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Spó∏ka Wodna Mi´dzyodrze powsta-
∏a w 1992 r. w celu uporzàdkowania go-
spodarki Êciekowej na obszarze Mi´dzy-
odrza w Szczecinie poprzez wybudowa-
nie i eksploatacj´ oczyszczalni Êcieków
oraz niezb´dnych instalacji s∏u˝àcych
ochronie Êrodowiska i poprawie czysto-
Êci wód rzeki Odry, Zalewu Szczeciƒskie-
go, Zatoki Pomorskiej oraz Morza Ba∏-
tyckiego.

Do 73 cz∏onków Spó∏ki nale˝à m.in.
Zarzàd Morskich Portów Szczecin i Âwi-
noujÊcie, gmina i miasto Szczecin, Ze-
spó∏ Elektrowni Dolna Odra, Przedsi´-
biorstwo Przemys∏u Cukierniczego
„Gryf”, PKN „ORLEN”, PPU Port Rybac-
ki „Gryf” i Izba Celna.

Do tej pory Spó∏ka Wodna Mi´dzy-
odrze wybudowa∏a mechaniczno-biolo-
gicznà oczyszczalni´ Êcieków komunal-
nych, oczyszczalni´ zanieczyszczeƒ 
ze statków i magistralnà kanalizacj´
Êciekowà. Ta pierwsza oczyszczalnia,
o przepustowoÊci 3,2 tys. m3 Êcieków
na dob´, oczyszcza Êcieki komunalne
dostarczane systemem kanalizacji Êcie-
kowej z terenu Mi´dzyodrza oraz nie-
czystoÊci p∏ynne dowo˝one wozami
asenizacyjnymi z terenu miasta oraz ze
statków zawijajàcych do portu
w Szczecinie.

Z kolei oczyszczalnia zanieczyszczeƒ
ze statków zapewnia przyjaznà dla Êrodo-
wiska utylizacj´ p∏ynnych odpadów ropo-
pochodnych oraz pop∏uczyn z mycia ∏a-
downi statków. Realizuje nast´pujàce
us∏ugi w zakresie przyjmowania i oczysz-
czania p∏ynnych odpadów ropopochod-
nych: utylizacj´ wód zaolejonych – Êcieków
zanieczyszczonych produktami ropy naf-
towej, odbiór zu˝ytych olejów i slopów ze
statków, a tak˝e oczyszczanie pop∏uczyn
z mycia ∏adowni po ∏adunkach ziarnistych,
takich jak w´giel, rudy metali, apatyty,
fosforyty (niezawierajàcych substancji ro-
popochodnych).

Natomiast magistralna kanalizacja
Êciekowa w zlewni oczyszczalni Êcieków
Ostrów Grabowski odbiera i odprowadza
do oczyszczania Êcieki komunalne z te-
renu Mi´dzyodrza w Szczecinie.

Inwestycje zrealizowane przez Spó∏-
k´ dofinansowane zosta∏y ze Êrodków:
Duƒskiej Agencji Ochrony Ârodowiska
DEPA, Programu Duƒskiej Wspó∏pracy
na rzecz Ochrony Ârodowiska w Europie
Ârodkowo-Wschodniej – DANCEE,
Szwedzkiej Agencji Rozwoju Wspó∏pracy
Mi´dzynarodowej SIDA, Funduszu Unii
Europejskiej PHARE, Fundacji EkoFun-
dusz, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

w Szczecinie oraz Narodowego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej.

Kompleks oczyszczalni, wybudowany
przez Spó∏k´ Wodnà Mi´dzyodrze, zapew-
nia spe∏nienie przez port szczeciƒski wy-
magaƒ Konwencji Helsiƒskiej, Strategii
Ba∏tyckiej dla Portowych Urzàdzeƒ Od-
biorczych oraz przepisów konwencji o za-
pobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki – MARPOL 73/78 Aneks I, II i IV.

Spó∏ka Wodna Mi´dzyodrze w grudniu
2002 r. zosta∏a nagrodzona zaszczytnym
tytu∏em „Lider Polskiej Ekologii”.

W latach 2003-2006 Spó∏ka wdro-
˝y∏a zintegrowany system zarzàdzania
wg norm ISO 9001:2000 i ISO
14001:2004 w zakresie przyjmowania,
oczyszczania i utylizacji Êcieków komu-
nalnych, p∏ynnych odpadów ropopochod-
nych oraz pop∏uczyn z mycia ∏adowni
statków.
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