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TYTUŁ: AUDYT ŚRODOWISKOWY ANALIZY OCENY OPERATY 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. zapewnia klientom
profesjonalne doradztwo ekologiczne, kompleksowe usługi ekologiczne, najwyższej jakości
opracowania dokumentów środowiskowych oraz obsługę projektów ekologicznych związanych z
efektywnością energetyczną, zarządzaniem odpadami, zarządzaniem procesami oraz
dokumentacją środowiskową. Firma EkoExpert zapewnia kompleksową obsługę ekologiczną firm w zakresie zarządzania ochroną
środowiska w firmie, zarządzanie dokumentacją środowiskową, zarządzanie odpadami, zarządzania ekologicznym wizerunkiem firmy
oraz poprawy funkcjonowania firmy i zmniejszenia negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Doradcy środowiskowi
wykonują audyty ekologiczne pozwalające na ocenę potrzeb środowiskowych firmy, określenie obowiązków środowiskowych firmy w
zakresie rozliczeń środowiskowych, sprawozdań środowiskowych, uzyskania koniecznych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń
środowiskowych oraz prowadzonych ewidencji. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie w
obsłudze ekologicznej firm i instytucji, określaniu zakresu obowiązków środowiskowych firm oraz przygotowywaniu opracowań i
dokumentacji środowiskowej zgodnej z obowiązującym stanem prawnym. Firma EkoExpert opracowuje wszelkie dokumenty
środowiskowe związane z prowadzoną działalnością: analizy środowiskowe, oceny środowiskowe, operaty wodnoprawne, oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko, analizy emisji zanieczyszczeń, audyty ekologiczne, raporty: KOBIZE, OPAK 1, 2, 3, oraz
sprawozdania: PRTR, z zakresu korzystania ze środowiska, gospodarowania odpadami i inne. Wszelkie dokumenty środowiskowe
przygotowywane są przez specjalistów do spraw ochrony środowiska według najwyższych standardów, rzetelnie oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz regulacjami prawnymi, które firma EkoExpert stale monitoruje.
Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert pozwala na przekazanie odpowiedzialności za prawidłową realizację obowiązków
środowiskowych doświadczonym ekspertom środowiskowym, którzy zadbają o rzetelne prowadzenie dokumentacji środowiskowej,
terminowe przekazywanie raportów, sprawozdań środowiskowych oraz wnoszenie opłat środowiskowych. Eksperci środowiskowi mogą
reprezentować firmę w trakcie kontroli środowiskowej, przygotować firmę do kontroli środowiskowej oraz zadbać o wdrożenie zaleceń
po kontroli. Firma EkoExpert zapewnia również możliwość przeprowadzenia szkoleń środowiskowych w firmie, których zakres
odpowiada potrzebom szkoleniowym firmy. Firma EkoExpert jest certyfikowaną jednostką szkoleniową zarejestrowaną w Bazie Usług
Rozwojowych. Oferta usług środowiskowych firmy EkoExpert dostępna jest na stronie www.ekoexpert.com.pl lub u doradcy pod
numerem 85 744 44 60.


