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OFERUJEMY:

1. Projektowanie i wykonywanie instalacji wentylacyjnych, w szczególności dla:
•

obiektów przemysłowych,

•

budynków biurowych

•

restauracji i pubów,

•

obiektów służby zdrowia,

•

domków jednorodzinnych i mieszkań.

2. Projektowania i wykonanie instalacji klimatyzacyjnych, w szczególności:
•

serwerowni,

•

restauracji i pubów,

•

budynków i pomieszczeń biurowych,

•

obiektów handlowych,

•

pomieszczeń mieszkalnych.

3. Przeglądy techniczne, serwisy, naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
4. Wykonanie planów generalnych gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi
i specjalnymi.
5. Projekty utylizacji odpadów.
6. Rekultywacja składowisk odpadów.
7. Analizy lokalizacyjne terenów pod przyszłe wysypiska odpadów.
8. Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne.
9. Raporty oddziaływania na środowisko wszelkich inwestycji.
10. Opracowania dotyczące zanieczyszczenia i ochrony powietrza.
11. Badania i obliczenia uciążliwości hałasowej i hałasu dopuszczalnego.
12. Odgazowanie wysypisk ( Projekty techniczne, wykonawstwo).
13. Badania i pomiary na stanowiskach pracy.
14. Opracowania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.
15. Sporządzanie wniosków do Funduszy Ochrony Środowiska i organizacja finansowania
inwestycji z krajowych i zagranicznych źródeł.
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I.

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA.

2017
1.

Wykonanie instalacji wentylacji w szatniach damskiej i męskiej wraz z dokumentacją projektową.

2.

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
przy ul. Pułaskiego 17 w Zabrzu.

3.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku produkcji przyrządów kontrolno – pomiarowych
wraz z zapleczem socjalno – biurowo – magazynowym przy ul. Gdańskiej w Czeladzi.

4.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w hali biurowo – produkcyjno – magazynowej w Turzy
przy ul. 1-go Maja 4.

5.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z dostawą i montażem 7 klap
pożarowych w pomieszczeniach z przeznaczeniem na prowadzenie żłobka w Katowicach przy ul. Krawczyka 1.

2016
1.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18.

2.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń biurowo – socjalnych firmy DOMKAT
w Siemianowicach Śląskich.

3.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym w
Łodzi.

4.

Wykonanie wentylacji i klimatyzacji hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowo - socjalnym
BUDEXPERT Zabrze.

5.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku usługowo - biurowym Propoint w Gliwicach.

6.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w domu prywatnym w Tarnowskich Górach.

7.

Kompleksowe wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych firmy Pulverit Polska Sp. z o.o.
w Tychach.

8.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych firmy Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

9.

Zakup klimatyzacji na potrzeby Dużej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie wraz z dostawą,
montażem i uruchomieniem.

10. Dostawa i montaż 2 urządzeń klimatyzacyjnych w Urzędzie Pocztowym Katowice 26, ul. Szenwalda 42.
11. Wykonanie instalacji klimatyzacji w saunarium oraz portierni w obiekcie Aquadrom Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

2015
1.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku "Markoniówka" wpisanego do rejestru zabytków
jako "pałac królewski z łazienką Lubomirskiej" wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego
w Muzeum Pałacu Wilanowskiego.

2.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu do poboru próbek oraz odciągu stanowiskowego
do stanowiska naważania tlenku magnezu w halach firmy NOVICHEM Sp. z o.o.
1
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3.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach C1, C2 i C3, instalacji wody zimnej i ciepłej
wraz z białym montażem oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach C1, C2 i C3, instalacji
ogrzewania w budynku C3, instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z robotami towarzyszącymi, w ramach
projektu „Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz
infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek – Etap II” (Katowice).

4.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji na obiekcie Elektrociepłowni Nowa w Dąbrowie Górniczej.

5.

Wykonanie instalacji klimatyzacji domu jednorodzinnego w Imielinie.

6.

Instalacja klimatyzacji LG w budynku w Katowicach - Dębowe Tarasy.

7.

Wykonanie instalacji wentylacji części socjalno – bytowej przebudowywanej hali Elektrolux w Siewierzu.

8.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Kurii w Katowicach przy ul. Jordana.

9.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją w pomieszczeniu
Auli oraz modernizacja wentylacji grawitacyjnej – dla zadania „Remont zabytkowego budynku Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 33”.

10. Projekt i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym w Górze Siewierskiej.
11. Zakup wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach w budynku
administracyjnym przy ul. Bałuckiego 4, segment B w Tychach.
12. Wykonanie instalacji klimatyzacji w domu jednorodzinnym w Katowicach przy ul. Jaskrów.
13. Wykonanie instalacji klimatyzacji w laboratorium medycznym w Siemianowicach Śląskich.
14. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie.
15. Montaż czerpni powietrza wentylacyjnego oraz wykonanie okablowania w kotłowni dla instalacji wentylacji
w Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. sp. jawna w Oświęcimiu.
16. Dostawa i montaż systemu sterowania i monitorowania klimatyzacji w budynkach C1, C2 i C3 w ramach
projektu „Przebudowa układu drogowego, placów publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury
technicznej w strefie Rondo-Rynek – Etap II” (Katowice).

2014
1.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym
firmy PATENTUS w Jankowicach.
•

2.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła budynku biurowo –
socjalnego
• Klimatyzacja pomieszczeń biurowych
• Wentylacja hali produkcyjnej
• Ogrzewanie nadmuchowe gazowymi aparatami grzewczo-wentylacyjnymi hali produkcyjnej
• Klimatyzacja precyzyjna pomieszczenia laboratoryjnego
Wykonanie instalacji wentylacji na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Lipówka II (ALBA) w Dąbrowie
Górniczej.

3.

Wykonanie instalacji klimatyzacji na terenie Kopalni Mysłowice – Wesoła.

4.

Wykonanie instalacji doprowadzającej powietrze do urządzeń sprężarkowych.

5.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w laboratorium medycznym w Dąbrowie Górniczej.

6.

Wykonanie instalacji wentylacji w przedszkolu w Tychach przy ul. Damrota 66.

7.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sklepie mięsno-spożywczym w Katowicach przy ul. Wojciecha.
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8.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w domu jednorodzinnym w Katowicach przy ul. Nowotarskiej.

9.

Wykonanie układu klimatyzacji typu multisplit w budynku biurowym Wyższego Urzędu Górniczego
przy ul. Poniatowskiego 31 w Katowicach.

10. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i izolacji kanałów w obiekcie Intermarche, Bukowno, ul. Szkolna.
11. Program funkcjonalno – użytkowy: „Modernizacja systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach”.
12. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych firmy Sevitel Sp. z o.o. w Katowicach.

2013
1.

Wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej w serwerowni w Biurze Obsługi Abonenta
w Mysłowicach, ul. Różyckiego 1.

2.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji hali produkcyjnej z budynkiem biurowo – socjalnym
w Jankowicach przy ul. Złote Łany 52.

3.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w domku jednorodzinnym w Gliwicach przy ul. Morawskiej 34.

4.

Wykonanie robót instalacyjnych polegających na montażu centrali wentylacyjnej wraz z instalacją,
nawiewnikami oraz wywiewami w Zabrzu, w budynku przy ul. Pułaskiego 17.

5.

Wykonanie

instalacji

klimatyzacyjnej

w

4

pomieszczeniach

Laboratorium

Analiz

Medycznych

„LABTEST” Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich.
6.

Wykonanie konserwacji zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych zamontowanych na dachu budynku
w Tychach, ul. Bałuckiego 4 – segment B.

7.

Montaż urządzeń i instalacji klimatyzacji w domu jednorodzinnym w Katowicach przy ul. Mastalerza 9.

8.

Projekt instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i serwerowni firmy TUV NORD przy ul. Mickiewicza 29
w Katowicach.

9.

Projekt zasilania elektrycznego instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych i serwerowni firmy TUV NORD
przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach.

10. Wykonanie instalacji wentylacji wraz z klimatyzacją w lokalu przy ul. Mielęckiego 10 w Katowicach.

2012

1.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w restauracji w Gliwicach przy ul. Portowej – Firma Handlowa MASZ.

2.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej serwerowni w siedzibie firmy KSK Leader sp. z o.o. w Katowicach.

3.

Wykonanie

instalacji

w nowoprojektowanej

wentylacji
galerii

i

klimatyzacji

handlowo

-

apteki

usługowej

oraz
w

salonu

optycznego,

Rydułtowach

przy

ul.

usytuowanych
Raciborskiej

na działkach nr 362/19 i 392/0.
4.

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w placówce bankowej Getin Bank przy ul. Piłsudskiego 12
w Tychach.

5.

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy i rozbudowy instalacji wentylacji mechanicznej. Inwestor:
EMAG-SERWIS Sp. z o.o. Katowice.

6.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w domku jednorodzinnym w Brennej.
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7.

Wykonanie instalacji wentylacji w pralni chemicznej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Powstańców 16.

8.

Wykonanie instalacji klimatyzacji w Klinice Weterynaryjnej w Katowicach Giszowcu.

9.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w domku jednorodzinnym przy ul. Krynicznej w Dąbrowie Górniczej.

10. Montaż 4 klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Miasta w Lędzinach.
11. Dostawa, montaż, uruchomienie klimatyzatorów oraz dokonywanie ich przeglądów w okresie gwarancji
w Urzędzie Pocztowym Żory 1 przy ul. Wodzisławskiej 1.
12. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wraz z dostawą urządzeń w budynku Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, ul. Prusa 7.
13. Wykonanie instalacji klimatyzacji na III piętrze budynku Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach
przy ul. Poniatowskiego 31.
14. Wykonanie instalacji klimatyzacji oraz montaż i podłączenie agregatu skraplającego w lokalu położonym
w Chorzowie przy ul. Ryszki 49.
15. Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych pionu technicznego w budynku wielofunkcyjnym
na Zakładzie Głównym JSW S.A. KWK „Budryk”.
16. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w lokalu U71 – Jubiler Głódkowski.
17. Wykonanie instalacji wentylacyjnej w domku jednorodzinnym w Orzeszu.
18. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Biurze Obsługi Abonenta w Mysłowicach.
19. Projekt wykonawczy instalacji zasilającej klimatyzację – budynek biurowy Pionu Technicznego JSW S.A.
KWK „Budryk” Ornontowice.

2011
1.

Wykonanie instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła i klimatyzacji domku jednorodzinnego w Dąbrowie
Górniczej Ząbkowicach.

2.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji restauracji wraz z zapleczem kuchennym i częścią hotelową
w Katowicach.

3.

Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego
w Brennej przy ulicy Bukowej, działka nr 3424/18.

4.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej budynku administracyjno-magazynowego firmy poligraficzno
wydawniczej- adaptacja projektu typowego „Willa Weronika”.

5.

Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z niezależną instalacją
klimatyzacyjną. Budynek biurowy, ul. Misjonarzy Oblatów 11, Katowice.

6.

Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji apteki oraz salonu optycznego,
usytuowanych w nowoprojektowanej galerii handlowo - usługowej w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej
na działkach nr 362/19 i 392/0.

7.

Wykonanie instalacji nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń sterowni. NIKE sp. z o.o.

8.

Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku Rynek 14;15 Słowackiego 2, Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomości w Jastrzębiu.

9.

Roboty instalacyjne w CH AGORA BYTOM - Kompletne wykonanie układów wentylacyjnych na poziomie -2
w maszynowni H&M w zakresie wentylacyjnym.

10. Wykonanie projektu budowlanego wentylacji i klimatyzacji Laboratorium ILAEBMAT. Politechnika Śląska.
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11. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w domku jednorodzinnym w Dąbrowie Górniczej,
ul. Kryniczna.
12. Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w domku jednorodzinnym w Dąbrowie Górniczej,
ul. Długa.
13. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w apartamencie BORSALL w Katowicach.
14. Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku restauracyjno –
usługowego przy ul. Panewnickiej w Katowicach, działki nr 22 i 23/3.

2010
1.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku Domu Zdrojowego w Jastrzębiu Zdrój

2.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej budynku administracyjno-biurowego firmy AGAMIS w Katowicach
przy ul. Owocowej.

3.

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej budynku socjalno-biurowego w Jastrzębiu Zdroju,
ul. Boczna, działki nr 258/106, 771/106.

4.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w maszynowni H&M na terenie CH AGORA w Bytomiu.

5.

Wykonanie instalacji odpylania przemysłowego na terenie fabryki Philips Lightning Bielsko.

6.

Projekt budowlano-wykonawczy wykonania instalacji wentylacji mechanicznej budynku mieszkalnego
jednorodzinnego z wbudowanym garażem, obręb Bogusławice, gmina Oleśnica, działka nr 104/7.

7.

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej w domu mieszkalnym jednorodzinnym w Dąbrowie
Górniczej, działka nr 1158, obręb Ujejsce.

8.

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej budynku handlowo-usługowego w Rybniku
przy ul. św. Józefa, działka nr 2293/19.

9.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej szatni i zaplecza socjalnego w SP nr 5 w Tychach.

10. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji domu mieszkalnego jednorodzinnego
w Katowicach Kostuchnie przy ul. Zachodniej na działkach 7015/159, 7016/159, 7017/159, 7018/159.
11. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego „Damazy”
w Siemianowicach Śląskich przy ul. E. Plater, dz. nr 655/4.
12. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej budynku głównego byłego ośrodka wypoczynkowego
„Marcel” zlokalizowanego na parc. gr. nr 751/1 w Kiczycach Małych przy ul. Ochabskiej 133.
13. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej domu mieszkalnego jednorodzinnego
z garażem typu „dom w nektarynach” z zagospodarowaniem działki nr 5052/9 położonej w Katowicach
przy ul. Dereni.
14. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej sali konferencyjnej oraz gabinetów prezesów na terenie KWK „Bolesław
Śmiały” w Łaziskach.
15. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego „Lobelia”
przy ul. Borowa, dz. nr 168/2 w Sosnowcu.
16. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń biurowych firmy Elewator w Katowicach.
17. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na terenie ArcelorMittal Poland Oddział Dąbrowa Górnicza.
18. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego przy ul. Orlich
Gniazd, dz. nr 124-3 (124-1) w Giebułtowie.
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19. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej domu mieszkalnego jednorodzinnego
z garażem stanowiącym zabudowę zagrodową na działkach o nr 472 i 473 w Augustowie.
20. Wykonanie instalacji klimatyzacji budynku biurowego firmy VOXNET w Zabrzu.
21. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej restauracji i sali konferencyjnej Shuma w Dąbrowie Górniczej
22. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej z gruntowym wymiennikiem ciepła domu
jednorodzinnego, parterowego z poddaszem mieszkalnym i garażem „Fregata”.
23. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej. Budynek socjalno-bytowy, ul. Letnia 1,
dz. nr 43/1, Czeladź.

2009
1.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym typu KRZYŚ-B.

2.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej typu DAIKIN MultiSplit w domku jednorodzinnym w Żorach

3.

Projekt budowlano-wykonawczy wykonania instalacji klimatyzacyjnej widowni i sceny dla Chorzowskiego
Centrum Kultury przy ul. Sienkiewicza 3 w Chorzowie.

4.

Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczenia serwerowi i wagi miarowej w budynkach KWK Piast

5.

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej budynku biurowego firmy „ASPEKT-CENTRUM
SZKOLENIOWE” w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przełajka obręb Strzemieszyce Wielkie, dz. nr 4809/1 KM23.

6.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Katowicach
Bogucicach.

7.

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej domku jednorodzinnego w Kętach.

8.

