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DL Invest Group to jeden z najdynamiczniej 

rozwijających się deweloperów i inwestorów, 

działający na rynku nieruchomości komercyj-

nych od ponad 15 lat. Doświadczenie i kom-

petencje potwierdza jej portfel nieruchomości 

o wartości ponad półtora miliarda złotych, 

obejmujący trzy segmenty nieruchomości ko-

mercyjnych:

• wielkopowierzchniowe parki logistyczne 

o powierzchni najmu 100.000-300.000 mkw. 

z funkcją magazynowo-produkcyjną, a tak-

że projekty szyte na miarę (BTS) tworzone 

w oparciu o indywidualnie zidentyfikowane 

potrzeby najemców, w tym obiekty miejskie 

w formacie SBU,

• biurowce powstające w odpowiedzi na zapo-

trzebowanie rynku centrów usług, w formie 

kompleksów typu mixed-use, łączących funk-

cje biurowe, usługowe i handlowe. Ich celem 

jest zaspokojenie wszystkich codziennych 

potrzeb użytkowników/pracowników kom-

pleksu,

• parki handlowe o powierzchni najmu od 

3.000 do 6.000 mkw. stanowiące alternaty-

wę dla dużych centrów handlowych i rozwoju 

e-commerce, zaspokajając codzienne po-

trzeby konsumentów w oparciu o silne marki 

dyskontowe.

Starannie dobrane lokalizacje oraz projekty 

szczegółowo przemyślane pod względem archi-

tektonicznym, funkcjonalnym i wykonawczym 

przy zachowaniu rygorystycznych wymogów 

jakościowych stanowią podstawę sukcesu 

DL Invest Group.

DL Invest Group, to potencjał budowany przez 

wieloletnie doświadczenie ponad stuczter-

dziesto osobowego zespołu wykwalifikowa-

nych specjalistów tworzących rozbudowaną 

strukturę wewnętrzną Grupy. Dzięki temu 

DL Invest Group jest w stanie samodzielnie 

przeprowadzić cały proces inwestycyjny, po-

cząwszy od analizy i badania danej lokalizacji, 

poprzez finansowanie, projektowanie, budowę, 

wynajem, aż po efektywne zarządzanie.

Siłą DL Invest Group, a zarazem wartością 

i gwarancją dla otoczenia jest realizowany 

z sukcesami, od 15 lat, unikatowy model 

biznesowy, łączący wspólny interes społecz-

ności oraz DL Invest Group, który jako wynaj-

mujący, a zarazem deweloper, oraz docelowy 

długoterminowy właściciel nieruchomości, 

w oparciu o wewnętrzne struktury, aktywnie 

zarządza projektem, celem wypracowywania 

dodatkowej wartości dla mieszkańców oraz 

otoczenia.

Konkurencyjne modele biznesowe opierają się 

na zasadzie „wybuduj i sprzedaj”, co sprowadza 

projekt do elementu produktu inwestycyjnego, 

który sprzedawany jest często jeszcze w trak-

cie budowy, co nie daje dla otoczenia żadnej 

wartości ani gwarancji w zakresie oddziały-

wania obiektu. Taki model biznesowy nie tylko 

nie może zagwarantować jakości oraz działań 

w interesie otoczenia, ale co więcej- sprawia, że 

zadania związane z wpływem na społeczność 

oraz środowisko są ciągle przerzucane, osta-

tecznie stając się niczyimi.

MODEL BIZNESOWY DL INVEST GROUP 

TO GWARANCJA: 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OBIEKTU – w naszym 

interesie jest, aby obiekt został zrealizowany 

w najwyższej jakości jako, że będzie użytkowany 

przez Nas jako właścicieli, w ramach wynajmu 

przez okres ponad 20 lat. Między innymi w celu 

eliminowania dodatkowych emisji, w trakcie 

użytkowania obiektu oraz problemów jakie mogą 

pojawiać się, szczególną uwagę zwracamy na 

jakość realizacji oraz zarządzania obiektem. 

PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI – jaką pono-

simy jako właściciel za oddziaływanie projektu, 

w tym np. konflikty społeczne czy problemy ko-

munikacyjne, dzięki posiadanym kompetencjom 

w zakresie Generalnego Wykonawstwa, Biura 

Projektowego oraz Działu Środowiskowego 

odpowiedzialnemu za wewnętrzny kontroling. 

