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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE OBSŁUGA PROJEKTÓW 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:

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. prowadzi działalność usługową w zakresie usług środowiskowych dla firm i
instytucji. Eksperci z firmy EkoExpert realizują obowiązki środowiskowe na rzecz firm w formie stałej obsługi ekologicznej lub
dokumentów opracowywanych na zlecenie firm. Specjaliści od ochrony środowiska dysponują wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu
sprawozdawczości oraz przygotowywania raportów .
W ramach współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert firmy otrzymują gwarancję poprawnego oraz zgodnego prawem prowadzenia
działalności. Usługi ekologiczne wykonywane na rzecz firm przez firmę EkoExpert pozwalają wypełniać obowiązki środowiskowe zgodnie
z obowiązującym prawem, bez narażania firmy na kary za niespełnienie wymogów dotyczących ochrony środowiska.
Firma EkoExpert od ponad 10 lat świadczy kompleksowe usługi środowiskowe na rzecz firm. Zbliżające się terminy składania
sprawozdań środowiskowych:

Do 28 lutego 2017r. raport dobrzy KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Obowiązek ten dotyczy każdego
podmiotu korzystającego ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza ( nawet tych
firm, które posiadają tylko jeden samochód)
Do 15 marca 2017 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (tj. wytwarzający, zbierający
oraz przetwarzający odpady) mają obowiązek złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
Do 31 marca 2017 r. należy złożyć zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska:
- wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
- wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
- pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych
- składowanie odpadów
Nasi eksperci odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania dotyczące sprawozdań środowiskowych, które dotyczą prowadzonej przez
Państwa działalności.
Prowadzimy również obsługę projektów ekologicznych realizowanych przy wsparciu unijnym (biznesplany, wnioski o dotacje na rozwój,
rozliczanie projektów, przygotowywanie sprawozdań dla instytucji) . Szczegółowa oferta usług ekologicznych świadczonych przez
EkoExpert dostępna jest na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie u naszych doradców pod numerem 85 744 44 60.


