
Copyright Muku.pl 1 of 1

TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ODPADAMI SPRAWOZDANIA BDO EKOEXPERT

CENA: 100,00 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. prowadzi
profesjonalną działalność doradczą w zakresie zarządzania ochroną środowiska,
oraz racjonalizacją kosztów, w Twojej firmie. Pomagamy także w poszukiwaniu
zewnętrznych źródeł dofinansowania, oraz kompleksowym przygotowaniu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej. Firma EkoExpert
świadczy kompleksowe usługi obejmujące doradztwo ekologiczne, usługi audytorskie, usługi sprawozdawcze, oceny środowiskowe i inne
dokumenty związane z prowadzoną działalnością oraz określeniem wpływu prowadzonej działalności na środowisko.
Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej podmiotów gospodarczych oraz
dysponują obszerną wiedzą dotyczącą podstaw i regulacji prawnych związanych z zarządzaniem ochroną środowiska w firmie. Oferta
firmy EkoExpert została opracowana z uwzględnieniem szczególnych potrzeb firm i instytucji w zakresie zarządzania dokumentacją
środowiskową, uzyskiwaniem stosownych zezwoleń, pozwoleń środowiskowych, raportowania oraz kontroli działań podejmowanych w
ramach prowadzonej działalności. Szczególne znaczenie w działalności każdego przedsiębiorstwa odgrywa zarządzanie odpadami, które
stanowią istotny obszar 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, etc. 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.
Firma EkoExpert zapewnia najwyższej jakości opracowania dokumentacji odpadowej, terminowe raportowanie do BDO, dopełnienie
wszelkich formalności związanych z rejestracją w systemie oraz prawidłowym sporządzaniem dokumentacji związanej z prowadzoną
działalnością w zakresie gospodarowania odpadami.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl oraz kontaktu z ekspertem środowiskowym, który
chętnie przybliży Państwu możliwości współpracy w zakresie usług doradczych związanych z gospodarką odpadami, dokumentacją
środowiskową, oraz obowiązkami sprawozdawczymi firm w zakresie ochrony środowiska.


