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TYTUŁ: POZWOLENIA ODPADOWE ZINTEGROWANE 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:

Usługi środowiskowe dla firm świadczone przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i
Gospodarcze Sp. z o.o. zostały opracowane w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ekologicznej
przedsiębiorstw oraz wspierania inicjatyw ekologicznych w firmach. Firma EkoExpert od
kilkunastu lat zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług doradztwa ekologicznego dla firm,
które pozwala na dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów ochrony środowiska oraz świadczeniem najwyższej jakości obsługi
ekologicznej podmiotów gospodarczych w zakresie sprawozdawczości środowiskowej, rozliczeń środowiskowych, szkoleń ekologicznych
dla firm oraz projektów realizowanych ze środków unijnych. Firma EkoExpert dysponuje wiedzą i doświadczeniem zapewniającymi
klientom najwyższy poziom usług ekologicznych, doradztwo biznesowe oraz wsparcie prowadzonej działalności. Współpraca z firmą
EkoExpert zapewnia możliwość korzystania z usług doświadczonych ekspertów środowiskowych, którzy w ramach obsługi ekologicznej
zadbają o terminowe składanie sprawozdań środowiskowych, opracowanie raportów środowiskowych, wniosków o pozwolenia
środowiskowe oraz dokumentów rozliczeniowych pozwalających wyliczyć wysokość opłat środowiskowych. Doradcy środowiskowi z firmy
EkoExpert posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie obowiązków środowiskowych firm, które obligatoryjnie należy spełnić w
prowadzonej działalności, doświadczenie pozwalające określić zakres obowiązków sprawozdawczych, opracować dokumenty
rozliczeniowe z tytułu korzystania ze środowiska czy uporządkować dokumentację środowiskową na potrzeby kontroli środowiskowej.
Eksperci środowiskowi w ramach obsługi podejmują wszelkie działania zmierzające do zapewnienia kompleksowej obsługi firm w
obszarze gospodarowania odpadami w firmie. Usługi w zakresie gospodarowania odpadami obejmują szereg obowiązków
rejestracyjnych, ewidencyjnych, sprawozdawczych i rozliczeniowych związanych z wytwarzaniem odpadów. Eksperci z EkoExpert
dokonują rejestracji w Bazie Danych Odpadowych, wprowadzają dane do BDO, sporządzają karty odbiorców odpadów, poszukują
odbiorców odpadów, przygotowują wnioski o wydanie pozwoleń, zezwoleń odpadowych, sprawozdania w BDO. Doradcy EkoExpert
zapewniają terminowe składanie sprawozdań odpadowych, rzetelne prowadzenie dokumentacji odpadowej, opracowanie wniosków o
wydanie stosownych zezwoleń i pozwoleń w zakresie: 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. Szczegóły dotyczące oferty obsługi ekologicznej, zakresu świadczonych usług oraz możliwości współpracy dostępne są
na stronie www.ekoexpert.com.pl lub u doradców pod numerem 85 744 44 60.


