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1. CEL I ZAKRES BADAŃ 

Program badań monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 2022 

roku, sporządzony został w oparciu o wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 

1902) dla okresu eksploatacji składowiska. 

Niniejsze opracowanie stanowi roczny raport za 2022 r. z przeprowadzonych badań. Poniżej 

przedstawiono program monitoringu. 

Program monitoringu obejmuje przeprowadzenie następujących badań: 

I. ODCIEKÓW ZE SKŁADOWISKA 

Częstotliwość badań: 

 4 razy w roku badanie analityczne składu odcieków w zakresie: 

- odczyn pH; 

- temperatura; 

- przewodność elektryczna właściwa; 

- ogólny węgiel organiczny (OWO); 

- suma WWA; 

- metale (Zn, Cd, Pb, Cu, Hg, Ni, Cr og., Cr+6); 

- fenole lotne/indeks fenolowy; 

- fosfor ogólny; 

- węglowodory ropopochodne/indeks oleju mineralnego. 

II. WÓD PODZIEMNYCH 

Częstotliwość badań: 

 4 razy w roku badanie analityczne składu wód w zakresie: 
 

- odczyn pH; 

- temperatura; 

- przewodność elektryczna właściwa; 

- ogólny węgiel organiczny (OWO); 

- suma WWA; 

- metale (Zn, Cd, Pb, Cu, Hg, Ni, Cr og., Cr+6); 

- BZT5; 

- ChZT; 

- azotany, azotyny; 

- chlorki; 

- fenole lotne/indeks fenolowy; 

- fosforany; 

- fosfor ogólny; 
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- siarczany; 

- substancje rozpuszczone ogólne; 

- zawiesiny ogólne; 

- węglowodory ropopochodne/indeks oleju mineralnego; 

- poziom zwierciadła wody (tylko dla wody podziemnej). 

III. STRUKTURY I SKŁADU MASY (MORFOLOGII) ODPADÓW 

Częstotliwość badań: 

 4 razy w roku. 

IV. EMISJI I SKŁADU GAZU SKŁADOWISKOWEGO 

Częstotliwość badań: 

 badania miesięczne (12 razy w roku) emisji w zakresie: 

- metan CH4; 

- dwutlenek węgla CO2; 

- tlen O2. 

V. EMISJI HAŁASU 

Częstotliwość badań: 

 1 raz w roku w zakresie: 

-  pomiar emisji hałasu w dwóch punktach pomiarowych. 

VI. KONTROLI OSIADANIA POWIERZCHNI I STATECZNOŚCI ZBOCZY SKŁADOWISKA 

ODPADÓW 

Częstotliwość badań: 

 1 raz w roku w zakresie: 

- pomiar osiadania w jednym punkcie pomiarowym, 

- badanie stateczności zboczy. 
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2. LOKALIZACJA SKŁADOWISKA I PUNKTÓW POMIAROWO-KONTROLNYCH 

Lokalizacja składowiska oraz punktów pomiarowych została przedstawiona na mapce 

stanowiącej Załączniki nr 1 do niniejszego opracowania. Opis lokalizacji punktów poboru prób 

zamieszczono w tabeli 1. 

Tabela 1 Opis lokalizacji punktów poboru próbek 

l.p. Rodzaj próby Lokalizacja 

1.  
Wody podziemne – kredowe 

(turońskie) 
Piezometr PT-1 

Za składowiskiem, na skarpie wschodniej składowiska, w odległości 
około 100 m w kierunku północno-zachodnim od południowo-
wschodniego narożnika składowiska, na kierunku spływu wód 

2.  
Wody podziemne  – kredowe 

(turońskie) 
Piezometr PT-2 

Na terenie składowiska, w części środkowej zachodniej, przy 
skarpie, na kierunku spływu wód 

3.  
Wody podziemne – kredowe 

(turońskie) 
Piezometr PT-3 

Za składowiskiem, na skarpie wschodniej, w południowym jej 
narożniku, na kierunku spływu wód 

4.  
Wody podziemne –kredowe 

(cenomańskie) 
Piezometr PC-1 

Za składowiskiem, na skarpie wschodniej, w południowo-
wschodnim jej narożniku, na kierunku spływu wód 

5.  
Wody podziemne – kredowe 

(cenomańskie)  
Piezometr PC-2 

Na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., naprzeciw budynku 
Dyrekcji, w północno-zachodniej części terenu składowiska, na 

kierunku spływu wód 

6.  Ścieki 
Zbiornik odcieków oraz niecka mineralna, zbierają odcieki ze 

składowiska i znajdują się w części zachodniej składowiska, na 
terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 

7.  
Próbka odpadów 

Struktura i skład masy odpadów 

Próbkę pobrano z kontenera znajdującego się przy hali 
magazynowej wyładowczej, usytuowanej na terenie Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. 