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej domu mieszkalnego we wsi Radostowice
Gm. Suszec działka nr ew. 673/62 (typowy dom okrągły).

9.

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji HVAC Salonu Pierre Cardin (lokal 67) w Galerii Sandecja
w Nowym Sączu.

10. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji HVAC Salonu Pierre Cardin (lokal 1.13) w Galerii Sfera w Bielsku Białej.
11. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji HVAC Salonu Pierre Cardin (lokal 73) w Galerii Tarnovia
w Tarnowie.
12. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji HVAC Salonu Pierre Cardin (lokal 270) w Galerii Jurajska
w Częstochowie.
13. Wykonanie instalacji HVAC Salonu Pierre Cardin (lokal 67) w Galerii Sandecja w Nowym Sączu.
14. Wykonanie instalacji HVAC Salonu Pierre Cardin w Galerii Jurajska w Częstochowie.
15. Projekt budowlano-wykonawczy wykonania instalacji wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego
w Raciborsku 386 działka nr 541/4.
16. Projekt budowlany wykonania instalacji wentylacji mechanicznej segmentu powtarzalnego domu pasywnego
w technologii prefabrykowanej.
17. Projekt wykonawczy instalacji wentylacji magazynu leków odurzających i narkotycznych. Apteka na terenie
CH Echo w Świętochłowicach.
18. Projekt budowlano - wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej przy ul. Bałuckiego 1, 30-318
w Krakowie.
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19. Projekt budowlano - wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej zajazdu z salą bankietową z pokojami
noclegowymi Ciągowice gmina Łazy, dz. nr 95/1 i 95/2.

2008
1.

Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w Salonie INDECO Będzin.

2.

Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w Pubie „Warka” w Zawierciu
przy ul. Sikorskiego 6.

3.

Projekt budowlano – wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w Pubie ClosterPUB w Tychach.

4.

Wykonanie instalacji klimatyzacji precyzyjnej serwerowni SKOK Kopernik.

5.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej typu VRF budynku biurowego w Koksowni Zdzieszowice.

6.

Wykonanie instalacji klimatyzacji precyzyjnej serwerowni w Koksowni Zdzieszowice.

7.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej typu VRF budynku biurowego firmy AcrylPlast w Mikołowie.

8.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej przychodni lekarskiej DIAMENT w Tychach.

9.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w siedzibie firmy P.P.H.U. INTERTECH w Dąbrowie
Górniczej.

10. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym w Mysłowicach – Wesołej ul. 3-go Maja.
11. Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji apteki w CH EHO w Siemianowicach Śląskich przy Jagiełły 4.
12. Projekt

wykonawczy

instalacji

klimatyzacji

pomieszczenia

techniczno-biurowego

w

CH

EHO

w Siemianowicach Śląskich przy Jagiełły 4.
13. Projekt budowlano – wykonawczy zasilania klimatyzatorów na terenie KWK „Bolesław Śmiały.
14. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w lokalu gastronomicznym przy ulicy Łużyckiej w Gliwicach.
15. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej domku jednorodzinnego typu W-27.12d.
16. Projekt budowlano-wykonawczy - Instalacja HVAC oraz WOD-KAN w salonie Pierre Cardin na terenie Bonarka
City Center w Krakowie.
17. Projekt budowlano-wykonawczy – Projekt wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej sali bankietowej
i teatralnej w budynku Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” zlokalizowanego w Katowicach.
18. Projekt budowlano- wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego przy ul. Gościniec
w Wołominie.

2007
1.

Projekt budowlano-wykonawczy - Instalacja klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania salonu Pierre Cardin
na terenie CH FORUM w Gliwicach

2.

Wykonania instalacji klimatyzacji serwerowni w Centrum Informatyki w Tychach.

3.

Wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania salonu firmowego Pierre Cardin na terenie
CH TESCO w Wałbrzychu.

4.

Projekt budowlano-wykonawczy - Instalacja klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania salonu firmowego Pierre
Cardin na terenie CH Tesco w Wałbrzychu.

5.

Projekt budowlano-wykonawczy - Instalacja klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania sklepu LAGUNA na terenie
CH FOCUS w Rybniku
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6.

Projekt budowlano-wykonawczy - Instalacja klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania sklepu 4PET na terenie
CH FOCUS w Rybniku

7.

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w salonie firmowym Pierre Cardin w Centrum Handlowym
PLEJADA w Rybniku.

8.

Projekt budowlano-wykonawczy - Instalacji klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania salonu firmowego Pierre
Cardin na terenie CH PLEJADA w Rybniku.

9.

Dokumentacja powykonawcza –Instalacja klimatyzacji Apteki Novum w Zawierciu.

10. Dokumentacja

powykonawcza

–

Instalacja

klimatyzacji

pomieszczeń

Pracowni

Infrastruktury

IT

oraz pomieszczeń biurowych SAP w Zakładach Koksowniczych „Zdzieszowice”.
11. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej apteki wraz z zapleczem Warsfarma w CH InterMarche.
12. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej pomieszczenia serwerowni firmy Centrum Informatyki – oddział Gliwice.
13. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej oddziału SKOK PIAST w Sosnowcu.
14. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej Sali weselnej restauracji Gościniec Śląski w Bytomiu.
15. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej budynku magazynowego przedsiębiorstwa produkcyjnego DYNEA
w Trzemesznie.
16. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń biurowych firmy CONSTEL w Katowicach.
17. Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej serwerowni w Urzędzie Gminy Oświęcim.
18. Wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania trzech salonów firmowych na terenie CH FORUM
w Gliwicach.

2006
1.

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i gruntowego wymiennika ciepła dla budynku Kościoła
przy ul. Ks. Piramowicza 12 w Puławach.

2.

Projekt

wykonawczy

instalacji

wentylacji

mechanicznej

w

budynku

Plebanii

z

Kancelarią

przy ul. Ks. Piramowicza 12 w Puławach.
3.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej budynku biurowego firmy MATBUD w Będzinie.

4.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej serwerowni Urzędu Miasta w Pyskowicach.

5.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej pomieszczenia produkcyjnego firmy LHOTSE w Sosnowcu.

6.

Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń biurowych agencji reklamowej Ad!-Venture w Katowicach.
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II.

PRACE KONCEPCYJNE.

2015
1.

Koncepcja technologiczna wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji p.n. „Budowa małej biogazowni
składowiskowej na składowisku odpadów komunalnych w Rybniku”.

2012
1.

Koncepcja uregulowania stosunków wodnych doliny rzeki Szotkówki w km około 11+700 do km 12+600
oraz potoku Jastrzębianka od ujścia do Szotkówki do mostu w ciągu ulicy Lipowej w Jastrzębiu Zdroju
wraz z zalewiskami oraz obiektami inżynieryjnymi.

2.

Projekt

koncepcyjny

technicznego

zamknięcia

sektora

I-go

składowiska

odpadów

komunalnych

przy ul. Żwirowej w Katowicach uwzględniający podniesienie rzędnej składowania.
3.

Koncepcja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dla Miejskiego
Składowiska Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu.

2011
1.

Analiza

możliwości

budowy

i

eksploatacji

składowiska

odpadów

komunalnych,

przemysłowych

składowiska

odpadów

komunalnych,

przemysłowych

i niebezpiecznych na terenie gminy Chmielnik.
2.

Analiza

możliwości

budowy

i

eksploatacji

i niebezpiecznych na terenie gminy Żarów.
3.

Koncepcja techniczna kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów pochodzących
z sortowni zmieszanych odpadów komunalnych firmy „Cofinco – Poland” w Jastrzębiu – Zdroju
przy ul. Dębiny 36.

2009
1.

Koncepcja techniczna zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części Katowic poprzez
przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne.

2008
1.

Program

dostosowania

składowiska

odpadów

komunalnych

w

Radoszewnicy

gminy

Koniecpol

do obowiązujących przepisów ochrony środowiska.
2.

Oferta opracowania koncepcji rekultywacji powierzchni terenu partii „L” obszaru górniczego „Ruda Śląska –
Radoszowy”.

3.

Program gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi na terenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – HandlowoUsługowego „Ryszard” S.C. Dąbrowie Górniczej przy ul. Myśliwska – Jamki.
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4.

Opinia na temat wskazania koniecznych zabiegów w celu likwidacji zapłonów na skarpach Składowiska
Odpadów Komunalnych przy ul. Leopolda w Katowicach.

5.

Koncepcja

rozwiązań organizacyjnych i technicznych systemu gospodarki odpadami komunalnymi

dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.
6.

Zakres i charakter obowiązków obciążających zarządzającego składowiskiem po zamknięciu składowiska.

7.

Koncepcja techniczna zamknięcia kwatery pierwszej Składowiska Odpadów Komunalnych w Katowicach
przy ul. Żwirowej wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją składowiska.

2007
1.

Wariantowa koncepcja rozwiązania problemu likwidacji wysypiska pod łącznicami węzła Piekary
przy autostradzie A1.

2.

Ekspertyza. Wskazanie działań naprawczych zmierzających do poprawy efektów oczyszczania ścieków
oczyszczalni ścieków „Orzesze Zawieść”.

2006
1.

Koncepcja projektowa Zakładu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie „Firmy HALLER” S.A. w Katowicach.

2.

Koncepcja programowo przestrzenna sortowni surowców wtórnych na terenie składowiska odpadów
w Gogolinie.

3.

Opinia geotechniczna dla sieci wodociągowej przy ul. Nowej w Pawłowicach.

2005
1.

Koncepcja programowo-przestrzenna dwóch nowych kwater składowiska odpadów komunalnych przełożenia
istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego przebiegającego przez projektowane składowisko odpadów
komunalnych przy ul. Łazy w Łaziskach Górnych.

2004
1.

Opinia dotycząca zakresu robót naprawczych na oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu Zdroju - Bziu.

2.

Rekultywacja zalewiska w obrębie koryta kanału Branickiego w Suszcu powyżej ulicy Na Grabówki.

3.

Koncepcja programowo-przestrzenna, odwodnienie terenu od przepustu pod torami szlakowymi nr 1 i nr 2 relacji
Rj-BrB, poprzez zalewisko nr XIII do potoku Boryńskiego w Jastrzębiu Zdroju.

4.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Skąpe na lata 2004-2011.

5.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Zbąszynek na lata 2004-2011.

6.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubrza na lata 2004-2011.

7.

Likwidacja szkód górniczych w rejonie rzeki Pszczynki przy uwzględnieniu docelowej eksploatacji górniczej
KWK „Borynia” Zadanie I i II – Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

10

EKO-EKSPERT S.C., KATOWICE – WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZREALIZOWANYCH PRAC

8.

Koncepcja zagospodarowania terenu przewidzianego pod budowę Składowiska Odpadów Komunalnych
w Łaziskach Górnych przy ul. Łazy.

9.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Łagów na lata 2004-2011.

10. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kamienica Polska na lata 2004-2015.
11. Koncepcja programowo-przestrzenna dwóch nowych kwater składowiska odpadów komunalnych oraz projekt
budowlano-wykonawczy przełożenia istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego przebiegającego przez
projektowane w/w składowisko przy ul. Łazy w Łaziskach Górnych – Wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej.

2003
1.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Świebodzińskiego na lata 20042011.

2.

Opinia dotycząca rekultywowanego terenu dawnego wyrobiska popiaskowego przy ul. Jasnej w Siemianowicach
Śl. dla firmy MPGKiM ul. Śmiłowskiego 15, Siemianowice Śl.

3.

Koncepcja programowo-przestrzenna, likwidacja szkód górniczych w rejonie rzeki Pszczynki przy uwzględnieniu
docelowej eksploatacji górniczej KWK „Borynia”.

4.

Instrukcja technologiczno-ruchowa dla składowiska odpadów w Katowicach przy ulicy Żwirowej.

5.

Instrukcja technologiczno-ruchowa dla składowiska odpadów firmy „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.

6.

Analiza techniczno-ekonomiczna spalania biopaliw na kotłach rusztowych typu WR-25.

7.

Aktualizacja Instrukcji eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Katowicach przy ulicy Żwirowej.

8.

Aktualizacja Instrukcji eksploatacji składowiska odpadów firmy „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.

2002
1.

Koncepcja projektowa Zakładu Utylizacyjnego „Czarnolas” w gminie Świdwin.

2.

Koncepcja projektowa dla „Instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów w Zakładach Azotowych
w Tarnowie – Mościcach S.A.

3.

Koncepcja Projektowa – Instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów w Zakładach Tworzyw Sztucznych
NITRON S.A. w Krupskim Młynie.

4.

Inwentaryzacja wytwarzanych odpadów wraz z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Aresztu
Śledczego w Bytomiu, ul. Wrocławska 4.

5.

Analiza istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku w aspekcie docelowego
ukształtowania wg projektu rekultywacji technicznej.

2001
1.

Wytyczenie w terenie docelowych rzędnych składowania na składowisku odpadów w Bielsku-Białej-Lipniku.

2.

Koncepcja projektowa półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych w Zakładach Chemicznych „ORGANIKA
– AZOT” S.A. w Jaworznie –aktualizacja.
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3.

Koncepcja projektowa półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów
w Miłocicach Małych.

4.

Sprawozdanie z pomiarów na stanowiskach pracy w ZGE „Sobieski Jaworzno III”.

5.

Opinia geotechniczna dla lokalizacji komory zasuw na rurociągu wód dołowych Ф 400 mm w Krzyżowicach.

6.

Opinia geotechniczna dla lokalizacji komory zasuw na rurociągu wód dołowych Ф 400 mm w Krzyżowicach.

7.

Opinia dotycząca rekultywacji i zagospodarowania docelowego zwałowiska „Kościelniok” w Krzyżowicach.

8.

Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji osadników wód dołowych KWK „JAS-MOS” osadniki
„Moszczenica”.

9.

Koncepcja programowo-przestrzenna likwidacji zalewiska w rejonie ul. Nowy Świat wraz z odwodnieniem
terenów przy ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej.

2000
1.

Rekultywacja zalewiska w obrębie koryta Kanału Branickiego w Suszcu powyżej ulicy Na Grabówki.

2.

Opinia techniczna w zakresie możliwości stosowania żużli z kotłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Katowice, na składowiska odpadów komunalnych jako materiału inertnego.

3.

Opinia techniczna dotycząca możliwości osiadania złoża odpadów komunalnych na terenie sektora I składowiska
odpadów komunalnych „Cofinco – Poland” Sp. z o. o. w Jastrzębiu Zdroju.

4.

Koncepcja projektowa półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych w gminie Choszczno.

5.

Koncepcja projektowa półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych w Zakładach Chemicznych „OrganikaAzot” S.A. w Jaworznie.

6.

Koncepcja projektowa półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie firmy „Bio-Champ”
w Częstochowie.

7.

Koncepcja projektowa półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych w mieście Knurów.

8.

Koncepcja

programowo-przestrzenna

uregulowania

stosunków

wodnych

w

dolinie

potoku

Leśnego

oraz zagospodarowanie terenu Katowickiego Parku Leśnego.
9.

Ekspertyza określająca maksymalny okres składowania odpadów na terenie kwatery I składowiska odpadów
komunalnych w Katowicach przy zachowaniu ekonomicznej wystarczalności.

10. Ekspertyza określająca maksymalny okres składowania odpadów komunalnych w Katowicach przy zachowaniu
ekonomicznej wystarczalności.
11. Analiza możliwości podniesienia rzędnej składowania odpadów komunalnych na wysypisku w Bielsku-BiałejLipniku.
12. Udział sektora prywatnego w rynku odpadów komunalnych w województwie śląskim (2000) – (PHARE).
13. Podręcznik rekultywacji składowisk odpadów komunalnych (2000) – (PHARE, ONZ).
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1999
1.

