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sPRAWozDANlE z alołŃ NR sB/ĺ48345t12t2o19

Zleceniodawca lD: 164'18

Międzygminny Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp' z o.o.

Janczyce 50

Podstawa ľealizacii

Umowa z dnia: 2018-12-27 nr 1412018, numer systemowy: 'ĺ9001069

obszar badań: obszar regulowany prawnie

Cel badań: dla potrzeb potwierdzenia zgodnoŚci z wymaganiami

opis próbek
Nľ laboratoryjny

nróhki
Miejsce poboru / etykieta

zlece nioĺlawcv
Próbka:

021942t12t2019 ZUOK w Janczycach
Zbiornik odciekÓw

Woda odciekowa

Nľ laboratoryjny
pľóbki

Dane związane z pobieraniem próbek

Data pobierania Próbkobiorca Metoda pobieľania

02't942t12t2019 2019-12-20 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-1 0:1 997 (A)

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data reiestracji w laboľatorium Data rozpoczecia badań Data zakończenia badań

2019-12-21 2019-12-21 2019-12-30

Uwagi
stan prÓbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslízeŻeŕ\'
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Ntp. JB60005608
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43-200, cigszyńska 52a

6s689' oboínicka 330

54-424, Muchoborska 18

37-300, Wiorzawice 874

70-661. Gdariska l6 B

Spozadził:
mgr inż. Laura Trzońska

specjalista ds. projektów środowiskowych

oryginal potwierdzony własnoręcznym podpisem
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Oznaczany parametr Jednostka

Wynikibadań
Lokalizacja punktu poboru
Numer laboratoryjny próbki

Niepewność
rozszenzona

i6;o
NřI
JZbiornik odcieklw

021942t't2t2019

pH 7,5 t0,2 MW

Przewodność elektryczna właściwa (PE\ÁĄ w
temp. 25'C

pS/cm 6890 t'ĺ 034 MW

Chrom (Vl) mg/l 0,012 r0,003 MW

Rtęc (Hg) mg/l < 0,0005 MW

ogólny węgiel organiczny (oWo) mg/l 579 r1 16 MW

Kadm (Cd) mg/l < 0,0025 MW

MiedŹ (Cu) mg/l 0,084 t0'0'ĺ7

ołÓw (Pb) mg/l 0'0í 0 r0,002 tuw

Cynk (Zn) mg/l 0,19 10,04 |\ĺW

Suma wielopierŚcieniowych węglowodorów
aromatvcznvch í\ĄÁ/ýA)

pg/l < 0,036 MW

lndeks oleju mineralnego (Węglowodory
rononochorine C1 0-C40)

mg/l < 1,00 MW

oznaczany paramotř Jodnostka ldentyíikacja motody badawczoj
9łg
:$s
Ešt

Opis metody badawczej

pH PN-EN ISO 10523:2012 (A\ TE Metoda potencjometryczna

PrzewodnośĆ elektryczna
właŚciwa (PEW w temo. 25"C

pS/cm PN-EN 27888:1999 (A) TE (PEĘw25'C-teren

Chrom (Vl) mg/l PN-EN ISO 23913:2009 (A),(NR) PS Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA)
z detekcią spektrofotometrczna

Rtęć (Hg) mg/l KJł-5.4_274 (A)'(NR) PS Atomowa spektrometria absorpcyjna

ogólny węgiel organiczny (oWo) mg/l PN-EN 1484:1999 (A) PS Metoda specyficzna

Kadm (Cd) mg/l PN-EN ISO 17 294-2:20 1 6-1 1

KJ-l-5.4-174 (A)

PS Metoda spektrometrii mas z jonizac)ąw
plazmie indukcvinie sorzeżonei (lcP-Ms)

Miedź (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-1 1

KJ-l-5.4-174 (A)

PS Metoda spektrometrii mas z jonizacją w
plazmie indukcvinie sprzeżonei (lcP-Ms)

ołów (Pb) mg/l PN-EN I SO 17 294-2:201 6-1 1

KJ-l-s.4-174 (A)

PS Metoda spektrometrii mas z jonizacją w
plazmie indukcvinie sprzeżonei (lcP_Ms)

Cynk (Zn) mg/l PN-EN ISO 17 294-2:201 6-1 I

KJ-r-s.4-174 (A)

PS Metoda spektrometrii mas z jonizacją w
Dlazmie indukcvinie sDrzeżonei ílcP-Ms)

Suma wielopĺerścieniowych
węglowodorow aromatycznych
í\^^^/A)

pg/l KJ_l_5'4-'ĺ3c (iii) (A) PS Chromatografia cĺeczowa (HPLc_FLD)

lndeks oleju mineralnego
(Węglowodory ropopochodne
Ć,ĺ n-Ć1n\

mg/l PN-EN ISO 5377-2:2003 (A) PS Chromatografia gazowa (GC-Fl D)
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Noľma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-l-5.4-1 3C("') Procedura Badawcza Wersja 02 z dnia 08'01.2019; Suma WWA jako suma stężeń związków''

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren' dibenzo(ah)antÍacen, benzo(ghi)perylen'

indeno(1,2,3-cd)piren

KJĄ-s.4-274 PÍocedura Badawcza Wersja 01 z dnia 04'05'2017

KJ-t-s.4-174 Procedura Badawcza wersia 09 z dnia 12.03.2018
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objaśnienia:

A _ metodyka akrédytowana' NR - metodyka badania inna niż Wskazana W mającym zastosowanie przepisie prawa' Laboratorium potwierdziło

róWnoważność zastosowanej metody' dowody są dostępné W Laboratorium i zostaną pÍzekazane na Życzenie Klienta.

Miejsce Wykonania badań: TE - teren; Ps - Pszczyna
Wartości wyników badań poprzedzone znakiem mniejszości (<\ rzna1ząą uzyskanie Wyniku poniżej dolnej granicy oznaczalności metody.

Niepewnośó metody badań fizyko_chemicznych określono jako niepewnośó Íozszerzoną. Wspołczynnik lozszerzenia k=2; poziom ufności 957o.

Niepewnośó rozszeÍzoną podano dla analizy.

Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych
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---_ Konĺec dokumentu ----

Pszczyna 2019-12-30

Niniejszy dokument ZostałWystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (oWŚU stanowią element oÍerty, dostępne są na stronie:

odszkodowań i jurysdykcji zawarte w oWŚU'
Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie' zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą i wedlug Jego wskazówek' jeśli

takowe zostaly podane. SGS Polska sp' z o.o. ponosi odpowiedzialnośćjedynie przed zleceniodawcą| niniejszy dokument nie uwalnia stron z reaIizowania praw i obowiązków
wynikających z zawartych porozumień'

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fa|szowanie jego treści, formy i wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu W świetle prawa'

Dokument moŹe być wykorzystywany i kopiowany W calości' kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody'
Wszystkie wyniki badań i pomĺarów zestawione w niniejszym dokumencie odnoszą się lylko do badanych próbek' W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, że próbki

zostały pobrane przez pÍzedstawiciela Zleceniodawcy' SGS Polska Sp. z o'o. nje ponosi odpowiedzialności za pochodzenie' sposób pobrania i reprezentatywność próbki.


