
Dobry start inwestycji budowlanych



O NAS

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem
doświadczonych specjalistów, których
zadaniem jest przygotowanie inwestycji
od momentu wyboru terenu 
do rozpoczęcia prac nad projektem
budowlanym.

PROJECT MANAGEMENT
PREDEVELOPMENT



KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

- kompleksowa analiza projektu pod względem środowiskowym,
  technicznym i prawnym 
- umożliwienie realizacji inwestycji zgodnie z początkowymi
   założeniami
- skrócenie czasu przygotowania inwestycji
- gwarancja uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach
   spełniających potrzeby Inwestora
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SPOSÓB DZIAŁANIA

Działając w myśl idei, że dobry początek to
połowa sukcesu, współpracujemy 
z Inwestorami już na bardzo wczesnym 
etapie projektu. 

Skuteczność naszych działań mierzymy przede
wszystkim umożliwieniem realizacji inwestycji
w takim kształcie i o takich parametrach, jakich
oczekuje Inwestor.
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ENVIRONMENTAL, TECHNICAL
AND LEGAL DUE DILIGENCE
Pierwszym krokiem, nierzadko kluczowym dla realizacji projektu, jest wybór
właściwej lokalizacji. Dzięki krytycznej ocenie pod kątem uwarunkowań
środowiskowych i planistycznych, aspektów środowiskowych, charakterystyki
planowanej inwestycji oraz uwarunkowań lokalnych i technicznych, już na tym
początkowym etapie jesteśmy w stanie określić możliwe ramy dla realizacji
inwestycji, a co równie ważne – ryzyka i możliwe drogi przeciwdziałania ich
skutkom. 

W tym celu proponujemy Państwu przeprowadzenie audytów:
- Environmental Due Diligence (I i II faza)
- Technical Due Diligence
- Legal Due Diligence

N
A

S
Z

E
 U

S
Ł

U
G

I



DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH
Kamieniem milowym przy realizacji dużych inwestycji budowlanych jest uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Część PM Predevelopment stanowi zespół specjalistów
środowiskowych, którego zadaniem jest opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia,
raportów oddziaływania na środowisko oraz wszelkiej innej dokumentacji środowiskowej.

Naszym dużym atutem jest w pełni samodzielne opracowywanie dokumentów, analiz oraz
modelowanie. Samo opracowanie wniosków to dopiero początek (choć niezwykle istotny)
drogi do uzyskania decyzji. Bardzo ważna jest tu właściwa koordynacja procesu, która
umożliwia nie tylko jego przyspieszenie oraz uzyskanie decyzji zgodnej z wymaganiami
Inwestora, ale również uniknięcie konieczności przeprowadzania czaso- i kosztochłonnej
oceny oddziaływania na środowisko.
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WARUNKI TECHNICZNE I INNE
NIEZBĘDNE UZGODNIENIA
Możliwość zapewnienia odpowiedniej infrastruktury powinna być jednym z pierwszych
aspektów przy planowaniu inwestycji. Jest ona badana przez nas na etapie Due Diligence,
jednak dopiero samo uzyskanie warunków i decyzji, nieraz bardzo czasochłonne, jest jej
gwarancją.  

W tym obszarze należy zapewnić nie tylko warunki techniczne przyłączy czy likwidacji
kolizji, ale również warunki ochrony konserwatorskiej oraz decyzje związane z komunikacją
inwestycji: zgodę na lokalizację zjazdu, opinię komunikacyjną czy nawet zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej (ZRID). Oferujemy kompleksowe wsparcie przy realizacji tych
zadań.
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POZWOLENIA WODNOPRAWNE
I INNE
Pozwolenia wodnoprawne są kolejnym wymaganiem niezbędnym do uzyskania pozwolenia
na budowę. Warto zadbać o to już z kilku miesięcznym wyprzedzeniem, a konieczność ich
uzyskania powinna być zdefiniowana już na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.
Koordynacja tych procesów jest bardzo istotna dla sprawności realizacji inwestycji. 
Przy uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych ważna jest współpraca naszych inżynierów
sanitarnych z hydrologiem czy meliorantem, a zakres uzyskiwanych pozwoleń nie może
wykraczać poza ramy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym
rekomendujemy ujęcie tego zakresu we współpracy z naszym zespołem. 

Pozwolenia wodnoprawne to nie jedyne pozwolenia tzw. „środowiskowe”, jakie są niezbędne
do uzyskania przed przystąpieniem do eksploatacji inwestycji – nasz zespół środowiskowych
specjalistów pomoże Państwu uzyskać wszystkie decyzje z tego zakresu.
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(M.IN. OPINIA GEOTECHNICZNA, INWENTARYZACJA
PRZYRODNICZA, EKSPERTYZA HYDROTECHNICZNA,
BADANIA GRUNTU)

Wykonanie dodatkowych ekspertyz i analiz może okazać się konieczne w toku postępowania
wydania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego lub jest rekomendowane przez
nas po przeprowadzeniu Due Diligence. Zapewniamy realizację tych ekspertyz przez
wykwalifikowanych fachowców.
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MPZT, WARUNKI ZABUDOWY

O możliwości realizacji inwestycji na danym terenie w pierwszej kolejności decyduje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku jego braku – konieczne
jest uzyskanie warunków zabudowy. 

Wspieramy Inwestorów w dążeniach do uchwalenia/zmiany MPZT przy współpracy
z urbanistami. W przypadku konieczności uzyskania Warunków Zabudowy – realizujemy cały
ten proces – od budowy koncepcji po uzyskanie samej decyzji.
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DORADZTWO PRAWNE 
I TECHNICZNE

Niezwykle istotnym aspektem realizacji inwestycji są wymagania prawne i techniczne.
Złożoność warunków lokalnych czy charakteru planowanej inwestycji wymaga
niejednokrotnie dodatkowych konsultacji prawnych i technicznych. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w ramach usług PM Predevelopment oferujemy
Państwu konsultacje radcy prawnego oraz całego grona branżystów (m.in. branży
elektrycznej, ppoż, konstrukcyjnej, sanitarnej, drogowej).
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ZESPÓŁ
Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu
ochrony środowiska, budownictwa, inżynierii
sanitarnej, architektury oraz prawa.