Dzięki procesom składającym się na General-

ne Wykonawstwo, DL Invest Group inicjuje 

oraz prowadzi poszczególne etapy procesu 

budowlanego, tym samym zapewnia najwyż-

szą jakość dostarczanych projektów. Również 

poprzez dobór sprzyjających środowisku ma-

teriałów oraz miejscowych podwykonawców, 

wspierając lokalne społeczności oraz zmniejsza-

jąc wpływ na środowisko, redukując przy tym 

długie trasy transportu.

To właśnie model biznesowy DL Invest Group 

jest gwarancją jakości opartej o długotermino-

wą relację, w związku z kilkudziesięcioletnią 

amortyzacją projektu, co wymaga od Nas nie-

ustanego podnoszenia wartości projektu oraz 

utrzymywania długoterminowych relacji, speł-

niając oczekiwania w zakresie zmieniających się 

wymagań co do zmian np. środowiskowych czy 

społecznych. Tylko ten model biznesowy stano-

wi gwarancję jakości użytkowania powierzchni 

w całym okresie najmu.

Wszystkie projekty DL Invest Group będą 

certyfikowane BREAAM przy udziale Sweco, 

jako niezależnego doradztwa inżynieryjnego, 

w obszarach inżynierii konsultingowej, techno-

logii ochrony środowiska i architektury. Certyfi-

kowanie obejmie przede wszystkim nowopow-

stające obiekty, ale również przystosowanie do 

obecnych wymagań środowiskowych i społecz-

nych obiektów już istniejących. 

WSTĘP
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ZASADY DOTYCZĄCE 
ZIELONYCH OBLIGACJI

Niniejsze Zasady Ramowe są zgodne z Zasadami 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków 

Kapitałowych dotyczącymi Zielonych Obligacji 

(„GBP”) 20211 oraz Zasadami Stowarzyszenia 

Rynków Kredytowych dotyczącymi Zielonych 

Pożyczek („GLP”) 20212.

(„GLP”) 20212. Celem DL INVEST GROUP jest 

w pełni stosowanie się do najelpszych praktyk 

rynkowych i w sposób przejrzysty informować o:

• wykorzystania wpływów,

• procesu oceny i wyboru projektów,

• zarządzania wpływami,

• raportowanie,

• weryfikacji zewnętrznej.

Każda z kwalifikowalnych kategorii została 

dostosowana do odpowiednich Celów Zrówno-

ważonego Rozwoju ONZ oraz celów środowi-

skowych UE.

DL Invest Park Psary

STRATEGIA ESG

Podejście do ESG 

DL Invest Group zdaje sobie sprawę, z obec-

nych wyzwań środowiskowych, społecznych 

i ekonomicznych. Nasza strategia ESG jest 

zgodna z naszym celem, jakim jest tworzenie 

stabilnych, zrównoważonych oraz sprzyjających 

społeczeństwu obiektów.

Względy środowiskowe

W ramach polityki wdrażanej przez naszą 

firmę, która jest odpowiedzią na zmieniające 

się warunki środowiskowe i poświadczeniem 

wysokiej uwagi i dużego znaczenia, które nada-

jemy aspektowi ochrony środowiska w ramach 

prowadzonych przez nas inwestycji obowiązują 

naszą firmę zasady, według których przygoto-

wywane są plany współpracy z lokalnymi spo-

łecznościami, na terenie obszarów, na których 

prowadzimy projekty.

Inwestycje prowadzimy w sposób zrównoważo-

ny. Naszym priorytetem jest zachowanie wa-

lorów środowiskowych obszarów, na których 

realizowane są projekty. Osiągamy to między 

innymi poprzez nasadzenia dodatkowych drzew 

i krzewów w sposób przemyślany i znacznie wy-

kraczający poza wynikające z wymogów prawa 

działania.

Nasze projekty są certyfikowane w systemie 

ekologicznej certyfikacji BREEAM oraz w dużej 

części finansowane z użyciem instrumentów 

wspierających rozwój ekologicznych inwestycji.

Ograniczamy emisję oraz prowadzimy działania 

obliczone na zmniejszenie śladu ekologicznego 

pozostawianego tj.: 

• ograniczenie zużycia materiałów, 

• ekologiczny transport, 

• ograniczenia zużycia mediów, 

• przejście w dużej mierze na odnawialne źró-

dła energii.

