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Najwięksi udziałowcy
Spółki Wodnej
„Międzyodrze"
• Zarząd Morskiego Portu Szcze-
cin-Świnoujście SA,
• Przedsiębiorstwo Przemysłu
Cukierniczego „Gryf" SA,
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowe „Port Rybacki - Gryf"
sp. z o.o.,
• Miasto Gmina Szczecin
• Zespół Elektrowni „Dolna Odra"
SA,
• Polski Końcem Naftowy „Orlen"
SA.

Fundusze, z którymi
współpracuje
S.W. „Międzyodrze"
oraz środki pozyskiwane
na inwestycje:
• Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Warszawa,
• Fundacja „EKOFUNDUSZ", War-
szawa,
• Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Szczecin,
• Duńska Agencja Ochrony Śro-
dowiska DEPA,
• Szwedzka Agencja Rozwoju
Współpracy Międzynarodowej SI-
DA,
• Fundusze Unii Europejskiej po-
przez program PHARE,
• Środki własne członków Spółki
Wodnej „Międzyodrze".

Główne Krajowe firmy
i instytucje, z którymi
współpracuje
S.W. „Międzyodrze"

Projektanci
Biuro Projektów Budownictwa

Morskiego „BIMOR" Szczecin,
Przedsiębiorstwo Usług Projek-

towych „BIMAT sp. z o.o. Szcze-
cin,

Biuro Projektowe „INBUD"
Szczecin,

Biuro Projektowe „EKOLOG" Pi-
ła.

Wykonawcy
Szczecińskie Przedsiębiorstwo

Budownictwa Przemysłowego
"ESPEBEPE"S.A.-generalny

wykonawca budowy oczyszczalni
ścieków lądowych,

Przedsiębiorstwo Wielobranżo-
we „SAGA" Szczecin - generalny
wykonawca instalacji do oczysz-
czania wód zaolejonych i wód po
płukaniu ładowni,

„ENERGOPOL" SA Szczecin -
generalny wykonawca przystani
dla statków i barek,
• Przedsiębiorstwo Projektowo-
inżynieryjne „EKOLOG" Piła - ge-

neralny wykonawca rozbudowy
sieci przesyłowej.

Te obiekty już są

Nowocześnie
na Ostrowie Grabowskim

Serce miasta bliżej Odry

Oczyszczalnia Ścieków „Ostrów Grabowski"- widok ogólny.

1997 roku odda-
no do eksploatacji
mechaniczno-bio-
logiczną oczysz-
czalnię ścieków

na Ostrowie Grabowskim wraz z
kolektorami tłocznymi i siedmio-
ma przepompowniami. Natomiast
w 2000 r. ukończono budowę i
uruchomiono instalacje do odbio-
ru i oczyszczania ścieków ze stat-
ków w porcie w Szczecinie. Zawie-
rają one linię technologiczną do
oczyszczania ścieków ropopo-
chodnych oraz linię technologicz-
ną do oczyszczania popłuczyn z
mycia ładowni statków po ładun-
kach ziarnistych. Dzięki tym inwe-
stycjom port w Szczecinie spełnia
wymogi konwencji o ochronie
wód Morza Bałtyckiego i jest jed-
nym z najczystszych portów bał-
tyckich. Łączny koszt tych prac to
ok. 27,9 mln zł.

Oczyszczalnia ścieków
lądowych
- Budowę mechaniczno-biologicz-
nej oczyszczalni rozpoczęliśmy 24
listopada 1995 r. i zakończyliśmy
w zaplanowanym terminie - pod-
kreśla Marek Trojnar, przewodni-
czący Zarządu Spółki Wodnej
„Międzyodrze" w Szczecinie. -
Jest to nowoczesny obiekt, który
powstał w oparciu o technologię
duńską, o zdolności oczyszczania
3200 m sześciennych na dobę.
Koszt budowy samej oczyszczalni
ścieków lądowych, wraz z doku-
mentacją, robotami przygotowaw-
czymi, odsetkami od kredytów i
innymi nakładami wyniósł ponad
18,5 mln zł.

