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TAKŻE DLA BRANŻY
BUDOWNICTWA DROGOWEGO
Firma Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o.
działa na rynku ochrony środowiska od 1990 roku
posiadając w swoich strukturach dwie podstawowe
jednostki: Pracownię Konsultingową i Laboratorium
Badawcze.
Posiadamy nasze placówki we Wrocławiu oraz
w Bydgoszczy i Szczecinie
W naszej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy
szereg opracowań i pomiarów dla Klientów branży
drogowej. Świadectwem jakości usług świadczonych
przez Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. jest
zadowolenie szeregu Klientów z terenu całej Polski.

W gronie naszych Klientów znaleźli się m.in:
SKANSKA S.A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Miejski Zarząd Dróg (Częstochowa),
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. (Katowice), Zarząd Dróg i Transportu (Łódź), Zarząd Dróg Wojewódzkich
(Opole), Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (Poznań), Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (Wrocław),
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (Wrocław).
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RAPORTY I OCENY
ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO

Wykonujemy opracowania niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych (karty
informacyjne i raporty), które wymagane są dla drogowych inwestycji budowlanych.
Zespół specjalistów realizuje również inne oceny oddziaływania na środowisko takie jak
audyty środowiskowe Due Diligence i ekspertyzy środowiskowe. Na życzenie działamy
w imieniu inwestora w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych i reprezentowania
Klienta przed organami administracji.

ANALIZY
POREALIZACYJNE

Prognozowane oddziaływanie inwestycji drogowej na środowisko po jej zrealizowaniu
wymaga odpowiedniej weryfikacji. Celem opracowywanych przez nas analiz
porealizacyjnych jest porównanie oddziaływań przewidywanych na etapie realizacji
inwestycji z faktycznie występującymi.

MONITORING
HAŁASU

Akredytowane Laboratorium Badawcze wykonuje pomiary hałasu w tym pomiary hałasu
drogowego oraz pochodzącego od linii kolejowych i lotnisk zgodnie z wymaganiami
metodyk podanych w załącznikach nr 1-2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dn. 02.10.2007r. (Dz.U. Nr 192, poz.1392). Doświadczenie i posiadane możliwości
techniczno-organizacyjne powodują, że w 2010 roku byliśmy w stanie wykonać ponad
600 pomiarów hałasu drogowego.

MONITORING
POWIETRZA

Akredytowane Laboratorium Badawcze oferuje możliwość wykonania określonego
decyzjami administracyjnymi monitoringu powietrza wzdłuż dróg i autostrad. Wykonywane
przez nas pomiary jakości powietrza obejmują m.in. parametry takie jak NO2, pył, CO,
SO2 oraz węglowodory alifatyczne i aromatyczne.

MONITORING
WÓD OPADOWYCH

W ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego pobieramy próbki wód
i ścieków oraz przeprowadzamy analizy laboratoryjne w szerokim zakresie parametrów
(m.in. oznaczanie zawiesin oraz indeksu oleju mineralnego). Nowoczesna aparatura
i prawidłowe warunki transportu pobranej próbki zapewniają reprezentatywność wyników.

PROGRAMY
GOSPODARKI
ODPADAMI
MONITORING
PRZYRODNICZY

Dla firm realizujących prace poza swoją siedzibą polegające na świadczeniu usług
m.in. rozbiórki, remontu, obiektu oraz sprzątania, konserwacji i napraw oferujemy
wykonanie programów gospodarki odpadami. Programy opracowywane są zgodnie
z Ustawą o odpadach (T.J. Dz.U. z 2010r. Nr 185, poz.1243 z późniejszymi zmianami).
W ramach świadczonych usług wykonujemy badania i opracowania przyrodnicze
na potrzeby realizowany inwestycji – w tym inwestycji komunikacyjnych.
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