Koncepcja programowo-przestrzenna składowiska odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu
obiektów budowlanych oraz drogowych zawierających azbest (KOD 17 01 05 oraz 17 06 01) na wydzielonej
części składowiska odpadów komunalnych w Knurowie.

2.

Pomiary uciążliwości dla środowiska związanych z drogą nr 7 Warszawa-Gdańsk (na odcinku 288+500
do km 294+900).

3.

Usługi konsultingowe w dziedzinie gospodarki odpadami w ramach programu pomocowego Ministerstwa
Gospodarki Niemiec BMW (1999).

1998
1.

Modelowa rekultywacja terenu po składowisku odpadów komunalnych z docelowym włączeniem jego obszaru
w system miejskiej zieleni ochronnej w Siemianowicach Śląskich.

2.

Koncepcja zagospodarowania terenu pod przyszłe składowisko odpadów komunalnych i przemysłowych wraz
z kompleksowym planem gospodarki odpadami dla Bielska-Białej w dzielnicy Lipnik.

3.

Koncepcja programowo-technologiczna zagospodarowania gazu wysypiskowego na wysypisku komunalnym
i biogazu na oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach wraz z pracami badawczymi w terenie i analizą
ekonomiczną.

4.

Koncepcja programowa składowiska odpadów komunalnych dla miasta Chrzanowa.

5.

Koncepcja docelowego zagospodarowania terenu po likwidowanych obiektach powierzchniowych dla Ruchu II
w Katowicach - Murckach KWK „Murcki”.

6.

Program zakupu i montażu urządzeń pomiarowych rejestrujących wielkość zrzutu wód dołowych
odprowadzanych z szybu podsadzkowego II-go do Rowu Michałkowickiego dla Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.
– Zakład Górniczy „Rozalia” w Siemianowicach Śl.

7.

Program badań i rekultywacji gruntów wraz z jego realizacją na terenie Zakładu Gospodarki Produktami
Naftowymi Nr 1 przy ul. Piotrowickiej w Katowicach-Ligocie.

1993 – 1997
1.

Praca studialna w zakresie procedury uzyskania zezwolenia na budowę fabryki papieru higienicznego w Opolu
(1996).

2.

Koncepcja programowa składowiska odpadów przemysłowych (niebezpiecznych) dla miasta Bielsko-Biała
(1994).

3.

Koncepcja programowa składowiska odpadów komunalnych dla miasta Bielsko-Biała (1993).

4.

Plan generalny gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi dla miasta Bielsko-Biała (1993).

5.

Projekt techniczny rekultywacji wyrobiska kopalni margla w Goleszowie z wykorzystaniem mas zwałowych
z odlewni żeliwa w Skoczowie.
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III.

PRACE PROJEKTOWE.

2015

1.

Projekt budowlany zamienny w zakresie platformy rozładowczej dla kwatery 3-ciej oraz drogi dojazdowej do
tej platformy dla składowiska odpadów komunalnych w Lipiu Śląskim.

2.

Projekt wykonawczy - Techniczne zamknięcie i rekultywacja I sektora składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku Białej.

2014
1.

Projekt budowlany w zakresie zmian składowiska odpadów komunalnych w Katowicach przy ul. Żwirowej.
Zamknięcie i rekultywacja 2-giej i 3-ciej kwatery sektora I-go składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Katowicach przy ul. Żwirowej.

2.

Projekt odgazowania drugiej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej
Woli.

2013
1.

Projekt budowlany w zakresie zmian rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości
Konradów, Gmina Głuchołazy – instalacja odgazowująca.

2012

1.

Projekt budowlany w zakresie zmian składowiska odpadów komunalnych w Katowicach przy ul. Żwirowej.
Budowa kwatery 3 – ciej I – go sektora składowiska.

2.

Projekt budowlany budowy instalacji do odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
oraz wytwarzania energii elektrycznej z biogazu przy użyciu agregatu prądotwórczego napędzanego biogazem
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Mirowie 14, gmina Rymań.

3.

Projekt budowlano – wykonawczy instalacji odgazowania wraz z energetycznym wykorzystaniem biogazu
na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu.

4.

Projekt

budowlano

–

wykonawczy

instalacji

odgazowującej

składowisko

odpadów

komunalnych

w ENEA Wytwarzanie S.A. w ramach proj. inw. I 9040M0014 „Modernizacja składowiska żużla i popiołu”.
5.

Projekt budowlany rozbudowy instalacji odgazowania składowiska odpadów z wykorzystaniem biogazu na cele
energetyczne na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.
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2011

1.

Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Kętach. Branża
konstrukcyjna.

2.

Projekt budowlano – wykonawczy. Posadowienie i podłączenie kontenerowej elektrociepłowni typu HE-KEC365/473-MG365-B na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie.

3.

Projekt budowlany technicznego zamknięcia 1-wszej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Rymaniu na działce nr 437/2 obręb Leszczyn. Projekt zagospodarowania terenu.

4.

Projekt wykonawczy technicznego zamknięcia kwater 1–3, I-wszego sektora składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

5.

Projekt odgazowania składowiska w Drzeńsku Małym.

2010
1.

Projekt wykonawczy dostosowania składowiska odpadów komunalnych w Radoszewnicy, gmina Koniecpol,
do obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

2.

Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna 1-wszej kwatery składowiska odpadów komunalnych
przy ul. Żwirowej w Katowicach – wykonawstwo w toku.

2009
1.

Projekt wykonawczy wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim Zamknięcia Miejskiego Składowiska
Odpadów Komunalnych „Lipówka I” w Dąbrowie Górniczej.

2.

Projekt budowlany rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Lipiu Śląskim – Gmina Pawonków; Powiat
Lubliniec (dz. nr 1/3 i 1/9).

3.

Projekt budowlano – wykonawczy zamknięcia oraz rekultywacji technicznej i biologicznej 1-wszej kwatery
składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach.

4.

Projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji pn.: Likwidacja szkód górniczych w rejonie rzeki Pszczynki
przy uwzględnieniu docelowej eksploatacji górniczej KWK „Borynia”- zadanie III.

5.

Projekt likwidacji nowych ognisk pożarowych na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych
w Katowicach przy ul. Leopolda.
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2008
1.

Projekt wykonawczy – Przebudowa grupowego przyłącza wodociągowego na odcinku restauracja parkowa
Brazyliana – Radiowęzeł w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku im gen. J. Ziętka w Chorzowie.

2.

Projekt wykonawczy zamknięcia istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku –
Rekultywacja techniczna –Aktualizacja.

3.

Projekt budowlano – wykonawczy instalacji HVAC oraz wodno- kanalizacyjnej w Salonie Pierre Cardin
na terenie CH Focus w Zielonej Górze.

4.

Projekt budowlano- wykonawczy. Projekt zamienny zamknięcia i rekultywacji wyeksploatowanego Składowiska
Odpadów Komunalnych przy ul. 1-go Maja w zakresie kolizji z projektowanym węzłem autostrady A1
w Piekarach Śląskich.

5.

Projekt budowlano – wykonawczy likwidacji szkód górniczych poprzez odwodnienie terenów w sąsiedztwie
ul. Szadoka w Katowicach.

6.

Projekt budowlano – wykonawczy – II etap rozbudowy składowiska Odpadów Komunalnych w Bielsku – Białej
Lipniku – sektor I i II. Budowa sektora II.

7.

Projekt wykonawczy połączenia 12 studni odgazowujących do 12 wolnych wpustów kolektora zbiorczego części
składowiska odpadów komunalnych „Lipówka” w Dąbrowie Górniczej.

8.

Projekt budowlano – wykonawczy stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska
odpadów komunalnych w Gogolinie.

2007
1.

Projekt budowlano - wykonawczy stacji odzysku surowców wtórnych usytuowanej na terenie składowiska
odpadów komunalnych w Gogolinie.

2.

Projekt budowlano-wykonawczy zasilania dmuchawy na składowisku odpadów komunalnych w Lipiu Śląskim –
Projekt Architektoniczno-Budowlany – Branża elektryczna.

3.

Projekt budowlano-wykonawczy instalowania kondensatorów statycznych do poprawy współczynnika mocy tg ϕ
na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych Konsumpcyjnych w Katowicach.

4.

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej rejonie ul. Bielskiej i przyległych – ulice od granicy
Hałcnowskiej do Zlewni ul. Granicznej – Chabrowej w Pisarzowicach.

2006
1.

Projekt rekultywacji wyrobiska popiaskowego zlokalizowanego w Siemianowicach Śl. przy ul. Jasnej i Różanej.

2.

Projekt prac geologicznych na wykonanie piezometrów P-1 i P-2 w podłożu miejsca magazynowania odpadów
poprodukcyjnych lokalizowanego przy II Kompleksie w rejonie ulic Roździeńskiego i Obrońców Westerplatte
Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w Katowicach.

3.

Projekt budowlany odgazowania sektora I-II składowiska w tym pochodni zbiorczej do spalania gazu
wysypiskowego na składowisku odpadów firmy „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.
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4.

Projekt budowlany odgazowania I Kwatery składowiska w Stalowej Woli.

5.

Projekt budowlano-wykonawczy remontu przepustów pod ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu Zdroju.

6.

Projekt budowlany odgazowania Kwatery I składowiska odpadów komunalnych w Katowicach.

7.

Projekt budowlany odgazowania zamkniętej części składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli.

8.

Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej przy ul. Nowej w Pawłowicach.

9.

Projekt budowlany – Instalacja kanalizacyjna zbiorczego odprowadzania odcieków na składowisku odpadów
komunalnych „Landeco” w Siemianowicach Śl.

10. Projekt budowlano-wykonawczy. Likwidacja szkód górniczych poprzez odwodnienie terenów w sąsiedztwie
ul. Szadoka w Katowicach.
11. Projekt budowlany odgazowania składowiska w tym pochodni zbiorczej do spalania gazu wysypiskowego
na składowisku odpadów w Lipiu Śląskim.

2005
1.

Projekt budowlano-wykonawczy przełożenia istniejącego uzbrojenia pod i nadziemnego przebiegającego przez
projektowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Łazy w Łaziskach Górnych.

2.

Zamknięcie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku – Rekultywacja
techniczna.

3.

Projekt zabezpieczenia ciepłociągu oraz ekspertyza dotycząca konieczności przebudowy podparcia ciepłociągu
z Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych Katowice do Huty „Ferrum”.

4.

Projekt budowlano-wykonawczy przełożenia magistrali wodociągowej o średnicy DN 1200 mm w rejonie
wysypiska śmieci w Bielsku Białej – Lipnik.

5.

Projekt budowlany dla inwestycji pn.: Regulacja potoku Gmyrdek w km 4+200 ÷4+787 w Jastrzębiu Zdroju.

6.

Projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn.: Likwidacja szkód górniczych w rejonie rzeki Pszczynki
przy uwzględnieniu docelowej eksploatacji górniczej KWK „Borynia”- zadanie I (w realizacji).

7.

Zamknięcie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Bielsku - Białej - Lipniku. Rekultywacja
techniczna.

8.

Projekt budowlany odgazowania składowiska w tym pochodni zbiorczej do spalania gazu wysypiskowego
na składowisku odpadów firmy „Landeco” w Siemianowicach Śląskich.

9.

Sposób naprawy oraz niezbędna potrzebna ilość przepustów położonych pod ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu
Zdroju-Szerokiej w rejonie posesji Konrada Adamczyk nr 108 w oparciu o ocenę ich aktualnego stanu
technicznego oraz wynikającą z obliczeń hydrologii zlewni z uwzględnieniem przepływów maksymalnych.

10. Projekt budowlany przełożenia magistrali wodociągowej DN 1200 mm w rejonie wysypiska śmieci w Lipniku,
dzielnicy miasta Bielsko-Biała.
11. Sposób naprawy oraz niezbędna potrzebna ilość przepustów położonych pod ul. Powstańców Śl. w Jastrzębiu
Zdroju-Szerokiej.
12. Projekt budowlany II etapu rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej Lipniku – Sektory
I i II – Budowa Sektora II – Aneks.
13. Projekt budowlany pochodni zbiorczej do spalania gazu wysypiskowego na byłym składowisku
przy ul. Leopolda w Katowicach.
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14. Projekt budowlany odgazowania składowiska w tym pochodni zbiorczej do spalania gazu wysypiskowego
na składowisku odpadów w Wojkowicach.

2004
1.

Projekt zmiany organizacji ruchu na czas remontu ul. Ligonia w miejscowości Krzyżowice.

2.

Przełożenie magistrali wodociągowej o średnicy DN 1200 w rejonie wysypiska śmieci w Bielsku-Białej –
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2003
1.

Projekt budowlany - Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w „Zakładach
Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”.

2.

Projekt budowlano-wykonawczy tymczasowej przepompowni wody opadowej i gruntowej przy ulicy Wiosennej
w Jastrzębiu Zdroju.

3.

Uproszczona inwentaryzacja kanalizacji ściekowej i projekt koncepcyjny jej rozdziału na kanalizację sanitarną
i deszczową na terenie KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej.

4.

Projekt brodzika do mycia kół pojazdów opuszczających składowisko odpadów.

5.

Koreferat do Projektu Budowlano-Wykonawczego „Odbudowa koryta rzeki Pszczynki w km 41+760 do 43+859
i likwidacja powstałych zalewisk przy ul. Wolności i Powstańców w Jastrzębiu Zdroju-Szeroka”.

2002
1.

Projekt wykonawczo- budowlany na uregulowanie stosunków wodnych w zlewni przylegającej do południowego
rowu wzdłuż torów PKP- Kompleks Bzie Górne.

2.

Projekt budowlany rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Bielsku Białej - Lipniku - Aktualizacja.

3.

Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy Zakładu Utylizacyjnego „Czarnolas” w gminie Świdwin.

4.

Projekt technologii składowiska odpadów komunalnych z budową dróg wewnętrznych w I Sektorze składowiska
w Bielsku – Białej Lipniku.

5.

Zamknięcie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Bielsku – Białej – Lipniku - rekultywacja
techniczna.

6.

Projekt

(technologii)

budowlano-

wykonawczy

czyszczenia

osadników

wód

dołowych

na

terenie

KWK „Jas-Mos” przy ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju.
7.

Opracowanie projektowe - spalarnia odpadów problemowych i niebezpiecznych-Gorzów Wielkopolski (2002).

8.

Projekt budowlano-wykonawczy- przełożenie odcinka kolektora wód słonych w nawiązaniu do podniesienia
ul. Orlej i budowy nowego przebiegu rurociągu.
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2001
1.

Projekt wykonawczy z przedmiarem robót – modernizacja ułożenia rurociągu wód słonych, ul. Orla, Pawłowice.

2.

Projekt budowlano – wykonawczy odwodnienia ul. Pszczyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowików
do skrzyżowania z ul. Kruczą w Pawłowicach.

3.

Projekt budowlano-wykonawczy przełożenia odcinka kolektora wód słonych w nawiązaniu do podniesienia
ul. Orlej i budowy nowego przebiegu rurociągu.

4.

Projekt wykonawczy usuwania szkód górniczych w głowicy zachodniej bocznicy kolejowej KWK „Pniówek”.

5.

Projekt wykonawczy na odprowadzanie wód opadowych oraz doprowadzenie wód odciekowych do zbiornika
retencyjnego – składowisko odpadów komunalnych w Katowicach przy ulicy Żwirowej.

6.

Projekt budowlany usuwania szkód górniczych w głowicy zachodniej bocznicy kolejowej KWK Pniówek podniesienie ul. Orlej część II Projekt architektoniczno – budowlany.

7.

Projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Bielsku – Białej - Lipniku –I – etap – Roboty
przygotowawcze.

2000
1.

Projekt wykonawczy spalarni odpadów niebezpiecznych w Gminie Choszczno – Konstrukcja.

2.

Projekt budowlany spalarni odpadów niebezpiecznych w Gminie Choszczno.

3.

Projekt rekultywacji Zwałowiska Odpadów Górniczych „Kościelniok” – skarpa zachodnia.

4.

Projekt wykonawczy modernizacji zbiornika retencyjnego odcieków komunalnych przy ulicy Żwirowej.

5.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy – usuwanie szkód górniczych w głowicy zachodniej bocznicy kolejowej
KWK „Pniówek” – podniesienie ulicy Orlej.

6.

Prace koncepcyjne i projektowe nad budową i uruchomieniem spalarni odpadów pestycydowych 2000 (PHARE).

7.

Projekt modelowej rekultywacji terenu po składowisku odpadów komunalnych z docelowym włączeniem jego
obszaru w system miejskiej zieleni ochronnej w Siemianowicach Śląskich (2000) – (PHARE, ONZ).

1999
1.

Projekt technologiczny składowiska odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych oraz drogowych zawierających azbest (KOD 17 01 05 oraz 17 06 01) na wydzielonej części
składowiska odpadów komunalnych w Knurowie.

2.

Projekt techniczny rekultywacji Sektora I składowiska odpadów komunalnych w Siemianowicach Śl. (1999).

3.

Projekt wykonawczy uszczelnienia pola zbiornikowego produktów jasnych, olejowych oraz podjazdu dla obiektu
ZPN Nr 4 w Częstochowie przy ul. Równoległej 65.

4.

Projekt budowlany usuwania szkód górniczych w głowicy zachodniej bocznicy kopalnianej KWK „Pniówek” –
podniesienie ulicy Orlej.
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5.

Projekt koordynacyjny usuwania szkód górniczych w rejonie głowicy zachodniej i bocznicy kopalnianej
KWK „Pniówek” w Pawłowicach Śl.

6.

Projekt budowlany rozbudowy zwałowiska „Kościelniok” – Etap II w Jastrzębiu Zdroju.

1998
1.

Projekt podstawowy likwidacji przecieku w lewym wale rzeki Pszczynki w rejonie pompowni P-2
w Krzyżowicach.

2.

Projekt koncepcyjny uszczelnienia pola zbiornikowego produktów jasnych olejowych oraz podjazdu dla obiektu
ZPN Nr 4 w Częstochowie ul. Równoległa.

3.

Projekt budowlany inwestycji pod nazwą „II etap rozbudowy sanitarnego wysypiska śmieci w Bielsku-Białej Lipniku”.

4.

Projekt koncepcyjny usuwania szkód górniczych i modernizacji drogi nr 933 w rejonie skrzyżowania ul. Orlej
i ul. Pszczyńskiej w miejscowości Jastrzębie - Pniówek.

5.

Projekt koncepcyjny budowy składowisk szlamów i odpadów stałych dla Huty „Pokój” S.A. w Rudzie Śląskiej.

6.

Projekt modelowych bezpiecznych składowisk odpadów pestycydów na zlecenie Unii Europejskiej (1995 –
1998), (PHARE).

1993 – 1997
1.

Projekt techniczny składowiska odpadów przemysłowych dla Huty „Zawiercie” (1997).

2.

Projekt techniczny rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Pyskowicach. (1997).

3.

Projekt budowlano-architektoniczny modernizacji osadników wód spławiakowych dla Cukrowni „Szamotuły”
w Szamotułach (1997).

4.

Kompleksowy program poprawy funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Rybniku Boguszowicach (1997).

5.

Projekt techniczny składowiska odpadów przemysłowych (niebezpiecznych) z Fiat Auto Poland w Bielsku Białej (1996).

6.

Projekt techniczny składowiska odpadów komunalnych dla miasta Katowice (1996).

7.

Harmonogram i etapizacja rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych „Gogołowa” (1996).

8.

Projekt, budowa i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Siemianowicach Śląskich. (1993 )

9.

Projekt techniczny jednostadiowy składowiska odpadów przemysłowych dla odlewni Teksid Poland
w Skoczowie (1994 - 1995).

10. Projekt nowoczesnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w gminie Toszek (1993 - 1994).
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IV.

ODGAZOWANIE SKŁADOWISK ODPADÓW.

2017
1.

Ocena zasobności gazowej kwatery I składowiska odpadów komunalnych w Lulkowie oraz stanu technicznego
instalacji odgazowującej.

2016

1.

Badania gazu składowiskowego na IV kwaterze składowiska odpadów komunalnych w Pyskowicach.

2.

Ekspertyza stanu sieci odgazowującej składowisko odpadów w Sosnowcu oraz pomiar niezorganizowanej emisji
gazu w punktach wrażliwych strategicznie.

2015

1.

Wykonanie kompleksowo instalacji oraz pochodni do spalania gazu pirolitycznego w Bukownie.

2.

Analiza działania instalacji odgazowania składowiska odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Mirowie.

3.

Analiza emisji gazu dla składowiska Radiowo.

4.

Analiza istniejącej instalacji energetycznej utylizacji gazu składowiskowego w Bytomiu.

5.

Przebudowa połączeń rurowych w instalacji pirolizy w Bukownie.

6.

Opracowanie pn. „Wydajność złoża oraz produkcja energii elektrycznej na składowisku w Siemianowicach
Śląskich”.

7.

Opracowanie pn. „Wydajność złoża oraz produkcja energii elektrycznej na składowisku w Jastrzębiu Zdroju”.

2014

1.

Analiza odgazowania składowiska odpadów w Markach.

2.

Raport z badania gazu składowiskowego na terenie składowiska odpadów komunalnych IT.O.Ś. Sp. z o.o.
w Lipiu Śląskim.

3.

Wykonanie studni pomiarowych oraz programu monitoringu gazu składowiskowego dla składowiska odpadów
w Markach k. Warszawy.

4.

Badania gazu składowiskowego na III kwaterze składowiska odpadów komunalnych w Rybniku.

5.

Wykonanie montażu pięciu pochodni pasywnych do spalania gazu składowiskowego na istniejących pięciu
studniach odgazowujących składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli.

6.

Wykonanie studni odgazowujących oraz badania gazu składowiskowego na składowisku w Jaworznie.
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7.

Nadzór nad prawidłową pracą instalacji ujęcia i utylizacji gazu składowiskowego oraz serwisowanie agregatu
prądotwórczego na składowisku odpadów komunalnych w Pyskowicach – Zaolszanach.

8.

Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice”
przy ul. Koziej we Wrocławiu.

9.

Wykonanie,

montaż

i

uruchomienie

trzech

sztuk

pochodni

do

spalania

gazu

składowiskowego

na studniach odgazowujących, zlokalizowanych na kwaterze nr II Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Zoniówka w Zakopanem, ul. Gawlaki 25.

2013

1.

Ekspertyza dotycząca prawidłowości odgazowania i unieszkodliwiania gazu na składowisku w miejscowości
Konradów.

2.

Ekspertyza dotycząca bieżącej sytuacji gazowej na terenie składowiska odpadów komunalnych w Pukininie
oraz sposobu odgazowania składowiska.

3.

Roboty budowlane na terenie kwatery składowej B1, polegające na budowie instalacji odgazowania, znajdującej
się na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w Łężycach, Gm. Wejherowo.

4.

Raport z pompowania próbnego na kwaterze I składowiska odpadów komunalnych Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Orlim Stawie 2.

5.

Raport z badań gazu składowiskowego na składowisku odpadów w Głuchołazach.

6.

Wykonanie kompleksowo biernego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w

Gotartowie,

gmina

Kluczbork,

które

polega

na

wybudowaniu

pięciu

studni

odgazowujących

oraz zamontowaniu czterech pochodni spalających gaz na przedmiotowych studniach gazowych.
7.

Wykonanie trzech studni odgazowujących wraz z pochodniami do spalania biogazu na I kwaterze składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Teklinowie, Gmina Wieruszów.

8.

Wykonanie robót związanych z budową i uruchomieniem systemu do pobierania i spalania gazu
składowiskowego w pochodni dla zbadania zasobności złoża gazu składowiskowego i oceny energetycznego
zagospodarowania i produkcji energii elektrycznej na składowisku odpadów komunalnych w Pyskowicach –
Zaolszanach, przy ul. Wrzosowej 20A.

9.

Wykonanie instalacji odgazowania składowiska odpadów w Głuchołazach poprzez połączenie 16 istniejących
studni odgazowujących z pochodnią do biernego spalania gazu.

2012
1.

Wykonanie trzech pochodni do spalania gazu składowiskowego na składowisku w Kielczy.

2.

Dostawa 12 pochodni do spalania gazu składowiskowego wraz z montażem na studniach odgazowujących
na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Naftowej 7.

3.

Wykonanie 4 lokalnych pochodni zabudowanych na istniejących studniach odgazowujących wraz z ich
zabudowaniem, instrukcją obsługi, atestami materiałowymi oraz wdrożeniem na składowisku w Ciężkowicach.

4.

Ekspertyza dotycząca sposobu zagospodarowania gazu składowiskowego na składowisku odpadów komunalnych
dla miasta i gminy Swarzędz w Rabowicach.
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5.

Ocena wykonania i kosztorysowania odgazowania III kwatery składowiska w Pyskowicach Zaolszanach.

6.

Analiza możliwości energetycznej utylizacji gazu składowiskowego na składowisku w Rybniku.

7.

Badanie zasobności gazowej Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu.

8.

Wykonanie i montaż 3 pochodni pasywnych na składowisku odpadów w m. Studzieniec.

9.

Budowa instalacji do odgazowania na terenie składowiska odpadów w Marcinowie w ramach zadania:
„Podniesienie standardu gospodarki odpadami”.

10. Montaż pochodni do spalania biogazu na składowisku komunalnym w m. Luchowo, gmina Łobżenica.
11. Wykonanie odgazowania składowiska odpadów komunalnych w gminie Damasławek.
12. Wykonanie instalacji biogazu odgazowania kwatery składowiska odpadów w Uścikówcu gmina Oborniki.
13. Wykonanie biernego odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kowalach gmina
Praszka.
14. Montaż pochodni pasywnej do spalania biogazu na składowisku odpadów komunalnych w Sierakówku gmina
Połajewo wraz z połączeniem dwóch studni odgazowujących.
15. Wykonanie przyłącza kolektora zbiorczego gazu składowiskowego do modułu przetwarzania gazu.
16. Wykonanie 4 lokalnych pochodni do spalania biogazu wraz z montażem, instrukcją obsługi, atestami
materiałowymi oraz wdrożeniem na składowisku w Lipiu Śląskim.
17. Wykonanie lokalnej pochodni do spalania biogazu na składowisku w Rozwarzynie.

2011
1.

Ekspertyza dotycząca sposobu zagospodarowania gazu składowiskowego na składowisku w Wołowie.

2.

Budowa ujęć gazu wysypiskowego wraz ze stacją ssaw i automatyczną pochodnią spalania w Zakładzie Odzysku
Odpadów w Sianowie ul. Łubuszan 80.

3.

Ekspertyza dotycząca sposobu zagospodarowania gazu składowiskowego na kwaterze nr II Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Zoniówka w Zakopanem.

4.

Ekspertyza dotycząca sposobu zagospodarowania gazu składowiskowego na składowisku odpadów komunalnych
w Tworkowie.

5.

Badania zasobności gazowej składowiska odpadów komunalnych w Drzeńsku Małym, m. Gubin.

6.

Budowa instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Mirowie, gmina Rymań.

7.

Wykonanie 2 lokalnych pochodni zabudowanych na istniejących studniach wraz z ich zabudowaniem, instrukcją
obsługi, atestami materiałowymi oraz wdrożeniem na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Mianowicach.

8.

Wykonanie 2 pochodni biogazowych wraz z montażem, instrukcją obsługi i atestami materiałowymi
na składowisku odpadów w Międzybłociu.

9.

Wykonanie lokalnych pochodni wraz z instrukcją obsługi, atestami materiałowymi i wdrożeniem na składowisku
odpadów w Trzebini.

10. Wykonanie 2 pochodni biogazowych wraz z montażem oraz instrukcją obsługi, atestami materiałowymi
i przenośną zapalarką na składowisku odpadów w Krośniewicach.
11. Wykonanie 2 pochodni biogazowych wraz z montażem oraz instrukcją obsługi, atestami materiałowymi
i wdrożeniem na składowisku odpadów w Wołowie.
12. Wykonanie 4 osłon do podnoszenia studni odgazowujących na składowisku odpadów w Zofiowie.
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13. Wykonanie 3 pochodni biogazowych wraz z zabudowaniem, instrukcją obsługi, atestami materiałowymi
i wdrożeniem na składowisku odpadów w Grabownie Wielkim.
14. Wykonanie pochodni lokalnej na studni odgazowującej na składowisku odpadów komunalnych w Odrzywole.
15. Wykonanie, montaż i uruchomienie 4 pochodni do spalania gazu składowiskowego wraz z instrukcją obsługi,
przeszkoleniem załogi i atestami materiałowymi na składowisku odpadów w Zakopanem.
16. Wykonanie mobilnej pochodni odgazowującej wraz z montażem, instrukcją obsługi i atestami materiałowymi
na składowisku odpadów w Tworkowie.
17. Ekspertyza dotycząca sposobu odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Guzowicach, gmina
Cieszków.
18. Wykonanie dwóch studni odgazowujących i mobilnej pochodni gazowej, zabudowanej na studni odgazowującej
na składowisku odpadów komunalnych w Guzowicach, gmina Cieszków.
19. Ekspertyza dotycząca sposobu rozwiązania odgazowania składowiska odpadów komunalnych w m. Guzów,
gmina Orońsko.
20. Wykonanie instalacji do odgazowania na składowisku odpadów komunalnych w m. Guzów, gmina Orońsko,
tj. budowa dwóch studni odgazowujących oraz jednej pochodni „przenośnej” wraz z instrukcją obsługi i atestami
materiałowymi.
21. Sprawozdanie z badania gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych
przy ulicy Piaskowej w Pyskowicach za rok 2011.
22. Wykonanie obudowy części nadziemnej dla pięciu studni odgazowujących oraz dwóch lokalnych pochodni
zabudowanych na istniejących studniach wraz z ich zabudowaniem, instrukcją obsługi, atestami materiałowymi
oraz wdrożeniem dla instalacji – kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Przemkowie.
23. Wykonanie

instalacji

odgazowania

pierwszej

kwatery

Miejskiego

Składowiska

Odpadów

w Kędzierzynie – Koźlu.
24. Wykonanie pochodni biogazowej wraz z dostawą, montażem, instrukcją obsługi i atestami materiałowymi
dla Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach.

2010
1.

Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza instalacji odgazowania składowiska w Zakładzie Odzysku
Odpadów w Sianowie.

2.

Wykonanie

ekspertyzy dotyczącej

możliwości

energetycznego

wykorzystania

gazu

składowiskowego

ze składowiska w Jankowicach oraz określającej sposób rozwiązania odgazowania składowiska.
3.

Wykonanie 4 lokalnych pochodni zabudowanych na istniejących studniach wraz z ich zabudowaniem, instrukcją
obsługi, atestami materiałowymi oraz wdrożeniem na składowisku odpadów w Jankowicach.

4.

Wykonanie, montaż i uruchomienie trzech pochodni lokalnych z palnikami dla spalania gazu wysypiskowego
na zrekultywowanej części składowiska odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej.

5

Badania gazu składowiskowego na składowisku w Lipiu Śląskim.

6.

Badania emisji i składu gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej
w Pyskowicach.
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7.

