
Oilsluga zakłałlów:

- na etapie budowy
(przygotowanie wniosków
wrazzwwaganym
materiałami do uzyskania
decyzji administracy.lnych),

- na etapie eksploatac_ii (całość
zagadnień zwięanych
z ochroną środowiska, bhp,
p,poż )

F}okilnrentacje:

- Karta informacyjna
przedsięwzięcia

- raport o oddziałyłvaniu
na środowisko

ekofizjografia

progtoza oddziĄrłania
na środowisko

pruegląd ekologicmy

analiza p or ealizacy jna

operat wodnoprawny

dokumentacj a hy dr olo gicma

studium wykonalności

inwentaryzacja zieleni

Program Ochrony Środowiska

Plan Gospodarki Odpadami

\ĄŁioski:

- o dofinansowanie zfunduszy
krajowych i unijnych

- o wydanie pozwoleń
(powietrze, odpady, ścieki)

- o wydanie decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach

hmiary i badania środowiska
(emisj a zmie czy szczeń do
pow ietna, emisj a hałasu,
emisja ścieków)

}hliczanie:

- opłaty zakorzystanie ze
środowiska

- opłaĘproduktowej

Sprawozdania:

- do Urzędu Marszałkowskiego

- do WIOŚ

C,eologia

C*odezja

&kolenia

EIP
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Siedziba:
43-100 Tychy
u1. Targiela l05
NIP 646-26-02-021
Regon 278089289

Pracownia:
40-020 Katowice
ul. Przemysłowa l0
tel. (0-32)785 91 84
tel./fax (0-32) 785 91 85
e-mail : werona@werona.com.pl
Intemet: www.werona.com.pl

Tfiuł:

Aktualizacja prognozy
oddziaływania na środowisko

do projektu miejscowego planu
za go§podarowania przestrzennego
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- sołectwo Łodygowice
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mgr Małgorzata StrŃ
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