Do obiektu na Ostrowie Gra-
bowskim trafiają również ścieki
sanitarne ze statków zawijających
do portu w Szczecinie. Może on
też przyjmować nieczystości do-
wożone z miasta,

W ramach oczyszczalni zbudo-
wano sieć tłocznych kolektorów
magistralnych o długości 4,5 km
oraz 7 przepompowni. Cały układ
technologiczny, czyli oczyszczal-
nia i przepompownie, jest kontro-
lowany i sterowany przez system
automatyki przemysłowej.

- Obecnie wykorzystanie oczysz-
czalni wynosi ok. 40 proc. zdolno-
ści - przyznaje Marek Trojnar. -
Ale sytuacja ulegnie poprawie po
rozbudowie sieci kanalizacyjnej
obsługującej pozostałą część por-
tu i tereny przyległe.

Oczyszczanie ścieków
ze statków
Budowę instalacji do oczyszcza-
nia ścieków ropopochodnych i po-
płuczyn z mycia ładowni statków
rozpoczęto 30 czerwca 1999 r.
Prace budowlano-montażowe za-
kończono w grudniu 1999 r., a w
lutym 2000 r. - montaż wszyst-
kich maszyn i urządzeń technolo-
gicznych. Zakończenie rozruchu
technologicznego i przekazanie
instalacji do eksploatacji nastąpi-
ło 27 kwietnia 2000 r.

Instalacje te są prototypowe i
charakteryzują się nowoczesnymi
rozwiązaniami technologicznymi
oraz wysokim stopniem automaty-
zacji. Po odseparowaniu oleju lub
zanieczyszczeń ziarnistych: węgla,
rudy, zbóż, fosforytów, apatytów,
podczyszczona woda kierowana
jest do oczyszczalni biologicznej.

Aby umożliwić przyjmowanie
zanieczyszczeń wybudowano
przystań dalbową ze stacją odbior-
czą dla barek oraz stanowisko od-
biorcze dla autocystcrn. Zdolność
przyjmowania ścieków z barek
wynosi 60 m sześciennych na go-
dzinę a zdolność przyjmowania
nieczystości dostarczanych lądem
przez autocysterny - 40 m sześc.
na godzinę.

Instalacja posiada trzy zbiorniki
do separacji i magazynowania
ścieków ropopochodnych o łącz-
nej pojemności 410 m sześc. oraz
dwa zbiorniki na olej slopowy o
łącznej pojemności 150 m sześc.

Całkowity koszt tej inwestycji to
ponad 9,3 mln zł.
- Prowadzona od dwóch lat eks-
ploatacja instalacji udowodniła
ich wysoką sprawność i niezawod-
ność - zapewnia Andrzej Grabow-
ski, z-ca przewodniczącego Zarzą-
du „Międzyodrza". - Proces tech-
nologiczny prowadzony jest przy
niskich kosztach oraz z dobrymi
wynikami ekonomicznymi. Po-
twierdziły się także prognozy do-
tyczące ilości ścieków dostarcza-
nych do oczyszczalni, przez co wy-
korzystana jest w dużym stopniu
jej zdolność oczyszczania. Tym
niemniej prowadzimy działania
zmierzające do pozyskania jak
największej ilości wód zaolejo-
nych do oczyszczania.

Praca instalacji wydatnie przy-
czynia się do poprawy stanu śro-
dowiska naturalnego w porcie w
Szczecinie. Po wybudowaniu in-
stalacji do oczyszczania ścieków
ze statków port ten stał się jednym
z pierwszych portów w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej,
które posiadają nowoczesne insta-
lacje tego typu.

N adodrzańskie położenie to
wielki atut miasta. Bogactwo

zieleni i wód stanowi potencjał
Szczecina, który należy wykorzy-
stać, ale przede wszystkim pielę-
gnować. Zadanie ochrony walo-
rów przyrodniczych jest tak waż-
ne, że zostało sformułowane jako
jeden z celów strategicznych roz-
woju Szczecina.

