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TYTUŁ: DORADZTWO DLA FIRM ZARZĄDZANIE ODPADAMI EKOEXPERT

CENA: 101,00 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. zajmuje się profesjonalnym doradztwem środowiskowym dla firm,
realizacją specjalistycznych usług środowiskowych na rzecz firm oraz prowadzeniem spraw środowiskowych w firmie na zlecenie. Usługi
środowiskowe proponowane przez firmę EkoExpert obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw od doradztwa
środowiskowego w zakresie planowania procedur środowiskowych zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu prowadzonej
działalności na środowisko do kompleksowej obsługi ekologicznej realizowanej na rzecz firm przez doświadczonych ekspertów
środowiskowych z EkoExpert. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają specjalistyczna wiedzę z zakresu zarządzania ochroną
środowiska w firmie, dostosowywania działalności do obowiązujących przepisów środowiskowych, realizacji obowiązków środowiskowych
przez przedsiębiorstwo oraz wypełniania obowiązków rozliczeniowych i sprawozdawczych związanych z prowadzeniem firmy.
Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia przeniesienie odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków środowiskowych na
doświadczonych ekspertów środowiskowych w ramach stałej obsługi ekologicznej.
Eksperci środowiskowi z EkoExpert przygotowali kompleksową ofertę obsługi ekologicznej obejmującą zarządzanie odpadami w firmie.
Odpady w działalności gospodarczej firm stanowią najtrudniejszy aspekt zarządzania przedsiębiorstwem oraz wymagają specjalistycznej
wiedzy i umiejętności dla zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Eksperci środowiskowi dopełniają
wszelkich formalności związanych z rejestracją i obsługą Bazy Danych Odpadowych, przygotowywaniem sprawozdań odpadowych, kart
odbiorców odpadów, sporządzaniem wniosków o wydanie pozwoleń odpadowych, zezwoleń na transport odpadów, wytwarzanie
odpadów, zbieranie odpadów, przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, uzyskania decyzji o prowadzeniu, użytkowaniu i
zamknięciu składowiska odpadów. Firma EkoExpert realizuje wszelkie czynności związane z ewidencją wytwarzanych odpadów,
pozyskiwaniem odbiorców odpadów, dokumentowaniem wprowadzanych do obrotu produktów i opakowań oraz prawidłowym
wyliczaniem wysokości opłat środowiskowych. Eksperci w ramach obsługi ekologicznej na bieżąco analizują zakres podejmowanych
czynności i dostosowują je do wymogów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami w firmie. Firma EkoExpert nieustannie
podejmuje starania o zapewnienie klientom najwyższej jakości obsługi ekologicznej, dostosowuje zakres czynności podejmowanych w
ramach obsługi do działań podejmowanych przez firmę oraz aktualnego stanu prawnego, który determinuje zakres odpowiedzialności
firmy za wypełnianie obowiązków środowiskowych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą obsługi ekologicznej firmy EkoExpert na
stronie www.ekoexpert.com.pl oraz przesyłania zapytań na adres biuro@ekoexpert.com.pl lub bezpośredniego kontaktu z doradcą
środowiskowym pod numerem 85 744 44 60.