Przegląd techniczny instalacji odprowadzających gaz wraz ze sprawdzaniem ich szczelności na zrekultywowanym
składowisku odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach.

8.

Dostawa i montaż 5 pochodni lokalnych na składowisku w Czarnym Borze.

9.

Wykonanie 3 lokalnych pochodni zabudowanych na istniejących studniach wraz z ich zabudowaniem, instrukcją
obsługi, atestami materiałowymi oraz wdrożeniem na składowisku odpadów w Linowcu, gmina Starogard
Gdański.

2009
1.

Opracowanie projektu zamknięcia Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „LIPÓWKA 1”.

2.

Wykonanie biernego odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Julkowie.

3.

Wykonanie i montaż 9 szt. pochodni lokalnych do odgazowania składowiska odpadów w Nisku.

4.

Wykonanie i montaż 5 palników (pochodni) na studniach odgazowujących w składowisku odpadów w Woli
Kruszyńskiej.

5.

Odgazowanie składowiska kolidującego z łącznikiem węzła „Piekary” dla autostrady A1.

6.

Wykonanie biernego odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej.

7.

Prowadzenie eksploatacji i konserwacji instalacji do ujęcia gazu z zamkniętego składowiska odpadów
komunalnych przy ul. Leopolda w Katowicach.

8.

Sprawozdanie z badań gazu składowiskowego na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych w Nisku.

9.

Badania emisji i składu gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej
w Pyskowicach.

10. Przegląd techniczny instalacji odprowadzających gaz wraz ze sprawdzaniem ich szczelności na zrekultywowanym
składowisku odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach.
11. Badania gazu składowiskowego na składowisku w Lipiu Śląskim.

2008
1.

Projekt budowlano – wykonawczy odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Nisku.

2.

Opracowanie projektu budowlanego modernizacji odgazowania Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka
1” oraz realizacja prac wynikających z opracowania.

3.

Modernizacja odgazowania Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka 1”.

4.

Koncepcja zasilania wraz z bilansem energetycznym i wnioskiem do zakładu energetycznego o warunkach
zasilania dla planowanej inwestycji pn.:„Projekt zasilania w energię elektryczną nowego źródła zasilania
dla składowiska „Lipówka 1”.

5.

Opracowanie technicznej koncepcji zamknięcia kwatery pierwszej (technicznego sposobu zamknięcia
składowiska) oraz harmonogramu działań związanych z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych
w Katowicach przy ul. Żwirowej.

6.

Projekt zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w Piekarach Śląskich przy ul. 1-go Maja.

7.

Opracowanie programu dostosowania składowiska odpadów komunalnych w Koniecpolu do obowiązujących
przepisów ochrony środowiska.
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8.

Wykonanie odgazowania kwatery 7 i 8 składowiska odpadów komunalnych w Kozodrzy gmina Ostrów.

9.

Wykonanie na byłym składowisku odpadów komunalnych przy ul. Leopolda

w Katowicach 8 lokalnych

kominków – pochodni.
10. Wykonanie trzynastu stalowych pochodni lokalnych, ich montaż i uruchomienie na składowisku odpadów
komunalnych w Tczewie.
11. Badania emisji i składu gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej
w Pyskowicach.
12. Przegląd techniczny instalacji odprowadzających gaz wraz ze sprawdzaniem ich szczelności na zrekultywowanym
składowisku odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach.
13. Wykonanie pomiarów gazu wysypiskowego na składowisku Lipówka 1 w Dąbrowie Górniczej.
14. Badanie gazu wysypiskowego na składowisku odpadów komunalnych w Koniecpolu.

2007
1.

Wykonanie ekspertyzy możliwości energetycznej utylizacji gazu wysypiskowego dla składowiska odpadów
komunalnych w Stalowej Woli.

2.

Wariantowa

koncepcja

rozwiązania

problemu likwidacji wysypiska pod łącznicami węzła Piekary

przy autostradzie A1.
3.

Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego zabezpieczenia na instalacji zapalającej gaz na składowisku Odpadów
Komunalnych w Katowicach przy ulicy Żwirowej.

4.

Podłączenie nowych studni do kolektora zbiorczego i pochodni na Wysypisku Odpadów ITOŚ w Lipiu Śląskim.

5.

Przystosowanie instalacji do wymuszonego przepływu gazu na Wysypisku Odpadów ITOŚ w Lipiu Śląskim.

6.

Wykonanie modernizacji systemu odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Wojkowicach przy ul. Długosza 27.

7.

Badania emisji i składu gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej
w Pyskowicach.

8.

Przegląd techniczny instalacji odprowadzających gaz wraz ze sprawdzaniem ich szczelności na zrekultywowanym
składowisku odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach.

2006
1.

Projekt budowlany odgazowania kwatery 1-wszej składowiska odpadów komunalnych w Katowicach
przy ul. Żwirowej.

2.

Uaktualnienie projektu odgazowania kwatery 1-wszej składowiska odpadów komunalnych w Katowicach
przy ul. Żwirowej.

3.

Wykonanie instalacji biernego odgazowania kwatery pierwszej Składowiska Odpadów Komunalnych
w Katowicach przy ul. Żwirowej.

4.

Projekt budowlany odgazowania I-wszej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli.

5.

Poszerzenie zakresu wykonania instalacji odgazowania kwatery pierwszej składowiska odpadów komunalnych
w Stalowej Woli wraz ze spalaniem biogazu w pochodni.
26

EKO-EKSPERT S.C., KATOWICE – WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZREALIZOWANYCH PRAC

6.

Wykonanie instalacji odgazowania kwatery pierwszej składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli
wraz ze spalaniem biogazu w pochodni.

7.

Projekt budowlany odgazowania zamkniętej części składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli.

8.

Odgazowanie zamkniętej części składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli.

9.

Prowadzenie eksploatacji i konserwacji instalacji do ujęcia gazu z zamkniętego składowiska odpadów
komunalnych przy ul. Leopolda w Katowicach.

10. Projekt budowlany odgazowania oraz instrukcja eksploatacji składowiska odpadów odpadów komunalnych
„Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.
11. Kompleksowe wykonanie odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „CofincoPoland” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju.
12. Wykonanie i montaż 4 lokalnych pochodni na studniach odgazowujących dla Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Chrzanowie.
13. Badania emisji i składu gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej
w Pyskowicach.
14. Przegląd techniczny instalacji odprowadzających gaz wraz ze sprawdzaniem ich szczelności na zrekultywowanym
składowisku odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach.

2005
1.

Ekspertyza dotycząca sposobu odgazowania pierwszej kwatery sektora I Składowiska Odpadów Komunalnych
w Katowicach przy ul. Żwirowej.

2.

Wykonanie studni odgazowującej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Katowicach przy ul. Żwirowej.

3.

Kompleksowe wykonanie pochodni zbiorczej do spalania gazu

wysypiskowego na byłym składowisku

przy ul. Leopolda w Katowicach.
4.

Kompleksowe wykonanie odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Wojkowicach przy ulicy Długosza 27.

5.

Kompleksowe odgazowanie składowiska wraz z pochodnią zbiorczą do spalania gazu wysypiskowego
na składowisku odpadów firmy Landeco w Siemianowicach Śląskich.

6.

Kompleksowe wykonanie odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu
Śląskim.

7.

Badania emisji i składu gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów przy ul. Piaskowej
w Pyskowicach.

8.

Przegląd techniczny instalacji odprowadzających gaz wraz ze sprawdzaniem ich szczelności na zrekultywowanym
składowisku odpadów przy ul. Piaskowej w Pyskowicach.

2004
1. Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów firmy „Landeco” w Siemianowicach Śl.
2. Badanie gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych przy ulicy Piaskowej
w Pyskowicach.
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2003
1.

Aneks do Instrukcji eksploatacji składowiska odpadów firmy „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.

2.

Badanie gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych przy ulicy Piaskowej
w Pyskowicach.

3.

Instrukcja technologiczno-ruchowa dla składowiska „Landeco” w Siemianowicach Śląskich.

4.

Wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalń, projekt PHARE & Danish Environmental Protection Agency,
2001-2003.

2002
1.

Badanie gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych przy ulicy Piaskowej
w Pyskowicach.

2.

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów firmy „Landeco” Siemianowice Śl.

3.

Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów firmy „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.

4.

Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych „LANDECO” w Siemianowicach Śl.

2001
1.

Badania gazu wysypiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych przy ul. Piaskowej
w Pyskowicach.

2.

Opróbowanie gazowe składowiska odpadów komunalnych w Pyskowicach.

2000
1.

Projekt ujęcia gazu składowiskowego w Tychach w ramach programu pomocowego rządu Holandii –
(1998-2000).

1999
1.

Opróbowanie gazowe składowiska odpadów komunalnych w Pyskowicach.

2.

Opróbowanie gazowe składowiska odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.

1998
1.

Badania gazu wysypiskowego z wysypiska odpadów komunalnych „Gogołowa”.

2.

Koncepcja programowa odgazowania wysypiska w Tychach i jego utylizacji razem z biogazem z oczyszczalni
ścieków.
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1993 – 1997
1.

Wykonanie szczegółowych pomiarów gazu wysypiskowego na obszarze niekontrolowanego wysypiska odpadów
komunalnych w Rudzie Śląskiej.

2.

Pomiary dla określenia zasobu gazu wysypiskowego i zasad eksploatacji na terenie składowiska odpadów
komunalnych w Dąbrowie Górniczej.

3.

Projekt odgazowania i rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych miasta Jastrzębie,
w gminie Mszana.

4.

Projekt i realizacja odgazowania składowiska odpadów komunalnych w Bielsku-Białej.

5.

Ekspertyza dotycząca ujęcia i utylizacji gazu ze składowiska odpadów komunalnych w Dąbrowie Górniczej.
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V.

BUDOWA, ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW.

2011
1.

Zamknięcie oraz rekultywacja techniczna i biologiczna 1-wszej kwatery składowiska odpadów komunalnych
przy ul. Żwirowej w Katowicach.

2010

1.

Budowa drugiej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Lipiu Śląskim.

VI.

PRACE HYDROGEOLOGICZNE.

2015
1.

Raport z badań monitoringowych dla określenia wpływu składowiska odpadów komunalnych firmy „Landeco”
na wody podziemne i powierzchniowe w Siemianowicach Śląskich w 2014 r.

2.

Raport z badań monitoringowych dla określenia wpływu składowiska odpadów komunalnych firmy
„Cofinco-Poland” na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r.

2014
1.

Raport z badań monitoringowych dla określenia wpływu składowiska odpadów komunalnych firmy „Landeco”
na wody podziemne i powierzchniowe w Siemianowicach Śląskich w 2013 r.

2.

Raport z badań monitoringowych dla określenia wpływu składowiska odpadów komunalnych firmy
„Cofinco-Poland” na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych w Jastrzębiu Zdroju w 2013 r.

3.

Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne podłoża terenu działek 891/1 i 1657/1
położonych częściowo w granicach kamieniołomu po eksploatacji wapieni i margli złoża „Wiek” w Ogrodzieńcu.
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2013
1.

Raport z pracy ujęcia Żory – Rój składającego się z 2 studni wierconych S-1 i S-1a, ujmujących wody podziemne
z utworów czwartorzędu.

2.

Raport z badań monitoringowych wód dla określenia wpływu na wody podziemne i powierzchniowe składowiska
odpadów komunalnych firmy Landeco w Siemianowicach Śląskich w 2012 r.

3.

Raport z badań monitoringowych dla określenia wpływu składowiska odpadów komunalnych firmy
Cofinco-Poland na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych w Jastrzębiu Zdroju w 2012 r.

2012
1.

Raport z badań monitoringowych prowadzonych dla określenia wpływu na wody podziemne i powierzchniowe
składowiska odpadów komunalnych firmy Landeco w Siemianowicach Śląskich w 2011 r.

2.

Raport z badań monitoringowych wód dla określenia wpływu na środowisko wód składowiska odpadów
komunalnych firmy Cofinco-Poland w Jastrzębiu Zdroju w 2011 r.

2011

1.

Raport z badań monitoringowych wód dla określenia wpływu na wody podziemne i powierzchniowe składowiska
odpadów komunalnych firmy Landeco w Siemianowicach Śląskich w 2010 r.

2.

Raport z badań monitoringowych wód dla określenia wpływu na środowisko wód składowiska odpadów
komunalnych firmy Cofinco-Poland w Jastrzębiu Zdroju w 2010 r.

2010

1.

Raport z badań monitoringowych wód dla określenia wpływu na wody podziemne i powierzchniowe składowiska
odpadów komunalnych firmy Cofinco-Poland w Jastrzębiu Zdroju w 2009 r.

2.

Raport z badań monitoringowych wód dla określenia wpływu na wody podziemne i powierzchniowe składowiska
odpadów komunalnych firmy Landeco w Siemianowicach Śląskich w 2009 r.

2009
1.

Raport z badań monitoringowych wód odciekowych, podziemnych i powierzchniowych pobranych z i w rejonie
składowiska odpadów komunalnych firmy „LANDECO” w Siemianowicach Śląskich, wykonanych w 2008 r.

2.

Raport z badań monitoringowych dla określenia wpływu na wody podziemne i powierzchniowe odcieków
ze składowiska odpadów komunalnych firmy „COFINCO-POLAND” Jastrzębiu Zdroju przeprowadzonych
w 2008 r.
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3.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne podłoża terenu przeznaczonego pod budowę sektora IV
składowiska odpadów komunalnych firmy Cofinco – Poland w Jastrzębiu Zdroju.

2008
1.

Raport z badań monitoringowych za rok 2007 w celu określenia wpływu na wody podziemne składowiska
odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.

2.

Raport z badań monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych oraz wód odciekowych
dla Składowiska Odpadów Komunalnych „Landeco”.

3.

Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Landeco” w Siemianowicach Śląskich.

2007
1.

Raport z badań monitoringowych za rok 2006 w celu określenia wpływu na wody podziemne składowiska
odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.

2.

Raport z badań monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych oraz wód odciekowych
dla Składowiska Odpadów Komunalnych „Landeco” (badania wód z 2006r.).

3.

Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych przy ul. Hutniczej 8
w Katowicach.

4.

Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczanych w oczyszczalni „Ornontowice –
Południe” w Ornontowicach oraz ścieków deszczowych

2006
1.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne podłoża terenu objętego przebudową koryta rzeki
Pszczynki na odcinku 41+035 km – 44+720 km w Krzyżowicach, gm. Pawłowice i w Jastrzębiu Zdroju.

2005
1.

Raport z badań monitoringowych za rok 2004 w celu określenia wpływu na wody podziemne składowiska
odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.

2.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne terenu przeznaczonego pod rozbudowę istniejącego
składowiska odpadów „Landeco” o sektor IV i V przy ul. Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich.

3.

Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża
terenu objętego przebudową koryta rzeki Pszczynki na odcinku 41+035 ÷ 44+720 km w Krzyżowicach,
gm. Pawłowice i w Jastrzębiu Zdroju-Szeroka.

4.

Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego na terenie wysypiska śmieci w Bielsku-Białej Lipnik.

5.

Określenie natężenia deszczu miarodajnego o zadanym czasie trwania i określonym prawdopodobieństwie
przewyższenia dal Sosnowca.
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2004
1.

Prognoza dopływów wód dołowych do projektowanych chodników wodnych na poziomie 865 m
KWK „Wesoła”.

2.

Opinia o możliwości dostosowania istniejącej sieci monitoringu wód podziemnych do zgodności z wymogami
obowiązujących przepisów.

2003
1.

Opinia techniczna określająca zakres monitoringu składowiska przy ulicy Żwirowej w Katowicach zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2002r.

2002
1.

