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DUŻYCH MIESZKAŃ
powyżej 100 m2 (Jaroty)

89 543 06 512

Sprawdź ofertę atrakcyjnie
położonych domków

w cenie od 399 tys. zł 
brutto z działką!
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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
14-100 Ostróda, Rudno 17, tel./fax 89 647 10 87

Biuro: 14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10, tel. 89 644 12 44, fax 89 648 41 82
e-mail: biuro@zuokrudno.pl www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpa-
dów Komunalnych RUDNO 
Sp. z o.o. to firma, która  wciąż

dynamicznie się rozwija. Obecnie
w spółce zatrudnionych jest 130 pra-
cowników, a realizowany  kolejny etap
rozbudowy zakładu pt. ,,Budowa 
systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie Związku Gmin Re-
gionu Ostródzko-Iławskiego ,,Czyste
Środowisko’’ (II etap) spowoduje ko-
lejny wzrost zatrudnienia. Inwestycja
rozbudowy zakładu w Rudnie dotyczy
między innymi:
- rozbudowy instalacji do stabilizacji

frakcji organicznej odpadów komunal-
nych z podziałem na sekcje produkcji
stabilizatu i kompostu,

- rozbudowy instalacji sortowania, która
umożliwi wydzielanie frakcji 0-80 mm
przeznaczonej do stabilizacji oraz
przygotowanie komponentów do pro-
dukcji paliwa z odpadów,

- wprowadzenia urządzeń pozwalają-
cych na zwiększenie poziomu sortowa-
nia frakcji surowcowych odpadów, 

- budowy  kwatery balastu odpadów
inne niż niebezpieczne i obojętne
(podkwatera II.2),

- rozbudowy zaplecza magazynowego,
- budowy placów technologicznych.
9 października 2012 r.  podpisana została
umowa z Wykonawcą na realizację ww.
inwestycji,   z początkiem kwietnia 2013 r.
na plac budowy wjechał sprzęt ciężki
i w pełni  ruszyły prace budowlane. 
W marcu 2013 r. rozstrzygnięty został
kolejny przetarg w ramach kontraktu,
tym razem na budowę trzech stacji prze-
ładunkowych wraz z zapleczem i nie-
zbędną infrastrukturą  w Iławie oraz
gminach: Zalewo i Kurzętnik.  
24 kwietnia podpisana została umowa z
Wykonawcą na realizację tego zadania.
Budowa stacji przeładunkowych będzie
służyła do przeładunku odpadów ko-
munalnych odebranych  z okolicznych
terenów  z samochodów typu śmie-
ciarka do kontenerów o dużej pojem-
ności, następnie specjalnym zestawem
transportowym odpady zostaną prze-
wiezione do zakładu w Rudnie. Wszyst-
kie trzy stacje zostaną wybudowane od
podstaw i wyposażone m.in. w: budynki
administracyjno-socjalne, wiaty rozła-
dunkowe, boksy na surowce wtórne,
wagi samochodowe, place na odpady
zielone, zbiorniki na wody opadowe,
zbiorniki ścieków  i parkingi.

Realizacja  całej inwestycji możliwa jest
dzięki pozyskanym środkom unijnym 
z  Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2007-2013, środków
własnych oraz pożyczce z W ojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki W odnej w Olsztynie. 

Całkowity koszt inwestycji
50 824 102 PLN (netto), 

w tym 28 994 674,10 PLN
to dotacja ze środków unijnych.

Podpisanie umowy
na budowę stacji 
przeładunkowych

Plac budowy w Rudnie
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Doskonały biznes 
dla Ciebie

Salony firan i zasłon

Sieć sklepów firmowych

ZAPEWNIAMY:

* bezpieczne, sprawdzone i efektywne 
metody prowadzenia własnej działalności

* porady i pomysły, które umożliwiają 
rozwój własnego biznesu

* pełną aranżację i wyposażenie sklepu 
* reklamę 
* logistykę
* bezpłatne szkolenia w zakresie szycia 

i modelowania firan

NASZA SZEROKA OFERTA OBEJMUJE:

* firany żakardowe
* tkaniny dekoracyjne: zasłonowe, 

organzy – w bogatej kolorystyce, 
nowoczesnym i różnorodnym 
wzornictwie

* galanterię stołową: obrusy, bieżniki, 
serwety

* tekstylia domowe: m.in.: ręczniki, 
pościele, narzuty, koce

* dodatki do firan: lamówki, taśmy marszczące,
sztywniki oraz biżuterię dekoracyjną.

Nawiążemy współpracę na terenie całego kraju
z osobami bądź podmiotami gospodarczymi 

w zakresie tworzenia sklepów/salonów z tekstyliami 
domowymi w oparciu o umowę agencyjną

www.galtex.pl  POLSKA SIEĆ
HANDLOWA

e-mail: marketing@galtex.pl                         2 665 000 503, 665 000 224
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