
Dobry start inwestycji budowlanych

USŁUGI ŚRODOWISKOWE



O NAS

Wspieramy inwestorów 
w odpowiednim przygotowaniu
inwestycji budowlanych pod kątem
środowiskowym – od etapu wyboru
terenu, przez uzyskanie decyzji
środowiskowej, po eksploatację obiektu.

DZIAŁ ŚRODOWISKOWY



KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

- kompleksowa analiza inwestycji pod względem środowiskowym, 
  pozwalająca na uniknięcie potencjalnych zagrożeń i wskazanie 
  dalszej ścieżki projektu
- skrócenie czasu przygotowania inwestycji dzięki 
  odpowiednio sporządzonej dokumentacji środowiskowej
- umożliwienie realizacji inwestycji zgodnie z początkowymi
   założeniami
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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.



ZAKRES USŁUG ŚRODOWISKOWYCH

DORADZTWO I AUDYTY

ŚRODOWISKOWE

DECYZJE

ŚRODOWISKOWE
ZEZWOLENIA I ANALIZY

PRZYRODNICZE

POZWOLENIA

I ZGŁOSZENIA

analiza lokalizacji inwestycji

pod kątem ryzyk

środowiskowych 

audyt environmental due

diligence (w zakresie

środowiskowym) 

monitorowanie zmian                  

 w prawodawstwie                           

z zakresu ochrony środowiska                                          

i przedstawianie propozycji

sposobu ich realizacji

opracowanie kart

informacyjnych

przedsięwzięcia (KIP) oraz

raportów o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko

(ROŚ)

nadzór nad procesem

uzyskiwania decyzji                       

o środowiskowych

uwarunkowaniach

uzyskanie zezwoleń na

czynności podlegające

zakazom w stosunku do

zwierząt objętych ochroną

sporządzanie programów

ochrony dzikich zwierząt                    

w portach lotniczych

nadzór merytoryczny nad

umowami ornitologicznymi

oraz chiropterologicznymi przy

inwestycjach punktowych

pozwolenia wodnoprawne

pozwolenie emisyjne na

wprowadzanie gazów lub pyłów

do powietrza

zgłoszenie instalacji mogących

negatywnie oddziaływać                                  

na środowisko

pozwolenia odpadowe

(zbieranie, magazynowanie,

przetwarzanie)



AUDYT ENVIRONMENTAL DUE
DILIGENCE

analiza i weryfikacja dostępnych dokumentów oraz materiałów przekazanych przez
inwestora
wizja lokalna terenu, istniejących obiektów i instalacji
porównanie aktualnego stanu z otrzymanymi materiałami
zalecenia oraz wskazanie działań prewencyjnych.

Pierwszym krokiem, nierzadko kluczowym dla realizacji projektu, jest wybór właściwej
lokalizacji. Dzięki analizie pod kątem uwarunkowań środowiskowych, 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 przeprowadzamy audyt Environmental Due Diligence, na który składają się:
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DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH
Kamieniem milowym przy realizacji dużych inwestycji budowlanych jest uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadaniem naszego zespołu 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. Równie ważna jest właściwa koordynacja całego procesu, która
pozwala na uzyskanie decyzji zgodnej z wymaganiami inwestora. Dodatkowo wysoki poziom
szczegółowości przygotowanej przez nas dokumentacji często pozwala na uniknięcie
konieczności przeprowadzania czaso- i kosztochłonnej oceny oddziaływania na środowisko.
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Wykonanie dodatkowych ekspertyz i analiz może okazać się konieczne w toku postępowania
wydania decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego lub jest rekomendowane przez
nas po przeprowadzeniu Environmental Due Diligence. 

Nasz zespół uzyska decyzje zezwalające na przeprowadzenie czynności, które podlegają
zakazom w stosunku do zwierząt objętych ochroną. Wskażemy działania, które maksymalnie
zminimalizują negatywne oddziaływania na środowisko. Wykonamy również kompleksowy
nadzór nad umowami w obszarach awifauny oraz chiropoterologii dla inwestycji
punktowych. Przeanalizujemy i wprowadzimy warunki decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na każdym etapie planowanej inwestycji. Stworzymy program kontroli
zarządzania dzikimi zwierzętami w portach lotniczych uwzględniając ich indywidulane
warunki środowiskowe z wytycznymi EASA oraz ICAO i ustawy prawo lotnicze.

ZEZWOLENIA I ANALIZY
PRZYRODNICZE
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POZWOLENIA WODNOPRAWNE
I INNE ZGŁOSZENIA
O pozwolenia wodnoprawne, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, warto
zadbać z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Konieczność ich uzyskania powinna być
zdefiniowana już na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. 

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. 

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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ilość prowadzonych 
lub konsultowanych projektów

środowiskowych

100+ 64 dni

rekordowy czas
uzyskania decyzji

środowiskowej



Absolwentka Ochrony Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Ekspert ds. ochrony
środowiska oraz przygotowania inwestycji budowlanych, project manager. W ramach
Project Management Group pełni rolę lidera rozwijającego markę PM Predevelopment.
Posiada doświadczenie w przygotowaniu inwestycji budowlanych (wykonywanie
audytów due diligence oraz dokumentacji środowiskowej) oraz w consultingu
środowiskowym – dot. spełnienia wymogów ochrony środowiska zarówno na etapie
realizacji, jak również eksploatacji inwestycji. 

KAJA SAWICKA, CEO of PM Predevelopment

NASI SPECJALIŚCI
Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu ochrony środowiska, 
 inżynierii sanitarnej oraz prawa.

Połączenie tych kompetencji oraz dużego doświadczenia 
w prowadzeniu projektów predevelopment gwarantuje
sukces w realizacji Państwa inwestycji.



Kontakt

Kaja Sawicka
CEO of PM Predevelopment
+48 693 334 008 
kaja.sawicka@projectmanagement.org.pl

www.projectmanagement.org.pl/pm-predevelopment/

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



