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Referencje

Stwierdza się niniejszym, ze firma ZIB,ET Sp' z o.o. z siedzibą w Myślenicach,

u1. Kazimierza Wielkiego 5b, 32-4OO Myślenice w ramach robót prowadzonych dla Miejsko _

Przemysłowej oczyszćzahi Ściekow Sp z o.a. w oŚwięcimiu związanych z ,,Zattklięciem
irekultywacją składowiska odpadów niebęzpiecznych - stare'' w okresie 01.01.2006 r. _

30.10.2007 r. wykonywała następujące prace:

1. Rekultywację techniczną i biologicznązgodnie z projektem wykonywanym w oparciu

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.o3.2oo3 r. (Dz. U' nr 61, poz. 549)

dotycźącega szczeglłowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji

i zamknięcia jakim powinny odpowiadaÓ poszczególne typy składowisk odpadow.

2' Ponizej opisano poszczegó|ne etapy prac:
prace rozpoczęto od czyszczenia. profilowania i zagęszczerua powierzchni

odpadów,
wykonanie drenazu z rur PEHD ujmującego wody odciekowe ze składowiska
i odprowad zeńe ich do studni zbiorczej,
zgodnie z przytaczonym aktem prawnym wykonano warstwę ekranującą z}ożoną

z warstwy 
- 
mineralnej o wartości wspołczynnika filtracji k nie większej ruz

1 x 10.9 m/s oraz izolacji syntetycznej. Warstwę mineralną gr' 50 cm wykonano
z g|iny zagęszczanej warstwami w sposób mechaniczny, której wspołczynnik
filtracji potwierdzony badaniami wyniósł k : 1 x 10-', m/s. Warstwę syntetyczną
wykonano z folii PEHD o gr. 1 mmzabezpieczonej obustronnie geowłokniną

warstwę drenazową gr 50 cm, którąwykonano ze żrwtru filtracyjnego 1ó163 mm

zachowującego wspołczynnik filtracji 1 x 10-a mls ujmujący wody opadowe do

rowu opaskowego,
warstwę ziemi mineralnej o gr. 80 cm otaz warstwę ziemi urodzajnego o gr. 20 cm
wtaŻzzabiegami agrotechnicznymi tj. glebogryzowanie, wałowanie' bronowanie,

rowy opaskowe do sprowadzerua wód opadowych z terenu zrekultywowanego
składowiska,
wysiew specjalnie dobranej mieszaŃi traw wraz z poźniejszymi zabiegami
pielęgnacyjnymi,
nasadzenie krzewów t\a czaszy zrekult}wowanego składowiska.

Wsze|kie prace zostĄ wykonane zgodnie z zatwierdzonym decyzją Wojewody

Małopolskiógo harmonogramem' Wartośc całoŚci robot zvr|ązanych z,,Zanlk'rtięciem

i rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych _ stare'' zamknęła się kwotą:

1 553 18f zł (netto)

W zrvią.zku z powyższym ZIBET Sp. 
" 

o.o' uzyskała jak najlepsze referencje jako firma

godna polecenii, wywiąaująca się rzetelnie i terminowo z pawierzonych jej zadań. Nalezy

zaznaczyć, że wyróżnia się dobrą orgatnzacją i uczciwością w traktowaniu swoich

z1eceniodawców'
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