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TYTUŁ: RAPORTY POZWOLENIA ŚRODOWISKOWE OBSŁUGA 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:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi
ekologiczne dla firm związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności
zarządzaniem odpadami. Firma EkoExpert zatrudnia doświadczonych ekspertów środowiskowych
posiadających rzetelną wiedzę z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, w tym
zarządzania ochroną środowiska, realizacją projektów o charakterze ekologicznym, wypełnianiem obowiązków środowiskowych,
sprawozdawczych, rozliczeniowych i innych. Doradcy środowiskowi zajmują się kompleksowo obsługą ekologiczną firmy, uzupełnianiem
dokumentacji środowiskowej w firmie, opracowaniem sprawozdań i raportów środowiskowych, wyliczaniem wysokości opłat
środowiskowych, opłat produktowych. Doświadczeni specjaliści z EkoExpert wykonują wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem
ochroną środowiska w firmie, w tym zarządzaniem odpadami, które jest kluczowym aspektem zarządzania w firmie. Zarządzanie
odpadami wymaga dopełnienia szeregu obowiązków rejestracyjnych, ewidencyjnych, sprawozdawczych i rozliczeniowych. Eksperci
środowiskowi z firmy EkoExpert wykorzystują najlepsze doświadczenia w celu obsługi firm w obszarze zarządzania odpadami w firmie.
Zadania realizowane przez doradców środowiskowych z EkoExpert obejmują rejestrację w Bazie Danych Odpadowych, aktualizację
danych rejestracyjnych w BDO, uzupełnianie wpisów w BDO, dodawanie kart odbiorców odpadów, sporządzanie sprawozdań w BDO,
sprawozdań za wprowadzanie opakowań, reklamówek itp. do obrotu, odpadów, wyliczaniem opłat produktowych. Eksperci środowiskowi
w ramach obsługi ekologicznej w obszarze zarządzania odpadami przygotowują raporty oceny oddziaływania na środowisko dla stacji
demontażu pojazdów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów, prowadzą ewidencję odpadów w BDO,
sporządzają wnioski o pozwolenia wodnoprawne dla miejsc składowania odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów dla skupu złomu czy
pozwolenia zintegrowane dla ubojni oraz inne dokumenty dla firm, których działalność związana jest ze znacznym wytwarzaniem
odpadów. Eksperci środowiskowi z EkoExpert przejmują pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z przepisów
ustawy w zakresie wszelkich obowiązków sprawozdawczych i rozliczeniowych związanych z wprowadzaniem odpadów do obrotu,
utylizacją odpadów, aktywnym poszukiwaniem odbiorców odpadów oraz sposobów na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu realizowanych usług środowiskowych dostępne są na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie u doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44 60.