Sprawozdanie z badań własności fizyko-mechanicznych gruntów budujących obwałowania osadników 02 i 03
w zlikwidowanej Kopalni „Moszczenica”.

2.

Raport z badań monitoringowych za rok 2001 w celu określenia wpływu na wody podziemne wysypiska odpadów
komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.

3.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenie KWK „Zofiówka”
w Jastrzębiu Zdroju pn.: „Przebudowa obiegu wodnego i sposobu odwadniania węgla Zakładu Przeróbki
Mechanicznej Węgla” – Uzupełnienie.

4.

Opinia hydrogeologiczna dotycząca podłoża projektowanego składowiska odpadów komunalnych w BielskuBiałej.

5.

Opinia hydrogeologiczna dotycząca podłoża projektowanego składowiska odpadów komunalnych w BielskuBiałej.

6.

Opinia geologiczna dotycząca wód dołowych w zlikwidowanej Kopalni „Moszczenica”.

7.

Opinia geologiczna dotycząca osadników wód dołowych w zlikwidowanej Kopalni „Moszczenica”.

8.

Opinia geologiczna dot.: osadników wód dołowych w zlikwidowanej Kopalni „Moszczenica”.

9.

Aneks do „Sprawozdania rocznego z przebiegu prac remediacyjnych środowiska gruntowo – wodnego
przeprowadzonych w okresie kwiecień – październik 2001 na terenie Bazy Magazynowej ZPN PKN „Orlen” S.A.
w Katowicach – Ligocie przy ulicy Piotrowickiej”.

10. Aneks do „Raportu rocznego o stanie zagrożenia wód podziemnych spowodowanych zanieczyszczeniem
środowiska gruntowo – wodnego na terenie Bazy Magazynowej ZPN PKN „Orlen” S.A. w Katowicach –Ligocie
przy ulicy Piotrowickiej”.
11. Aneks do „Dokumentacji geologicznej z wykonania sieci otworów eksploatacyjnych oraz z przebiegu prac
remediacyjnych środowiska gruntowo – wodnego na terenie ZPN 1 PKN „Orlen” S.A. w Katowicach – Ligocie
przy ulicy Piotrowickiej.
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12. Likwidacja zalewisk na terenach zakłóconych wpływami eksploatacji górniczej w zlewni potoku Hynek –
Uproszczony projekt tymczasowej przepompowni wody opadowej i gruntowej przy ul. Wiosennej w Jastrzębiu
Zdroju.

2001
1.

Raport roczny o stanie zagrożenia wód podziemnych spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska gruntowowodnego na terenie Bazy Magazynowej nr 42 ZPN PKN „ORLEN” S.A. w Katowicach Ligocie.

2.

Sprawozdanie roczne z przebiegu prac remediacyjnych środowiska gruntowo-wodnego przeprowadzonych
w okresie: kwiecień – październik 2001 r. na terenie Bazy Magazynowej nr 42 ZPN PKN „ORLEN” S.A.
w Katowicach-Ligocie przy ulicy Piotrowickiej.

3.

Monitoring wód podziemnych i wód drenażowych pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych
przy ulicy Żwirowej w Katowicach.

4.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne terenu przeznaczonego pod rozbudowę istniejącego
składowiska odpadów komunalnych „Landeco” o sektor III przy ul. Zwycięstwa w Siemianowicach Śl.

2000
1.

Raport za rok 1999 z badań monitoringowych w celu określenia wpływu na wody podziemne wysypiska odpadów
komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.

2.

Projekt prac geologicznych na odwiercenie piezometru P-1 wraz z harmonogramem lokalnego monitoringu wód
podziemnych w podłożu składowiska odpadów zlokalizowanych przy II kompleksie Huty Metali Nieżelaznych
„Szopienice” S.A. w Katowicach.

3.

Projekt prac geologicznych dla Stacji Paliw Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Kłomnicach.

4.

Dokumentacja sprawozdawcza z wykonania piezometru P-1 dla składowiska zlokalizowanego przy II kompleksie
Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w Katowicach.

5.

Dokumentacja sprawozdawcza wraz z harmonogramem obserwacji dla utworzenia monitoringu lokalnego wód
z utworów czwartorzędowych i kredowych w rejonie stacji paliw PKN S.A. w Kłomnicach.

6.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne terenu zalewiska w dolinie kanału Branickiego w Suszcu.

7.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne podłoża terenu lokalizacji instalacji do przemysłowego
wykorzystania popiołów lotnych na obszarze Zakładu Górniczego KWK „Chwałowice” w Rybniku.

8.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne oraz zasięg skażenia gruntów i wód podziemnych
produktami ropopochodnymi w rejonie stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Kłomnicach.

9.

Dokumentacja geologiczna z wykonania sieci otworów eksploatacyjnych oraz przebiegu prac remediacyjnych
środowiska gruntowo-wodnego prowadzonych w 2000 roku na terenie ZPN Nr 1 PKN ORLEN S.A.
w Katowicach Ligocie.
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1999
1.

Projekt techniczny odprowadzania w okresie budowy wód deszczowych z kwater 2,3,4 składowiska odpadów
komunalnych przy ulicy Żwirowej w Katowicach.

2.

Projekt prac geologicznych dla rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego terenu Zakładu Produktów
Naftowych nr 1 przy ulicy Piotrowickiej w Katowicach-Ligocie.

3.

Dokumentacja sprawozdawcza z wykonania piezometrów wokół składowiska odpadów komunalnych
w Katowicach przy ulicy Żwirowej wraz z harmonogramem obserwacji monitoringowych wód podziemnych
i wód drenażowych.

4.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne terenu Zakładu Produktów Naftowych nr 1 przy ulicy
Piotrowickiej w Katowicach-Ligocie.

1998
1.

Projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków hydrogeologicznych oraz budowy sieci monitoringu
lokalnego na terenie Zakładu Gospodarki Produktami Naftowymi nr 1 przy ulicy Piotrowickiej w Katowicach
Ligocie.

2.

Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych i stanu ekologicznego podłoża
gruntowo-wodnego terenu przeznaczonego pod budowę składowiska Huty „Pokój” w Rudzie Śl.

3.

Projekt prac geologicznych dla rozpoznania oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne składowiska odpadów
Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w Katowicach-Szopienicach.

4.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne terenu przeznaczonego pod budowę sektora II składowiska
odpadów komunalnych i Zakładu Obróbki Odpadów firmy „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.

5.

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne rejonu lokalizacji składowiska odpadów komunalnych
w Jaworznie-Ciężkowicach, w związku z projektowaną rekultywacją.

1993 – 1997
1.

Projekt, badania i dokumentacja hydrogeologiczna dla projektowanej Stacji Paliw w Suszcu (1996).

2.

Projekt, badania i dokumentacja hydrogeologiczna dla istniejącej Stacji Paliw „BASIA” w Jastrzębiu Zdroju
(1996).

3.

Projekt monitoringu lokalnego wód na terenie składowiska odpadów komunalnych dla COFINCO S.A.
w Jastrzębiu Zdroju (1995).

4.

Projekt monitoringu lokalnego wód dla obszaru górniczego KWK „Pniówek” (1995).

5.

Badanie chemizmu wód dla KWK „Pniówek” (1995).

6.

Projekt, badania i dokumentacja hydrogeologiczna dla projektowanego składowiska odpadów przemysłowych
w Bielsku-Białej (1994).

7.

Projekt, badania i dokumentacja hydrogeologiczna dla projektowanego składowiska odpadów komunalnych
dla zespołu gmin w Wielowsi (1993).
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8.

Projekt, badania i dokumentacja hydrogeologiczna dla projektowanego składowiska odpadów komunalnych
w gminie Toszek (1993).

VII.

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

2014
1. Załącznik do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów w KW S.A. KWK „Chwałowice”.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie w procesie odzysku odpadów energetycznych w podziemnych
wyrobiskach górniczych KWK „Kazimierz – Juliusz” Sp. z o.o. w Sosnowcu.

2013
1.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej
kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów pochodzących z sortowni zmieszanych
odpadów komunalnych o instalację do intensywnej stabilizacji tlenowej w bioreaktorach w systemie zamkniętym
dla firmy „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dębina 36.

2.

Raport z badań dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bądź powstania innych szkód oraz możliwości
rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia terenu w rejonie ulic Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach.

2012
1.

Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków ze składowiska odpadów komunalnych przy ul. Naftowej 7
w Kędzierzynie – Koźlu do urządzeń kanalizacyjnych.

2.

Raport oddziaływania na środowisko. Budowa kwatery 3 – ciej I – go sektora składowiska odpadów
komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach oraz zamknięcie sektora I – go wraz z podniesieniem rzędnej
składowania.

3.

Operat wodnoprawny „Nawodnienie zieleni na Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany”.

2011
1.

Określenie optymalnych parametrów technicznych pod względem ilości emitowanych zanieczyszczeń
dla nowego trzonu stalowego komina usytuowanego przy ul. Maszewskiej 18 w Goleniowie.

2.

Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków ze składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej 2
w Katowicach.

3.

Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków z Zakładu Utylizacji Odpadów przy ul. Hutniczej 8
w Katowicach.

4.

Program gospodarowania odpadami wydobywczymi w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Chwałowice”.
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2010
1.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Lipiu Śląskim, gmina Pawonków.

2.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Instalacja odgazowania składowiska odpadów
komunalnych w Sianowie”.

3.

Zgłoszenie instalacji do eksploatacji. Zakład Handlowo-Usługowy „Auto Serwis” Szymczyna Andrzej, Dąbrowa
Górnicza, ul. Tworzeń.

4.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Blacharstwa Samochodowego „Astromobil” Paliwoda
Krzysztof zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Kolejowej 57.

5.

Zgłoszenie instalacji do eksploatacji. Blacharstwo - Lakiernictwo Samochodowe „Astromobil” Paliwoda
Krzysztof, Katowice, ul. Kolejowa 57.

6.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla kontynuacji budowy istniejącego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju. Kwatera-sektor IV. Etap I.

2009
1.

Raport z badań gazu składowiskowego dla składowiska odpadów komunalnych w Radoszewnicy gmina
Koniecpol – I kwartał.

2.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – budowa kwater nr 2 i 3 składowiska odpadów
komunalnych w Lipiu Śląskim.

3.

Raport oddziaływania na środowisko. Budowa II-etapu Zakładu Obróbki Odpadów będącego elementem Zakładu
składowania i utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Landeco” w Siemianowicach Śląskich
przy ul. Zwycięstwa 4. Rozwiązania projektowe.

4.

Raport oddziaływania na środowisko. Budowa Zakładu Obróbki Odpadów firmy Cofinco – Poland
i kontynuacja budowy istniejącego składowiska odpadów w Jastrzębiu Zdroju o kwaterę – sektor IV.

5.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
„Landeco” w Siemianowicach Śląskich, kwatera – sektor V.

6.

Raport oddziaływania na środowisko. Zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części
Katowic poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne.

2008
1.

Raport o stanie i zagrożeniu wód podziemnych dla zwałowiska odpadów poprodukcyjnych Huty Metali
Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w Katowicach.

2.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zamknięcia i zagospodarowania
terenu wyeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. 1-go Maja w zakresie kolizji
z projektowanym węzłem autostrady A1 w Piekarach Śl.”.

3.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Modernizacja ZPMW KWK „Zofiówka” w celu
zwiększenia zdolności produkcyjnej do 17 tyś. ton na dobę netto.
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4.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Koncepcja modernizacji ZWIOM – selektywne
kruszenie sortymentów grubych i ZWIOM- wydzielenie klasy 6 – 25 mm w ZG Sobieski Południowego
Koncernu Węglowego S.A.”.

5.

Wyniki okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne „Landeco”.

6.

Wyniki okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne „Cofinco-Poland”.

7.

Raport oddziaływania na środowisko. Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne „Landeco” w Siemianowicach Śląskich o kwaterę – sektor V. Rozwiązania projektowe.

2007
1.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: modernizacja technologii wzbogacania klas drobnych
w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Jankowice” w Rybniku.

2.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącego zakładu uboju trzody
chlewnej w Jastrzębiu Zdroju.

3.

Wniosek o wydanie zmiany do pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne „Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.

2006
1.

Raport oddziaływania na środowisko odgazowania składowiska w tym pochodni zbiorczej do spalania gazu
wysypiskowego na składowisku w Wojkowicach - rozwiązania projektowe.

2.

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu studnią głębinową S-5
w Golasowicach, gm. Pawłowice, pow. Pszczyński.

3.

Raport oddziaływania na środowisko warsztatu mechanicznego remontu samochodów zlokalizowanego
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tworzeń 70.

4.

Raport oddziaływania na środowisko warsztatu mechanicznego remontu samochodów zlokalizowanego
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Gwardii Ludowej 155A.

5.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji Syntezy Chemicznej Chlorfenwinfosu
zlokalizowanej na terenie Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” S.A. w Jaworznie.

6.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
„Landeco” w Siemianowicach Śląskich.

7.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. zlokalizowanej
w Katowicach przy ul. Ks. Mjr K. Woźniaka 12c.

8.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa estakady zwałowej dla miału surowego
na terenie KWK „Chwałowice” w Rybniku.

9.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: przebudowa oczyszczalni ścieków Krzyżowicach.

10. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zakład Zbierania i Przetwarzania Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i Elektronicznego na terenie firmy „HALLER” S.A. w Katowicach.
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2005
1.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Raciborzu
przy ul. Studziennej 3 należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju.

2.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Radlińskiej 72 należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju.

3.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Żorach
przy ul. Pszczyńskiej 54 należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu Zdroju.

4.

Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Likwidacja szkód górniczych poprzez odwodnienie
terenu w obrębie ulicy Szadoka”.

5.

Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: Likwidacja szkód górniczych w rejonie rzeki Pszczynki
przy uwzględnieniu docelowej eksploatacji górniczej KWK „Borynia” – zadanie I.

6.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
„Cofinco-Poland” w Jastrzębiu Zdroju.

7.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Zabudowa linii krystalizacji siarczanu sodu oraz pieca
do przetopu odsiarczonej pasty ołowiowej w Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego „Baterpol”
Sp. z o. o. zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 109.

8.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: rozbudowa estakady zwałowej dla miału surowego
na terenie KWK „Chwałowice” w Rybniku.

9.

Operat wodnoprawny na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z odwodnienia placu wokół budynku Sądu
Rejonowego w Sosnowcu i na wprowadzenie wód deszczowych tym wylotem do rzeki Przemszy.

10. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. zlokalizowanej
w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23.
11. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. zlokalizowanej
w Rydułtowach przy ul. Adama Mickiewicza 21.

2004
1.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
„Landeco” w Siemianowicach Śląskich.

2.

Załącznik do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów w Kompanii Węglowej S.A. KWK „Chwałowice”.

3.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: modernizacja Obiektu Kompleksowego 1.01 –
selektywne wzbogacanie węgla typ 35.1 oraz zabudowa flotownika IZ 12 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej
Węgla KWK „Szczygłowice” w Knurowie.

4.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Uregulowanie stosunków wodnych na terenach
zakłóconych wpływami eksploatacji górniczej KWK „Borynia” w obrębie ulicy Powstańców Śląskich
w Jastrzębiu Zdroju oraz ulicy Wiejskiej w gminie Mszana.

5.

Materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
do powietrza – Ciepłownia „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu.
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6.

Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji przemysłowego
wykorzystania popiołów na terenie KWK „Chwałowice” w Rybniku – Rozwiązania projektowe. Aktualizacja.

7.

Raport oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę przedsięwzięcia pn.: rozbudowa
i modernizacja Stacji Paliw PKN „Orlen” S.A. zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Gliwickiej.

