finanso-
wych ponoszonych przez człon-
ków, spółka prowadziła działania,
mające na celu przejęcie części
ścieków sanitarnych, w ilości
1200 m3/dobę, z fragmentu zlew-
ni śródmieścia Szczecina do
oczyszczenia na oczyszczalni
„Ostrów Grabowski". Niestety,
miasto odrzuciło propozycję Spół-

ki z uwagi na zbyt małe korzyści,
wynikające z ewentualnej realiza-
cji inwestycji w stosunku do bie-
żących potrzeb.

W związku z nowelizacją Prawa
Wodnego oraz zapisami ustawy
z 7.06.2001 r. o zbiorowym za-
opatrzenia w wodę i odprowadza-
niu ścieków, określającymi możli-
wości prowadzenia działalności
w zakresie zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzania ścieków przez
spółki wodne, spółka „Międzyod-
rze" wystąpiła do Urzędu Miesz-
kalnictwa i Rozwoju Miast o wyłą-
czenie z działania powyższej usta-
wy, z uwagi na zakres prowadzo-
nej działalności, charakter świad-
czonych usług, formę własności
oraz rodzaj eksploatowanych
obiektów, instalacji i infrastruktury
oczyszczania ścieków. W odpo-
wiedzi uzyskano informację urzę-
du, że prowadzona przez Spółkę
działalność nie podlega przepi-
som ustawy.

Od 18 grudnia 2001 r. spółka
„Międzyodrze" jest członkiem Kra-
jowego Forum Spółek Wodnych,
zrzeszającego ponad 30 spółek
prawa wodnego z całej Polski.

Piotr Wit


