
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferujemy Państwu kompleksową  obsługę z zakresu wymagań ochrony środowiska. 

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, raportów, obliczeń i 

ewidencji takich jak:  

 prowadzenie za przedsiębiorcę w wymaganych terminach wykazów o zakresie 

korzystania ze środowiska do właściwych urzędów marszałkowskich w zakresie spalania 

paliw w środkach transportu, emisji substancji do powietrza z procesów 

technologicznych i ze spalania paliw, uwolnień czynników chłodniczych z urządzeń 

klimatyzacyjnych; 

 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; 

 sporządzanie dokumentów o udzielenie pomocy de minimis w zakresie opakowań 

wprowadzonych na rynek krajowy w ilości poniżej 1 tony rocznie;  

 sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji zużywających lotne 

związki organiczne; 

 prowadzenie ewidencji odpadów, sporządzanie zbiorczych zestawień do urzędu 

marszałkowskiego o gospodarowaniu odpadami; 

 sporządzanie sprawozdań z zakresu  gospodarki opakowaniami; 

 współpraca z wybraną organizacją odzysku opakowań; 

 sporządzanie raportów do Krajowej bazy w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 17 lipca 

2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  

( raport do KOBiZE); 

 sporządzanie sprawozdań do GUS; 

 sporządzanie sprawozdań do Wód Polskich 

 rejestracja działalności w bazie BDO  

 identyfikacja aspektów środowiskowych i wymagań prawnych wg normy ISO 14001. 
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Eksploatacja niektórych rodzajów instalacji wymaga uzyskania od właściwych organów 

ochrony środowiska odpowiednich pozwoleń lub zezwoleń, 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 do powietrza, wody, gleby lub ziemi 

substancji lub energii (ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne).  

 

Firma RO-EKO oferuje opracowanie dokumentacji o wydanie lub aktualizację pozwoleń na 

eksploatację instalacji, pozwoleń wodnoprawnych, zezwoleń z zakresu gospodarki 

odpadami, zgłoszeń z zakresu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z instalacji. 

 

Szczegółowy zakres działalności to: 

 wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza; 

 operaty ochrony powietrza; 

 operaty wodnoprawne; 

 wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów z instalacji;  

 wnioski o uzyskanie zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów  

 wnioski o wpis do bazy danych o odpadach i opakowaniach (rejestr BDO); 

 zgłoszenia instalacji w oparciu o art.152 Prawa Ochrony Środowiska z uwagi na 

wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza; 

 karty informacyjne realizowanych przedsięwzięć w celu uzyskania decyzji 

środowiskowej 

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej oferujemy dalszą współpracę poprzez doradztwo, 

terminowe sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej i przesyłanie informacji, raportów, 

sprawozdań do organów kontrolnych i ochrony środowiska. 

 

Oferujemy również obsługę całoroczną obejmującą sporządzanie wszystkich wymaganych 

dokumentów z zakresu ochrony środowiska, które przedsiębiorca obowiązany jest 

realizować.  

Prowadzimy za przedsiębiorcę  korespondencję z zakresu ochrony środowiska, udzielamy 

wyjaśnień 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. 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 
Elżbieta Roicka 