Kwestie społeczne

Projekty prowadzimy we współpracy z miesz-

kańcami oraz pracownikami naukowymi, 

którzy pomagają nam określić warunki i stwo-

rzyć prawdziwie unikalne habitaty dla zwierząt 

i roślin na terenach, na których prowadzimy 

działania, co wprost przekłada się na budowa-

nie dodatkowe wartości dla lokalnych społecz-

ności.

Prowadzimy akcje uświadamiające i promujące 

właściwe postawy w kontekście ochrony przy-

rody i zrównoważonego rozwoju. Takie akcje 

przyjmują postać warsztatów i materiałów 

edukacyjnych prowadzonych i przygotowy-

wanych we współpracy z uznanymi ośrodkami 

akademickimi oraz wybranymi instytucjami 

działającymi na terenach, na których prowa-

dzimy inwestycje.

Dobre zarządzanie

Niezwykle ważnym aspektem branym pod 

uwagę jest system zarządzania. DL Invest 

Group opracowała schemat organizacji projek-
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tu w oparciu o strukturę wewnętrzną, zasoby 

własne, narzędzia analizy ryzyka oraz procedu-

ry wyboru podwykonawców.

Bazując na swoim doświadczeniu, DL Invest 

Group wypracowała wewnętrzny system 

zarządzania projektami inwestycyjnymi. Każ-

dorazowo punktem wyjścia jest stworzenie 

zespołu doświadczonych specjalistów, którzy 

będą nadzorować cały proces budowy obiektu, 

od wbicia łopaty do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. W skład dedykowanego zespołu 

projektowego wchodzą następujące osoby: Kie-

rownik Projektu zarządzający zespołem wraz 

ze swoim zastępcą, 2 przedstawicieli działu 

konstrukcyjnego, 2 przedstawicieli działu praw-

nego, 2 przedstawicieli działu przygotowania 

produkcji i 2 przedstawicieli działu komercjali-

zacji, 2 osoby z działu projektowego. 

Jeżeli jedna z tych osób jest nieobecna, jego/jej 

obowiązki przejmuje druga osoba przypisana 

do danego projektu.

Wybór podwykonawców odbywa się na zasa-

dzie przetargu i konkursu ofert. Oferty powinny 

być złożone w wyznaczonym terminie i mieć 

ten sam zakres. Każda oferta jest porównywana 

zarówno pod względem jakościowym, jak i ce-

nowym. Na dalszym etapie oferenci porówny-

wani są zarówno pod względem doświadczenia, 

jak i kondycji finansowej, zasobów ludzkich oraz 

terminowości realizacji.

Nasza firma stosuje również optymalizacje 

inwestycji zarówno na etapie projektowania, 

optymalizacji wykonania i obsługi, są również 

omawiane z najemcą, przedstawiane są różne 

rozwiązania wynikające z naszego doświad-

czenia oraz proponowane przez projektantów 

i podwykonawców. Dużą optymalizację zapew-

nia dział serwisu oparty na własnych pracowni-

kach, którzy nadzorują poszczególne inwestycje.

DL Invest Group jest kompleksowo wspierana 

przez brokera ubezpieczeniowego, ubezpieczo-

ny jest nie tylko biznes czy nieruchomość, ale 

również cały proces budowlany.

Nadzór inwestorski zapewnia DL Invest Group 

PM S.A., która do każdego projektu przypisuje 

Project Managera, nadzorującego cały proces, 

od przygotowania nieruchomości, poprzez 

budowę, aż do uzyskania pozwolenia na użytko-

wanie. Nadzór autorski zapewnia dedykowany 

do danej inwestycji projektant, który czuwa nad 

zgodnością realizacji z projektem.

Zakres Ochrony Środowiska zlecony jest 

podmiotowi zewnętrznemu, który od kilku lat 

wspiera DL Invest Group w zakresie kontroli 

i weryfikacji wszelkich zagadnień związanych 

z tym aspektem.

Przed każdą inwestycją Spółka korzysta z usług 

podmiotów zewnętrznych w celu oceny, czy na 

terenie przeznaczonym pod zabudowę wy-

stępują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną, 

w przypadku występowania takich gatunków 

chronionych teren nie będzie mógł być wy-

korzystany do dalszej zabudowy i zgodnie 

z warunkową przedwstępną umową sprzedaży 

Spółka może odstąpić od transakcji.

