
nanzplan. Die Gesellschaft leitete deshalb
von Anfang an Maßnahmen zur Gewin-
nung der Finanzmittel von außen ein, was
den unzureichenden Mitteln der eigenen
Gesellschafter geschuldet war. Die

den Verpflichtungen Polens als Signatar-
staat der Konvention über den Schutz der
Ostseegewässer. Gemeinsam mit der Firma
Carl Bro als - Berater der Dänischen
Umweltschutzagentur - führt die „Między-
odrze" Investitionen durch.

Die gebaute Kläranlage ist eines der mo-
dernsten Objekte diesen Typs der südlichen
Ostseeanrainer.

Diese große Investition wurde in drei
Etappen aufgeteilt. Die erste umfasste den
Bau einer mechanisch-biologischen
Kläranlage mit der Klärleistung von 3200
Kubikmetern pro Tag und des Kanalisa-
tionsnetzes mit einer Länge von 4500m ein-
schließlich von 7 Pumpwerken. Diese Etap-
pe kostete 18,5 Zloty und wurde 1997 abge-
schlossen. Im April 2000 ging die zweite
Etappe - die Installation der Anlage zur Ab-
nahme des Abwassers von Schiffen - zu
Ende. Das sind zwei separate Technologie-
linien: Die Linie zur Reinigung des ölhalti-
gen Abwassers mit der Leistung von 10 Ku-
bikmetern pro Stunde und die zweite Linie
zur Beseitigung von körnigen Verunreini-
gungen nach Spülung der Schiffsladeräume
mit einer Leistung von 20 Kubikmetern pro
Stunde. Die Kosten der zweiten Etappe be-
trugen 9,3 Mio. Zloty. Nach dem Ende der
zweiten Etappe begann die dritte Etappe der
Investition: Der Bau des Kanalisationsnetz-
es mit einer Länge von 10 032 m ein-
schließlich 27 Abwasserpumpwerken. Die
Kosten dieser Etappe werden sich auf 10,4
Mio. Zloty belaufen.

Nach Piotr Wit, dem Direktor der Gesel-
lschaft, sei der Bau der Kläranlage ein
großes ökologisches Unternehmen und er-
fordere einen präzise ausgearbeiteten Fi-

Bemühungen
waren erfolg-
reich: Die Däni-
sche Umwelt-
schutzagentur,
der PHARE-
Fonds, die Schwe-
dische Agentur
zur Entwic-
klung der Inter-
nationalen Ar-
beit sowie der
Nationale Um-
weltschutz- und

Wasserwirtschaftsfonds in Szczecin haben
das Unternehmen unterstützt. Dank dieser
Investition ist
heute der Ha-
fen Szczecin
auf die Reali-
sierung von
Industrieinve-
stitionen vor-
bereitet. Im
letzten Jahr
hat die
Hauptversam-
mlung der Ge-
sellschaft die
Entscheidung
über eine wei-
tere ökologi-
sche Investi-
tion getroffen

der Bau
einer Anlage
zur thermi-
schen Behan-
dlung gefähr-
licher Abfälle.
Diese Anlage
soll die Ab-
nahme und
die Unschädli-
chmachung fe-
ster und flüssi-
ger gefährli-
cher Abfälle
aus dem Ge-
biet des Szcze-
ciner Szczecin
ermöglichen.

Piotr Wit
dyrektor Spółki Wodnej „Międzyodrze". Lat

41, absolwent Wydziału Budownictwa i Architek-
tury Poli techniki Szczecińskiej k i e r u n e k - inżynie-
ria środowiska. W latach 1987-1993 pracownik
Zakładu Mechaniki Płynów, Wodociagów i Kana-
lizacji PS. W Spółce Wodnej „Międzyodrze" od
1997 r. - zajmował stanowiska: od kierownika
oczyszczalni ścieków w budowie, poprzez r e f e r e n -
ta ds. współpracy z zagranicą, zastępcę d y r e k t o r a
ds. technicznych po dyrektora spółki (od 2001 ro-
ku).

Żona Ewa (pracuje w handlu).
Hobby: motoryzacja, podróże, f i l m , historia

lotnictwa.

Direktor der Wasserwirtschaft „Międzyodrze",
41 Jahre alt, Absolvent des Fachbereichs für Bauwe-
sen und Architektur an der Technischen Hochschu-
le Szczecin - Spezalgebiet Umweltschutzbauwesen.
In den Jahren 1987-1993 arbeitete er im Betrieb
für Mechanik der Flüssigkeiten, Wasserleitung und
Kanalisation PS. In der Wassergesellchaft "Między-
odrze" arbeitet er seit 1997 zunächst als Leiter der
Kläranlage im Bau, Referent im Auslandskontakte
und stellvertretender technischer Direktor. Seit 2001
ist er Direktor der Gesellschaft.

