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TYTUŁ: SPRAWOZDANIA ODPADOWE PROWADZENIE BDO 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. zapewnia firmom i instytucjom kompleksowe usługi z zakresu ochrony
środowiska związane z prowadzoną działalnością i realizacją obowiązków środowiskowych określonych w przepisach m.in. obowiązki
sprawozdawcze, obowiązki ewidencyjne, obowiązki rejestracyjne, uzyskiwanie pozwoleń środowiskowych, zezwoleń, decyzji
środowiskowych. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę, które
pozwalają im zapewniać klientom najwyższy poziom obsługi ekologicznej, najwyższą jakość przygotowywanych opracowań: raportów
środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, kart odbiorców odpadów, operatów wodnoprawnych, kart informacyjnych
przedsięwzięcia, raportów oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Firma EkoExpert oferuje możliwość współpracy w zakresie
wybranych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem tj. zarządzanie odpadami, rozliczenia prowadzonej działalności z tytułu korzystania
ze środowiska, sporządzanie okresowych raportów typu: OPAK 1, 2, 3, KOBIZE, ZSEE lub kompleksowej obsługi ekologicznej firmy
zapewniającej rzetelne prowadzenie dokumentacji środowiskowej, uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i pozwoleń środowiskowych,
reprezentowanie firmy w trakcie kontroli środowiskowej, jak również monitorowanie zmian przepisów dotyczących obowiązków
środowiskowych firm oraz dostosowywanie dokumentacji do nowych wymagań. Współpraca ekologiczna firm z doświadczonym
ekspertem środowiskowym pozwala zapewnić firmie optymalne warunki do rozwoju, budowania ekologicznego wizerunku firmy,
ogranicza koszty zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie bieżących spraw środowiskowych oraz zapewnia wsparcie
doświadczonych ekspertów w sytuacji kontroli środowiskowej.
Eksperci z EkoExpert zajmują się kluczowymi aspektami zarządzania środowiskiem w firmie, w tym zarządzaniem odpadami, które z
uwagi na znaczny stopień oddziaływania na środowisko jest najtrudniejszym aspektem w zarządzaniu firmą. Eksperci z firmy EkoExpert
podejmują się zadań polegających na prowadzeniu i uzupełnianiu ewidencji wytwarzanych odpadów w Bazie Danych Odpadowych,
sporządzaniu kart odbiorców odpadów, przygotowywaniu raportów okresowych, rozliczaniu opłat za wprowadzanie produktów i
opakowań do obrotu. Firma EkoExpert podejmuje na rzecz klientów starania o uzyskanie stosownych pozwoleń środowiskowych w
zakresie m.in. wytwarzania odpadów, zbierania odpadów, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, pozwolenia na transport
odpadów, uzyskania decyzji o prowadzeniu, użytkowaniu i zamknięciu składowiska odpadów, aktywnie uczestniczą w procesie
poszukiwania odbiorców odpadów, negocjowaniu umów na odbiór odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Oferta firmy EkoExpert
dostosowana jest do zmieniających się uwarunkowań prawnych dotyczących prowadzonej działalności oraz indywidualnych potrzeb
środowiskowych firmy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami pod numerem 85 744 44 60 lub odwiedzin strony
internetowej www.ekoexpert.com.pl w celu zapoznania się z ofertą firmy EkoExpert oraz umówienia spotkania.


