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Zagadnienia związane z ochroną środowiska są ściśle powiązane z realizowaną inwestycją, na wszystkich jej etapach:
od zamierzenia aż po końcowy odbiór instalacji przez właściwe organy administracji.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić Klienta  
przez wszystkie etapy w procesie inwestycyjnym  
dotyczące zagadnień ochrony środowiska:

Na etapie wstępnym:
przeanalizujemy historię terenu, budynków, instalacji,
pod kątem zdarzeń z przeszłości, które mogły wpłynąć
na aktualny stan środowiska na danym terenie i w jego
otoczeniu. Rozpoznamy stan zanieczyszczenia gruntu
i wód podziemnych, stwierdzimy obecność azbestu,
rozpoznamy, czy wcześniej prowadzona działalność
była źródłem awarii przemysłowych,
pozyskamy wiedzę o aktualnym stanie jakości powietrza
i klimatu akustycznego,
rozpoznamy zapisy w planach lokalnych i regionalnych.

Na etapie projektowym:
ocenimy koncepcję zagospodarowania terenu
i przewidywaną  lokalizację obiektów i instalacji,
zwłaszcza w kontekście oddziaływań w komponentach:
powietrze i hałas,
ocenimy, czy instalacje spełniać będą wymagania
obowiązujących przepisów: standardów emisyjnych
i najlepszych dostępnych technik, jeśli są wymagane, 
sporządzimy wniosek i we współpracy z projektantem
przeprowadzimy postępowanie do uzyskania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – podstawowego 
załącznika do ubiegania się o warunki zabudowy i pozwole-
nie na budowę czy tez zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia
i jego przekazywania do użytkowania:
przygotujemy Inwestora do przeprowadzenia odbioru
instalacji przez  służby Inspekcji Środowiska,
pozyskamy wszelkie wymagane pozwolenia na korzystanie   
ze środowiska, dokonamy stosownych zgłoszeń,
przeprowadzimy akredytowane pomiary odbiorowe
instalacji, w tym szczelności, emisji substancji i energii,
skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących
środowisko,
wykonamy analizę porealizacyjną.

Wspieramy inwestora poprzez:

przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach - karty informacyjnej, 
raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia  
na środowisko,
analizy i propozycje rozwiązania pracy instalacji pod kątem 
zgodności z przepisami ochrony środowiska,
pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, 
częstokroć występujących na etapie planowania inwestycji,
sporządzanie dokumentacji do wniosków o wydanie
pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych,
doradztwo merytoryczne oraz pomoc w kontaktach
z organami administracji na etapie uzgodnień.

Zajmujemy się:

analizami porealizacyjnymi dla inwestycji drogowych
i przemysłowych,
uzyskaniem opinii i interpretacji przepisów ochrony
środowiska od organów administracji,
analizami oddziaływania instalacji i przedsięwzięć zarówno 
istniejących jak i planowanych, pod kątem oceny spełnienia 
standardów jakości środowiska,
wspomaganiem przedsiębiorców w przeprowadzaniu
postępowań kompensacyjnych,
reprezentowanie podmiotów w postępowaniach
administracyjnych.

Zapraszamy do współpracy

biura projektowe,
osoby odpowiedzialne za procesy inwestycyjne w zakładzie. 
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