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Kompleksowa obsługa techniczno‐prawna przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska

OFERTA FIRMY
Oferujemy Państwu kompleksową obsługę techniczno‐prawną, która wiąże się z
korzystaniem ze środowiska przez podmioty gospodarcze.
Podmiotem korzystającym ze środowiska jest:
 przedsiębiorca w rozumieniu przepisów art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w
zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa
i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej
praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r
o swobodzie działalności gospodarczej,
 osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim
korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
Korzystaniem ze środowiska jest:
 emisja gazów lub pyłów pochodząca z procesów technologicznych (np. ze spawania,
malowania, cynkowania, obróbki metali, obróbki drewna, z piekarni, wędzarni, wytwórni
mas bitumicznych, betoniarni, z procesów spalania paliw w kotłowniach i z innych rodzajów
działalności), a także spalanie paliw przez firmowe pojazdy osobowe, dostawcze, ciężarowe,
wózki widłowe i inne maszyny robocze,
 pobór wód podziemnych i powierzchniowych z własnych ujęć,
 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni
zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni ujętych w system kanalizacyjny do wód lub do ziemi
 wytwarzanie odpadów,
 wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek krajowy.
Stale zmieniający się system prawny w zakresie ochrony środowiska zobowiązuje przedsiębiorców do
ciągłego śledzenia przepisów i dostosowywania ich do rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej.
Oferujemy stałe doradztwo, specyfikację wymagań prawnych do rodzaju działalności, prowadzenie
za przedsiębiorcę obowiązujących sprawozdań, obliczeń i ewidencji takich jak:
 prowadzenie za przedsiębiorcę w wymaganych terminach wykazów o zakresie korzystania ze
środowiska do właściwych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich inspektoratów ochrony












środowiska w zakresie poboru wód, odprowadzania ścieków, spalania paliw w środkach
transportu, emisji substancji do powietrza z procesów technologicznych,
ustalanie wskaźników emisji z procesów technologicznych,
naliczanie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska,
naliczanie opłaty produktowej za opakowania wprowadzone z produktem na rynek krajowy
po zakończeniu roku,
sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych,
prowadzenie ewidencji odpadów, sporządzanie zbiorczych zestawień do urzędu
marszałkowskiego o gospodarowaniu odpadami po zakończeniu roku,
sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki opakowaniami: OŚ‐OP1, OPAK 1,2,3,
sporządzanie raportów do Krajowej bazy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
(raport KOBiZE),
sporządzanie sprawozdań do GUS,
identyfikację aspektów środowiskowych i wymagań prawnych wg normy PN‐EN ISO
14001:2005.

Eksploatacja niektórych rodzajów instalacji wymaga uzyskania od właściwych organów ochrony
środowiska odpowiednich pozwoleń i decyzji administracyjnych, które określają zakres i warunki
korzystania ze środowiska.
Instalacją w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska jest:
 stacjonarne urządzenie techniczne,
 zespół stacjonarnych urządzeń powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym
dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może powodować emisję substancji, energii do powietrza, wody, gleby lub
ziemi.
Firma RO‐EKO oferuje opracowanie dokumentacji o wydanie lub aktualizację pozwoleń na
eksploatację instalacji, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń, zgłoszeń z zakresu ochrony środowiska.
Sporządzamy:
 wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza
 operaty ochrony powietrza
 operaty wodnoprawne
 wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania,
transportu odpadów
 wnioski o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
 informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami
 zgłoszenia instalacji w oparciu o art. 152 POŚ z uwagi na wprowadzanie pyłów lub gazów do
powietrza





karty informacyjne realizowanych przedsięwzięć w celu uzyskania decyzji środowiskowej
zestawienia efektów ekologicznych realizowanych przedsięwzięć
raporty oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na środowisko

Po uzyskaniu decyzji oferujemy dalszą współpracę poprzez doradztwo, terminowe sporządzenie
dokumentacji ewidencyjnej i przesyłanie informacji, sprawozdań do organów kontrolnych i ochrony
środowiska.
Oferujemy również obsługę techniczno‐prawną całoroczną obejmującą sporządzanie wszystkich
wymaganych dokumentów z zakresu ochrony środowiska, które przedsiębiorca korzystający ze
środowiska obowiązany jest realizować.
Prowadzimy za przedsiębiorcę korespondencję z zakresu ochrony środowiska, reprezentujemy w
trakcie kontroli WIOŚ, na bieżąco monitorujemy przepisy prawne związane z rodzajem wykonywanej
działalności.
Gwarantujemy poufność przekazywanych nam informacji, które wykorzystujemy do sporządzania
wniosków, raportów, opracowań i sprawozdań.
Zapewniamy wysoką jakość oferowanych usług i przystępne ceny usług.
Faktury za opracowane wnioski wystawiamy dopiero po uzyskaniu pozwolenia lub decyzji przez
przedsiębiorcę od organu ochrony środowiska.
Dla stałych klientów udzielamy rabatów do 20%.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

