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TYTUŁ: OBSŁUGA BAZY DANYCH ODPADOWYCH SPRAWOZDANIA BDO

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
świadczeniem usług doradczych oraz usług ekologicznych obejmujących wszelkie
aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska. Usługi
ekologiczne świadczone przez firmę EkoExpert mają kompleksowy charakter, a zakres obsługi ekologicznej firm uzależniony jest od
rodzaju prowadzonej działalności, wielkości przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz regulacji prawnych, które
determinują zakres obowiązków środowiskowych firmy. Doradcy ekologiczni z firmy EkoExpert w ramach obsługi ekologicznej podejmują
się prawidłowego oraz terminowego rozliczania prowadzonej działalności w zakresie uzyskiwania stosownych pozwoleń środowiskowych,
zezwoleń środowiskowych, raportowania do bazy KOBIZE, BDO, przygotowywania raportów środowiskowych, analiz i ocen
środowiskowych dla prowadzonych lub planowanych inwestycji, przeprowadzania audytów środowiskowych i innych. Działania na rzecz
firm podejmowane przez ekspertów środowiskowych z firmy EkoExpert zapewniają kompleksową opiekę doświadczonych ekspertów,
doradztwo środowiskowe, możliwość przejęcia odpowiedzialności za prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych. Firma
EkoExpert realizuje zadania związane w szczególności z obszarem zarządzania odpadami w firmie i opracowuje wszelkie dokumenty
związane z gospodarowaniem odpadami w firmie i uzyskiwaniem stosownych zezwoleń. Firma EkoExpert podejmując się obsługi firm w
zakresie zarządzania odpadami realizuje wszelkie czynności związane z prowadzeniem ewidencji wytwarzanych odpadów, aktywnym
pozyskiwaniem odbiorców odpadów, sporządzaniem i składaniem sprawozdań odpadowych oraz dokumentowaniem wprowadzanych do
obrotu produktów i opakowań. Eksperci z firmy EkoExpert zajmują się obsługą Bazy Danych Odpadowych BDO, dokonują rejestracji w
BDO, sporządzają sprawozdania w BDO, wystawiają karty odbiorców odpadów oraz wyliczają wysokość opłat produktowych. Zarządzanie
odpadami w firmie jest najtrudniejszym i najbardziej wymagającym obszarem zarządzania w firmie z uwagi na stopień oddziaływania na
środowisko i liczne obowiązki z tym związane. Gospodarowanie odpadami warto powierzyć specjalistom z EkoExpert, którzy posiadają
rzetelną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na terminowe składanie sprawozdań odpadowych, rzetelne prowadzenie dokumentacji
odpadowej, opracowanie wniosków o wydanie stosownych zezwoleń i pozwoleń w zakresie: wytwarzania odpadów, zbierania odpadów,
przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, pozwolenia na transport odpadów, uzyskania decyzji o prowadzeniu, użytkowaniu i
zamknięciu składowiska odpadów. Szczegółowa oferta obsługi firm w zakresie zarządzania odpadami dostępna jest na
www.ekoexpert.com.pl lub u doradcy pod numerem 85 744 44 60.


