
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 
- skrócenie czasu przygotowania inwestycji
- gwarancja uzyskania pozwolenia na budowę na warunkach
   spełniających potrzeby inwestora
- 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.



wsparcie w wyborze

lokalizacji inwestycji:

doradztwo oraz audyty

(Environmental,

Technical and Legal

Due Diligence)

koncepcje

zagospodarowania

terenu, analiza

chłonności działki

uzyskanie decyzji 

o środowiskowych

uwarunkowaniach 

(KIP, raport oceny

oddziaływania na

środowisko)

uzyskanie warunków

technicznych 

od gestorów

na przyłączenie do sieci

oraz likwidację kolizji

uzyskanie innych

uzgodnień – warunków

konserwatorskich,

zgody na lokalizacje

zjazdu, opinii

komunikacyjnych

koncepcje drogowe

oraz koordynacja

procedury ZRID

ekspertyzy i analizy

(m.in. opinia

geotechniczna,

inwentaryzacja

przyrodnicza, badania

gruntu)

uzyskanie

pozwoleń 

wodnoprawnych

uzyskanie

innych pozwoleń

„środowiskowych” 

(na emisję, wytwarzanie

odpadów, pozwolenia

zintegrowane)

wsparcie

w procedurze

uchwalenia/zmiany

MPZP

doradztwo prawne 

i techniczne

uzyskanie

warunków zabudowy

ZAKRES USŁUG PM PREDEVELOPMENT



ENVIRONMENTAL, TECHNICAL
AND LEGAL DUE DILIGENCE
Pierwszym krokiem, nierzadko kluczowym dla realizacji projektu, jest wybór właściwej
lokalizacji. Dzięki analizie 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 przeprowadzamy następujące audyty:
- Environmental Due Diligence (I i II faza)
- Technical Due Diligence
- Legal Due Diligence
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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. Właściwa koordynacja procesu 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
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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(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.

EKSPERTYZY I ANALIZY
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MPZP, WARUNKI ZABUDOWY

O możliwości realizacji inwestycji na danym terenie w pierwszej kolejności decyduje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku jego braku konieczne jest
uzyskanie decyzji o warunkach 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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łączna powierzchnia
przekształconych

powierzchni w ramach
projektów predevelopment

7 mln
m 8064 dni

projektów
predevelopment
w samym 2021 r.

rekordowy czas
uzyskania decyzji

środowiskowej
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FABRYKA ROWERÓW RTE
Brześć Kujawski, Polska
obiekt produkcyjny
RTE
2018-2022

CENTRUM LOGISTYCZNE
PEKAES
Tomaszkowo, Polska
obiekt logistyczny
PANATTONI
2019-2020 

POLSKA STACJA
ANTARKTYCZNA
Szatlandy Południowe,
Antartyda
centrum badawcze,
obiekt mieszkalny
POLSKA AKADEMIA NAUK
2019-2022

FABRYKA PRODUKTÓW
MROŻONYCH 
Skórcz, Polska
obiekt przemysłowy
IGLOTEX 
2019-2020

WYBRANE REALIZACJE

CITY LOGISTICS WARSAW
AIRPORT II
Opacz-Kolonia, Polska
obiekt logistyczny, biura
PANATTONI
2019-2021

CENTRUM LOGISTYCZNE
INPOST
Tomaszkowo, Polska
obiekt logistyczny, biura
PANATTONI
2020-2021

SKLEP SPORTOWY 
Olsztyn, Polska
obiekt handlowy
DECATHLON
2019



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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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. 

Absolwent Inżynierii Środowiska na Politechnice Opolskiej. Posiada ponad 10 lat
doświadczenia zawodowego jako projektant, inżynier budowy i project manager. Wśród
licznych projektów prowadzonych przez Marcina znalazły się m.in. budowa
warszawskiego kompleksu biurowców Varso Place w Warszawie z najwyższym w Unii
Europejskiej wieżowcem, budowa nowego gmachu Polskiej Stacji Antarktycznej im. H.
Arctowskiego czy budowa nowoczesnego laboratorium diagnostycznego DIAGNOSTYKA
w Warszawie. 