Działalność Spółki Wodnej
„Międzyodrze" świadczy o tym,
że zbliżamy się do realizacji tego
celu. Porządkując gospodarkę
ściekową, spółka kształtuje jakość
życia szczecinian - poprawia ja-
kość wody w Odrze, umożliwia

LECH PIECZYŃSKI - PREZES WOJEWÓDZKIEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W SZCZECINIE:

"Międzyodrze"
rozwiązaniem modelowym
D o 1992 r. problemy gospodar-

ki ściekowej Międzyodrza by-
ły trochę na boku. Miasto podej-
mowało próby ochrony wód na le-
wobrzeżu i prawobrzeżu Szczeci-
na, ze względu na ścieki komunal-
ne. Natomiast Międzyodrze trak-
towano jako obszar przemysłowy,
który musi sam sobie radzić. Po-
nieważ dosyć aktywnie działały
wówczas w Polsce spółki wodne,
powstał pomysł powołania takiej
spółki dla obszaru Międzyodrza.
Byłem, w tamtym czasie, wicepre-
zydentem Szczecina ds. komunal-
nych wiec uczestniczyłem w tych
pracach. Ciężar powołania spółki
przejął na siebie ówczesny Urząd
Rejonowy w Szczecinie. Nato-
miast motorem napędowym był
Zarząd Morskiego Portu Szcze-
cin-Świnoujście. Dzięki temu za-
angażowaniu udało się szczęśli-
wie przebrnąć przez wszystkie
prace przygotowawcze.

Dziś mamy oczyszczalnię ście-
ków na Ostrowie Grabowskim.
Będzie ona w pełni wykorzystana
po skanalizowaniu całego Mię-
dzyodrza. Drugi ważny obiekt to
instalacja oczyszczania wód zaole-
jonych ze statków. Dzięki niej
można powiedzieć, że port speł-
nia wszelkie konwencje dotyczące
ochrony wód portowych. Obecnie
przygotowuje się on do utylizacji
stałych odpadów ze statków.

Dla nas, czyli dla zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, dzia-
łalność Spółki Wodnej „Między-
odrze" to rozwiązanie modelowe.
Jej inwestycje są dobrze przygotowa-
ne i realizowane. A ich rozliczanie
zawsze odbywa się w terminie.

Ważne jest też to, że inwestycje
„Międzyodrza" inspirują władze
Szczecina do przyspieszenia wła-
snych działań na rzecz ochrony
wód.

Zarząd Spółki Wodnej „Międzyodrze", od lewej: Andrzej Grabowski -
z-ca przewodniczącego, Marek Trojnar - przewodniczący i Konrad
Duklas - sekretarz. FOT. ANDRZEJ SZKOCKI

Pracownicy i Zarząd
Spółki Wodnej
„Międzyodrze" oraz
przedstawiciele firm
współpracujących ze
spółką.

FOT.: ANDRZEJ SZKOCKI

rozwój turystyki i wypoczynku
Oczyszczalnia „Międzyodrze"
chroni środowisko wodne na tere-
nie miasta, pomaga w rewitalizacji
terenów nadodrzańskich i tym sa-
mym przybliża „serce miasta" do
Odry.

W Unii Europejskiej musimy się
znaleźć z uregulowaną gospodar-
ką ściekową. Przepisy unijne doty-
czące jakości wody są bardzo re-
strykcyjne. By im sprostać, miasto
musi kontynuować proekologicz-
ną politykę, która obejmuje m.in
budowę wysokosprawnych
oczyszczalni ścieków. Dobrze, że
jedną już od pięciu lat mamy.
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Do statutowej
działalności
spółki „Międzyodrze"
należy:
• uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Międzyodrza
w Szczecinie poprzez
wybudowanie grupowych
oczyszczalni ścieków wraz z
niezbędną infrastrukturą dla
ścieków lądowych i oczyszczanie
zanieczyszczeń pochodzących ze
statków,

• prowadzenie eksploatacji
wybudowanych oczyszczalni i
instalacji oraz przynależnych do
nich układów przesyłowych,

• odbiór ze statków wód
zaolejonych, zanieczyszczeń
ropopochodnych, popłuczyn z
mycia ładowni,

• odbiór i utylizacja odpadów
bytowych z terenu działania
spółki,

• prowadzenie działalności
profilaktycznej oraz gospodarczej
w zakresie ekologii na terenie
działania spółki.

Główne zagraniczne
firmy i instytucje,
finansowane ze środków
pomocowych Unii
Europejskiej, z którymi
współpracuje S.W.
„Międzyodrze"

Projektanci
• Carl Bro a/s - Dania,

• HIFAB International Szwecja,

• HALCROW Ltd.-Wielka
Brytania.

