
MAGAZYN PORTOWY

W KWIETNIU ROZPOCZNIE PRACĘ

NOWOCZESNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
W 1992 roku Zarząd Portu Szczecin

- Świnoujście S.A. nawiązał współpra-
cę z Duńską Agencją Ochrony Środo-
wiska i firmą konsultingową Carl - Bro
A/S, w celu rozwiązania problemów
dotyczących ochrony środowiska.
W następnym roku powstała spółka
Międzyodrze, w której Zarząd Portu
Szczecin - Świnoujście SA, a po in-
korporacji Zarząd Morskiego Portu
Szczecin - Świnoujście S.A. jest naj-
bardziej zaangażowanym członkiem.
Spółka, jako ekologiczna organizacja
"non-profit" ma uporządkować-zgo-
dnie ze statutem - gospodarkę ścieko-
wą na terenach portu w Szczecinie
i przyległych terenach Międzyodrza.

Z inicjatywy i na koszt Zarządu Po-
rtu Szczecin - Świnoujście S.A. w 1993
roku opracowano projekt uporządko-
wania gospodarki ściekowej na tere-
nach Międzyodrza, a duńskie biuro
projektowe Carl-Bro A/S w lipcu 1994
roku opracowało projekt budowy
oczyszczalni ścieków "Ostrów Gra-
bowski". Pierwszy etap przewidywał
budowę oczyszczalni o zdolności
oczyszczania 3200 m3/d. Drugi etap
zakładał wzrost zdolności oczyszcza-
nia ścieków z działalności lądowej
przedsiębiorstw do 6400m3/d oraz bu-
dowę instalacji do oczyszczania zanie-
czyszczeń ze statków o zdolności
oczyszczania 250 m3/d. Trzeci etap to
rozbudowa oczyszczalni do zdolności
9350 m3/d i budowa spalarni odpa-

dów bytowych ze statków o zdolności
5000 kg/d.

Realizacja pierwszego etapu wraz
z rozruchem trwała do 22.12.1997 ro-
ku. Efektem budowy było uzyskanie
projektowanej zdolności oczyszczania
ścieków bytowych - 3200 m3/dobę.
Wybudowano również przesyłową
sieć ciśnieniowych kolektorów tłocz-
nych o długości 4500 metrów wraz
z siedmioma przepompowniami ście-
ków. Inwestycja ta pozwoliła na upo-
rządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie 12 przedsiębiorstw i około
70 % powierzchni portu.

W sierpniu 1998 roku spółka wodna
Międzyodrze w oparciu o środki wła-
sne oraz pomoc duńską opracowała
podstawową dokumentację projekto-
wą budowy instalacji oczyszczania za-
nieczyszczeń ze statków. W paździer-
niku 1998 roku projekt został zatwier-
dzony i uzyskano pozwolenie na bu-
dowę. Dzięki dotacjom z programu
PHARE, Szwedzkiej Agencji Rozwoju
Współpracy Międzynarodowej SIDA
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, we wrześniu 1999 roku
można było rozpocząć realizację dru-
giego etapu inwestycji. W lutym 2000
roku zakończona została budowa,
w marcu przeprowadzono rozruch
technologiczny, a w kwietniu rozpocz-
nie się normalna eksploatacja. Dzięki
tej inwestycji port szczeciński będzie
miał zdolność oczyszczania wszyst-
kich zanieczyszczeń ropopochodnych
oraz ścieków pochodzących nie tylko
z mycia ładowni statków, ale też z dzia-
łalności lądowej.

Na rok 2000 zaplanowana jest dal-
sza rozbudowa sieci kolektorów dla
oczyszczalni ścieków lądowych. Obej-
mie na wschodnią część portu - rejon
przeładunków masowych. W dalszych
planach spółki jest rozpoczęcie
w 2002 roku budowy spalarni stałych
odpadów ze statków.

Wybudowana oczyszczalnia posia-
da rezerwy, które uwzględniają plany
rozbudowy portu i przyległych tere-
nów miejskich. Wszystkie instalacje
oparte są o najnowocześniejsze tech-
nologie, zaprojektowane i wykonane
przez firmy duńskie i niemieckie.


