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TYTUŁ: OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE EWIDENCJA 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 doradcza EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje kompleksowe
usługi doradcze z zakresu ochrony środowiska. Oferta firmy obejmuje kompleksową obsługę
ekologiczną firm i instytucji dopasowaną do profilu działalności firmy. Współpraca z firmą
EkoExpert oznacza powierzenie wypełniania obowiązków środowiskowych firmie EkoExpert,
której doradcy zadbają o terminowe i należyte wypełnianie powierzonych obowiązków środowiskowych. Doradcy środowiskowi zadbają o
przygotowanie oraz opracowanie raportów środowiskowych, zadbają o uzyskanie stosownych pozwoleń środowiskowych, przygotują
stosowne zgłoszenia do organów środowiskowych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają ponad 10 letnie doświadczenie we
wspieraniu przedsiębiorstw w wypełnianiu obowiązków środowiskowych. Eksperci środowiskowi zajmują się kompleksowo
zagadnieniami ochrony środowiska w firmie, posiadają aktualną wiedzę i niezbędne umiejętności pozwalające na profesjonalne wsparcie
przedsiębiorstw. Eksperci środowiskowi z EkoExpert stale monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska w celu zapewnienia
Klientom wsparcia merytorycznego w zakresie dbania o przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska. Oferta współpracy
ekologicznej jest elastyczna i uwzględnia oczekiwania Klienta, zakres prowadzonej działalności oraz formę współpracy. Firma EkoExpert
świadczy usługi środowiskowe w formie stałej, miesięcznej obsługi ekologicznej lub zadaniowo, w zależności od oczekiwań Klienta. Firma
realizuje profesjonalne szkolenia środowiskowe dla osób odpowiedzialnych za rozliczanie prowadzonej działalności, wnoszenie opłat za
korzystanie ze środowiska, raportowanie oraz ewidencję środowiskową. Firma EkoExpert dokłada najwyższej staranności w wypełnianiu
zleconych czynności, ogranicza ryzyko narażenia firmy na straty i kary spowodowane niedopełnieniem obowiązków środowiskowych czy
terminów przewidzianych przepisami Ustawy o Ochronie Środowiska. Firma EkoExpert specjalizuje się w wypełnianiu obowiązków
środowiskowych firm w obszarze gospodarowania odpadami w firmie, który stanowi największe wyzwanie w prowadzeniu działalności
gospodarczej. Firma EkoExpert w ramach współpracy ekologicznej podejmuje wszelkie działania dla zapewnienia zgodnego z prawem
funkcjonowania i uzyskania stosownych zezwoleń środowiskowych, pozwoleń środowiskowych związanych z wprowadzaniem gazów,
pyłów do atmosfery, ścieków do wód gruntowych, emisją hałasu. Firma EkoExpert zajmuje się aktywnym pozyskiwaniem odbiorców
odpadów, sporządzaniem kart odbiorców odpadów, prowadzeniem Bazy Danych Odpadowych, ewidencją odpadów, wyliczaniem opłat
produktowych, opłat środowiskowych, uzyskiwaniem pozwoleń odpadowych, w tym na transport odpadów niebezpiecznych. Eksperci
środowiskowi z firmy EkoExpert zapewniają kompleksowe usługi środowiskowe obejmujące najważniejsze aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstwa oraz dbają o terminowe oraz rzetelne przekazanie wymaganych przepisami raportów środowiskowych, wniosków,
sprawozdań środowiskowych oraz prowadzenie ewidencji środowiskowej. Oferta firmy EkoExpert zapewnia dostosowany do obszaru
działalności zakres usług środowiskowych oraz wsparcie doświadczonych ekspertów środowiskowych. Doradcy środowiskowi chętnie
odpowiedzą na wszelkie pytania pod numerem 85 744 44 60 lub w odpowiedzi na zapytania przesłane drogą elektroniczną. Wyczerpujące
informacje dostępne są także online na stronie www.ekoexpert.com.pl