Wykonawcy
• ENVIRO CHEMIE Waser und
Abwasser Technik GmbH -
Niemcy,

• Folding Smed aps - Dania,

• Alfa Laval - Francja i Dania,

• Socla - Danfoss - Francja i
Dania,

• ITT Flygt- Szwecja i USA,

• PEAB - Szwecja.

Spółka realizuje zadania
określone w
następujących
międzynarodowych
i polskich aktach
prawnych:

• Międzynarodowa Konwencja o
zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki sporządzona w
Londynie 2 listopada 1973 r., a
zmieniona protokołem
uzupełniającym z 17 lutego 1978
r., zwana Konwencją MARPOL
1973/78.

• Konwencja o ochronie
środowiska morskiego obszaru
Morza Bałtyckiego, sporządzona
w Helsinkach 22 marca 1974 r.,
zwana Konwencją Helsińską,
zmieniona Nową Konwencją
Helsińską z 1992 r.

• Ustawa z 16 marca 1995 r., o
zapobieganiu zanieczyszczaniu
morza przez statki,

• Ustawa z 20 grudnia 1996 r., o
portach i przystaniach morskich.

Dziś i jutro w planach inwestycyjnych spółki

Międzyodrze będzie
całe skanalizowane

Rozmowa z Andrzejem Montwiłłem, prezesem
Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście

Ekologia jest droga

Dostawa wód zaolejonych ze statków do Instalacji odbiorczych oczyszczalni „Ostrów Grabowski".

O
becnie spółka
prowadzi prace
związane ze ska-
nalizowaniem
pozostałej części

Międzyodrza. Wykonana zosta-
nie magistralna kanalizacja ci-
śnieniowa i grawitacyjna o łącz-
nej długości ponad 10 km oraz
27 pompowni ścieków wraz z
systemem automatyki i sterowa-
nia włączonym w system auto-
matyki już istniejącej oczyszczal-
ni. Koszt tych prac oszacowano
na 10,4 mln zł.

- Po zrealizowaniu tej inwe-
stycji - zapewnia Piotr Wit, dy-
rektor spółki „Międzyodrze" -
do oczyszczalni na Ostrowie
Grabowskim zostaną przyłą-
czone tereny portowe i prze-
mysłowe z niewielką ilością
zabudowy mieszkaniowej w
rejonie ulic: Gdańskiej, Gór-
nośląskiej, Energetyków, Bul-
war Gdański, Celnej oraz
Heyki

Prace związane z przygotowa-
niem inwestycji rozpoczęto w
czerwcu 1998 r. Do chwili obec-
nej opracowano niezbędną do-
kumentację i uzyskano pozwo-
lenie na budowę, wyłoniono w
przetargu generalnego wyko-
nawcę robót budowlanych oraz
wykonano ok. 4 km sieci kanali-
zacyjnej i 18 pompowni ście-
ków. Roboty przebiegają zgod-
nie z przyjętym harmonogra-
mem. Jest więc szansa, że zosta-
ną zakończone we wrześniu
2003 roku.

Będzie instalacja
do termicznego uniesz-
kodliwiania odpadów
- Niezależnie od już prowadzo-
nych prac - mówi Konrad Duklas,
sekretarz Zarządu spółki „Mię-
dzyodrze" - planujemy budowę in-
stalacji do termicznego unieszko-
dliwiania odpadów stałych dostar-
czanych przez wszystkich użyt-
kowników portu. Będziemy także
świadczyć usługi na potrzeby mia-
sta i regionu. Poza tym chcemy
wybudować instalację, która bę-
dzie umożliwiała unieszkodliwie-
nie zanieczyszczonej ziemi i zuży-
tych sorbentów, a także takich od-
padów jak: szlamy olejowe, roz-
puszczalniki organiczne, szlamy
farbiarskie, lakiery, tworzywa
sztuczne, pestycydy, PCB i inne.

Spółka posiada już studium wy-
konalności dla planowanej inwe-
stycji. Obecnie stara się pozyskać
środki i partnerów.

Oczyszczanie
nietypowych ścieków
Spółka „Międzyodrze" przygoto-
wuje się do separacji emulsji i in-
nych nietypowych ścieków zawie-
rających substancje ropopochod-
ne, które mogą być sporadycznie
dostarczane do oczyszczalni.

