Naturalnie, my lifestyle

PREZENTACJE

Gmina Mielno stawia
na ekologię
Mirosława Pucuła
Specjalista ds. techniczno-administracyjnych POIiŚ
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

Kierunek rozwoju Gminy Mielno determinują podejmowane działania i realizowane inwestycje,
które w swym założeniu mają służyć mieszkańcom i turystom, a jednocześnie przyczyniać się do
ochrony środowiska naturalnego, będącego największym bogactwem tego regionu.
Mielno jest miastem, na terenie którego znajduje się przebudowywana i rozbudowywana
oczyszczalnia ścieków. Jest ono
położone w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, na wybrzeżu
Morza Bałtyckiego i zachodnim
brzegu jeziora Jamno, jednego
z największych polskich jezior.
Wraz z Sarbinowem, Gąskami,
Chłopami, Mielenkiem i Łazami

stanowi największy kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny Pomorza Środkowego. Dzięki swojemu
wyjątkowemu położeniu oraz walorom przyrodniczym i klimatycznym corocznie jest odwiedzane
przez tysiące turystów, zarówno
krajowych, jak i zagranicznych.
Ekoprzedsiębiorstwo, które
w tym roku obchodzi 10-lecie
działalności, zajmuje się zbioro-

wym zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, a także
gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Mielno.
Dzięki sprawnemu systemowi
zarządzania i jasno określonym
planom rozwoju, podnosi jakość
usług, przy jednoczesnym inwestowaniu w nowe technologie
oraz sprzęt. Spółka wykorzystuje przy tym własne zasoby
finansowe, a także korzysta ze

Prace budowlane na terenie rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Unieściu. Fot. Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.
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środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie.
W 2017 roku Ekoprzedsiębiorstwo przystąpiło do realizacji
największej w historii inwestycji
komunalnej na terenie miasta
i gminy Mielno - „Przebudowa
i rozbudowa oczyszczalni ście-

PREZENTACJE

gnie zarówno część mechaniczna, biologiczna, osadowa, jak
i obiekty pomocnicze technologicznie, zapewniając uzyskanie
zdecydowanie lepszych parametrów oczyszczania, zwłaszcza
w okresie sezonu letniego, kiedy
dobowy zrzut ścieków jest kilkakrotnie wyższy, niż poza nim.
Inwestycja jest podzielona na
cztery odcinki. Zaawansowanie
robót budowlanych pierwszego,
którego budowa zakończy się na
początku 2018 roku, jest znaczne,
choć na poszczególnych obiektach zróżnicowane. - Na ukończeniu jest zbiornik retencyjny
ścieków, gdzie wykonano roboty
żelbetowe i pozostaje zamon-

odwadniania osadu i budynku
krat, gdzie wykonane zostały fundamenty i wykonawca przystępuje do budowy ścian zewnętrznych.
Wkrótce rozpoczną się roboty
technologiczne oraz instalacyjne. Zainicjowano także roboty
budowlane na odcinku drugim
i trzecim, w tym również przebudowę istniejących obiektów
oczyszczalni.
Celem realizacji projektu jest
ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Mielno
poprzez doprowadzenie oczyszczania ścieków do poziomu
zgodnego z normami unijnymi,
w wyniku czego nastąpi wyelimi-

w związku z podłączeniem
sieci kanalizacyjnych do
oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG, co
wpłynie na zniwelowanie
różnic pomiędzy obszarami,
realizując politykę równości
szans;
• ograniczenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego
i zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby wynikające z zanieczyszczenia
środowiska;
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ków w Unieściu”. Na ten cel
spółka otrzymała dofinansowanie
w wysokości ponad 14,6 miliona
złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 w ramach projektu
„Racjonalizacja ekonomiczno
-środowiskowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mielno
– etap I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Unieściu”. Całkowity koszt
wynosi niemal 30 mln zł. Na
uzupełnienie wkładu własnego,
niezbędnego do zrealizowania
przedsięwzięcia, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał beneficjentowi
pożyczkę w wysokości ponad
7,5 mln zł.

• przystosowanie punktu zlewnego do wymogów prawnych
- Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 nr 188 poz.
1576);
• poprawy jakości gleby poprzez przystosowanie gospodarki osadowej do wymogów
prawnych (Ustawa o odpadach) i unijnych;

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020. Fot. Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

- Otrzymane środki otworzyły
drogę do realizacji zaplanowanej inwestycji, która rozpoczęła
się w dniu 17 marca 2017 roku
od przejęcia placu budowy przez
firmę Polaqua Sp. z o.o., głównego wykonawcę robót budowlanych, inicjując tym samym
przedsięwzięcie, polegające na
budowie nowych, przebudowie
istniejących i likwidacji starych
obiektów oczyszczalni ścieków
Unieście. Należy zaznaczyć, że
roboty budowlane są prowadzone bez wyłączenia istniejącego
ciągu technologicznego, czyli
bez przerw w pracy oczyszczalni
- mówi Wioletta Dymecka – Prezes Zarządu Ekoprzedsiębiorstwa
Sp. z o.o., która dodaje, że oczyszczalnia, tak jak do tej pory, będzie
realizować procesy oczyszczania
ścieków w trzech ciągach technologicznych. - Przebudowie ule-

towanie wyposażenia. Na podobnym etapie zaawansowania
jest osadnik radialny wtórny,
przy którym zaczyna się budowa
komory przelewowej – tłumaczy
Renata Hałas – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu, który
sprawuje kompleksowy nadzór
nad realizacją projektu i koordynuje działania Wykonawcy.
Wkrótce zakończą się roboty
budowlane na piaskownikach
wirowych oraz pompowni zretencjonowanych ścieków, gdzie
wykonawca planuje przykrycie
obiektów, a następnie wyposażenie ich w niezbędne urządzenia.
Rozpoczęły się także roboty budowlane na obiekcie pompowni
osadu i części pływających oraz
komorze rozdziału ścieków. Podobny stan realizacji jest w budowanej stacji dmuchaw, stacji

nowanie zrzutów niedostatecznie
oczyszczonych ścieków.
Realizacja projektu przyczyni
się także do:
• poprawy jakości wód powierzchniowych,
głębinowych, w tym wody pitnej
poprzez poprawę jakości
pracy oczyszczalni pozwalającą na osiągnięcie parametrów oczyszczania ścieków zgodnych z wymogami
prawnymi;
• poprawy warunków higieniczno - sanitarnych na terenie gminy Mielno poprzez
zmniejszenie
awaryjności
oczyszczalni;

• zwiększenie
atrakcyjności
inwestycyjnej, mieszkaniowej i rekreacyjnej aglomeracji Mielno.
Planowany termin zakończenia
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków Unieście przypada na 16 listopada 2018 roku.
Następnie spółka przystąpi do
kolejnego etapu inwestycyjnego
polegającego na przekierowaniu
ścieków z aglomeracji Sarbinowo
do oczyszczalni Unieście. Wówczas wyłączona zostanie oczyszczalnia ścieków w Kiszkowie.
Etap ten jest obecnie w fazie
projektowania.
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• poprawy standardu życia
mieszkańców gminy Mielno
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