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TYTUŁ: SPRAWOZDANIA ODPADOWE WNIOSKI OBSŁUGA 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. realizuje usługi środowiskowe
wspierające firmy i instytucje w prawidłowym oraz terminowym realizowaniu obowiązków
środowiskowych: ewidencyjnych, sprawozdawczych, rozliczeniowych oraz uzyskiwaniu
wymaganych przepisami pozwoleń i zezwoleń środowiskowych tj. zezwolenie na składowanie
odpadów, pozwolenie na wprowadzanie opakowań do obrotu, pozwolenie na transport odpadów, pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do
atmosfery, emisję hałasu, emisję zanieczyszczeń do wód gruntowych i ziemi. Eksperci środowiskowi zapewniają profesjonalną obsługę
ekologiczną firm i instytucji, które zgodnie z przepisami mają obowiązek raportowania podejmowanych w ramach działalności
gospodarczej działań, wnoszenia opłat produktowych, opłat środowiskowych, opłat za korzystanie ze środowiska. Profesjonalna i
ukierunkowana na ochronę środowiska w firmie wiedzą doświadczonych ekspertów środowiskowych pozwala na rzetelną ocenę
standardów środowiskowych w przedsiębiorstwie, pozwala wskazać obszary najsilniej oddziałujące na środowisko, dostosować
podejmowane działania do przepisów o ochronie środowiska oraz uzupełnić dokumentację środowiskową, która zostanie zweryfikowana
w trakcie kontroli środowiskowej. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert na podstawie przeprowadzonego audytu środowiskowego
mają możliwość wskazania obszarów działalności firmy, które wymagają uwagi oraz obligatoryjnego sporządzania raportów
środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, prowadzenia ewidencji tj. w przypadku gospodarowania odpadami, które wymaga
rejestracji w Bazie Danych Odpadowych, prowadzenia ewidencji odpadów, sporządzania kart odbiorców odpadów, ewidencji
wprowadzanych do obrotu produktów i opakowań, aktywne pozyskiwanie odbiorców odpadów, sporządzanie sprawozdań odpadowych, w
tym sprawozdań OPAK 1, 2, 3 oraz prowadzenie rozliczeń związanych z wytwarzaniem odpadów. Firma EkoExpert dostosowuje zakres
obsługi ekologicznej do potrzeb środowiskowych firmy, aktualnie obowiązujących przepisów oraz struktury organizacyjnej
przedsiębiorstwa, która determinuje możliwość realizacji obowiązków środowiskowych we własnym zakresie. Zakres realizowanych na
rzecz firm usług środowiskowych uzależniony jest od stopnia oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko oraz umiejętności w
zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie. Doradcy z firmy EkoExpert posiadają najwyższe kwalifikacje pozwalające na
profesjonalne doradztwo ekologiczne, sporządzanie najwyższej jakości opracowań dokumentacji środowiskowej oraz umiejętności, które
pozwalają na prowadzenie działalności szkoleniowej w obszarze ochrony środowiska. Szkolenia ekologiczne prowadzone przez firmę
EkoExpert zapewniają specjalistyczną, ukierunkowaną wiedzę dotyczącą wybranych obszarów ochrony środowiska w firmie oraz
praktyczne umiejętności w zakresie rozliczeń, sprawozdawczości oraz obowiązków dotyczących wybranych zagadnień. Zachęcamy
Państwa do zapoznania z ofertą kompleksowych usług środowiskowych, obsługi ekologicznej oraz szkoleń realizowanych przez firmę
EkoExpert na stronie www.ekoexpert.com.pl lub telefonicznego umówienia spotkania z doradcą środowiskowym pod numerem 85 744 44
60.


