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TYTUŁ: RAPORTY ŚRODOWISKOWE ROZLICZENIA USŁUGI EKOEXPERT

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze (.: ekoexpert :.)
  Adres: Młynowa 17 lok.1
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 857444460
                

OPIS:

W ofercie usług ekologicznych świadczonych przez EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze znajdziecie Państwo kompleksowe
usługi dla firm z zakresu ochrony środowiska. Firmy podlegające przepisom Ustawy o Ochronie Środowiska mają obowiązek
prowadzenia działalności zgodnie z przepisami oraz wypełniania szeregu obowiązków środowiskowych, w tym w szczególności
obowiązków sprawozdawczych, rozliczenia prowadzonej działalności oraz wniesienia opłat środowiskowych. Firma EkoExpert prowadzi
kompleksową obsługę ekologiczną firm w zakresie ochrony środowiska, w tym: rozliczanie prowadzonej działalności zgodnie z
przepisami, ustalanie wysokości opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, przygotowywanie dokumentów środowiskowych,
raportów środowiskowych oraz opracowywanie wniosków o pozwolenia środowiskowe oraz dofinansowanie działalności związanej z
poprawą efektywności energetycznej czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w działalności firmy. Firma EkoExpert Doradztwo
Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. wspiera działalność firm w obszarze ochrony środowiska oraz ich zgodne z prawem funkcjonowanie
w zakresie:
- działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii ( OZE ) oraz efektywności energetycznej: audyty energetyczne, audyty zasadności
inwestowania w OZE, pozyskiwanie finansowania na wdrożenie OZE
- gospodarowania odpadami, zarządzania gospodarką materiałową, uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, wnoszenia opłat
produktowych, recyklingowych oraz pomoc w organizowaniu odbioru odpadów, w tym niebezpiecznych
- dokumentacji środowiskowej: pozwolenia emisyjne, pozwolenia wodno-ściekowe, raporty OOŚ, KIP, audyty środowiskowe,
sprawozdawczość, rozliczenia z tytułu korzystania ze środowiska
- działalności szkoleniowej: szkolenia z ochrony środowiska, szkolenia z gospodarowania odpadami, szkolenia ze sprawozdawczości,
szkolenia z pozyskiwania funduszy unijnych na projekty ekologiczne i inne.

Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalizm ekspertów z firmy EkoExpert stanowią gwarancję prawidłowego oraz terminowego
wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska w firmie. Firma EkoExpert dba o prawidłowe wypełnianie obowiązków
środowiskowych firmy, reprezentuje firmę w trakcie kontroli środowiskowej oraz prowadzi monitoring przepisów dotyczących ochrony
środowiska, dzięki czemu każda współpracująca z EkoExpert firma zyskuje pewność zgodnego z prawem prowadzenia działalności.
Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zadbają o odpowiednią organizację prowadzonej dokumentacji, ustalą odpowiednie procedury
środowiskowe w firmie, obieg dokumentów oraz tryb rozliczeń środowiskowych. Firma EkoExpert realizuje szkolenia środowiskowe dla
osób zarządzających ochroną środowiska w firmie. EkoExpert jest firmą wpisaną do rejestru firm szkoleniowych i posiada wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń środowiskowych oraz wdrożony system zarządzania jakością gwarantujący należyte prowadzenie
bieżącej obsługi ekologicznej firm oraz zapewniający wysoki poziom skuteczności w realizacji szkoleń.
Na stronie internetowej pod adresem www.ekoexpert.com.pl udostępniamy szczegóły oferty usług środowiskowych świadczonych przez
firmę EkoExpert oraz dane umożliwiające kontakt z naszymi doradcami telefon 85 744 44 60 oraz na biuro@ekoexpert.com.pl


