
Pracownia Analiz Środowiskowych
Katarzyna Lubelska-Gawryszewska

ul. Botaniczna 31 A, 04-568 Warszawa
kom. +48 607 062 648

www.pracownia-analiz-srodowiskowych.pl



ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

Pracownia Analiz Środowiskowych jest firmą świadczącą usługi konsultingowe                             
i projektowe w zakresie ochrony środowiska oferowane na każdym etapie przygotowania        
i realizacji procesu inwestycyjnego. Zakres działania Pracowni obejmuje teren całej Polski. 

Szczególnie polecamy swoje usługi w następujących obszarach:

Infrastruktura drogowa i kolejowa

Architektura (parkingi, budownictwo mieszkaniowe, usługowe, magazynowe i przemysłowe)

Energetyka (w tym energetyka odnawialna – biogazownie, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne)

Gospodarka wodno-ściekowa

Telekomunikacja
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WYCENA DOKUMENTACJI
JEST WYKONYWANA INDYWIDUALNIE
I ZALEŻY OD ZAKRESU OPRACOWANIA
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OFERTA PRACOWNI ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI
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kontrola jakości w zakresie ochrony środowiska na etapie nadzoru nad budową

inwestorskie nadzory przyrodnicze

wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego

oceny instalacji produkcyjnych pod kątem spełnienia wymagań                                                    
Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT)

wnioski o wydanie pozwoleń dotyczących wytwarzania, odprowadzania i utylizacji ścieków

wnioski o wydanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz zgłoszenie instalacji              
nie wymagającej pozwolenia na emisję

wnioski o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z planem gospodarki odpadami

operaty wodno-prawne na pobór wód, odprowadzanie ścieków                                                                          
do wód powierzchniowych, ziemi i kanalizacji

kompleksowa obsługa Inwestora w  procedurze uzyskania ostatecznej decyzji                                                 
o środowiskowych uwarunkowaniach

raporty o oddziaływaniu na środowisko 

karty informacyjne przedsięwzięć

analizy oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000

strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
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OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

BADANIA ŚRODOWISKOWE I ANALIZY LOKALIZACYJNE

inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze

screening oraz monitoring przyrodniczy

analizy uwarunkowań środowiskowych

inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarką zielenią i określeniem kosztów wycinki

analizy emisji zanieczyszczeń powietrza dla inwestycji liniowych i punktowych

analizy emisji hałasu

analiza i identyfikacja ograniczeń środowiskowych na etapie lokalizacji przedsięwzięcia 

oceny i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska
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