Drugi krok polega na sprawdzeniu gruntu pod 

kątem ewentualnych zanieczyszczeń i możli-

wości rekultywacji, jeśli będzie ona pozytywna, 

w przypadku braku możliwości rekultywacji 

gruntu Spółka wycofuje się z transakcji. Kolejny 

krok opiera się na badaniu społecznym (due 

diligence) i obejmuje sprawdzenie sąsiadują-

cych terenów mieszkaniowych i negatywnego 

wpływu inwestycji na nie oraz wszelkich moż-

liwości zmniejszenia tego wpływu. Kolejnym 

krokiem jest ocena, w jaki sposób DL Invest 

Group może poprawić lokalizację, aby była ona 

bardziej przyjazna dla środowiska i społeczeń-

stwa. Wszystkie koszty są szacowane na każ-

dym etapie realizacji i uwzględniane w budżecie 

i harmonogramie inwestycji.
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Energia odnawialna

STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEK-

TRYCZNYCH

DL Invest Group mając na uwadze niezwykle 

istotny problem zanieczyszczeń do atmosfery 

generowanych przez pojazdy z napędem spali-

nowym pragnie przyczynić się do zmniejszenia 

emisji.

Zaplanowano montaż stacji ładowania pojaz-

dów elektrycznych przy galeriach handlowych 

w celu wsparcia rozwoju elektro mobilności 

w Polsce a co za tym idzie zmniejszeniu emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery.

Powyższe ma na celu zarówno komfort klientów 

korzystających z naszych obiektów jak również 

skierowanie do klientów przekazu, że dla DL 

Invest Group środowisko jest niezwykle ważne.

INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

ORAZ BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZ-

NYCH

Powołana Spółka DL Energy zasili rozwój odna-

wialnych źródeł energii w Polsce. Firma anga-

żując swoje środki finansowe pragnie wesprzeć 

wytwarzanie energii elektrycznej z naturalnych 

źródeł. 

Posiadając szereg inwestycji zarówno w obsza-

rze budownictwa biurowego, handlowego jak 

i magazynowo-logistycznego mamy ogromne 

możliwości wykorzystania powierzchni dachów 

do produkcji „energii ze słońca”.

DL Energy – założeniem projektu jest stworze-

nie spółki wytwarzającej energię z odnawial-

nych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych) 

na dachach i gruntach w ramach nieruchomości 

wchodzących w skład portfela DL Invest Group. 

Celem projektu jest doprowadzenie do ogra-

niczenia emisyjności nieruchomości DL Invest 

Group.

DL Energy zakłada podpisanie długotermi-

nowej umowy na sprzedaż energii z konce-

sjonowanym podmiotem, który sprzedawać 

będzie energię do obiektów DL Invest Group, 

a nadwyżkę energii bilansować będzie na rynku. 

Dzięki temu, obniżona zostanie emisyjność 

obiektów.

Priorytetem Spółki jest wykorzystanie odna-

wialnych źródeł energii, a tym samym ochrona 

środowiska. W ramach spółki testowane będą 

również innowacyjne rozwiązania jak np. ma-

gazynowanie energii wytworzonej z OZE oraz 

wspomniane instalacje ładowarek do samocho-

dów elektrycznych na obiektach. 
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Inwestycje DL Invest Group w najbliższych 

5 latach będą budowane z myślą o najem-

cach, w oparciu o zasady zrównoważonego 

budownictwa i spełniające najwyższe wyma-

gania w zakresie efektywności energetycz-

nej, gwarantując tym samym najniższe koszty 

utrzymania powierzchni dla najemców, przy 

jednoczesnym spełnieniu najwyższych wy-

magań międzynarodowego systemu certyfi-

kacji budynków BREEAM.

Zielone budynki

Projekty inwestycyjne w ramach portfolio DL 

Invest Group realizowane są w oparciu o zrów-

noważony system rozwoju Grupy. Każda kolej-

na inwestycja ulepszana jest o nowe rozwiąza-

nia technologiczne, ekologiczne, funkcjonalne 

oraz wizualne. Szczególny nacisk kładziony jest 

na spełnianie wymogów określonych przez 

certyfikaty oceniające efektywność budynków, 

a skupiają się one na następujących obszarach:

• zarządzanie: ogólna polityka zarządzania, za-

rządzanie terenem oraz kwestie proceduralne,

• energia: zużycie energii elektrycznej oraz emi-

sja dwutlenku węgla (CO2),

• zdrowie i dobre samopoczucie: wewnętrzne 

i zewnętrzne czynniki wpływające na zdrowie 

i dobre samopoczucie pracowników (ilość 

światła dziennego w pomieszczeniach, tempe-

ratura i jakość powietrza, akustyka),

• zanieczyszczenie środowiska: wpływ na zanie-

czyszczenie powietrza i wody,

• transport: emisja CO2, lokalizacja budynku 

i bliskość przystanków środków komunikacji 

miejskiej, zastosowanie udogodnień dla rowe-

rzystów,

• użytkowanie gruntów: zagospodarowanie 

terenów zielonych,

• ekologia: ochrona takich wartości jak bioróż-

norodność flory i fauny,

• materiały: stosowanie materiałów pozyska-

nych z legalnych i lokalnych źródeł, posiadają-

cych odpowiednie certyfikaty ekologiczne,

• woda: zastosowanie rozwiązań ograniczają-

cych zużycie wody.

DL Invest Group planuje pozyskać certyfikaty 

BREEAM na swoje inwestycje, certyfikaty te nie 

są w Polsce wymagane prawnie, ale wpisują się 

w długofalową strategię naszej Spółki. Ponadto 

portfolio DL Invest Group powiększa się z roku 

na rok o nowe projekty w segmencie nierucho-

mości biurowych, handlowych i magazynowych, 

które już na etapie projektowania wzbogacane 

są o nowoczesne rozwiązania wpływające na 

efektywność budynków. Dotychczas zastosowa-

no następujące rozwiązania w portfolio:

• zamontowano centrale wentylacyjne z odzy-

skiem ciepła,

• zamontowano oświetlenie wewnętrzne i ze-

wnętrzne jako energooszczędne LED,

• system chłodniczy pomieszczeń mroźni 

i chłodni z czynnikiem chłodzącym CO, a nie 

freon,

• nasadzenia zastępcze i pasy zieleni izolacyjnej,

• wyższa izolacyjność ścian i dachu (ściany 

CELE ESG
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19 cm wełna, dach 20 cm wełna); w stosunku 

do wymogów wynikających z przepisów,

• montaż paneli słonecznych do zasilania części 

wspólnych: przede wszystkim opraw LED

• w nowych portalach oraz oświetlenia części 

wspólnych, 

• pasaże po wymianie opraw na LED-owe,

• wymiana opraw w częściach wspólnych - 

przed wszystkim pasaż i toalety, ale do rozwa-

żenia także parking - na oprawy ze źródłami 

LED – oszczędność energii elektrycznej około 

50-60% (wraz z zaawansowanym strefowa-

niem), oszczędność energii przeznaczonej na 

klimatyzację, większa trwałość opraw,

• wprowadzenie zaawansowanego strefowania 

oświetlenia w częściach wspólnych (jeżeli jest - 

zwiększenie ilości stref),

• deszczówka z dachów zbierana do zbiornika 

retencyjnego i wykorzystywana do podlewa-

nia terenów zielonych, zastosowanie odpo-

wiednich systemów zróżnicowanych w dosto-

sowaniu do typu roślin,

• nasadzenia (nowe) na terenach zielonych 

zgodnie z zasada bioróżnorodności i siedlisk 

dla zwierząt,

• wymiana armatury łazienkowej w toaletach, 

wodooszczędne baterie umywalkowe ze 

zredukowanym przepływem i zamknięciem 

czasowym, spłuczki ze zredukowanym prze-

pływem - oszczędność wody o około 50%,

• implementacja systemu detekcji wycieku 

wody (na bazie olicznikowania odbiorów),

• zabudowa zasłon przeciwsłonecznych na 

świetlikach ze sterowaniem pogodowym - 

zmniejszenie zużycia energii na klimatyzacje 

latem,

• infrastruktura dla rowerzystów - parkingi 

rowerowe blisko wejść do budynku, wiaty 

zadaszone z nadzorem wizyjnym, stanowiska 

w parkingu podziemnym,

• stacja rowerów miejskich,

• system informacji wewnątrz obiektów (tabli-

ce wyświetlające połączenia) o połączeniach 

komunikacji publicznej z przystanku w pobliżu 

galerii;

• system zamkniętego obiegu wody w myjni 

(jeżeli go nie ma),

• segregacja odpadów na minimum 5 pojemni-

ków w całej galerii i przekazywanie do recy-

klingu,

• punkt ładowania samochodów elektrycznych,

• wyposażenie pasażu i foodcourtu w meble 

i elementy z materiałów pochodzących/nada-

jących się do recyklingu,

• LEDowe systemy podświetlenia log i reklam.