8.  
Studzienka odgazowująca G-4  

(kanał zbiorczy) 
Na terenie składowiska 
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3. OPIS SPOSOBU INTERPRETACJI WYNIKÓW BADAŃ 

Wyniki badań: 

 odcieków porównano z dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń 

określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 

2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757); 

 wód podziemnych porównano z wartościami granicznymi elementów fizykochemicznych 

stanu wód podziemnych w klasach jakości wód podziemnych według załącznika do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 

2019 r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. 

U. 2019, poz. 2148); 

 emisji gazowej zinterpretowano na podstawie danych literaturowych nt. eksploatacji 

składowisk odpadów komunalnych. 

 pomiary poziomu hałasu w środowisku z miejskiego składowiska odpadów porównano 

z wartościami dopuszczalnymi, określonymi w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego, 

znak: DOŚ.7222.54.2013.MK z dnia 04.09.2014 r. w sprawie pozwolenia zintegrowanego 

udzielonego Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Opolu.  

 pomiaru geodezyjnego osiadania składowiska i stateczności zboczy przedstawiono 

w sprawozdaniu stanowiącym załącznik 3. 
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4. METODYKA WYKONANIA BADAŃ I POMIARÓW 

4.1. Monitoring wód podziemnych, odcieków i morfologii odpadów 

Wyniki badań wraz z określoną metodyką badań zestawione zostały w raportach z badań 

stanowiących załącznik 2 do niniejszego opracowania. 

4.2. Monitoring gazu składowiskowego 

Wyniki pomiarów zestawione zostały w raportach stanowiących załącznik 2 do niniejszego 

opracowania.  

Pomiary stężeń i emisji zanieczyszczeń: 

 zawartość O2, CO2, CH4, oznaczono analizatorem biogazu GA-2000, 

O2 - elektrochemicznie, CO2 – IR (detektorem podczerwieni), CH4 –IR (detektorem 

podczerwieni), 

 parametry gazów odlotowych (prędkość liniowa gazu, strumień objętości gazów, 

temperatura gazów) zmierzono przyrządem TESTO 405 V1, 

 podstawowe parametry meteorologiczne określono przyrządem TESTO 400. 

Badania prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1902). 

Analizy chemiczne prób wykonano w Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o. 

w Katowicach. Laboratorium to posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje do realizacji monitoringu 

składowisk zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Laboratorium badawcze Eurofins OBiKŚ 

Polska Sp. z o.o. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań wód, 

ścieków, wyciągów wodnych, odpadów, osadów, gleb/gruntów - Certyfikat Akredytacji AB 213. 

4.3. Pomiar hałasu w środowisku 

W celu wyznaczenia równoważnego poziomu dźwięku wykorzystano metody i zalecenia opisane 

w następujących normach i aktach prawnych: 

 załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 

roku, w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021, 

poz. 1710) – metodyka pomiarowa zgodna z metodyką referencyjną przedstawioną w w/w 

rozporządzeniu.  

 PN-N-01341:2000/APL.1:2001. Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu 

przemysłowego. 

Badania przeprowadzone na podstawie metodyki referencyjnej są badaniami 

akredytowanymi w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 213. 
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4.4. Pomiar geodezyjny osiadania składowiska i stateczności zboczy 

Pomiar geodezyjny osiadania składowiska i stateczności zboczy został wykonany zgodnie 

z metodyką przedstawioną w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego 

opracowania. 

5. WYNIKI BADAŃ I ICH OCENA 

5.1. Monitoring odcieków 

Wyniki badań odcieków pobranych ze zbiornika zlokalizowanego w południowo-zachodniej części 

miejskiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, porównywano do wartości 

dopuszczalnych określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 

14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych 

oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757). 

