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Kompleksowe wsparcie procesu uzyskania
dla inwestycji decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych

Instytut Badawczy GIG, działając zgodnie z dewizą „Nauka w relacji człowiek – przemysł –
środowisko”, inicjuje i prowadzi różnorodne badania oraz proekologiczne projekty naukowe.
W sferze inżynierii środowiska powstają tu liczne rozwiązania techniczne, technologiczne i
organizacyjne wspomagające kształtowanie warunków dla życia człowieka, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

Centrum Inżynierii Środowiska GIG
Ten interdyscyplinarny zespół specjalistycznych laboratoriów
realizuje prace w zakresie nowych technologii, które mają
ograniczać negatywne skutki oddziaływania człowieka na
środowisko. Realizowane tam badania obejmują praktycznie
wszystkie czynniki mające wpływ na jego jakość – od oceny
stanu powietrza, gleby, wód i analizy ścieków, poprzez
monitoring zdegradowanych terenów poprzemysłowych, aż po
badania produktów rolnych i spożywczych.

Laboratoria akredytowane
w zakresie badań gleb, gruntów,
odpadów, wód, ścieków:
Laboratorium Analiz Odpadów Stałych
(50 akredytowanych norm i procedur badawczych)
Laboratorium Analiz Wód i Ścieków
(55 akredytowanych norm i procedur badawczych)
Laboratorium Analiz Związków Organicznych
(19 metod akredytowanych)

Laboratorium Akustyki Technicznej
(10 procedur akredytowanych w ramach akredytowanego
laboratorium wzorcującego nr AP006 oraz 14 metod
akredytowanych w ramach akredytowanego laboratorium
badawczego nr AB005)
Pracownia Analiz Ekologicznych – wykonuje akredytowane
pomiary terenowe i próbobranie gleb, gruntów, wód i odpadów
(235 kodów). Wyposażona jest w mobilne zestawy do pomiarów
terenowych, laboratoryjnych i technologicznych (wiertnica
samochodowa, próbniki do gleb, szlamów, osadów dennych,
samplery i analizatory osadu czynnego, pompy do pobierania
próbek wód podziemnych, pomiarów hałasu), a także drony do
prac kartograficznych i wybranych analiz środowiskowych.
Laboratorium Ochrony Powietrza – w zakres jego działań
wchodzą pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do
powietrza oraz badania czynników szkodliwych w środowisku
pracy (np. stężenia włókien azbestu w powietrzu).
Laboratorium Akustyki Technicznej – w zakres jego działań
wchodzą badania obciążenia terenów hałasem komunikacyjnym
lub przemysłowym, sporządzanie komputerowych map
akustycznych techniką GIS i GPS, wykonywanie OOS obiektów
w zakresie zagrożeń wibroakustycznych oraz prognoz

wibroakustycznych obiektów w różnych fazach realizacji,
projektowanie drogowych ekranów akustycznych i badanie
skuteczności ekranowania na terenach nimi chronionych, a
także badanie oddziaływania hałasu, pochodzącego ze źródeł
wewnętrznych i zewnętrznych na ludzi przebywających w
różnych pomieszczeniach.

Oferta
Instytut Badawczy GIG, działa zgodnie z zapisami Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami, (Ustawa
OOS), a nasza oferta obejmuje przygotowanie dokumentacji
oraz kompleksowe wsparcie w procesie uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć
wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U 2019, poz. 1839.
Nasze usługi, zmierzające do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU), obejmują
kompleksowe działania na rzecz Klientów, już od momentu
planowania inwestycji,
poprzez sporządzenie:
- analizy inwestycji pod kątem kwalifikacji przedsięwzięcia
(konieczności uzyskania DoŚU);
- analizy lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyka
środowiskowego;
- sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko;
- sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP),
aż po konsultacje społeczne i wsparcie procesu 		
administracyjnego.

Zespoły specjalistów skupione w ramach Centrum Inżynierii
Środowiska GIG, specjalizują się szczególnie w pracach
dotyczących uzyskania:
- decyzji o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu
zagospodarowania działki lub terenu, zatwierdzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego oraz pozwoleniu na 		
wznowienie robót budowlanych (wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”);
- decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
- koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz koncesji na
podziemne składowanie odpadów – udzielanych na 		
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo
geologiczne i górnicze”;
- pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, na wykonanie
rządzeń wodnych oraz na wydobywanie z wód kamienia,
żwiru, piasku oraz innych materiałów – wydawanych na
podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. „Prawo wodne”;
- sporządzaniu wniosków o wydanie decyzji udzielających lub
zmieniających pozwolenia zintegrowane, łącznie z
wykonaniem Raportów początkowych lub Informacji o braku
konieczności sporządzania raportu początkowego.
Jakość wniosków i opracowań przygotowywanych przez
nasz Instytut będący jednostką badawczo-rozwojową o
ugruntowanej od lat pozycji na rynku, cieszy się niezmiennie
zaufaniem organów decyzyjnych. Sprzyja temu indywidualne
podeście do każdej inwestycji i ścieżki proceduralnej z nią
związanej oraz wymagań organów administracyjnych, bardzo
dobra znajomość regionalnych uwarunkowań i obowiązującego
prawodawstwa, a także praktyczne podejście do zastosowania
innowacyjnych technologii z branży ochrony środowiska, prawa
wodnego i gospodarki odpadami.
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