Ehefrau Ewa (arbeitet im Handelsbereich)
Hobby: Autotechnik. Reisen, film und Ge-

schichte der Luftschifffahrt.

W połowie ubiegłego roku ruszyła rozbu-
dowa systemu kolektorów ścieków na tere-
nie Międzyodrza w Szczecinie, w zlewni
oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski. In-
westycja ma być zakończona w czwartym
kwartale 2003 r. Historia oczyszczalni roz-
poczęła się w 1992 roku, kiedy to z inicjaty-
wy ZMPSŚ SA i Urzędu Rejonowego
w Szczecinie 20 podmiotów gospodarczych
z terenu Międzyodrza powołano Spółkę
Wodną „Międzyodrze". Jej podstawowym
celem jest uporządkowanie gospodarki ście-
kowej na terenach portowych zgodnie z zo-
bowiązaniami Polski jako sygnatariusza kon-
wencji o ochronie wód Morza Bałtyckiego.
Spółka prowadzi działalność inwestycyjncją
we współpracy z firmą Carl Bro a/s - konsul-
tantem Duńskiej Agencji Ochrony Środowi-
ska.

Wybudowana oczyszczalnia jest jednym
z najnowocześniejszych tego typu obiektów
w południowej cześci Morza Batłyckiego.

To duże przedsięwzięcie inwestycyjne po-
dzielone zostało na trzy etapy. Pierwszy
obejmował oczyszczalnie mechaniczno-bio-
logiczną o zdolności oczyszczania 3200
m sześc. na dobę wraz z częścią sieci kanali-
zacyjnej o długości 4500 m z siedmioma
przepompowniami. Kosztem 18,5 mln zł
etap ten zakończono w '97 r. W kwietniu
2000 r. zakończony został drugi etap - insta-
lacja do odbioru zanieczyszczeń ze statków.
Są to dwa odrębne ciągi technologiczne: l i-
nia do oczyszczania ścieków ropopochod-
nych o wydajności 10 m sześc./h oraz l i n i a do
usuwania zanieczyszczeń ziarnistych po my-

ciu ładowni o wydajności 20 m sześc./h.
Koszt budowy drugiego etapu wynióśł
9,3 mln zł. Po jego zakończeniu zgodnie
z harmonogramem przystąpiono do trze-
ciego etapu inwestycji, tj. magistrali ka-
nalizacyjnej o długości 10032 m z 27
przepompowniami ścieków. Nakłady na
ten etap wyniosą 10,4 mln zł.

- Budowa oczyszczalni ścieków to du-
że przedsięwzięcie ekologiczne - mówi
Piotr Wit, dyrektor spółki - i wymaga
precyzyjnego dopracowania sposobu fi-
nansowania. Toteż od samego początku
spółka podjęła działania w celu pozyska-
nia zewnętrznych środków finansowania
inwestycji, co przy niewystarczających
funduszach własnych członków spółki
warunkowało rozpoczęcie przedsięwzię-
cia. Nasze starania powiodły się, wspar-
cia udzieliły: Duńska Agencja Ochrony
Środowiska, Fundusz PHARE, Szwedz-
ka Agencja Rozwoju Współpracy Mię-
dzynarodowej SIDA, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie. Dzięki tej inwestycji
szczeciński port przygotowany jest dzi-
siaj do realizacji inwestycji przemysło-
wych.

W zeszłym roku Walne Zgromadze-
nie Spółki podjęło decyzję o kolejnym
ekologicznym zadaniu - przygotowaniu
do budowy instalacji do termicznego
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-
nych. Instalacja ta umożliwiłaby odbiór
i unieszkodliwianie stałych i płynnych
odpadów niebezpiecznych z terenu por-
tu w Szczecinie.
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Mitte letzen Jahres wurde der Ausbau
des Systems der Abwasserkollektoren auf
dem Gebiet von Międzyodrze - dem Ein-
zugsgebiet der Kläranlage Ostrów Grabow-
ski - in Szczecin gestartet. Diese Investition
soll im vierten Quartal 2003 abgeschlossen
sein. Die Geschichte der Kläranlage fing
1992 an, als auf Initiative des Seehafenvor-
stands Szczecin-Świnoujście AG (ZMPSŚ
AG) und des Bezirksamtes in Szczecin 20
Wirtschaftseinheiten aus dem Gebiet Mię-
dzyodrze die Wassergesellschaft „Między-
odrze" gegründet haben. Das Hauptziel der
Gesellschaft besteht in der Regulierung der
Abwasserwirtschaft im Hafengebiet gemäß


