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Oferujemy kompleksową obsługę Twojego zakładu
w zakresie ochrony środowiska w tym w systemie
outsourcing poprzez:
doradztwo,
przeprowadzenie oceny zgodności ze wskazaniem działań
naprawczych w przypadku wykrycia niezgodności,
wskazanie konsekwencji w przypadku niespełnienia
wymagań prawnych,
informowanie o zmianach w prawie istotnych
dla działalności klienta,
doradztwo oraz rejestrację w zakresie REACH
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals),
doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania normy ISO
14001, łącznie z uczestnictwem w audycie certyfikującym,
pomoc w przygotowaniu do kontroli, głównie WIOŚ
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska),
doradztwo w zakresie ADR.

w zakresie gospodarki odpadami:

sporządzanie wniosków do urzędów o wydanie:
pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia
na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
prowadzenie ewidencji odpadów,
sporządzanie sprawozdań do urzędów dot. odpadów,
opakowań (OŚ-OP1, OPAK 1-3), opłat za korzystanie
ze środowiska, itp.
procedury związane z międzynarodowym przemieszczaniem
odpadów.

Nasi Specjaliści przygotują dla Twojego Zakładu:
w zakresie zagadnień związanych z emisjami
gazów i pyłów do powietrza:
dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga
pozwolenia,
dokumentacje do wniosków o wydanie pozwoleń
na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu
uprawnieniami do emisji CO2,
roczne raporty emisji CO2 oraz plany monitorowania
emisji CO2,
naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
sprawozdania i szkolenia do Krajowego Ośrodka
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE),
sprawozdania do Europejskiego Rejestru Uwalniania
i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
analizy i ekspertyzy z zakresu rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń w powietrzu, w tym określanie wpływu
źródeł emisji na jakość powietrza w otoczeniu zakładu,
analizy rozprzestrzeniania się substancji odorowych,
w powietrzu – modelowe określanie oddziaływania
na zapachową jakość powietrza,
wyznaczanie parametrów instalacji oraz wielkości emisji
o dopuszczalnej wielkości emisji wprowadzania gazów.
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Pozwolenia Zintegrowane:
dokumentacje do zmiany oraz wydania pozwoleń
zintegrowanych ujmujących warunki funkcjonowania
instalacji w zakresie:
- wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- emisji hałasu,
- gospodarki odpadami,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).
raporty z realizacji warunków pozwoleń zintegrowanych,
raporty początkowe.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej sporządzamy:
dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwoleń
wodnoprawnych na wprowadzanie do zewnętrznych
systemów kanalizacyjnych ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego,
dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwoleń
wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi,
dokumentacje niezbędne do uzyskania pozwoleń
wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych
oraz na odwadnianie zakładów górniczych,
zapewniamy pomoc w zakresie przygotowywania
wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

Zapewniamy:
kadrę posiadającą doświadczenie i merytoryczne
przygotowanie,
możliwość przeprowadzenia konsultacji ze specjalistą,
opiekuna na czas trwania projektu,
terminową realizację prac,
indywidualne podejście do problemów Klienta,
szybką reakcję na potrzeby Klienta,
działanie z pełnomocnictwa przed właściwymi organami
administracyjnymi.
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