8.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Likwidacja szkód górniczych w rejonie rzeki Pszczynki
przy uwzględnieniu docelowej eksploatacji górniczej KWK „Borynia” –zadania I i II.

9.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Ubojnia zwierząt rzeźnych w Jastrzębiu Zdroju,
przy ulicy Cieszyńskiej 13”.

10. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla
wraz z budową zwałów węgla na terenie KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej”.
11. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Odlewnia Żeliwa „Krater” Sp. z o. o.
zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Złotej 191/195b.
12. Identyfikacja źródeł hałasu zlokalizowanych na terenie Zakładu Głównego KWK „Jankowice” w Rybniku,
mających wpływ na środowisko wraz z wyznaczeniem wymaganej skuteczności ich wytłumienia do poziomów
dopuszczalnych, określonych w decyzji Wojewody Śląskiego.
13. Raport oddziaływania na środowisko Warsztatu Mechanicznego Remontu Samochodów zlokalizowanego
w Dąbrowie Górniczej.

2003
1.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o.
zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Mostowej 2.

2.

Wpływ kotłowni Aresztu Śledczego w Bytomiu na stan zanieczyszczenia powietrza.

3.

Wpływ eksploatacji urządzeń nagłośniających lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w Mysłowicach
przy ul. Jastruna 2d na klimat akustyczny.

4.

Uproszczona inwentaryzacja kanalizacji ściekowej i projekt koncepcyjny jej rozdziału na kanalizacje sanitarną
i deszczową na terenie KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej – ANEKS.

5.

Raport z przeprowadzonych pomiarów hałasu przenikającego do środowiska po rozpoczęciu inwestycji pn.:
„Budowa obiektu budowlano-ziemnego do rzędnej +320 m n.p.m. na obszarze istniejącego zwałowiska
„Kościelniok” przy użyciu kamienia dołowego z bieżącej produkcji kopalni „Pniówek”.

6.

Raport z badań monitoringowych za rok 2002 w celu określenia wpływu na wody podziemne wysypiska odpadów
komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.

7.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia metodą
inną niż składowanie odpadów niebezpiecznych nagromadzonych w komorze żelbetowej K-1 zlokalizowanej
na Centralnym Składowisku Odpadów „Rudna Góra” Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” S.A.
w Jaworznie.

8.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: rozbudowa i modernizacja Stacji Paliw PKN „Orlen”
S.A. zlokalizowanej w Rybniku przy ulicy Gliwickiej.

9.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: rozbudowa i modernizacja Stacji Paliw PKN „Orlen”
S.A. zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej.
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10. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia PN.: rozbudowa i modernizacja Stacji Paliw PKN „Orlen”
S.A. zlokalizowanej w Wikłowie, gmina Kruszyna.
11. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów
w Zakładach Azotowych w Tarnowie –Mościcach S.A..”.
12. Raport Oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów
w „Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.” Rozwiązania projektowe.
13. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych na terenie Zakładu Utylizacji odpadów w Gorzowie Wielkopolskim.
14. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa zwałów na terenie KWK „Pokój” w Rudzie
Śląskiej.
15. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów
w Jastrzębiu Zdroju o sektor III – Rozwiązania projektowe.
16. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów
w Jastrzębiu Zdroju o sektor III – Rozwiązania projektowe.
17. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kotłowni parowej 6 t/h dla potrzeb hali
produkcyjnej CF GOMMA POLAND Sp. z o. o. w Częstochowie przy ul. Legionów 244 - Etap Decyzji
o pozwoleniu na budowę.
18. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kotłowni parowej dla potrzeb
hali produkcyjnej CF Gomma Poland Sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Legionów 244”.
19. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków z Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” S.A. w Jaworznie.
20. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni „Radzionków” w Bytomiu do potoku Seget.
21. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni „Bobrek” w Bytomiu do rowu Miechowskiego.
22. Aneks do Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: instalacja termicznego unieszkodliwiania
odpadów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. – Rozwiązania projektowe – Rewizja.

2002
1.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu: likwidacja zalewisk i uregulowanie stosunków wodnych na terenach zakłóconych
wpływami eksploatacji górniczej w zlewni potoku Hynek na obszarze górniczym K.W.K. ”Pniówek”.

2.

Raport oddziaływania na środowisko Zakładu Prefabrykacji i Produkcji Betonu Towarowego „RYSZARD”
zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Jamki.

3.

Raport oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych Stacji Paliw SHELL w Jastrzębiu Zdroju
przy ulicy Pszczyńskiej po zmianach w projekcie.

4.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zlokalizowanego w miejscowości „CZARNOLAS” gmina
Świdwin pn.: ZAKŁAD UTYLIZACYJNY „CZARNOLAS”.

5.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przebudowa Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania
Miału- modernizacja procesu technologicznego w Zakładzie Górniczo – Enetrgetycznym „Sobieski Jaworzno
III” w Jaworznie.

6.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów
w Zakładach Tworzyw Sztucznych NITRON S.A. w Krupskim Młynie.
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7.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych na terenie zakładu utylizacji odpadów w Gorzowie Wielkopolskim.

8.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: budowa stacji segregacji odpadów komunalnych etap I
w Czerwionce Leszczynach przy ulicy Polnej 6.

9.

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych etap
I w Czerwionce Leszczynach przy ul. Polnej 6- Rozwiązania projektowe.

10. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ”Modernizacja Nadszybia Szybu II KWK
„Chwałowice””.
11. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ”Instalacja termicznego unieszkodliwiania odpadów
w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.”.
12. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji pn. „Spalarnia odpadów problemowych i niebezpiecznych
o wydajności 300 kg/h”.
13. Raport oceny oddziaływania na środowisko modernizacji instalacji awaryjnego zasilania obiektu TP S.A.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów, w Siemianowicach Śl. przy ulicy Ligonia, w Katowicach przy ulicy
Sowińskiego.
14. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Stacja paliw płynnych i LPG zlokalizowanej
w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Armii Krajowej”.
15. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych „Cofinco” Poland w Jastrzębiu Zdroju.
16. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych „Landeco” w Siemianowicach Śl.
17. Operat wodnoprawny- odprowadzanie ścieków z Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” S.A. bazy
magazynowej nr 42 w Katowicach- Ligocie do rzeki Kłodnicy.
18. Operat wodnoprawny na budowę urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne i wody opadowe z terenu Zakładu
Przemysłowego „ERGOM POLAND” Sp. z o. o. w Sosnowcu-Dańdówce (2001). Aktualizacja operatu ochrony
powietrza dla Elektrociepłowni Anna w Pszowie.
19. Ocena wpływu obiektów i urządzeń Zakładu Głównego Ruch I KWK „Piast” w Bieruniu na poziom hałasu
w środowisku.
20. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w budynku biurowym
w Knurowie- Szczygłowicach przy ulicy Staszica 1.
21. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicy
Szpitalnej 8.
22. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Knurowie Wilczej.
23. Ekspertyza

oddziaływania

na

środowisko

urządzeń

klimatyzacyjnych

zlokalizowanych

w

budynku

urządzeń

klimatyzacyjnych

zlokalizowanych

w

budynku

wolnostojącym w Knurowie przy ulicy Witosa 8.
24. Ekspertyza

oddziaływania

na

środowisko

Telekomunikacji w Siemianowicach Śl. przy ulicy Ligonia.
25. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Żernicy przy ulicy
Szafranka 9.
26. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Dąbrówce Małej
przy ulicy 9- Maja.
27. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Zawierciu przy ulicy
Piłsudskiego.
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28. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Mierzecicach
przy ulicy Wolności.
29. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Katowicach na osiedlu
Paderewskiego.
30. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Jaworznie- Osiedle
Stałe.
31. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Jaworznie- Jeleniu.
32. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Jaworznie Szczakowej.
33. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Jaworznie
Ciężkowicach.
34. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Jaworznie Byczynie.
35. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Jaworznie Centrum.
36. Ekspertyza oddziaływania na środowisko urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w Bytomiu przy
ul. Piekarskiej.
37. Ekspertyza oddziaływania na środowisko nowo instalowanego agregatu prądotwórczego w obiekcie WCT
w Katowicach przy ulicy Francuskiej 101.
38. Ekspertyza oddziaływania na środowisko nowo instalowanego agregatu prądotwórczego zlokalizowanego
w budynku wolnostojącym w Knurowie przy ul. Witosa.

2001
1.

Wpływ hałasu zmodernizowanych obiektów ZGE KWK „Sobieski” Jaworzno III oraz oddziaływanie
na powietrze.

2.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla Zakładu Wielobranżowego „ELBIT” w Czeladzi przy ul. 3 Kwietnia.

3.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych w Gminie Choszczno.

4.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla Kotłowni „Rymer” w Rybniku Niedobczycach.

5.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla Kotłowni „Jedłownik” w Wodzisławiu Śląskim.

6.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla Kotłowni „Jankowice” w gminie Marklowice.

7.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla Elektrociepłowni „Chwałowice” w Rybniku Chwałowicach.

8.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla Elektrociepłowni „Anna” w Pszowie.

9.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla Ciepłowni „Jankowice” w Rybniku Jankowicach.

10. Studium zanieczyszczenia powietrza dla Ciepłowni „Ignacy” w Rybniku Niewiadom.
11. Studium zanieczyszczenia powietrza dla Ciepłowni „1 Maja” w Wodzisławiu Śląskim.
12. Studium uciążliwości hałasowej dla KWK „Pniówek” w Pawłowicach.
13. Studium uciążliwości hałasowej dla zwałowiska odpadów górniczych „Kościelniok” w Pawłowicach i Jastrzębiu
Zdroju.
14. Raport z badań monitoringowych za rok 2000 w celu określenia wpływu na wody podziemne wysypiska odpadów
komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.
15. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenie KWK „Zofiówka”
w Jastrzębiu Zdroju pn.: „Przebudowa obiegu wodnego i sposobu odwadniania węgla Zakładu Przeróbki
Mechanicznej Węgla”.
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16. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zlokalizowanego w miejscowości Woszczyce gmina
Orzesze pn.: ”Budowa pasów włączenia i wyłączenia z DK 81 w Orzeszu – Woszczycach dla projektowanej stacji
paliw.
17. Raport oddziaływania na środowisko przebudowy osadników wód dołowych KWK „JAS-MOS” Ruch
„Moszczenica” – dostosowanie do systemu ochrony hydrotechnicznej Górnej Odry i cieków lokalnych.
18. Raport oddziaływania na środowisko projektowanej kontenerowej stacji paliw na terenie składowiska odpadów
komunalnych w Katowicach przy ul. Żwirowej.
19. Raport oddziaływania na środowisko projektowanej Bębnowej Wytwórni Mas Bitumicznych WMBB-30
zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Lokalnej – raport rozwiązań projektowych.
20. Raport oddziaływania na środowisko projektowanego Zakładu Produkcji i Konfekcjonowania Odczynników
Chemicznych w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego.
21. Raport oddziaływania na środowisko półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych, zlokalizowanej
w Jaworznie na terenie Zakładów Chemicznych „ORGANIKA – AZOT” S.A. (2001).
22. Studium zanieczyszczenia powietrza dla firmy BATERPOL Sp. z o. o. w Świętochłowicach – ul. Chorzowska
109.
23. Raport oddziaływania na środowisko półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej
w Miłocicach Małych na terenie Zakładu Utylizacji.
24. Raport oddziaływania na środowisko modernizacji osadników wód dołowych KWK „JAS-MOS” Ruch
„Moszczenica” – dostosowanie do systemu ochrony hydrotechnicznej Górnej Odry i cieków lokalnych.
25. Raport oddziaływania na środowisko likwidacji zalewiska poeksploatacyjnego WN 16/80 (Sztynglowiec)
na obszarze górniczym KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju.
26. Raport oddziaływania na środowisko likwidacji KWK „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach.
27. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rekultywacji przy użyciu skały płonnej zalewiska
bezodpływowego „Potok Hynek-Leśna” – Pole Wschodnie na obszarze górniczym KWK „Pniówek”.
28. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie instalacji przemysłowego wykorzystania
popiołów na terenie KWK „Chwałowice” w Rybniku.
29. Przegląd ekologiczny Zakładu Wielobranżowego „Elbit” zlokalizowanego w Czeladzi przy ulicy 3 Kwietnia.
30. Przegląd ekologiczny Fabryki Szkła Zespolonego „Celt Tychy” S.A. zlokalizowanej w Tychach przy ulicy
Cielmickiej.
31. Opinia dotycząca oddziaływania na stan środowiska i ludzi urządzenia – szafy ulicznej 52C ze skonfigurowanym
systemem AnyMedia TM firmy Lucent Technologies zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 147 w Sosnowcu.

2000
1.

Wstępna ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcyjnego „MOTO
GLIWICE” Sp. z o. o. na terenie KSSE-PODSTREFA Gliwice przy ulicy Guttenberga.

2.

Wstępna ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcyjnego „Biuro I
Dom” Sp. z o. o. na terenie KSSE-PODSTREFA Gliwice przy ulicy Guttenberga.

3.

Wstępna ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcyjnego „INFO
3000” Sp. z o. o. na terenie KSSE-POSTREFA Gliwice przy ulicy Guttenberga.
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4.

Wstępna ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcyjnego
„SYSTEM-TYCHY” Sp. z o. o. na terenie KSSE-PODSTREFA Tychy przy ulicy Cielmickiej.

5.

Wstępna ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcyjnego
„TECHNO-TYCHY” Sp. z o. o. na terenie KSSE-PODSTREFA Tychy przy ulicy Cielmickiej.

6.

Studium zanieczyszczenia powietrza dla KWK „Pniówek”.

7.

Studium w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami dla „DBT Polska” Sp. z o. o. i „Prim” S.A.
zlokalizowanych w Mysłowicach przy ulicy Fabrycznej.

8.

Operat wodno-prawny na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody Zespołu Ciepłowni
Przemysłowych CARBO-ENERGIA Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej.

9.

Operat wodno-prawny na odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni przebudowywanego odcinka drogi
wojewódzkiej nr 14631 Gorzyce-Mszana ul. Moszczeńska w Mszanie.

10. Operat wodno-prawny eksploatacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Rowem „B” do rzeki
Pszczynki.
11. Ocena oddziaływania na środowisko zmiany przesłony zamykającej i bocznej I etapu składowiska odpadów
komunalnych w Knurowie.
12. Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Wzbogacani i Odpirytowania Miału Energetycznego przy KWK
„Bolesław Śmiały”.
13. Ocena oddziaływania na środowisko usuwania szkód górniczych w głowicy zachodniej bocznicy kolejowej KWK
„Pniówek” – podniesienie ulicy Orlej.
14. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji paliw w Orzeszu Woszczycach przy drodze krajowej
nr 93 w rejonie Zajazdu Regionalnego – ocena rozwiązań projektowych.
15. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji paliw w Mszanie przy drodze nr 933 na działkach
2421/165, 2422/165, 2423/165, 2424/165.
16. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej rozbudowy składowiska odpadów komunalnych „Landeco”
w Siemianowicach Śl. o sektor III.
17. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej modernizacji zwałów węgla w KWK „Szczygłowice”.
18. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej modernizacji ul. Słoneczników w Tychach.
19. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej lakierni samochodowej firmy „Opel – Pineles” w Bytomiu
przy ulicy Dąbrowskiego.
20. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej Bębnowej Wytwórni Mas Bitumicznych WMBB-30
zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Lokalnej.
21. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego Zakładu Produkcji i Konfekcjonowania Odczynników
Chemicznych w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego.
22. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego salonu sprzedaży samochodów TOYOTA wraz ze stacją
obsługi w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich.
23. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego powiększenia sektora II składowiska odpadów komunalnych
„Landeco” w Siemianowicach Śląskich o kwaterę C.
24. Ocena oddziaływania na środowisko półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych w Gminie Choszczno.
25. Ocena oddziaływania na środowisko półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie firmy „BIOCHAMP” w Częstochowie.
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26. Ocena oddziaływania na środowisko półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej na terenie
składowiska odpadów komunalnych w Knurowie.
27. Ocena oddziaływania na środowisko półmobilnej spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej
w Jaworznie na terenie Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” S.A.
28. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie instalacji przemysłowego wykorzystania
popiołów na terenie KWK „Chwałowice” w Rybniku.
29. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie Zakładu Przemysłowego „Ergom Poland”
Sp. z o. o. w Sosnowcu-Dańdówce.
30. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie rurociągu wód dołowych dla stanowiska
zmywczego i otworu podsadzkowego przy Szybie SZ/W4 KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.
31. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zabudowie urządzenia do termicznej sterylizacji
odpadów szpitalnych w budynku kotłowni Szpitala Kolejowego w Puszczykowie.
32. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na zabudowie urządzenia do termicznej sterylizacji
odpadów szpitalnych w budynku kotłowni Szpitala Kolejowego w Puszczykowie.
33. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów
komunalnych w Jastrzębiu Zdroju o sektor III.

