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Nasza misja 
Wspomaganie organizacji w zarządzaniu. 

 

 

Usługi EDA Consulting w obszarze ochrony środowiska obejmują: 

 pomoc w rejestracji i aktualizacji wymaganych informacji w bazach danych środowiskowych: 

o Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO), 

o Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), zakładanie kart dla urządzeń w CRO, 

o Bazie Danych Substancji Zubażających Warstwę Ozonową (BDS), wprowadzanie rocznych raportów, 

o Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), 

 naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowywanie sprawozdań do Urzędu 

Marszałkowskiego lub innych instytucji związanych z emisją gazów do powietrza: 

o opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz KOBiZE, 

o opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, 

o opłaty za pobór wód, 

o opłaty za składowanie odpadów,   

 przygotowywanie dokumentów środowiskowych: 

o wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

o wnioski o wydanie pozwolenia na zbieranie i transport odpadów, 

o wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód 

lub ziemi, 

o prowadzenie wymaganych ewidencji i obowiązków statystycznych (np. GUS),  

 przygotowywanie raportów środowiskowych: 

o prowadzenie wykazów zwierających dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych 

opłat, 

o sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami (BDO), 

o sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami 

opakowaniowymi, 

o sporządzanie raportów z emisji zanieczyszczeń do powietrza (KOBiZE), 

 monitorowanie i uaktualnianie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska 

oraz informowanie o istotnych zmianach, w formie np. comiesięcznych biuletynów – usługa polecana 

w szczególności dla organizacji posiadających certyfikowane systemy zarządzania środowiskowego 

ISO 14001:2015 lub EMAS,  

 przeprowadzanie i raportowanie audytów środowiskowych pod kątem oceny zgodności funkcjonowania 

audytowanych podmiotów z obowiązującym prawem ochrony środowiska, w tym audytów środowiskowych 

w rozumieniu normy ISO 14001:2015, 

 przeprowadzanie identyfikacji aspektów środowiskowych, 
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 wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015, 

 prowadzenie szkoleń dedykowanych dla przedsiębiorstw m.in. z zakresu wymagań prawa środowiskowego, 

normy ISO 14001:2015 i innych, 

 reprezentowanie Klientów przed organami inspekcji ochrony środowiska. 

 

W celu uzyskania dedykowanej oferty usług w zakresie ochrony środowiska, prosimy Państwa o złożenie 

zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza, znajdującego się na naszej stronie internetowej 

www.edaconsulting.eu lub kontakt bezpośredni: 

 

 

+48 505 139 509 
 

biuro@edaconsulting.eu 
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