W ramach realizacji naszych projektów i polityki 

DL Green wprowadzamy program tworzenia 

naturalnych habitatów dla ptaków, owadów 

i innych zwierząt - w założeniu są to naturalne 

środowiska stworzone zgodnie z wymogami po-

szczególnych gatunków, aby sprzyjać ich wzro-

stowi i dobrostanowi. 

Miejsce te będą także miejscami odpoczynku 

i regeneracji dla pracowników, którzy poprzez 

kontakt z zielenią i naturalnym środowiskiem 

będą mogli odpocząć i odnowić swoje siły wi-

talne, co ma duży wpływ na efektywność pracy 

i samopoczucie. 

Habitaty przyjmą postać: 

• mini-parków / parków kieszonkowych / mini-

-lasów na terenie inwestycji magazynowych 

i biurowych z małą infrastrukturą w postaci 

ławek, 

• łąk kwietnych sprzyjających rozwojowi owa-

dów w tym pszczół,

• nasadzeń dużej ilości odpowiednich dla lokal-

nej fauny i flory gatunków drzew i krzewów 

sprzyjających ich rozwojowi, 

• zimowych ogrodów na terenie inwestycji ko-
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mercyjnych, co ma sprzyjać regeneracji i moż-

liwości złapania chwili oddechu pracownikom 

również w chłodnych porach roku, gdy prze-

bywanie na zewnątrz jest nie zawsze możliwe.

Zamiast standardowych trawników DL Invest 

Group wykona na swojej inwestycji innowacyjne 

łąki kwietne, ze specjalnie dobranych roślin. 

Podstawowymi zaletami łąk kwietnych jest 

wysoka różnorodność biologiczna, wsparcie 

dla „dzikich zapylaczy” oraz ochrona gatunków 

zagrożonych. 

Proces wyboru lokalizacji

SPRAWDZENIE GRUNTU

Przed rozpoczęciem każdej nowej inwestycji DL 

Invest Group na podstawie zewnętrznych pod-

miotów oraz wewnętrznej struktury ocenia, czy 

teren przeznaczony pod zabudowę jest zasiedlo-

ny przez zwierzęta lub rośliny objęte ochroną, 

czy w przypadku występowania takich gatunków 

chronionych grunt nie będzie wykorzystywa-

ny do dalszego zagospodarowania i zgodnie 

z warunkową przedwstępna umowa sprzedaży 

Spółka może odstąpić od transakcji. 

OCENA JAKOŚCI

Drugi krok polega na sprawdzeniu gruntu pod 

kątem ewentualnych zanieczyszczeń i moż-

liwości rekultywacji, jeżeli nie ma możliwości 

przywrócenia gruntu do stanu właściwego, 

DL INVEST GROUP wycofuje się z przejęcia. 

WPŁYW

Kolejny krok opiera się na badaniu due diligence 

społecznego i obejmuje sprawdzenie sąsiednich 

osiedli mieszkaniowych i wpływu inwestycji na 

nie oraz wszelkich możliwości ograniczenia tego 

wpływu. 

WARTOŚC DODANA 

Kolejnym krokiem jest ocena, w jaki sposób 

DL Invest Group może ulepszyć lokalizację, aby 

była bardziej przyjazna środowisku i społeczeń-

stwu. Wszystkie koszty są oszacowane na każ-

dym etapie rozwoju i uwzględnione w budżecie 

i harmonogramie inwestycji.

CERTYFIKACJE

WDRAŻANIE NORMY ISO 14001:2015

• DL Invest Group PM pozyska normę między-

narodową ISO 14001:2015 oraz normę polską 

EN-PN 14001:2015,

• okres wdrażania normy przewidziano na okres 

listopad 2021- marzec 2022,

• zweryfikowano ważne elementy ochrony środo-

wiska i opracowano ryzyka środowiskowe w celu 

przedstawienia audytorom zewnętrznym,

• w celu propagowania ważnych aspektów ochro-

ny środowiska wśród pracowników firmy DL 

Invest Group, zaplanowano szkolenie z zakresu 

wdrażanej normy ISO 14001:2015. Niezwykle 

istotnym staje się podwyższenie świadomości 

ekologicznej wszystkich pracowników firmy. 

