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Firma „EKO-PROJEKT” Pracowania Ochrony Środowiska Piotr Ciesielczuk
świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowywania
i opracowywania dokumentów niezbędnych z procesie inwestycyjnym firm jak również
w bieżącej ich obsłudze.
Specjalizujemy się w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, pozwoleń
zintegrowanych i innych pozwoleń związanych z ochroną środowiska oraz branży
zieleni na rzecz inwestorów indywidualnych, podmiotów sektora biznesowego,
administracji publicznej i samorządowej.

Ofertę współpracy kierujemy do biur projektowych, jednostek samorządu
terytorialnego, inwestorów, deweloperów, zarządów wspólnot mieszkaniowych i
administratorów spółdzielni jak również do osób prywatnych.
Współpracujemy również z pracowniami architektonicznymi, drogowymi i
geodezyjnymi oraz konstruktorami, geodetami, projektantami sieci wod - kan. i innymi
branżystami. Dzięki dobrej współpracy jesteśmy w stanie zapewnić szybkie i profesjonalne
wykonanie dokumentacji w branży ochrony środowiska.
Różnorodność wykonanych zleceń połączona z wieloletnim doświadczeniem
Zespołu specjalistów pozwala zaproponować Państwu terminową i wysoką jakość
świadczonych usług.
Opracowania i dokumentacje wykonywane przez Firmę „EKO-PROJEKT”
 Karty

informacyjne

planowanych

przedsięwzięć

(dla

potrzeb

uzyskania

decyzji

środowiskowych),
 Raporty o oddziaływaniu Inwestycji na środowisko ( dla potrzeb uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach),
 Raporty o oddziaływaniu Inwestycji na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych
przez UE,
 Pozwolenia zintegrowane,
 Przeglądy ekologiczne inwestycji,
 Doradztwo w zakresie przebiegu procedur administracyjnych związanych z ochroną
środowiska,
 Projekty rekultywacji,
 Operaty wodnoprawne,
 Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
 Obliczania opłat za korzystanie ze środowiska dla instalacji.
 Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
 Informacje o wytwarzanych odpadach,
 Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych w zakresie gospodarki odpadami dotyczących
prowadzonej działalności,

 Inwentaryzacje dendrologiczne,
 Wnioski na wycinkę (przesadzenie) drzew i krzewów,
 Projekty zieleni i nasadzeń zastępczych,
 Doradztwo w zakresie przebiegu procedur administracyjnych związanych z zielenią,
 Inwentaryzacje przyrodnicze tj. botaniczne, ornitologiczne, chiropterologiczne (nietoperze),
entomologiczne,
 Analizy chemiczne wód i gleb z określeniem zawartości metali ciężkich i substancji
ropopochodnych
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