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Szwedzi nagrodzili
oczyszczalni´
17 sierpnia podczas Sympozjum Wody w Sztokholmie minister handlu Szwecji Leif Pagrotsky wr´czy∏ prezydentowi
Gdaƒska Paw∏owi Adamowiczowi przyznanà miastu przez
rzàd Szwecji nagrod´ „Swedish Baltic Sea Award” za realizacj´ projektu modernizacji oczyszczalni Gdaƒsk Wschód.
Prezydent Gdaƒska otrzyma∏ z ràk ministra czek na 100 tysi´cy koron szwedzkich oraz pamiàtkowà kryszta∏owà waz´
i dyplom. W trakcie specjalnej gali prezydent Adamowicz
wraz z ma∏˝onkà zostali przedstawieni szwedzkiej parze
królewskiej.
Po raz pierwszy nagrod´ „Swedish Baltic Sea Award” wr´czono
w roku ubieg∏ym. Szwedzi postanowili wyró˝niaç nià dzia∏ania przyczyniajàce si´ w sposób szczególny
do poprawy jakoÊci wód Ba∏tyku.
Rozbudowa oczyszczalni Êcieków
Gdaƒsk Wschód jest najwa˝niejszà
inwestycjà ekologicznà na Pomorzu
i zarazem jednà z najwi´kszych tego
typu w kraju. Choç zakoƒczenie inwestycji zaplanowano na rok 2002,
ju˝ teraz gdaƒski obiekt oczyszcza
wszystkie Êcieki i stanowi wa˝ny
element ochrony wód Zatoki Gdaƒskiej i Ba∏tyku. Od dwóch lat pla˝e
w gminach po∏o˝onych przy ujÊciu
Wis∏y sà wykorzystywane dla celów
rekreacyjnych, a w ubieg∏ym roku,
po ponad dwudziestu latach przerwy, do u˝ytku zosta∏y oddane
wszystkie miejskie pla˝e. Modernizacja rozszerzy∏a procesy technologiczne o cz´Êç biologicznà i doprowadzi∏a do powa˝nej redukcji ∏adunku zanieczyszczeƒ zrzucanych
do Êrodowiska. Do oczyszczalni
Gdaƒsk Wschód poprzez system kanalizacyjny ju˝ trafiajà, lub b´dà
trafiaç w przysz∏oÊci, tak˝e Êcieki
z gmin sàsiednich, tj. Sopotu,
Pruszcza Gdaƒskiego, ˚ukowa
i Kolbud.
Pod koniec czerwca 1998 roku
Êcieki skierowane zosta∏y na dwa
pierwsze bioreaktory. 1 paêdziernika 1998 roku nastàpi∏o rozpocz´cie

wst´pnej eksploatacji dwóch komór
biologicznych, a w listopadzie
– trzeciej. Obiekty te, wraz z towarzyszàcymi, zosta∏y po rozruchu
technologicznym przej´te do eksploatacji wst´pnej przez u˝ytkownika,
którym jest spó∏ka Saur Neptun
Gdaƒsk SA. Wykonawcà pierwszego
etapu rozbudowy by∏ warszawski
Budimex S.A. Kolejny etap rozbudowy inwestycji, przewidziany na lata
1999-2002, zak∏ada wdro˝enie zrzutu Êcieków w g∏àb Zatoki Gdaƒskiej
w sposób najmniej ucià˝liwy dla
Êrodowiska – za pomocà m.in. rurociàgu t∏ocznego oraz rurociàgu grawitacyjnego z dyfuzorami o d∏ugoÊci
2,5 km oraz utylizacj´ osadów odwodnionych z pomocà spalarni lub
ich cz´Êciowej przeróbki dla celów
rolniczych.
Rozbudowa oczyszczalni Gdaƒsk
Wschód finansowana jest z bud˝etu
miasta, kasy paƒstwowej (130-145
mln z∏), a tak˝e dotacji pochodzàcych z Ekofunduszu (30 mln z∏)
i funduszy Phare (17 mln z∏). Z kasy miasta, wraz z zaciàgni´tym kredytem komercyjnym w banku oraz
po˝yczkami z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska, przewidziano wydatek
wielkoÊci blisko 190 milionów. Tak
wi´c koszt ca∏ej inwestycji, wliczajàc jeszcze udzia∏ innych zainteresowanych gmin (oko∏o 13 milionów)
i obs∏ug´ przez miasto zad∏u˝enia

(ponad 12 milionów) wyniesie, wed∏ug wst´pnych szacunków, oko∏o
400 milionów z∏otych. Do tej pory
wszystkie wydatki na oczyszczalni´
zamkn´∏y si´ kwotà prawie 290 milionów z∏otych. Zrzut Êcieków
w g∏àb Zatoki Gdaƒskiej oraz utylizacja Êcieków odwodnionych powinny jeszcze kosztowaç ponad 100 milionów.
Docelowa przepustowoÊç oczyszczalni wynieÊç ma 180 tysi´cy metrów szeÊciennych Êcieków na dob´,
a redukcja zanieczyszczeƒ w przypadku zawiesiny, azotu ogólnego
i przywo∏ywanego w artykule fosforu szacowana jest odpowiednio na
84, 73 i 85 procent.
Obiekt z nadmiarem wype∏nia
te˝ kryteria wynikajàce z dyrektyw
Unii Europejskiej.
W uznaniu zas∏ug na polu dzia∏aƒ proekologicznych Gdaƒsk wyró˝niony zosta∏ w ubieg∏ym roku
przez Europejskà Rad´ Gmin i Regionów Nagrodà Europejskiego
Miasta Zrównowa˝onego Rozwoju.
Podczas
tegorocznej
wystawy
EXPO 2000 w Hanowerze Gdaƒsk
uhonorowano medalem z serii
„LudzkoÊç, technologia, natura”.
Mi´dzynarodowe grono ekspertów
od ochrony Êrodowiska postanowi∏o
doceniç gród nad Mot∏awà za opracowanie i tempo wdra˝ania projektu zintegrowanego zarzàdzania gospodarkà wodnà. ■