Począwszy od działu budowlanego mającego bez-

pośredni wpływ na wybór firm współpracujących 

przy budowie naszych obiektów. Poprzez dział 

komercjalizacji uświadamiający najemców aby 

dotrzymywali standardów ochrony środowiska 

poprzez segregację odpadów, dbanie o współpra-

cę zfirmami posiadającymi odpowiednie normy 

i certyfikaty. Kończąc na dziale zarządzania obiek-

tami, przywiązującym uwagę do wyboru firm ser-

wisowych, które w wyniku wykonywanych prac 

zagospodarowują wytworzone odpady zgodnie 

z przepisami. W przypadku serwisowania urzą-

dzeń z czynnikiem chłodniczym koordynatorzy 

obiektów współpracują z firmami posiadającymi 

certyfikaty F-GAZ, będące ważnym kryterium 

wyboru firmy wykonującej prace przy urządze-

niach.

DL Invest Group wykonuje swoje obowiązki 

w zgodzie z przepisami prawnymi w zakresie 

ochrony środowiska, tj:

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska,

• ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-

rody,

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie,

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

• ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie,

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowla-

ne,

• ustawa z dnia 11 września .2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

• ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobiega-

niu szkodom w środowisku i ich naprawie,

• ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz o niektó-

rych fluorowanych gazach cieplarnianych,

• ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej,

• rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 

grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów 

i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku 

prowadzenia ewidencji odpadów,

• rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 

grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierają-

cych informacje i dane o zakresie korzystania 

ze środowiska oraz o wysokości należnych 

opłat,

• rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 

stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 

grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyj-

nych z instalacji.
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OCENA ŚRODOWISKOWA

Oceny środowiskowe DL Invest Group będą 

oparte na następujących podstawowych 

zasadach przyjętych i zweryfikowanych przez 

renomowane firmy:

• monitorowanie w celu ustalenia, które wyda-

rzenia wymagają pełnej lub częściowej oceny 

wpływu,

• ustalanie zakresu, które potencjalne oddziały-

wania są istotne do oceny (na podstawie wymo-

gów prawnych, konwencji międzynarodowych, 

wiedzy eksperckiej i zaangażowania społeczeń-

stwa), w celu zidentyfikowania alternatywnych 

rozwiązań, które pozwolą uniknąć, złagodzą lub 

zrekompensują negatywny wpływ na różno-

rodność biologiczną (w tym opcje niekontynu-

owania rozwoju, znajdowania alternatywnych 

projektów lub miejsc, które zapobiegają tako-

wym oddziaływaniom, uwzględnienie zabezpie-

czeń w projekcie lub kompensację negatywnych 

oddziaływań) oraz wyprowadzenie zakresu 

uprawnień do oceny skutków,

• ocenę i ewaluację wpływów oraz opracowanie 

rozwiązań alternatywnych w celu przewidzenia 

i zidentyfikowania prawdopodobnych wpły-

wów na środowisko proponowanego projektu 

lub inwestycji, w tym szczegółowe opracowanie 

rozwiązań alternatywnych,

• raportowanie Oświadczenia o Oddziaływaniu 

na Środowisko (EIS) lub raportu o odziaływa-

niu na środowisko EIA (Enviromental Impact 

Assessment), w tym planu zarządzania środo-

wiskiem (EMP) oraz nietechnicznego podsumo-

wania dla ogółu odbiorców,

• przegląd Oświadczenia o oddziaływaniu na śro-

dowisko (EIS), w oparciu o warunki odniesienia 

(zakres) i udział społeczeństwa (w tym władz)

• podejmowanie decyzji, czy zatwierdzić projekt, 

czy nie i na jakich warunkach, 

• monitorowanie, zgodność, egzekwowanie 

i audyty środowiskowe. Monitoring, czy prze-

widywane oddziaływania i proponowane środki 

łagodzące występują zgodnie z definicją w EMP. 

Weryfikacja zgodności z EMP, aby zapewnić, 

że nieprzewidziane skutki lub nieudane środki 

łagodzące są identyfikowane i rozwiązywane 

w odpowiednim czasie.
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 niniejszy dokument ma charakter wewnętrzny oraz poufny.

DL INVEST GROUP
ul. Wrocławska 54, 40-217 Katowice
tel.: +48 32 253 00 95

Kapitał zakładowy: 100.000.000,00 PLN
KRS: 0000434440
NIP: 6252381542

WWW.DLINVEST.PL
biuro@dlinvest.pl


