
Spółka Wodna „Międzyodrze" po-
wstała 2 czerwca 1992. Inicjatorami jej
powstania byty Zarządu Morskich Por-
tów Szczecin i Świnoujście S.A. i Urząd
Rejonowy w Szczecinie. Spółka miała na
celu uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenach portu oraz na
obszarze Międzyodrza szczecińskiego
przyległym do portu. Oprócz tego przed
spółką postawiono także inne cele stau-
towe, wśród których znalazły się m.in.:
prowadzenie eksploatacji wybudowa-
nych oczyszczalni i instalacji oraz przy-
należnych do nich układów przesyło-
wych, odbiór i oczyszczanie wód zaole-
jonych ze statków, zanieczyszczeń ropo-
pochodnych oraz popłuczyn z mycia
ładowni, odbiór i utylizacja odpadów
bytowych z terenu działania Spółki oraz
prowadzenie działalności profilaktycznej
oraz gospodarczej w zakresie ekologii
na terenie działania Spółki.

Członkami Spółki są firmy i instytu-
cje działające na terenie Międzyodrza.
Obecnie Spółka zrzesza 71 członków,
wśród nich są m.in. Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
Gmina Miasto Szczecin, PPC „Gryf",
Polski Koncern Naftowy „Orlen" S.A.
o/Szczecin, Zespół Elektrowni „Dolna
Odra", Port Rybacki „Gryf".

Spółka jest organizacją typu non-
profit. W związku z tym oczyszczanie
ścieków odbieranych od członków
Spółki obywa się po kosztach, a ewen-
tualne zyski z działalności przeznacza-
ne są na realizację celów statutowych.

Inwestycje realizowane przez Spół-
kę finansowane są w znacznym stopniu
ze środków pochodzących od człon-
ków spółki. Ponadto Spółka korzysta,
w możliwie szerokim zakresie, ze wszyst-
kich dostępnych krajowych i zagranicz-
nych źródeł finansowania inwestycji pro-
ekologicznych.

Do chwili obecnej Spółka zrealizowa-
ła inwestycje o łącznej wartości ok.
27.900.000,-PLN, w trakcie budowy jest
inwestycja o wartości 10.400.000- PLN.

W 1997 roku oddano do eksploata-
cji mechaniczno-biologiczna oczysz-
czalnię ścieków o zdolności oczyszcza-
nia 3200 m3/dobę wraz z kolektorami
tłocznymi i siedmioma przepompownia-

mi. W 2000 roku oddano do eksploa-
tacji kolejne instalacje do odbioru
i oczyszczania ścieków ze statków
w porcie w Szczecinie obejmujące linię
technologiczną do oczyszczania ście-
ków ropopochodnych oraz linię tech-
nologiczną do oczyszczania popłuczyn
z mycia ładowni statków po ładunkach
ziarnistych. Dzięki tym inwestycjom Port
w Szczecinie spełnia wymogi konwen-
cji o ochronie wód Morza Bałtyckiego
i jest jednym z najczystszych portów
w basenie Morza Bałtyckiego.

W przyszłym roku, w wyniku zreali-
zowanych inwestycji oraz po zakończe-
niu inwestycji aktualnie prowadzonej
przez spółkę, całkowicie uporządkowa-
na zostanie gospodarka ściekowa na
zurbanizowanych terenach Międzyodrza
leżących pomiędzy Mostem Długim
a Basenem Górniczym. Wszystkie ścieki
sanitarne z tego obszaru będą oczysz-
czane przed zrzutem do odbiornika.
W ten sposób znacznemu zmniejszeniu
ulegnie ładunek odprowadzanych za-
nieczyszczeń i poprawi się czystość
wód portowych, wód rzeki Odry oraz
zalewu szczecińskiego.

Do chwili obecnej na prowadzenie
działalności spółki pozyskano bezzwrot-
ne dotacje z Fundacji „Ekofundusz",
Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska
DEPA, Szwedzkiej Agencji Rozwoju
Współpracy Międzynarodowej SIDA
oraz z Programu PHARE. Łącznie wiel-
kość pozyskanych dotacji wyniosła
15.613.985.-PLN.

Należy także wspomnieć o kredy-
tach preferencyjnych uzyskanych z Na-

rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Do dnia dzisiej-
szego uzyskano kredyty na łączną
sumę 10.145.514,-PLN.

Obecnie trwa rozbudowa systemu
kanalizacyjnego odprowadzającego
ścieki do oczyszczalni „Ostrów Gra-
bowski". System ten jest powiększany
o 10 km kolektorów kanalizacji ciśnie-
niowej i grawitacyjnej oraz o 27 w pełni
zautomatyzowanych przepompowni.
Inwestycja ta zakończona zostanie we
wrześniu 2002 roku.

Ponadto Spółka przygotowuje inwe-
stycję budowy instalacji do termiczne-
go unieszkodliwiania odpadów niebez-
piecznych. Instalacja ta umożliwiłaby
odbiór i unieszkodliwianie stałych i płyn-
nych odpadów niebezpiecznych z tere-
nu portu w Szczecinie.

Spółka planuje także współpracę
z Zarządem Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście S.A. przy budowie na tere-
nie portu pięciu stacji selektywnego gro-
madzenia i wstępnego przetwarzania
odpadów, w tym również odpadów nie-
bezpiecznych, pochodzących ze statków
oraz wytwarzanych na terenie portu.

Po zrealizowaniu wszystkich nie-
zbędnych inwestycji proekologicz-
nych w porcie Spółka będzie eksplo-
atować wybudowane instalacje,
obiekty i infrastrukturę a także, zgod-
nie ze statutem, zajmować się będzie
działalnością profilaktyczną oraz go-
spodarczą w zakresie ekologii na swo-
im terenie działania.
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Odbiór zanieczyszczeń z barki.


