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TYTUŁ: ROZLICZENIA ŚRODOWISKOWE OPŁATY USŁUGI 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:

Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
zapewnia firmie możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów środowiskowych,
którzy zadbają o prawidłowe wypełnianie obowiązków środowiskowych firmy oraz terminowe
składanie raportów środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, dokumentów rozliczeniowych,
wpisów w bazach danych oraz ewidencjach. Firma EkoExpert posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony środowiska, w tym
w szczególności w zakresie zarządzania ochroną środowiska, zarządzaniem projektami ekologicznymi, zarządzaniem odpadami oraz
doradztwem środowiskowym we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doradcy środowiskowi z EkoExpert oferują
profesjonalne doradztwo ekologiczne, kompleksowe usługi środowiskowe dla firm, najwyższej jakości opracowania: raporty
środowiskowe, oceny środowiskowe, analizy środowiskowe, operaty wodno-prawne, opinie. Eksperci środowiskowi przygotowują na
zlecenie wszelkie wymagane przepisami dokumenty środowiskowe, zajmują się rejestracją oraz prowadzeniem ewidencji, sporządzaniem
wniosków oraz pozwoleń środowiskowych: pozwoleń zintegrowanych, sektorowych, odpadowych.
Firma EkoExpert zajmuje się wszelkimi kluczowymi dla funkcjonowania firmy aspektami działalności mającymi realny wpływ na
środowisko oraz wymagającymi dostosowania działalności do aktualnego stanu prawnego. Ekspert środowiskowy w ramach współpracy z
firmą reprezentuje firmę w trakcie kontroli środowiskowej, wdraża zalecenia po kontroli środowiskowej, uzupełnia dokumentację
środowiskową oraz realizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników, kierowników oraz kadry zarządzającej z zakresu
obowiązków środowiskowych, w szczególności obowiązków sprawozdawczych i rozliczeniowych wynikających z Ustawy - Prawo Ochrony
Środowiska. Rozliczenia środowiskowe stanowią ważny element prowadzenia działalności i powinny być dokonywane w sposób rzetelny
oraz odzwierciedlać zakres oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zajmują się
wyliczaniem wysokości opłat środowiskowych, opłat produktowych dla prowadzonej działalności oraz dbają o terminowe wnoszenie opłat
środowiskowych. Doświadczenie, wieloletnia praktyka oraz znajomość aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących rozliczeń
środowiskowych i obowiązków firm w tym zakresie zapewniają klientom firmy EkoExpert najwyższy poziom obsługi ekologicznej,
najwyższą jakość opracowań oraz elastyczną ofertę współpracy ekologicznej dostosowaną do wielkości firmy, struktury organizacyjnej
oraz rodzaju prowadzonej działalności. Zachęcamy do zapoznania z ofertą firmy EkoExpert na stronie www.ekoexpert.com.pl lub
kontaktu z doradcami pod numerem 85 744 44 60.


