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Wóit Gminy Puchaczów
informuje, żew dniach

17lipca2017 t. - 4 sierpnia 2017 r.
na terenie Gminy Puchaczów prowadzorlabędzie

aktual izacj a inwe n tary zacji
wyrob ów zawierająci.h azbest

(spis eternitu)
Spisu znablry będą dokon;rwać pracowniry firmy

ADLERCONSULTING
Zwracamy się do właścicieli izarządców ńeruchomości o współpracę

z wykonawcąw zakresie umożliwienia przeprowadzenia aktuallzaĄi inwentaryzacji
wyrobów zawietających azbesti udzielenia wszelkich możliwych in{ormacji dotyczących

inwentaryzacji wyrob ów zawietających azbest przedstawicielom ftrmy,
ktfuzy będą ankie'*:#"'teren całej gminy.

Właś c ic i eli, którzy p o sia daj ą wyro by / o dp ady zaw ieraj ąc e azbe st pro si my
o przygotowanie numerów ewidencyjnych działek wraz z obrębami.

IN przypadku, gdy na tereŃe Państwa nieruchomościznajdują się odpady
azbestowe (wcześniej zdemontowane, albo 

^igdy 
nie zamontowane), prosimy

o poinformowanie o tym pracownik ów, któtzy będą przeprow adzać
inwentaryaĄę,bądź wysłanie smsa na numer telefonu 53225604J.,

bądź wy słać zgłoszeńe drogą mailową na adres puchaczow@adlerconsulting.pl
W zgłoszeńu prosimy o podanie adresu posesji, nr ewidencyjnego działkj,

ilości odpadów azbestowych oraz telefonu kontaktowego

Ł PracowŃcy fir-y Adler Consulting będą wyposażeni
w idenĘfikatory orźv upoważnienia wystawione

ptzez Wóita Gminy Puchaczów.

W związku z povłyższym, że pracownicy firmy ADLER CONSULTING
w czasie ptzeptowadzanego spisu będą odwiedzaćkażdąposesjg na terenie gminy, prosimy

o zachowanie szczególnej ostrożności i o trzymanie psów w zamknięciu lub nauwięz|
zacoz góry dziękujemy.

Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzeńa Ministra Gospodarki z dńa13
grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawietających azbest

oraz wykotzystywańaioczyszczania instalacjihub urządzeń,w których byĘ lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z2011r. Nr 8, poz. 31) na właścicielu

spoczywa obowiązek inwentaryzaĄivłytobów zawietających azbestpoprzezsporządzeńe spisu z
nafury.

www.adlercqrłsulting.pl biuro@badaniasrodowiska.pl www.badaniasrodowiska. pl

PAMIĘTAJ!
Azbest może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska - przy pracach nłiązanych z wyrobami

zawierającymi azbest przestrzegaj ptzepisów prawnych!
Nieuszkodzone wyroby zawierające azbest, odpowiednio zabezpieczone mogą być datej uĄltkowane!

Nie usuwaj wyrobów zawietających azbest samemu
- zleć to'speciatistycznej firmie, która posiada uprawnienia!


