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TYTUŁ: OPERATY WODNOPRAWNE POZWOLENIA RAPORTY 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:

Kompleksowe usługi środowiskowe dla firm realizowane przez firmę EkoExpert Doradztwo
Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa,
w tym kluczowe obszary funkcjonowania mające największy wpływ na środowisko tj. zarządzanie
odpadami w firmie. Doradcy środowiskowi z EkoExpert posiadają kompetencje oraz doświadczenie
niezbędne dla zapewnienia prawidłowego oraz zgodnego z przepisami funkcjonowania firmy w obszarze ochrony środowiska. Doradcy
środowiskowi na podstawie analizy potrzeb firmy w zakresie zarządzania ochroną środowiska dopasowują ofertę współpracy ekologicznej
obejmującą wszelkie aspekty działalności firmy. Oferta współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert może mieć charakter stałej
współpracy, która pozwoli na przeniesienie odpowiedzialności za realizację obowiązków środowiskowych na rzecz doświadczonych
ekspertów środowiskowych lub współpracy jedynie w wybranym obszarze funkcjonowania firmy: rozliczenie opłat środowiskowych,
ewidencja odpadów, przygotowanie dokumentów do kontroli środowiskowej, opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego itp. Usługi środowiskowe dla firm świadczone przez ekspertów środowiskowych z EkoExpert pozwalają na rzetelne oraz
terminowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych, rozliczeniowych, ewidencyjnych w firmie, uniknięcie ryzyka kar
administracyjnych za niedopełnienie obowiązków środowiskowych w firmie oraz poprawę ekologicznego wizerunku firmy. Firma
EkoExpert oferuje klientom znajomość zagadnień dotyczących ochrony środowiska w prowadzonej działalności, aktualną wiedzę z
zakresu stanu prawnego oraz zmian przepisów dotyczących obowiązków środowiskowych w firmie, znajomość podstaw prawnych,
procedur administracyjnych oraz postępowania w przypadku ubiegania się o pozwolenia środowiskowe, pozwolenia zintegrowane,
sektorowe, oceny środowiskowe, analizy, operaty wodno prawne i inne niezbędne dokumenty środowiskowe. Firma EkoExpert realizuje
usługi z zakresu doradztwa środowiskowego, doradztwa biznesowego, także w zakresie aplikowania o fundusze unijne na realizację
projektów środowiskowych oraz realizuje kompleksowe usługi środowiskowe w ramach obsługi ekologicznej firm i instytucji. Doradcy z
firmy EkoExpert zadbają o najwyższą jakość raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, przygotują oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko, operaty wodno prawne, audyty środowiskowe i wszelkie inne dokumenty środowiskowe wymagane przepisami.
Szczegółowa oferta usług środowiskowych przygotowana przez firmę EkoExpert dostępna jest na stronie www.ekoexpert.com.pl lub u
doradców pod numerem 85 744 44 60.