- Instalacja - mówi dyrektor Wit -
będzie składać się z ocieplanego i
ogrzewanego zbiornika magazyno-
wego posadowionego obok już ist-

niejących zbiorników, rur, pomp i
urządzeń technologicznych z syste-
mem dozowania chemikaliów
oraz systemem automatyki i stero-
wania. Urządzenia technologiczne
oraz system sterowania i automa-
tyki zainstalowane zostaną w ist-
niejącym budynku procesowym.

Pięć stacji selektywnego
gromadzenia odpadów
Spółka planuje współpracę z Za-
rządem Morskiego Portu Szcze-
cin-Świnoujście SA przy budowie
na terenie portu 5 stacji selektyw-
nego gromadzenia i wstępnego
przetwarzania odpadów, w tym
również odpadów niebezpiecz-
nych, pochodzących ze statków
oraz wytwarzanych w porcie. Sta-
cje będą wyposażone w kontenery
magazynowe oraz urządzenia do
rozdrabniania i zgniatania odpa-
dów metalowych oraz opakowań
tekturowych i makulatury.

Łapaczki do oczyszcza-
nia basenów portowych
Także we współpracy z ZMPS-Ś
SA spółka zamierza podjąć działa-
nia mające na celu pozyskanie
środków oraz zakup łapaczek do
oczyszczania basenów portowych
w Szczecinie i Świnoujściu. Plano-
wany jest zakup gotowych jedno-
stek z kompletnym wyposaże-
niem. Obecnie port potrzebuje
dwóch takich jednostek.

Co skłoniło władze portu do za-
inicjowania, a następnie przystą-
pienia, jako wiodący udziało-
wiec, do Spółki Wodnej „Między-
odrze"?

Andrzej Montwilł: - Od 10 lat
przebudowujemy u nas system
wodno-kanalizacyjny. Wobec bra-
ku miejskiej oczyszczalni zdecy-
dowaliśmy się na budowę oczysz-
czalni portowej, w oparciu o prze-
pisy prawa wodnego. Wybudo-
wała ją Spółka Wodna „Między-
odrze". Wtedy wydawało się, że
to najlepsze rozwiązanie. Dziś
można do tego podchodzić w róż-
ny sposób. Nie wiadomo, na przy-
kład, czy nie lepiej żeby to sam
port zbudował oczyszczalnię. Ale
mamy spółkę wodną, w której je-
steśmy głównym udziałowcem.
Sukcesywnie przebudowujemy
system wodno-kanalizacyjny ko-
ordynując nasze inwestycje z in-
westycjami prowadzonymi przez
„Międzyodrze".

Ale działalność proekologiczna
ma szerszy wymiar.

A.M.: - My też tak to rozumie-
my i dostosowujemy nasze urzą-
dzenia do pozostałych norm unij-
nych, związanych z ekologią.
Chodzi m.in. o eliminację zapyle-
nia. Przerabiamy kotłownie na
olejowe. To zredukuje emisję py-
łów i związków toksycznych do
atmosfery. Wspólnie z „Między-
odrzem" przygotowujemy się też
do stworzenia systemu zarządza-
nia odpadami stałymi w portach
Szczecina i Świnoujścia.

A zatem związek z „Między-
odrzem" jest bardzo silny?

A.M.: -Od początku sądziliśmy,
że to co buduje ,,Międzyodrze"
stanowi infrastrukturę portową i
nadal jesteśmy o tym przekonani.

Niestety Izba Skarbowa ma inne
zdanie. Podczas ostatniej kontro-
li uznała ona, że nasze wkłady
partycypacyjne do Spółki Wod-
nej, przeznaczone na budowę ko-
lejnych elementów infrastruktu-
ry wodno-ściekowej znajdującej
się w porcie, nie są nakładami na
infrastrukturę portową. Stawia to
pod znakiem zapytania prowa-
dzenie kolejnych inwestycji przez
„Międzyodrze" i podważa sen-
sowność działania spółek wod-
nych. Oczywiście inwestycje bę-
dziemy prowadzili, ale być może
będą one musiały być bezpośred-
nio nasze. To skomplikuje rozli-
czenia z „Międzyodrzem". Ale
spółka nadal będzie prowadziła
swoją działalność, mając przed
sobą nowe zadania związane
m.in. z programem zarządzania
odpadami w porcie.

