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GOSPODARKA. Oczyszczalnia na Ostrowie Grabowskim jest za duża

Nie chcemy zmian
7,5 tys. m sześć, ścieków komunalnych
chciała przejąć od miasta Spółka
Wodna „Międzyodrze". Zarząd Szcze-
cina odrzucil propozycję, choć była
korzystna dla mieszkańców

ZBIGNIEW RORAGIEWICZ

S półka Międzyodrze ma nowoczesną
biologiczną oczyszczalnię na Ostro-
wie Grabowskim. Zbudowano ją czte-

ry lata temu do obsługi terenów przemysło-
wych portu. W zasięgu jej mierzącej 4,5 km
sieci kanalizacyjnej znalazły się m.in. tere-
ny portu rybackiego, Zarządu Portu Szcze-
cin-Świnoujście, zakładów cukierniczych
Gryf, Baltchemu, bazy paliw, Ship Servi-
ce'u. Jednak przemysł w porcie odprowadza
coraz mniej ścieków: część firm upadła, in-
ne pozbyły się majątku, polikwidowano za-
kładowe stołówki, zaczęto oszczędzać wo-
dę. Szybko okazało się, że projektowana na
początku lat 90. oczyszczalnia jest za duża.
Zamiast planowanych 3,2 tys. m sześć, na
dobę odbiera i oczyszcza dziś zaledwie 700
m sześć, ścieków.

- Musimy więc docierać dalej. Dlatego
kanalizujemy teren Międzyodrza od Base-
nu Górniczego przez ul. Gdańską, Górno-
śląską, po ul. Heyki - mówi Piotr Wit, dy-
rektor spółki wodnej. - Liczymy, że dzię-
ki temu zwiększymy przerób. Ale to i tak
o wiele za mało. Stąd pomysł przejęcia l ,5
tys. m sześć, ścieków komunalnych z tere-
nu miasta.

Oczyszczalnia ścieków na Ostrowie Grabowskim

Szef Międzyodrza twierdzi, że gdyby
oczyszczalnia pracowała pełną parą, koszt
odbioru ścieków spadłby z obecnego pozio-
mu ok. 8 zł za metr sześć, do ok. l ,80 zł w ro-
ku 2004. Tyle też płaciłyby gospodarstwa
domowe. Tymczasem tylko w przyszłym ro-
ku mieszkańcy Szczecina za odbiór ścieków
zapłacą już ok. l ,84 zł.

Po trwającej półtora roku wymianie kores-
pondencji w tej sprawie w końcu październi-
ka wiceprezydent Andrzej Gajda dał spółce
odpowiedź odmowną. Miasto planuje wybu-
dowanie kompleksu czterech oczyszczalni,
z których pierwsza stanie na Pomorzanach.

- Dla nas priorytetem jest program popra-
wy jakości wody i gospodarki ściekowej, na
który staramy się pozyskać pieniądze z eu-
ropejskiego funduszu ISPA - tłumaczy wi-
ceprezydent Gajda. - Podanie o te środki by-
ło złożone do Unii Europejskiej wiele mie-
sięcy temu. Chodzi o dotację rzędu 130 mln
euro. Podobnie jest z wnioskami do Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Każda zmiana
w projekcie może wywołać zamieszanie
i wpłynąć na ocenę jego opłacalności.

Zdaniem Gajdy miasto musi trzymać się
rozwiązania kompleksowego, a oczyszczal-
nia na Grabowie takiego nie zapewnia.