Połączenie tych kompetencji oraz dużego
doświadczenia w prowadzeniu projektów
predevelopment gwarantuje sukces  
w realizacji Państwa inwestycji.
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Od 2019 roku w ramach Project Management Group pełni nie tylko rolę team leadera
rozwijającego markę PM Predevelopment, ale również Project Managera
wykorzystującego swoje kompetencje z zakresu sprawnej koordynacji procesów,
szczególnie istotnych na etapie przygotowania inwestycji budowlanych. Ponadto, z racji
wykształcenia i doświadczenia zawodowego, pełni funkcję ekspertki ds. środowiskowych,
wykorzystując swoje umiejętności do wykonywania audytów due diligence oraz
dokumentacji środowiskowej.

Absolwent Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Opolskiego. Po ponad 10 latach
zdobywania zawodowego doświadczenia jako projektant i inżynier budowy, w 2016 roku
dołączył do powstającego zespołu Project Management. Wśród licznych projektów
prowadzonych przez Marcina znalazły się m.in. budowa warszawskiego kompleksu
biurowców Varso Place z najwyższym w Unii Europejskiej wieżowcem, budowa nowego
gmachu Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego czy budowa nowoczesnego
laboratorium DIAGNOSTYKA w Warszawie. 

KAJA SAWICKA, Head of Project Management Predevelopment

MARCIN SOKOŁOWSKI, Sanitary Engineer



Architekt, absolwent Politechniki Łódzkiej. W zawodzie od ponad dwóch dekad, od 2010
roku z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń. Ma na koncie setki
projektów i realizacji – od małych obiektów, domów jednorodzinnych, przez budynki
użyteczności publicznej, po wielkie osiedla czy hale magazynowe. Przeprowadził
dziesiątki projektów od etapu koncepcji po nadzorowanie realizacji. Wśród nich znajdują
się m.in. kompleks budynków fabryki rowerów RTE Poland czy liczne hale magazynowe
dla firmy Panattoni.

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii
Środowiska. W PMP jest odpowiedzialna za opracowywanie dokumentacji (m.in. KIP,
raporty, modelowanie, EDD). Z ochroną środowiska związane jest Jej długoletnie
doświadczenie zawodowe, które zdobyła m.in. u generalnego wykonawcy oraz w branży
gospodarowania odpadami, gdzie nadzorowała wypełnianie wymagań przepisów
prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz brała udział w opracowywaniu
 i ocenie planów inwestycyjnych zarówno pod kątem środowiskowym, jak i analizy rynku.

MICHAŁ BIRECKI, Architect

MAŁGORZATA DADLEZ, Expert of Environmental Protection



Z wykształcenia Magister inżynier Wydziału Budownictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyła u dewelopera
specjalizującego się w budowie nowoczesnych powierzchni magazynowych na wynajem
lub do sprzedaży, obiektów produkcyjnych oraz infrastruktury lotniskowej, będąc
odpowiedzialna za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych w pełnym
zakresie. W Project Management jest zaangażowana zarówno w projekty PM
Predevelopment, jak i PM Architecture (PnB, PZ).

Wraz z Małgorzatą Dadlez w ramach PMP współtworzy team środowiskowy – jest autorką
KIP oraz innych opracowań środowiskowych. Ola jest również sprawną Junior Project
Managerką, której specjalnością jest ekspresowa realizacja projektów - a rekordem jest
uzyskanie w 2 miesiące decyzji środowiskowej. Ponadto jest absolwentką Ochrony
Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie dokształcająca się w zakresie
remediacji i rekultywacji terenów zdegradowanych w Szkole Doktorskiej SGGW.

MARTA WIELGOSZ-KIEREPKA, Junior Project Manager

ALEKSANDRA JAKIMIUK, Environmental Specialist & Junior PM



Absolwentka Wydziału Budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Prowadzi projekty                    
z zakresu predevelopment, szczegółowo analizując uwarunkowania lokalne inwestycji.                           
W PM jest również odpowiedzialna za usługi Project Monitor oraz prowadzenie projektów
budowlanych na etapie realizacji. Barbara posiada szczegółową wiedzę z zakresu kpa,
planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego wyniesioną z pracy w administracji
publicznej. Zdobyła również doświadczenie jako asystent projektanta konstrukcji
budowlanych w dwóch biurach projektowych.

BARBARA FÓRMANIAK, Junior Project Manager

JOANNA KORYTKOWSKA, Legal Advisor

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje 20-letnie doświadczenie
zawodowe  zdobywała najpierw w Sądach, w ramach aplikacji sędziowskiej zakończonej
pozytywnym egzaminem sądowym oraz w szczecińskich i warszawskich kancelariach
prawnych, już jako radca prawny. Analizuje, opiniuje i usuwa problemy prawne, jakie
powstają w trakcie procesów inwestycyjnych. Dzięki wiedzy i bogatemu doświadczeniu
prawnemu wraz z całym działem PM Predeveloment gwarantuje wysoką jakość usług                  
w ramach Legal Due Diligence nieruchomości.



Kontakt

Kaja Sawicka

Head of PM Predevelopment

+48 693 334 008 

kaja.sawicka@projectmanagement.org.pl

projectmanagement.org.pl/pm-predevelopment/

https://projectmanagement.org.pl/pm-predevelopment/



