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Kto najczęściej wybiera ten pakiet współpracy?
Mikro, małe ﬁrmy, w których obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska nie były do tej pory
wykonywane lub obowiązki te wykonują osoby, które nie mają pewności czy realizują je prawidłowo.

Potencjalni zainteresowani pakietem STANDARD, to klienci z terenu całej Polski którzy:
mają bardzo niewielki zakres korzystania ze środowiska w zakładach (np.: emisje do powietrza,
wytwarzanie odpadów);
nie planują działań inwestycyjnych w zakładach;
nie zatrudniają osoby dedykowanej do realizacji zadań ochrony środowiska, a osoba której w chwili
obecnej powierzono realizację obowiązków sprawozdawczych, chciałaby zweryﬁkować poprawność
realizacji tych zadań;
ograniczają koszty związane z realizacją obowiązków ochrony środowiska i chcą realizować przede
wszystkim obowiązki sprawozdawcze;

EkoComplex STANDARD*

EkoComplex STANDARD* /SPRAWOZDAWCZOŚĆ/

1

Opłaty za korzystanie ze środowiska - naliczanie i przygotowywanie sprawozdań z zakresu
opłat za korzystanie ze środowiska (wszystkie komponenty środowiska)

2

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.

3

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

4

Raporty KOBIZE - zakładanie bazy w rejestrze, zbieranie danych i sporządzanie
raportów do krajowej bazy prowadzonej przez KOBiZE.

5

Sprawozdania GUS (wykonywanie sprawozdania dot. ochrony środowiska)

6

Bilans LZO - wykonywanie rocznych sprawozdań o zużyciu LZO w instalacji

7

Sprawozdanie baterie - roczne sprawozdanie do urzędu marszałkowskiego
o rodzaju i masie wprowadzonych w poprzednim roku do obrotu baterii i akumulatorów

Korzyści związane z wyborem wariantu„EkoComplex STANDARD”:
Firma ma zrealizowane podstawowe obowiązki dot. sprawozdawczości w ochronie środowiska w sposób
rzetelny i terminowy przy najniższych możliwych kosztach.
W celu przesłania nam Państwa zapytania w sprawie tego pakietu, prosimy o skorzystanie
z formularza kontaktowego lub przesłanie do nas zapytania za pomocą poczty elektronicznej na adres:
biuro@ekocomplex.pl
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