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TYTUŁ: OPERATY WODNOPRAWNE POZWOLENIA ANALIZY 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 zapewnia firmom i instytucjom profesjonalne usługi środowiskowe realizowane
przez doświadczonych ekspertów środowiskowych. Firma realizuje kompleksowe usługi
ekologiczne dla firm i instytucji zobligowanych do prowadzenia ewidencji środowiskowych,
uzyskiwania pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych, składania raportów
środowiskowych oraz wywiązywania się z obowiązków rozliczeniowych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert oferują elastyczne
warunki współpracy ekologicznej dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności, możliwości firmy oraz zakresu obowiązków
środowiskowych, którym podlega firma. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert określają zakres współpracy ekologicznej na podstawie
przeprowadzonego audytu środowiskowego, z możliwością wyboru formy współpracy oraz zakresu podejmowanych czynności w ramach
obsługi ekologicznej firmy. Firma EkoExpert przygotowuje wszelkie wymagane przepisami dokumenty środowiskowe: oceny
środowiskowe, analizy środowiskowe, operaty wodnoprawne, oceny opłacalności inwestycji w OZE, raporty KOBIZE, raporty OPAK 1, 2,
3, sprawozdania PRTR, sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska, sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami, wnioski o
wydanie pozwoleń odpadowych, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC. Eksperci do spraw zarządzania ochroną środowiska w
firmie realizują wszelkie obowiązki ewidencyjne, rozliczeniowe, sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska w firmie, przygotowują
firmę do kontroli środowiskowej, reprezentują firmę w trakcie kontroli WIOŚ, wdrażają zalecenia pokontrolne oraz zajmują się
kompleksowym doradztwem ekologicznym mającym na celu minimalizację kosztów związanych z ochroną środowiska w firmie,
monitorowanie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb firmy w zakresie
ochrony środowiska. Firma EkoExpert zapewnia szereg korzyści związanych z powierzeniem realizacji obowiązków środowiskowych
doświadczonemu zespołowi ekspertów środowiskowych m.in. terminowe przekazywanie raportów środowiskowych, sprawozdań,
zapewnienie firmie stosownych pozwoleń dostosowanych do zakresu prowadzonej działalności, terminowe wnoszenie opłat
produktowych, opłat za korzystanie ze środowiska. Usługi środowiskowe realizowane przez firmę EkoExpert umożliwiają przekazanie
odpowiedzialności za spełnienie wymogów środowiskowych specjalistom, którzy zadbają o każdy aspekt funkcjonowania firmy oraz
dostosowanie prowadzonej dokumentacji środowiskowej do zmieniających się warunków prawnych prowadzenia działalności. Szczegóły
oferty współpracy ekologicznej, zakres realizowanych usług środowiskowych oraz bezpłatna ankieta pozwalająca ocenić potrzeby
środowiskowe Państwa firmy dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl oraz u doradcy pod numerem 85 744 44 60.


