Istotne wydarzenia:
•
•
•

•
•

•

•

15 lipiec 2009 r. - podpisanie umowy na świadczenie usług Pomocy Technicznej dla
Projektu z firmą AECOM oraz AECOM Limited.
11 luty 2010 r. - podpisanie umowy na świadczenie działań informujących i
promujących dla Projektu z firmą "COMPRESS"
18 luty 2010 r. - podpisanie umowy na świadczenie usług InŜyniera Kontraktu dla
Projektu z firmą "Grontmij Polska", Grontmij Nederland BV oraz Instytutem
ZrównowaŜonego Rozwoju.
10 marzec 2010 r. - podpisanie umowy na budowę Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Siedliskach k/Ełku z firmą "PRIBO-EPB" i Sutco-Polska
26 marzec 2010 r. - podpisanie umowy na budowę kwatery odpadów balastowych z
konsorcjum firm w składzie: "PRIBO-EPB", Przedsiębiorstwo J.A.T. oraz Biuro
Studiów i Pomiarów Proekologicznych "EKOMETRIA"
19 kwiecień 2010 r. - podpisanie umów na budowę stacji przeładunkowych wraz z
Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (gmina Gołdap),
Olecku oraz Białej Piskiej z firmą "PRIBO-EPB" i Przedsiębiorstwem InwestycyjnoProjektowym "AC-SYSTEM".
27 kwiecień 2010 r. - podpisanie umowy na opracowanie i wdroŜenie programu
edukacji ekologicznej dla Projektu z firmą Scott Wilson.

Rozpoczęcie prac budowlanych
budowlanych - Budowa kwatery odpadów balastowych w
Siedliskach k/Ełku (24.05.2010)

Tablica informacyjna

Zdjęcie z placu budowy
W dniu 24 maja 2010 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane związane z
realizacją Projektu pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych
wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku". Wykonawca (konsorcjum
firm w składzie: "PRIBO-EPB" Sp. z o.o. (Ełk) - lider, Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z
o.o. oraz biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych "EKOMETRIA" Sp. z o.o.)
kontraktu Nr 2 - Budowa kwatery odpadów balastowych rozpoczął roboty w zakresie
wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej. W następnej kolejności zostanie
opróżniony zbiornik "A" wyrobiska poeksploatacyjnego iłów i glin, po czym wykonana
zostanie:
•
•
•
•

kwatera składowania odpadów wraz z przepompownią,
studnia zbiorcza odcieków z rowów opaskowych starej kwatery składowej,
segment podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych,
kolektor grawitacyjno-tłoczny zrzutowy wraz z komorą przyłączeniową
umoŜliwiająca niezaleŜny zrzut ścieków sanitarnych i ścieków technologicznych.

Wmurowanie Aktu
Aktu erekcyjnego - Siedliska k/Ełku (17.09.2010)

Zdjęcie z uroczystości wmurowania Aktu erekcyjnego - Prezes Edward Palczewski
wraz z ministrem Środowiska, Panem Andrzejem Kraszewskim.

Zdjęcie z uroczystości wmurowania Aktu erekcyjnego
17 września 2010 r. w obecności Pana Andrzeja Kraszewskiego, Ministra
Środowiska dokonano wmurowania Aktu erekcyjnego pod budowę Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów.
Wmurowanie Aktu erekcyjnego zapoczątkowało oficjalne rozpoczęcie budowy
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

