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sPRAWozDANtE z BADAŃ NR sB/í48344t12l2o19

Zlecenlodarľca lD: í6418

Międzygminny Zakład Gospodarkĺ odpadami Komunalnymi Sp. z o.o'
Janczyce 50
,7-ąĘ) Rańknrrrina

Podstawe rcallzacll
Umowa z dnia:2018-12-27 nĺ 14l2o18, numer systemowy: 't9001069

obszar bađań: obszar regulowany prawnie

Gel badań: dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

opls próbgk
Nr laboratorylny

nrÁlrłl
llIe|rco poboru l oĘkleta

rlrinináĺwcv
Próbka:

02194111212019 ZUOK w Janczycach
Piezometr P5

Woda podziemna

Nr laboratorylny
próbkl

Dane żwlazane z ooblenanlem oróbek

Data pobleranla Próbkoblorca tctoda pobleranla

oz,t911t12t2019 201g-',t2-20 Pzedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-í I :2017-10 (A)

Plan pobleranla: zgodnie z harmonogramem

Data relestracll w laboralońum Data rozooczecla badań Data zakończenla badań

20't9-12-21 201g-',t2-21 2019-12-27

Uwaol
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastaeżeń.

.'"i$iJs:TÍ'lľ;ŕ"*Ł,
NlP: 586000í008

].aboratorlum środowlskowe

.'.'_",il'Jľll'-ľj:|íi1!"1ň".f ľ,r"Ll. 32 +{92500; íax:32 A72o72

Spozadził:
mgr inż. Laura Tzońska

specjalista ds. projektów środowiskowych

oryginał potwierdzony własnoręenym ooaoi""',!.(rz
IlIl'D!|]t.l Hc]lli] ô sJĺPł/ |Jho,alrli'lll s,3dłýłskor']P

Lot.llzacjo: 
I 
Loboratorlo:

Pszeyns 43'200. cieýyńska 52a t +48 32 ,ĺ49 2500 Í +4a 32 M7 2012 
| 
P*czvrla 43-200, cioszYriŚka 52a

PoŻnań 60.689, obomjcka 33o | +48 32 ąĄ9 2500 t/' +4B 61 B20 403] 
| 
Pila 6+920, Na LosŻkowĺe 4

Wrocław 54-424, Muchoborska l8 t +48 32 449 2500 í +48 71 358 7562 
| 
Działdowo 13-200. Hall€ra 35

Lożaisk 37_300.Wioĺzawico874 t+4a32Ą492500 Í+4B1724l 1391 
| 
t€żajsk 37-300,WioÍŻawico874

sueecin 70-661'Gdańska168 t+tĺ8914213517 Í+48914213517 l

Membsr of lhs SGS Group (SGS SA)

NlP 586_o00-56_08, REGoN 0o0144259, sąd Rejonowy dla M. sl. WarsŻawy w Wa6zawie, xll Wydział GospodaÍczY KÍaiowego Reiegtlu sądowego nÍ KBs 0000027334
Kapitał zakladowy 27 167 800.00 zł
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR sB/í483 44t12t2!o1g
Pszczyna 2019-12-30

pH rN-EN ISO 10523:20.12 (A) TE 7,7 ł!,2 KMĽ93|om lustra wody 1r o.o.t.
Pzewodność etełtryczna
właścĺwa (PEW) lit, temp. 2o.c

pS/cm
TE 0,80 *0,10 KM

(A.l TE

PS

375 ż57 KM

Chrom (Vl) noll PN_EN lso 239í3:2009 (A)
olów (Pb) E4

Ťq/l

< 0,0'10 KM

Kadm (Cd)
{A) PS < 0'00í KM

PN-EN tSO 17294-2:2016-11 (Al

-

PN-EN lso 17294-2:201ď11 (A)

PS < 0,00030
mg/ĺ KM

Cvnk t7n PS < 0,0020 KM

mmg/l ,N-EN ISO 1t294-2:2016-11 (Al PSNtęc (l-ĺ9i mg/l PN-EN ISO 12U6:2O12;
Ąp1:2016_07 (A)

.PS 0,000050 KM
ogólny węgĺel organicaný
(ewo)

mg/l :r999 (A) PS < í'0 KM

Suma wĺelopierścieniowych
węglowodorów aromaýcznych
ftVWA)

pgll (A' PS < 0,036 KM

Procedura Badawcze wers|a 02 z dnlao8.oí.zo1ffi
ľ:1"^*:T::n, benzo(k)Íluoranten, benzo(a)plren, dĺbenzo(ah)antracen' benzo1gľli;peryen,

objaśnlenla:

A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS - Pszceyna
waítośij wyników badań poprzedzone znakĺem rlnĺejszości (<) oznaczają uryskanie wyrĺku ponĺżeJ dolnel graniry oznaczalnoścl metody.Nlepewność metody badań fizyko-chemicznyďl ołr.jtono 1ało nĺepewnośé rozsz"rzoni. w"poł".ynnlk rozszerzenia k=2; pozĺom uÍności 95%.Niepewność rozszerzoną podano dla analtzy.
Autorylzorvď:

KM - mgr inż' Marcĺn Kuś - kierownik oporacyjny laboratorium 
,r-*trů1,Ęm;lfrF*3'.

tauoratoľuńśľiäJůřsłow.
Envlri

"ffffi,ľ'ĺjTäĘH'-

iľ-ĺffiäĺ.;'i"1lilľ'"ľJľ;ľ#"$]ĺu"l"gl)'*"p"'"l";il;;;;"l';*;"äil;'"äł"#:JľJ'"JJ.1ľľ;1TJ'ľJ:"ä:::ľJ['eą€odpowiedzi'lności,
Usfugę zreallzowano w msie izakresle puedstawionym w nlniejszyÍn dokumencle, zgodnle z uslalenlami pocąmlonyml ze zleceniodawcą iwodług J€go rekazó,ĺ,lek, jeśli

friä:ffi ľĺffij";ů1"jĹľ ' "o' 
pon*i łp"*i'o'i"lnJc Juoml" p,.uJzu*nioa"*Ęinie;gy dokument nĺo ilalnla strcn z realizowaňia pr.w i obowiązków

W*elkie nleautoÍrŹowane Żmiany nlniej*ego dokumenfu, podmbianie l Íďsz. ouranié Jogo teśd, formy i w}€lądu jst niezgodne I podlega ściganlu w świotle pmwa.Dokum€nt może być wykolz}łst}.íłany i kopiomny w cełośd' łopiowaiie częsciowe imt dopuszealne po Ĺpkanlu pisomnoi zgody.WuFtkle wynikl badań l pomlarów zestawĺon' w nłnlols'ym dokumenda odnosą 
"lę 

yło ĺo u"a"ffi pĺoooł. w przypaatu' gdy w dokumencie zozna*ono, że pÍobkizsüały pobrane plze prz.dstawiclelá zetnlodawcy' scs Polsła śf_z o'o. nie ponosĺ odpowiedŻalnoścl za pochodzonie, sposób pobrania l r.prtentatywność próbki.


