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STAŁA OBSŁUGA ŚRODOWISKOWA               



Małe, średnie, duże firmy, które nie zawsze zatrudniają osobę dedykowaną do realizacji obowiązków 

ochrony środowiska.   Jednak zakres korzystania ze środowiska w tych zakładach, obliguje te firmy do 

ciągłego śledzenia zmian w prawie ochrony środowiska i wykonywania skomplikowanych zadań, co 

powoduje konieczność pozyskania doradztwa/wsparcia wiedzą merytoryczną w zewnętrznych firmach 

konsultingowych.

W przypadku tego wariantu współpracy, za każdym razem zakres obowiązków jest

ustalany indywidualnie na podstawie analizy potrzeb naszych klientów. 

Kto najczęściej wybiera ten pakiet współpracy?

PAKIET PLUS** 

EkoComplex PLUS** 

Opłaty za korzystanie ze środowiska - naliczanie i przygotowywanie sprawozdań 

z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska (wszystkie komponenty środowiska) 

Sprawozdanie PRTR - roczne sprawozdanie do wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska sprawozdanie PRTR zawierające dane o przekroczeniu obowiązujących 
wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów. 

Roczne sprawozdanie o odpadach - przygotowywanie zestawień informacji i danych
 o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi (roczne sprawozdania 
do Urzędu Marszałkowskiego).

Raporty KOBIZE -  zakładanie bazy w rejestrze, zbieranie danych i sporządzanie

 raportów do krajowej bazy prowadzonej przez KOBiZE.

Sprawozdania GUS (wykonywanie sprawozdania dot. ochrony środowiska)
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/DOPASOWANY DO ZAKRESU
OBOWIĄZKÓW NASZYCH KLIENTÓW/



508 520 534 
45-759 Opole

ul. Tęczowa 22/106

biuro@ekocomplex.pl

www.ekocomplex.pl

1. Firma ma zrealizowane wszystkie obowiązki dot. sprawozdawczości w ochronie środowiska w sposób 

rzetelny i terminowy.

2. Firma jest na bieżąco powiadamiania o zmianach przepisów ochrony środowiska które mogą dotyczyć 

firmy zatem nie musi śledzić zmian w prawie ochrony środowiska.

3. Firma minimalizuje ryzyko wyboru nieodpowiedniego doradcy środowiskowego w przypadku 

konieczności zlecenia dodatkowych prac. Wynika to z tego że firma współpracuje z jednym poznanym, 

sprawdzonym i przewidywalnym konsultantem, który zagwarantuje firmie najlepsze parametry

współpracy (jakość pracy, cena z usługę i termin realizacji zadań).

W celu przesłania nam Państwa zapytania prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego

lub przesłanie do nas zapytania drogą mailową na adres biuro@ekocomplex.pl

EkoComplex PLUS** 

Sprawozdanie baterie - roczne sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego o rodzaju

i masie wprowadzonych w poprzednim roku do obrotu baterii i akumulatorów 

Informowanie o zmianach w krajowych przepisach prawnych związanych z ochroną 
środowiska - w formie krótkich informacji  prawnych zawężonych do tych, 
które mogą dotyczyć/dotyczą zakładu  

Przeprowadzenie cyklicznego (raz w na pół roku/ raz na rok audytu wewnętrznego)
na podstawie którego możliwe jest śledzenie zmiany przepisów prawna w zakresie 
ochrony środowiska  i wskazanie ich możliwego wpływu na prowadzoną 
przez klienta działalność.
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Kto najczęściej wybiera ten pakiet współpracy?
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