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Ubezpieczenia w zarządzaniu
ciągłością działania
zakładów TROK

Z

akłady termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych wpisały się
już w polski model gospodarki odpadami. Pięć oddanych do eksploatacji

obiektów już teraz dysponuje wydajnością niemal 1 mln Mg/r., a planowane jest
podwojenie łącznej wydajności przez realizację nowych projektów. Rozwój branży
termicznego unieszkodliwiania odpadów powoduje, że zwraca się coraz większą
uwagę na aspekty związane z ciągłością działania instalacji. Średnich rozmiarów
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100.000 ton odpadów rocznie. Codziennie przyjmuje ponad 300 ton odpadów
przywożonych przez kilkanaście samochodów ciężarowych. Na zdolnościach
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