
Prezentacja firmy 
Green Management Group Sp. z o.o.



Green Management Group Sp. z o.o. to zespół ponad 
50 specjalistów:

• komunikacji społecznej

• edukacji ekologicznej

• prawa: samorządowego, ochrony środowiska, zamówień publicznych

• doradztwa środowiskowego

• projektowania i obsługi inwestycji budowlanych

• techniki i technologii w gospodarce komunalnej

• zarządzania projektami i instalacjami

• finansowania inwestycji samorządowych

• strategicznej obsługi projektów



W skład zespołu wchodzą:

Hanna Marlière

Właścicielka oraz

Prezes Zarządu

Robert Gnysiński

Właściciel oraz

Prokurent

6 pracowników etatowych

Oceny oddziaływania 

na środowiska

Paweł Lenarczyk

Natalia Muszyńska

inni

Dotacje 

oraz Analizy rynku

Agnieszka Kochańska

Sprawozdawczość oraz analizy specjalistyczne

Wsparcie administracyjne oraz 

koordynacja prac

Weronika Szymańska

stała współpraca ze specjalistami wąskich branż 

(hałas i emisja do powietrza, analityka finansowa – studia wykonalności i analizy ekonomiczne, obsługa 

prawna, projektanci branży gospodarki komunalnej itp.)



Pracujemy m.in. dla:



Skuteczność:

W latach 2016 - 2020 zespół GMG obsłużył ponad pół tysiąca 

projektów o wartości ponad 1 mld zł,  dofinansowania ze środków 
krajowych i unijnych na średnim poziomie 50%. 

RPO Województwa Wielkopolskiego

RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego

RPO Województwa Zachodnio-pomorskiego 

RPO Województwa Opolskiego 

RPO Województwa Pomorskiego 

Działanie 2.2 POIiŚ

Działanie 2.4 POIiŚ

Działanie 2.1 Racjonalna gospodarka odpadami

Fundusze norweskie

inne



Projekty:

JST Sektor

prywatny

• analizy systemów gospodarki 
odpadami

• projektowanie PSZOK

• projektowanie instalacji 
przetwarzania odpadów

• modernizacja instalacji

• wdrażanie GOZ

• studia wykonalności

• programy funkcjonalno-użytkowe

• raporty o oddziaływaniu na 
środowisko

• decyzje IPPC i sektorowe

• projektowanie instalacji

• dostawa technologii, maszyn i 
urządzeń specjalistycznych

• obsługa instalacji (zarządy 
operacyjne)

• stała obsługa formalno-prawna

• strategie rozwoju biznesu



Własne projekty w realizacji – Centrum Recyklingu

Mokrawica

Wydajność

160.000Mg

Olsztyn

Wydajność

140.000Mg

Planowane 

oddanie do 

użytkowania 

(etap I) 

– IV kw. 2021

Planowane 

oddanie do 

użytkowania 

(etap I) 

– I kw. 2022



Strategiczne projekty własne planowane do 
realizacji w 2021/2022 roku:

Lokalizacje:

Grójec

Inwestycja:

Biogazownia 2.5 MW

Kompostownia 100.000 Mg

Zaangażowanie kapitałowe 100 mln zł

Planowany roczny zysk 50 mln

Możliwe wsparcie: 

Biogazownia z infrastrukturą

dotacja 25%

50% pożyczka na 15 lat oprocentowana 

2% w skali roku

Potencjał:

Działka - 5.8 ha

Przyłącze – 8 MW

Stara infrastruktura budynki, zbiorniki, woda, ogrodzenie

Dokumentacja:

Ważna decyzja środowiskowa dla biogazowni rolniczo-

odpadowej o przepustowości 2.5 MW

Do zrobienia: 

decyzja środowiskowa dla kompostowni, pozwolenie 

zintegrowane, budowa kompostowni wraz z maszynami, 

budowa biogazowni, budowa infrastruktury, zakup modułu 

przyjęcia wsadu.



Strategiczne projekty własne planowane do 
realizacji w 2021/2022 roku:

Lokalizacje:

Piaski Bankowe

Inwestycja:

Kompostownia 44.000 Mg

Zaangażowanie kapitałowe 25 mln zł

Planowany przychód 13,2 mln zł

Planowany roczny zysk 15 mln

Inwestycja: 

Instalacja Komunalna

Zaangażowanie kapitałowe 55 mln zł

Planowany roczny zysk 25 mln

Potencjał kompostownia:

Działka w dzierżawie - 2.8 ha

Dokumentacja: brak

Do zrobienia: 

decyzja środowiskowa dla kompostowni, pozwolenie 

zintegrowane, budowa kompostowni wraz z maszynami, 

budowa infrastruktury, zakup modułu przyjęcia wsadu.

Potencjał Instalacja Komunalna:

Działka  - 2.8 ha

Dokumentacja: decyzja środowiskowa



Strategiczne projekty własne planowane do realizacji w 2021 roku.



Elektroniczna altana śmietnikowa

Projektowana i dostosowana do 

indywidualnych potrzeb

Produkowana w Polsce na 

włoskiej licencji  



Zaproszenie do współpracy – projekt recyklingu organicznego



Zaproszenie do współpracy – projekt kompostowni



Zaproszenie do współpracy – projekt PSZOK



Referencje cz.1

FIRMA ZAKRES OPRACOWANIA TERMIN 

REALIZACJI

Mycela Sp  z o.o. Uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na 

przetwarzania dla kompostowni odpadów

2017-2018

PGK Eksploatacja Uzyskanie decyzji środowiskowej – park recyklingu 04-2020/01-2021

PHU Ogrodnik Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na 

wprowadzanie do obrotu dla kompostu

05-2020/09-2020

SW Łeba Uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie do obrotu dla 

kompostu 

09-2018/05-2019

MZO Wołomin Uzyskanie decyzji środowiskowej W toku

Olsztyn (klient 

prywatny)

Uzyskanie decyzji środowiskowej 07-2020/04-2021



Referencje cz.2

FIRMA ZAKRES OPRACOWANIA TERMIN 

REALIZACJI

MZO Pruszków Modernizacja instalacji stabilizacji W toku

Azoty Puławy Opracowanie technologii kompostowania osadów z 

zakładowej oczyszczalni ścieków

W toku

MPWiK Wrocław Opracowanie koncepcji zagospodarowania odpadów 

ulegających biodegradacji w systemie tlenowym i 

beztlenowym

06-2020/09-2020

MZO Pruszków Opracowanie analizy dostępnych technologii 

beztlenowego przetwarzania odpadów

06-2019

PUK Tarnów Opracowanie projektu technologicznego i raportu o 

odziaływaniu na środowisko dla instalacji fermentacji

W toku 

Biogazownia Przybroda Zgłoszenie weterynaryjne oraz opracowanie HACCP, i 

raportu oddziaływania na środowisko

W toku



ul. Widok 13/31 

62-070 Dąbrówka 

+48 538 353 676

sekretariat@gmgroup.biz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy   
w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000381407

NIP: 5213598343

REGON: 142868760

Kapitał zakładowy: 
255.000,00 PLN

http://m.st/