KAJA SAWICKA, CEO of PM Predevelopment

MARCIN SOKOŁOWSKI, Sanitary Engineer



Absolwentka inżynierii środowiska na Politechnice Warszawskiej oraz studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania projektami na SGH. Doświadczenie zawodowe w
projektowaniu instalacji sanitarnych zdobywała m. in. przy projektach Tesla Gigafactory
Berlin, SkySawa w Warszawie, Marina Office Gdynia, Hotel Marriott Wilanowska.                      
W ramach grupy Project Management przygotowuje inwestycje w zakresie uzyskania
decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych).
Posiada duże doświadczenie w realizacji obiektów logistycznych i magazynowych. 

DOMINIKA ZANIEWICZ, Project Manager

Miłosz jest absolwentem architektury na Politechnice Białostockiej oraz studiów
podyplomowych na Politechnice Warszawskiej (urbanistyka) i zarządzania projektami na
SGH. Posiada 10-letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i nadzorze
technicznym. Pracował przy takich inwestycjach jak Złota 44 w Warszawie  (35 000
mkw.) czy Warsaw Spire (100 000 mkw). W ramach PM Management jest odpowiedzialny
m.in. za budowę Centrum Serwisowego LOTAMS w Rzeszowie (38 000 mkw.) oraz fabrykę
sprzętu ortodontycznego ALIGN we Wrocławiu (30 000 mkw.).

MIŁOSZ WIESIOŁEK, Architect / Project Manager



Architekt, absolwentka wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej.
Za najciekawsze projekty w swojej karierze uważa te, które wymagały współpracy
projektowej na wielu płaszczyznach – obiekty przemysłowe, użyteczności publicznej oraz
sportowe i widowiskowe. Jako lider zespołu architektów odpowiada za przygotowanie
projektów oraz analizę potencjalnych lokalizacji nowych inwestycji. Ma umysł
analityczny, do każdego zagadnienia podchodzi z zaangażowaniem, starając się już od
początku myśleć o wszystkich aspektach projektowych i wykonawczych.

OLGA DZIEDZIC, Architect

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej w specjalności
konstrukcje budowlano-inżynierskie. Doświadczenie zawodowe zdobyła przy
projektowaniu oraz realizacji projektów biurowych, mieszkaniowych, przemysłowych,
infrastrukturalnych, a także głębokiego fundamentowania specjalistycznego. W ramach
PM Predevelopment przygotowuje inwestycje w zakresie uzyskania decyzji
środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych oraz analiz due diligence, natomiast w PM
Architecture odpowiedzialna jest za uzyskiwanie pozwoleń na budowę.

MARTA OKSIĘCIUK-BŁOŃSKA, Civil Engineer



JOANNA KORYTKOWSKA, In-house lawyer

Absolwentka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska na
Politechnice Warszawskiej. Od 2016 roku związana z branżą budowlaną, uczestniczyła w
zamierzeniach budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej dla takich
firm jak Orange Polska i PKP S.A. W PM Predevelopment odpowiada za przygotowanie
inwestycji w zakresie decyzji administracyjnych oraz analiz due diligence. Marta była
zaangażowana w koordynację procesów inwestycyjnych (od koncepcji do uzyskania
decyzji środowiskowej) dla obiektów logistycznych o łącznej powierzchni 350 000 mkw.

MARTA KURIATA, Junior Predevelopment Manager

Radca prawny, absolwentka prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Swoje 20-letnie
doświadczenie zdobywała jako partner zarządzający w szczecińskiej, a następnie
warszawskiej kancelarii. Oferuje pełną obsługę prawną podczas przygotowania
inwestycji do realizacji. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa transakcji,
przeprowadza audyty prawne nieruchomości (Legal Due Diligence), czy reprezentuje
klienta w sprawach dot. nabycia nieruchomości. Bada istniejący stan faktyczny i prawny
nieruchomości, wskazuje na zagrożenia i proponuje możliwości ich usunięcia lub
zminimalizowania.



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/



