
Załącznik nr 1 
OŚWIADCZENIE 

 
Ja, Joanna Karda, niżej podpisana, oświadczam, że jako kierująca zespołem autorskim 
opracowującym dokument pod nazwą: „Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny”, 
spełniam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 
2018 roku poz. 2081 z późniejszymi zmianami), czyli: 
 
- posiadam odpowiednie wykształcenie: 

- studia wyższe magisterskie - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, kierunek: 
geologia, w zakresie geologia stosowana, 

- studium podyplomowe - Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, w zakresie: „Ochrona środowiska przyrodniczego i 
zasobów mineralnych”, 

- uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez MOŚZNiL wraz z United States Environmental 
Protection Agency USA, uzyskując zaświadczenie o uprawnieniach do samodzielnego prowadzenia 
kursów z dziedziny Zarządzania Ochroną Środowiska w zakresie „Klasyfikacja Terenów 
Zanieczyszczonych Odpadami Niebezpiecznymi”, 

- uczestniczyłam w szkoleniach w ramach Programu Edukacji Ekologicznej (ETP), 
- w 1998 roku zdałam egzaminy i uzyskałam uprawnienia biegłego Ministra Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu 
zagospodarowania przestrzennego na środowisko Nr 0559, 

- w 1998 roku zdałam egzaminy i uzyskałam uprawnienia biegłego Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko 
Nr 0560 – w 2000 roku przekształconych w uprawnienia biegłego Wojewody Śląskiego w zakresie 
sporządzania ocen oddziaływania na środowisko Nr 244, 

- w 2001 roku zostałam Biegłym Sądowym nr 0151/10/01 z zakresu: ochrony środowiska, gospodarki 
odpadami, wodami i ściekami, wpływu planów zagospodarowania przestrzennego na środowisko, 
ustanawiania obszarów ograniczonego użytkowania, ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, 

 
- posiadam odpowiednie doświadczenie w pracach zespołów przygotowujących 

dokumentacje jak niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko: 
- doświadczenie w pracy zawodowej od 1992 roku związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska, 
- doświadczenie w kierowaniu zespołem opracowującym dokumentacje związane z szeroko rozumianą 

ochroną środowiska, w tym wykonywanymi prognozami oddziaływania na środowisko (m.in. od 
powstania firmy Werona Sp. z o.o. w 2003 roku, której jestem również właścicielem i prezesem 
zarządu), 

 
- od 1992 roku jestem autorem, współautorem, w tym nadzorującym bardzo wielu 

dokumentacji związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, w tym prognoz 
oddziaływania na środowisko (znacznie więcej niż 5). 

 
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

                                                                                             


