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DOŒWIADCZENIE

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dn.
14 maja 2002 r., Na ka¿d¹ gminê/powiat/województwo zosta³ na³o¿ony
obowi¹zek wykonania “Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawieraj¹cych azbest.” Zgodnie z rozporz¹dzeniem wyroby zawieraj¹ce
azbest maj¹ znikn¹æ z terenu naszego kraju do 2032 roku. Usuwanie
azbestu le¿y w kompetencji w³aœciciela obiektu. Aby w sposób rzetelny
wywi¹zaæ siê z obowi¹zku na³o¿onego przez rozporz¹dzenie, ka¿da
gmina/powiat/województwo powinien przygotowaæ program usuwania
azbestu.

Firma EKOTON specjalizuje siê w przygotowywaniu “Planów ochrony
przed szkodliwoœci¹ azbestu i programów usuwania azbestu” dla gmin
i powiatów. Przygotowaliœmy jeden z pierwszych programów
dotycz¹cych usuwania azbestu z terenu Polski. Realizuj¹c program
usuwania azbestu, opieramy siê o sprawdzon¹, autorsk¹ metodologiê,
która gwarantuje pozyskanie rzetelnej wiedzy na temat wystêpowania
wyrobów zawieraj¹cych azbest na badanym terenie. Opracowanie
sk³ada siê z trzech czêœci: inwentaryzacja na terenie gminy/powiatu,
anal iza wyników, opracowanie planu usuwania azbestu
i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu gminy/powiatu. Program
opracowany przez nasz¹ firmê krok po kroku porz¹dkuje zagadnienia
zwi¹zane z usuwaniem tego niebezpiecznego materia³u oraz wskazuje
Ÿród³o finansowania usuwania azbestu, inicjowanie i organizowanie
pomocy dla samorz¹dów terytorialnych przy usuwaniu wyrobów
zawieraj¹cych azbest.

W chwili obecnej jesteœmy jedn¹ z nielicznych firm w Polsce, która
posiada doœwiadczenie w opracowaniu strategicznych dokumentów
dotycz¹cych usuwania azbestu z terenów gmin i powiatów.
W 2006 roku opracowaliœmy dla Miasta Bia³ystok “Plan ochrony przed
szkodliwoœci¹ azbestu i program usuwania wyrobów zawieraj¹cych
azbest z terenu miasta Bia³egostoku na lata 2006-2032”. Program jest
wdra¿any przez Urz¹d Miejski w Bia³ymstoku i od kwietnia 2007 r.
mieszkañcy Bia³egostoku mog¹ uzyskaæ dotacjê na usuwanie wyrobów
zawieraj¹cych azbest.

Firma EKOTON posiada akredytacjê Wojewódzkiego Urzêdu Pracy.
Przy opracowaniu czêœci dotycz¹cej inwentaryzacji wyrobów
azbestowych, podejmujemy wspó³pracê z osobami poszukuj¹cymi
pracy na terenie gminy/powiatu, którego dotyczy opracowanie. Takie
rozwi¹zanie jest korzystne zarówno dla firmy, która zatrudnia osoby
doskonale znaj¹ce teren oraz dla samorz¹dów, które realizuj¹c
program daj¹ tymczasowe Ÿród³o zatrudnienia osobom bezrobotnym na
swoim terenie.
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Beata G³adkowska-Chocian: 605 571 297, e-mail: beata@ekoton.pl

Firma EKOTON  istnieje od 1998 roku i œwiadczy us³ugi projektowo-
doradcze w dziedzinie:
ochrony œrodowiska
gospodarki turystycznej
rozwoju rolnictwa
pozyskiwania Ÿróde³ finansowania inwestycji
zarz¹dzania projektami Unii Europejskiej
wdra¿ania norm jakoœci
szkoleñ
Us³ugi EKOTON wspieraj¹ strategiê zrównowa¿onego rozwoju
gospodarczego Polski. Klientami firmy s¹ przedsiêbiorstwa krajowe
i zagraniczne, samorz¹dy terytorialne wszystkich szczebli, samorz¹dy
gospodarcze i osoby fizyczne. EKOTON jest konsultantem
Ministerstwa Gospodarki, posiada akredytacje PolskiejAgencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci.
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PMB S.A.
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