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TYTUŁ: OUTSOURCING EKOLOGICZNY USŁUGI DLA FIRM BIAŁYSTOK

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:

Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
zapewniają outsourcing ekologiczny firmom i instytucjom zobligowanym do prowadzenia ewidencji
środowiskowej, rozliczeń środowiskowych, uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, raportowania
działań związanych z ochroną środowiska w firmie. Outsourcing usług ekologicznych pozwala na
przekazanie realizacji obowiązków środowiskowych firm wynikających z przepisów na rzecz doświadczonych ekspertów środowiskowych,
którzy uzupełnią dokumentację środowiskową, wskażą obszary wymagające uwagi, zadbają o terminowe składanie raportów
środowiskowych, sprawozdań środowiskowych oraz wyliczenie i terminową wpłatę zobowiązań wynikających z korzystania ze
środowiska. Firma EkoExpert od kilkunastu lat wspiera firmy i instytucje w wypełnianiu obowiązków środowiskowych, rozliczaniu
prowadzonej działalności, realizacji projektów środowiskowych, pozyskiwaniu środków na poprawę konkurencyjności firm poprzez
ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Usługi środowiskowe w ofercie firmy EkoExpert mają
kompleksowy charakter i obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa: zarządzanie, rozliczenia, ewidencję,
sprawozdawczość, szczególnie w tak trudnych obszarach działalności jak zarządzanie odpadami. Gospodarowanie odpadami stanowi
istotny element oddziaływania na środowisko. Firma EkoExpert profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem dokumentacją związaną
gospodarowaniem odpadami: wprowadzaniem produktów, opakowań do obrotu, ewidencją wytwarzanych odpadów, aktywnym
poszukiwaniem odbiorców odpadów, sporządzaniem i składaniem sprawozdań odpadowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert
zajmują się prowadzeniem ewidencji wytwarzanych odpadów, obsługą Bazy Danych Odpadowych BDO, sporządzaniem sprawozdań w
BDO, sprawozdań za wprowadzanie opakowań, reklamówek itp. do obrotu, wystawianiem kart odbiorców odpadów, wyliczaniem opłat
produktowych. Gospodarowanie odpadami wymaga uzyskania wielu zezwoleń, pozwoleń, decyzji środowiskowych, które należy uzyskać
w celu odpowiedzialnego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności. Firma EkoExpert zapewnia klientom doradztwo w zakresie
uzyskiwania stosownych pozwoleń oraz rzetelnie opracowane wnioski o wydanie: pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na
zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia na transport odpadów, decyzji o
prowadzeniu, użytkowaniu i zamknięciu składowiska odpadów i inne. Firma EkoExpert zapewnia kompleksowe rozwiązania dla firm w
obszarze zarządzania ochroną środowiska, pozwalające sprostać szczególnym wymaganiom formalnym i prawnym wynikającym z
przepisów o ochronie środowiska. Zachęcamy do zapoznania z ofertą firmy EkoExpert na stronie www.ekoexpert.com.pl oraz kontaktu z
doradcą w celu umówienia spotkania pod numerem 85 744 44 60.


