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SZCZECIN. Spółka wyda 10,5mln zł

Międzyodrze zbuduje
27 przepompowni
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Szczecińska Spółka Wod-
na Międzyodrze przystępu-
je do rozbudowy kanaliza-
cji. Na odcinku 10 km po-
wstanie 27 zautomatyzo-
wanych przepompowni, co
pozwoli przyłączyć do
oczyszczalni kolejnych
klientów.

Spółka Wodna Międzyodrze, za-
rządzająca najnowocześniejszą
portową oczyszczalnią ścieków w
Szczecinie, rozpoczę-
ła nową inwestycję.
Na odcinku 10 km
ruszyła rozbudowa
kanalizacji — powsta-
nie 27 zautomatyzo-
wanych przepom-
powni.

Po zakończeniu
prac do oczyszczalni
zostaną podłączone
kolejne tereny prze-
mysłowe i mieszka-

SW Międzyodrze realizuje zo-
bowiązania Polski wynikające z
konwencji o ochronie wód Bałty-
ku. Do tej pory spółka wybudowa-
ła w Szczecinie mechaniczno-bio-
logiczną oczyszczalnię, która mo-
że przerobić 3,2 tys. m sześć, ście-
ków na dobę. Na odcinku 4,5 km
znajduje się siedem przepompow-
ni. Koszt realizacji inwestycji wy-
niósł 18 mln zł.

— Dwa lata temu spółka odda-
ła do eksploatacji instalację do
odbioru zanieczyszczeń ze stat-
ków, głównie ścieków ropopo-
chodnych. Druga linia służy do
usuwania zanieczyszczeń ziarni-
stych po myciu ładowni. To kosz-

towało około 12
mln zł — wyjaśnia
Piotr Wit.

W planach
Spółka Wodna przy-
gotowuje się do ko-
lejnej inwestycji -
budowy instalacji
termicznego uniesz-
kodliwiania odpa-
dów niebezpiecz-
nych z terenu portu.

niowe, przylegające ZA ROK Piotr Wit, dyrek- W planach jest także
tor SW Międzyodrze, za- wybudowanie pięciu
pewnia, że realizacja inwe- stacji do selektywne-
stycji zakończy się do wrze- go

do portu.

Morskie ścieki
Inwestycja ma śnia 2003 r.

kosztować ponad 10,5
mln zł. Środki na jej realizację po-
chodzą z EkoFunduszu i z Duń-
skiej Agencji Ochrony Środowiska
DEPA oraz naszych własnych
funduszy. Kredytu udzielił Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej -
mówi Piotr Wit, dyrektor S W Mię-
dzyodrze.

gromadzenia i
fot.ASZ wstępnego przetwa-

rzania odpadów.
Przygotowywany jest kosztorys
przedsięwzięcia.

Członkami SW Międzyodrze
jest 71 firm i instytucji. Należą do
niej m.in. Zarząd Morskiego Portu
Szczecin-Świnoujście, Gmina
Szczecin, PPC Gryf, PKN Orlen,
Elektrownia Dolna Odra i Stocz-
nia Szczecińska.


