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Plan prezentacji: 
 
• Zakres działalności ansee consulting 

 
• Wybrane projekty realizowane przy współpracy z uczelniami 

wyższymi 
 
• Współpraca z uczestnikiem projektu „Grant Plus” Katarzyną 

Kozyrą 
 



Zakres działalności ansee consulting: 
 
• Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko dla m.in.:  

 Linii kolejowych 
 Gazociągów 
 Elektrowni wiatrowych 
 Linii energetycznych 
 Dróg 
 Elektrowni wodnych 
 Kopalni 
 Obiektów hydrotechnicznych 

• Inwentaryzacje przyrodnicze 
• Nadzory przyrodnicze 
• Oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 
• Analizy GIS 
• Oceny zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną 



Zakres działalności ansee consulting: 
 
• Kompensacje przyrodnicze 
• Analizy wpływu na krajobraz 
• Analizy oddziaływania hałasu 
• Analizy oddziaływania na powietrze atmosferyczne 
• Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 
• Doradztwo w zakresie ochrony środowiska, w tym w aspektach 

prawnych 
 



Wybrane projekty realizowane przy współpracy z 
uczelniami wyższymi: 
 
• Inwentaryzacja przyrodnicza na trasie gazociągu – woj. śląskie, 

świętokrzyskie, małopolskie - 160 km 
 

Znajomość biologii konkretnego gatunku – opracowanie wytycznych dla 
możliwości realizacji inwestycji liniowej.  
 
Przykład: chomik europejski  
(gatunek konfliktowy, ponieważ  
związany jest z agrocenozami) –  
kontakt ze specjalistą- teriologiem,  
opracowanie zaleceń,  
dzięki znajomości biologii gatunku 

 
 

 
 



Wybrane projekty realizowane przy współpracy z 
uczelniami wyższymi: 
 
• Ocena odziaływania planowanej autostrady A2 i drogi 

ekspresowej S3 na obszar Natura 2000 „Nietoperek” 
 

Wykorzystanie typowej naukowej metody badawczej – radiotelemetrii do 
określenia tras przelotów nietoperzy, a tym samym duże ułatwienie  
w projektowaniu lokalizacji bramownic (przejście nad autostradą dla 
nietoperzy) 

 

 
 

 
 



Wybrane projekty realizowane przy współpracy z 
uczelniami wyższymi: 
 
• Ujęcie wody Czyżkówko – modelowanie 3D rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń  
 

Współpraca z pracownikami  
Politechniki Wrocławskiej  - 
konsultacje merytoryczne przyjętych  
Założeń modelowania. 
Wspólne opracowanie rozwiązań 
pozwalających chronić ujęcie wody. 

 

 
 

 
 



Współpraca z uczestnikiem projektu „Grant Plus” 
Katarzyną Kozyrą: 
 
Cele badań „Historyczno-geograficzne przyczyny zmienności 
genetycznej myszy polnej Apodemus agrarius”: 
 

 sprawdzenie czy bariery geograficzne i antropogeniczne                                      
wpływają na strukturę genetyczną myszy polnej 
 

 wyznaczenie zmienności genetycznej i kierunków ekspansji myszy polnej 
(Apodemus agrarius Pallas, 1772) na obszarze Dolnego Śląska w oparciu o 
analizę czynników antropogenicznych, historycznych i geograficznych 

 
  wyznaczenie parametrów wpływających na przemieszczanie się drobnych 

ssaków terenów otwartych i stworzenie opracowania, które wspomoże 
procesy decyzyjne w zarządzaniu obszarami przyrodniczo cennymi. 

 
 
 

 
 

 
 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



Współpraca z uczestnikiem projektu „Grant Plus” 
Katarzyną Kozyrą: 
 
Projekt jest innowacyjny w skali kraju. Wykorzystuje metody badań 
z zakresu genetyki i analizy przestrzennej GIS do oceny wpływu 
inwestycji na drobne ssaki.  
Wskazane metody badań mogą być w przyszłości wykorzystywane 
w raportach ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, planach  
i prognozach. 
Interdyscyplinarne podejście w analizach będzie innowacyjną formą 
badania wpływu zmian przestrzennych w krajobrazie na 
zgrupowania drobnych ssaków. 

 
 
 

 
 

 
 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



ansee consulting – praktyczna współpraca  
ze środowiskiem naukowym  

 
 
 

Dziękuję za uwagę 

Robert Szmigiel 
czerwiec 2015 r. 
Wrocław 
 


