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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE DORADCY DOKUMENTY EKOEXPERT

CENA: 199,00 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. zapewnia możliwość współpracy ekologicznej, w ramach której firmy i
instytucje mogą liczyć na profesjonalne doradztwo środowiskowe, wysokiej jakości opracowania dokumentacji środowiskowej
wykonywane przez ekspertów środowiskowych z wieloletnim doświadczeniem. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert realizują
kompleksowe usługi środowiskowe obejmujące obowiązki ewidencyjne firm, obowiązki sprawozdawcze, obowiązki rozliczeniowe
wynikające z prowadzonej działalności oraz przepisów o ochronie środowiska określających pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w
zakresie zarządzania ochroną środowiska. Zarządzanie ochroną środowiska w firmie wymaga podejmowania szeregu decyzji, które
wymagają uzyskania stosownych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń oraz prowadzenia dokumentacji środowiskowej rzetelnie
przedstawiającej wpływ prowadzonej działalności na środowisko, w szczególności w zakresie emisji pyłów i gazów do atmosfery, wód i
ścieków do wód gruntowych i ziemi, emisji hałasu. Firma EkoExpert realizuje na rzecz klientów wszelkie działania zgodnie z wytycznymi
zawartymi w stosownych przepisach i opracowuje wszelkie wymagane przepisami dokumenty środowiskowe zapewniające pozytywny
wynik kontroli środowiskowej w firmie. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert podejmują się w ramach obsługi ekologicznej
prowadzenia bieżącej dokumentacji środowiskowej firmy, uzupełnienia dokumentacji do kontroli, wdrożenia zaleceń pokontrolnych w
zakresie ochrony środowiska wraz z możliwością szkolenia pracowników i kadry zarządzającej z zakresu obowiązków środowiskowych
oraz praktycznych metod sporządzania dokumentów środowiskowych: raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych,
wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, formularzy rozliczeń służących do wyliczania wysokości opłat środowiskowych z tytułu
korzystania ze środowiska czy opłat produktowych. Współpraca z firmą EkoExpert zapewnia firmie możliwość przeniesienia
odpowiedzialności za prawidłowe i terminowe wypełnianie obowiązków środowiskowych na doświadczonych profesjonalistów, których
misją jest zapewnienie każdej firmie warunków do poprawy funkcjonowania w obszarze ochrony środowiska. Firma EkoExpert realizuje
usługi w ramach współpracy ekologicznej zadaniowo lub w formie kompleksowej obsługi ekologicznej, stanowiącej optymalne
rozwiązanie kwestii ochrony środowiska w firmie. Usługi środowiskowe świadczone w ramach obsługi ekologicznej mogą być
negocjowane, zakres obsługi ekologicznej może zostać dostosowany do potrzeb środowiskowych firmy, struktury organizacyjnej i
możliwości finansowych firmy, w taki sposób, aby zapewnić firmie niezakłócone funkcjonowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska. Na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl udostępniamy formularz, którego wypełnienie i przesłanie do doradcy
umożliwi firmie EkoExpert przedstawienie bezpłatnie i niezobowiązująco oferty współpracy ekologicznej. Zachęcamy również do
bezpośredniego kontaktu telefonicznego z doradcą pod numerem 85 744 44 60 w celu umówienia spotkania lub zapoznania z ofertą.