Jakie więc są korzyści z istnie-
nia „Międzyodrza"?

A.M.: - Ekologia jest droga.
Szereg inwestycji infrastruktu-
ralnych, zrealizowanych w po-
przednich latach, doprowadziło
do paradoksalnej sytuacji. Metr
sześcienny wody w porcie, łącz-
nie z opłatami za odbiór ście-
ków, jest kilkakrotnie droższy
niż w mieście. Trudno więc mó-
wić o merkantylnych korzy-
ściach. To raczej potrzeba życia
w czystym otoczeniu, gdzie wo-
da i powietrze nie szkodzą czło-
wiekowi. Dlatego, mimo że in-
westycje ekologiczne stanowią
obciążenie, realizujemy je. A
dzięki istnieniu „Międzyodrza",
nie musimy tworzyć żadnych
wewnętrznych struktur w por-
cie do zajmowania się proble-
mami związanymi z gospodarką
wodno-ściekową i odbiorem za-
nieczyszczeń ze statków.

Po lewej - pomost komunikacyjny z rurociągami i stacją odbiorczą
z barek, w środku - stacja odbiorcza z autocystern, po prawej -
zbiorniki technologiczne na tzw. tacy.

10 LAT SPÓŁKI WODNEJ „MIĘDZYODRZE"

Takie były początki

Widok ogólny na oczyszczalnię ścieków od strony kanału Duńczyca w szczecińskim porcie.

W 1991 r. Zarząd Portu
Szczecin-Świnoujście

opracował i wystąpił o uzgod-
nienie założeń techniczno-eko-
nomicznych oczyszczalni ście-
ków dla portu. Wydział Ochro-
ny Środowiska Urzędu Woje-
wódzkiego w Szczecinie odmó-
wił jednak tych uzgodnień.
Uznał bowiem, że sprawa gospo-
darki wodno-ściekowej na Mię-
dzyodrzu musi być uporządko-
wana kompleksowo. To spowo-
dowało, że zawiązała się grupa
inicjatywna spółki wodnej. W
jej skład weszli: Zarząd Portu
Szczecin-Świnoujście, Urząd Re-
jonowy w Szczecinie, Stocznia
Szczecińska i Zespół Elektrow-
ni Dolna Odra. Opracowano
projekt statutu i zwołano zebra-
nie założycielskie, na którym 23
przedsiębiorstwa i Urząd Mia-
sta Szczecina podpisali deklara-
cję członkowską. Spółka Wodna
„Międzyodrze" uzyskała osobo-
wość prawną l lipca 1992 r. po-
przez wpis do Księgi Wodnej
Województwa Szczecińskiego.

Opracowaniem koncepcji upo-
rządkowania gospodarki wodno-
ściekowej na Międzyodrzu zajęło

się Biuro Projektowe Spółka
Morska „Inmar". Podano w nim
główne zamierzenia inwestycyj-
ne, czyli budowę 4 oczyszczalni
grupowych: Port Centralny, Wy-
spa Zielona, Półwysep Katowic-
ki i największej Ostrów Grabow-
ski. Oprócz tego zakładano bu-
dowę linii technologicznej do od-
bioru wód zaolejonych ze stat-
ków oraz spalarnię stałych odpa-
dów ze statków i terenów porto-
wych.

Do realizacji tych zadań Spół-
ka Wodna „Międzyodrze" przy-
stąpiła w 1994 r. Pomogła jej w
tym dotacja przyznana przez
Wojewodę Szczecińskiego na
opracowanie dokumentacji
technicznej. Do prac włączyła
się też duńska firma Samfund-
steknik a/s finansowana przez
Duńską Agencję Ochrony Śro-
dowiska DEPA. Jej udział to za-
sługa Zarządu Portu Szczecin-
Świnoujście, który już wcześniej
podjął współpracę z tą spółką.

Podstawę prawną działania
„Międzyodrza" stanowi Prawo
Wodne - ustawa z 24 październi-
ka 1974 r., znowelizowana 18 lip-
ca 2001 r.