1999
1.

Studium ochrony powietrza dla KWK „Krupiński” w Suszcu.

2.

Operat wodno-prawny dla Walcowni „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, dotyczący określenia
warunków korzystania z wód powierzchniowych rzeki Iłownicy za pomocą ujęcia brzegowego zlokalizowanego
w km 1 + 501.

3.

Operat wodno - prawny na odprowadzenie wód odciekowych ze zwałowiska „Kościelniok” KWK „Pniówek”
do rzeki Leśnicy za pośrednictwem kolektora wód słonych „Olza”.

4.

Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Obróbki Odpadów przy składowisku odpadów komunalnych
w Jastrzębiu Zdroju – ocena rozwiązań projektowych.

5.

Ocena oddziaływania na środowisko unieszkodliwiania odpadów pochodzących z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych zawierających azbest poprzez składowanie na wydzielonej
części składowiska odpadów komunalnych w Knurowie.

6.

Ocena oddziaływania na środowisko unieszkodliwiania odpadów pochodzących z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych zawierających azbest (KOD 17 01 05 oraz 17 06 01)
poprzez składowanie na wydzielonej części składowiska odpadów komunalnych w Knurowie.

7.

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji paliw w Orzeszu Woszczycach przy drodze krajowej nr
93 w rejonie zajazdu regionalnego.

8.

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej rozbudowy i modernizacji malarni hali nr X na terenie
Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego „Remag” zlokalizowanych w Katowicach przy ulicy BoyaŻeleńskiego 105 w odniesieniu do całości zakładu.

9.

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej Fabryki Materiałów Wybuchowych „Blastexpol” Sp. z o. o.,
zlokalizowanej w Duninowie k/Chocianowa na terenie kompleksu wojskowego nr 7795.
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10. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej budowy Hali Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AgroRynek” wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Gliwicach przy ulicy Łączącej III.
11. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego salonu sprzedaży samochodów TOYOTA wraz ze stacją
obsługi w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich.
12. Ocena oddziaływania na środowisko istniejących składowisk szlamów cynkonośnych, osadów z oczyszczalni
ścieków i stacji uzdatniania wody, zlokalizowanych przy kompleksie II Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”
S.A. w Katowicach.
13. Ocena oddziaływania na środowisko istniejącej stacji paliw w Kłobucku.
14. Ocena oddziaływania na środowisko istniejącej Stacji Paliw Petrochemii Płock S.A., zlokalizowanej
w Rzuchowie przy ulicy Raciborskiej.
15. Ocena oddziaływania na środowisko istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Knurowie.
16. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji uszczelnienia pól zbiornikowych w Zakładzie Produktów
Naftowych Nr 4 Centrali Produktów Naftowych zlokalizowanego w Częstochowie przy ulicy Równoległej –
ocena rozwiązań projektowych.
17. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów
komunalnych w Jastrzębiu Zdroju o sektor II – ocena rozwiązań projektowych.
18. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rekultywacji zalewiska bezodpływowego „Potok
Hynek – Leśna” – Pole Zachodnie na obszarze górniczym KWK „Pniówek” przy użyciu skały płonnej – ocena
rozwiązań projektowych.
19. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rekultywacji sektora I składowiska odpadów
komunalnych z docelowym włączeniem jego obszaru w system miejskiej zieleni ochronnej w Siemianowicach
Śląskich.
20. Ocena Oddziaływania na Środowisko inwestycji polegającej na niwelacji, porządkowaniu i zagospodarowaniu
terenu zwałowisk nr 1 i nr 6 przy szybach głównych KWK „POLSKA-WIREK” - Ruch 1.
21. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na likwidacji szkód górniczych w obrębie koryta
potoku Niedobczyckiego w Rybniku przy użyciu mas skalnych powstałych w wyniku eksploatacji węgla w KWK
„Chwałowice”.
22. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji awaryjnego uszczelnienia odcinka wału rzeki Pszczynki
w rejonie Pompowni P-2 w Krzyżowicach.
23. Ocena obwałowania rzeki Pszczynki w km 40+560-42+115 wykonanego w pierwszym etapie regulacji
przy uwzględnieniu wpływu eksploatacji projektowanej do 2002 roku.

1998
1.

Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód z rejonu rozbudowywanego składowiska odpadów komunalnych
w Bielsku-Białej-Lipniku – etap II.

2.

Operat wodno-prawny na eksploatację osadników wód dołowych KWK „Pniówek”.

3.

Ocena oddziaływania na środowisko Zakładu obróbki Odpadów przy składowisku odpadów komunalnych
w Jastrzębiu Zdroju.

4.

Ocena oddziaływania na środowisko Wytwórni Mas Bitumicznych WMBB – 30 i zaplecza technicznego
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zlokalizowanego przy ulicy Serdecznej w Tychach.
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5.

Ocena oddziaływania na środowisko sortowni odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdroju.

6.

Ocena oddziaływania na środowisko składowiska odpadów przemysłowych z Huty „Zawiercie” w Zawierciu.

7.

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej zabudowy kolejki spalinowej podwieszanej z ciągnikiem
spalinowym wraz ze stacją paliw w KWK „Jaworzno” – Ruch III w Jaworznie.

8.

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji odbioru, magazynowania i dystrybucji surowców
ciekłych ADO i FDO na oddziale produkcji granulatów PCW w ZTS „NITRON” S.A. w Krupskim Młynie.

9.

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji obsługi samochodów TOYOTA w Katowicach przy
ulicy Kolejowej.

10. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej rozbudowy i modernizacji Zakładu Obróbki Mechanicznej
Węgla Ruch III - Etap I przy KWK „Jaworzno” w Jaworznie.
11. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej budowy i działalności fabryki mebli „Celt” w Tychach przy
ulicy Cielmickiej.
12. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej budowy hurtowej bazy paliw płynnych w Zebrzydowicach.
13. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej budowy hali sprzedaży hurtowej „Agro Rynek” S.A.
w Gliwicach.
14. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej budowy Hali Agencji Rynku Hurtu Spożywczego
w Gliwicach przy ulicy Wyczółkowskiego.
15. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego zespołu stacji paliw i salonem sprzedaży samochodów
w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Warszawskiej.
16. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego zakładu produkcyjnego „WARCO” w Katowicach przy
ulicy Asnyka.
17. Ocena oddziaływania na środowisko procesów przemysłowego wykorzystania odpadów gumy i materiałów
termoplastycznych w Zakładach Gumowych „Semag” Sp. z o. o. w Zabrzu – po modernizacji.
18. Ocena oddziaływania na środowisko oraz koncepcja docelowego zagospodarowania terenu po likwidowanych
obiektach powierzchniowych dla Ruchu „Poręba” w Zabrzu KWK „Bielszowice”.
19. Ocena oddziaływania na środowisko oraz koncepcja docelowego zagospodarowania terenu po likwidowanych
urządzeniach podsadzkowych KWK „Polska – Wirek”.
20. Ocena oddziaływania na środowisko likwidowanego Rejonu „Prezydent” w Chorzowie KWK „Polska – Wirek”.
21. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na rekultywacji terenu zalewiska w rejonie Kanału
Branickiego w Suszcu na obszarze górniczym KWK „Krupiński” przy użyciu skały płonnej i odpadów
poflotacyjnych.
22. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji warsztatu napraw maszyn
budowlanych w Czeladzi przy ulicy Wiosennej.
23. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na adaptacji warsztatu samochodowego na warsztat
obróbki skrawaniem w Żorach przy ulicy Kościuszki na terenie działek nr 971/124 i 608/123.
24. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Przebudowa mostu na rzece Pszczynce w KM
42+137 w ciągu ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach.
25. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji pod nazwą „Klasyfikacja przedwstępna odbioru urobku
od zbiornika wyładowawczego na zrębie szybu VIII oraz modernizacja ciągów transportowych od taśmy 401
do zbiornika węgla surowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla przy KWK „Chwałowice” w Rybniku.
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26. Ocena oddziaływania na środowisko instalacji do produkcji azotanu izooktylu w ZTS „NITRON” S.A.
w Krupskim Młynie.
27. Ocena oddziaływania na środowisko adaptacji pomieszczeń magazynowych na piekarnię w D.H. „Gustlik”
w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej 30 B.
28. Ocena oddziaływania inwestycji polegającej na rekultywacji zalewisk bezodpływowych na obszarze górniczym
KWK „Pniówek” przy użyciu skały płonnej.

1993 – 1997
1.

Uzupełnienie oceny skutków dotychczasowej działalności Zakładów Metalurgicznych „Silesia” na grunty i gleby
wraz z programem działań dla przywrócenia do właściwego stanu obszarów zdegradowanych, w tym hałd
poprodukcyjnych w części dotyczącej składowisk odpadów poprodukcyjnych i terenów zdegradowanych
należących do Zakładu „Lipiny” w Świętochłowicach (1997).

2.

Ocena zasięgu skażenia substancjami ropopochodnymi w Pawłowicach Śląskich (1997).

3.

Ocena Oddziaływania na Środowisko Zakładu Odpirytowania Miału Węglowego przy KWK „Bolesław Śmiały”
(1997).

4.

Ocena Oddziaływania na Środowisko wód słonych z KWK „Śląsk” (1997).

5.

Ocena oddziaływania na środowisko składowiska szlamów pogalwanicznych w ZTS „NITRON” S.A.
w Krupskim Młynie (1997).

6.

Ocena Oddziaływania na Środowisko składowiska odpadów komunalnych w Łodzi-Łaskowicach (1997).

7.

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków zaolejonych
Zakładu Produktów Naftowych Nr 1 CPN S.A. Katowice (1997).

8.

Ocena

oddziaływania

na

środowisko

projektowanej

modernizacji

stacji

paliw

przy

ul. Toszeckiej

w Pyskowicach. (1997).
9.

Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej rozbudowy i modernizacji Zakładu Przeróbki Mechanicznej
Węgla – Ruch III dla Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Jaworzno” (1997).

10. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej budowy zespołu stacji paliw wraz ze stacją obsługi i salonem
sprzedaży samochodów w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Warszawskiej 1 (1997).
11. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń części bazy warsztatowogospodarczej na bazę transportu sanitarnego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku (1997).
12. Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji p.n. „Zespół usługowy-stacja paliw dla obsługi ruchu
tranzytowego przy drodze nr 93 w Orzeszu – Woszczycach (1997).
13. Ocena oddziaływania na środowisko instalacji do produkcji azotanu izooktylu w ZTS „NITRON” S.A.
w Krupskim Młynie (1997)
14. Łączna ocena oddziaływania na środowisko istniejącego wysypiska odpadów komunalnych i projektowanego
składowiska odpadów przemysłowych oraz projektowanego II etapu rozbudowy sanitarnego wysypiska śmieci
w Bielsku-Białej-Lipniku (1997).
15. Opinia o sposobie unieszkodliwiania skratek zaliczanych do odpadów grożących zakażeniem, pochodzących
z oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych w Libiążu (1996).
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16. Ocena projektu modyfikacji spalarni odpadów szpitalnych dla miasta Rybnika w zakresie oddziaływania
na powietrze atmosferyczne (1996).
17. Ocena Oddziaływania na Środowisko likwidacji szkód górniczych w rejonie rzeki Pszczynki przy użyciu skały
płonnej z KWK „Borynia” (1996).
18. Ocena Oddziaływania na Środowisko inwestycji polegającej na rozbiórce hałdy „Orzegów II” w Bytomiu (1996).
19. Ocena Oddziaływania na Środowisko inwestycji polegającej na wykonaniu obwałowań rzeki Szotkówki
w Połomii przy użyciu skały płonnej z KWK „JAS MOS” (1996).
20. Ocena oddziaływania na środowisko likwidacji Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa”.
21. Ocena Oddziaływania na Środowisko KWK „Pniówek” (1995).
22. Ocena Oddziaływania na Środowisko KWK „Grodziec” (1995).
23. Ocena Oddziaływania na Środowisko inwestycji polegającej na wykorzystaniu skały płonnej z KWK „Pniówek”
do budowy obwałowań rzeki Pszczynki (1995).
24. Ocena Oddziaływania na Środowisko inwestycji polegającej na budowie grobli stawu hodowlanego
z wykorzystaniem skały płonnej z KWK „Czeczot” (1995).
25. Studium uciążliwości atmosferycznej emitorów KWK „Pniówek” (1994).
26. Ocena Oddziaływania na Środowisko zwałowiska kamienia kopalnianego „Kościelniok II” dla KWK „Pniówek”
(1994).
27. Ocena Oddziaływania na Środowisko projektowanego składowiska odpadów komunalnych dla gminy Toszek
(1994).
28. Projekt, badania i dokumentacja hydrogeologiczna dla projektowanego składowiska odpadów przemysłowych
w Bielsku-Białej (1994).
29. Projekt, badania i dokumentacja hydrogeologiczna dla projektowanego składowiska odpadów komunalnych
w gminie Toszek (1993).
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VIII.

PROJEKTY

MIĘDZYNARODOWE

FINANSOWANE

Z

FUNDUSZY

POMOCOWYCH.

1.

Wykorzystanie gazu z odmetanowania kopalń, projekt PHARE & Danish Environmental Protection Agency,
2001-2003.

2.

Prace koncepcyjne i projektowe nad budową i uruchomieniem spalarni odpadów pestycydowych 2000 (PHARE).

3.

Projekt modelowej rekultywacji terenu po składowisku odpadów komunalnych z docelowym włączeniem jego
obszaru w system miejskiej zieleni ochronnej w Siemianowicach Śląskich (2000) – (PHARE, ONZ).

4.

Podręcznik rekultywacji składowisk odpadów komunalnych (2000) – (PHARE, ONZ).

5.

Udział sektora prywatnego w rynku odpadów komunalnych w województwie śląskim (2000) – (PHARE).

6.

Projekt ujęcia gazu składowiskowego w Tychach w ramach programu pomocowego rządu Holandii – (19982000).

7.

Usługi konsultingowe w dziedzinie gospodarki odpadami w ramach programu pomocowego Ministerstwa
Gospodarki Niemiec BMW (1999).

8.

Projekt modelowych bezpiecznych składowisk odpadów pestycydów na zlecenie Unii Europejskiej
(1995 – 1998), (PHARE).

51

EKO-EKSPERT S.C., KATOWICE – WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZREALIZOWANYCH PRAC

IX.

PRZYKŁADOWE REFERENCJE.
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