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TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ODPADAMI DORADZTWO PROWADZENIE BDO

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność
wspierającą przedsiębiorców oraz instytucje w wypełnianiu obowiązków środowiskowych, w tym
obowiązków rejestracyjnych, sprawozdawczych, rozliczeniowych, w szczególności w obszarze
gospodarowania odpadami. Firma EkoExpert zapewnia profesjonalne doradztwo ekologiczne
związane z wszelkimi aspektami ochrony środowiska w firmie, kompleksową obsługę ekologiczną lub usługi środowiskowe realizowane
jedynie w wybranym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem tj. zarządzanie odpadami w firmie. Eksperci środowiskowi z firmy
EkoExpert zapewniają najwyższą jakość obsługi, przygotowywanych dokumentów środowiskowych, analiz środowiskowych, raportów z
audytów środowiskowych i innych dokumentów związanych z ochroną środowiska w firmie. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert
posiadają aktualną wiedzę oraz doświadczenie zapewniające najwyższą jakość obsługi ekologicznej, w tym w szczególności w obszarze
zarządzania odpadami w firmie. Zarządzanie odpadami w firmie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie charakterystyki odpadów,
procesów związanych z gospodarowaniem odpadami, uzyskiwaniem pozwoleń odpadowych, raportowaniem do Bazy Danych Odpadowych
oraz rozliczaniem opłat produktowych, opakowaniowych. Specjaliści z zakresu ochrony środowiska z firmy EkoExpert realizują
kompleksowe zadania związane z zarządzaniem odpadami w firmie: prowadzeniem ewidencji wytwarzanych odpadów, obsługą Bazy
Danych Odpadowych BDO, sporządzaniem sprawozdań w BDO, sprawozdań za wprowadzanie opakowań, reklamówek do obrotu,
wystawianiem kart odbiorców odpadów, wyliczaniem opłat produktowych. Gospodarowanie odpadami wymaga uzyskania wielu
zezwoleń, pozwoleń, decyzji środowiskowych, które należy uzyskać w celu odpowiedzialnego i zgodnego z prawem prowadzenia
działalności. Eksperci środowiskowi zapewniają doradztwo środowiskowe w zakresie uzyskiwania stosownych zezwoleń, opracowują
dokumentację niezbędną w celu uzyskania pozwolenia, zarządzają danymi odpadowymi, które należy wprowadzać i aktualizować w Bazie
Danych Odpadowych. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert kompleksowo realizują zadania związane z zarządzaniem odpadami,
zapewniając prowadzenie ewidencji odpadów na bieżąco oraz bezpośrednio w systemie BDO. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert
w zakresie gospodarowania odpadami pozwala uniknąć kar administracyjnych dotyczących m.in.: nieprowadzenia ewidencji odpadów,
prowadzenia ewidencji odpadów nieterminowo, prowadzenia ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Ponadto
powierzenie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom, które nie posiadają odpowiedniego wpisu do rejestru Bazy Danych
Odpadowych oraz odpowiednich pozwoleń także wiąże się z narażeniem na kary administracyjne, których wysokość może sięgnąć 1 mln
złotych. Działalność firm w zakresie gospodarowania odpadami wymaga uzyskiwania stosownych pozwoleń, zezwoleń, tj. pozwolenia na
wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia
na transport odpadów, decyzji o prowadzeniu, użytkowaniu i zamknięciu składowiska odpadów, których zakres regulują stosowne
przepisy. Zachęcamy osoby zainteresowane współpracą do zapoznania z ofertą firmy EkoExpert na stronie www.ekoexpert.com.pl lub
bezpośredniego kontaktu z doradcą środowiskowym pod numerem 85 744 44 60