Wyniki badań odcieków ze zbiornika odcieków położonego na terenie miejskiego składowiska 

odpadów w Opolu, przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 Porównanie wyników badań odcieków ze zbiornika odcieków z terenu miejskiego 
składowiska odpadów w Opolu z dopuszczalnymi wartościami wskaźników 
zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

Lp. Badane parametry Jednostka 

Wyniki analizy fizykochemicznej zbiornik odcieków 
Wartości 

dopuszczalne 
wskaźników 
właściwe dla 
jakości wód 1) 

I kwartał 
(11 lutego 

2022) 

II kwartał 
(30 maja 

2022) 

III kwartał 
(30 września 

2022) 

IV kwartał 
(18 listopada 

2022) 

1. Temperatura wody ºC 13,5 19,8 18,1 16,9 n.n. 

2. pH  7,8 7,8 7,7 7,9 n.n. 

3. 
Przewodność 
elektryczna 

właściwa w 20°C 
µS/cm 15060 13870 8770 12610 n.n. 

4. Fosfor ogólny mg/l 7,3 6,5 270 7,9 2) 

5. 
Ogólny węgiel 

organiczny/OWO 
mg/l 789 701 742 737 2) 

6. Indeks fenolowy mg/l 0,190 0,044 0,018 0,135 15 

7. Cynk mg/l 0,024 0,043 4,46 0,174 5 

8. Miedź mg/l 0,076 0,029 0,353 <0,004 1 

9. Chrom ogólny mg/l 0,927 0,867 0,147 0,870 1 

10. Chrom (VI) mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,2 

11. Nikiel mg/l 0,180 0,183 0,169 <0,004 1 

12. Kadm mg/l <0,0005 <0,0005 0,011 <0,0005 0,2 

13. Ołów mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 1 

14. Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,03 

15. WWA - suma mg/l 0,000080 0,000016 0,000018 0,000019 0,2 

16. 

Węglowodory 
ropopochodne / 

indeks oleju 
mineralnego 

mg/l 1,20 1,4 0,70 0,32 15 
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1) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757). 
2) wartości wskaźników należy ustalić na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń – zgodnie z ww. 
rozporządzeniem, 

 

n.n.  nie normowane. 

Badane w 2022 r. odcieki ze zbiornika odcieków położonego na terenie miejskiego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych 

wartości zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757). 

W odciekach nie stwierdzono podwyższonego stężenia metali ciężkich (w tym także substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). 

Przewodność elektryczna właściwa wynosiła od 8770 µS/cm do 15060 µS/cm w temperaturze 

25°C jest wskaźnikiem nienormowanym. Wartość fosforu ogólnego wynosiła od 6,5 mg/l do 

270 mg/l, a ogólny węgiel organiczny (OWO), wynosił od 701 mgC/l do 789 mgC/l. Wartości 

graniczne tych wskaźników ustala się na podstawie obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych 

zanieczyszczeń w rozpatrywanym rozporządzeniu jw. 

Zestawienie wyników analiz fizykochemicznych badanych odcieków, zbieranych w niecce 

mineralnej z terenu składowiska w Opolu, przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 3 Porównanie wyników badań odcieków z niecki mineralnej zbierającej odcieki z terenu 
miejskiego składowiska odpadów w Opolu z dopuszczalnymi wartościami 
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych 

Lp. Badane parametry Jednostka 

Wyniki analizy fizykochemicznej  
Odcieki z niecki mineralnej Wartości 

dopuszczalne 
wskaźników1) 

I kwartał 
(11 lutego 

2022) 

II kwartał 
(30 maja 

2022) 

III kwartał 
(30 września 

2022) 

IV kwartał 
(18 listopada 

2022) 

1. Temperatura ºC 8,2 19,0 16,2 12,2 n.n. 

2. pH  7,5 7,8 7,4 7,6 n.n. 

3. 
Przewodność elektryczna  

właściwa w 200C 
µS/cm 1510 879 1310 1540 n.n. 

4. Zawiesiny ogólne mg/l <2 7,5 <2 <2,0 2) 

5. 
Substancje rozpuszczone 

ogólne 
mg/l 1080 780 1026 801 2) 

6. BZT-5 mg/l <1 8 5 2 2) 

7. ChZT-Cr mg/l <5,0 26,2 14,0 9,6 2) 

9. Azotany mg/l 9,8 1,6 <0,89 <0,89 n.n. 

11. Azotyny mg/l 0,024 0,140 <0,016 <0,016 n.n. 

12. Chlorki mg/l 280 37 370 430 1000 

13. Siarczany mg/l 120 57 130 150 500 

14 Fosforany mg/l 0,103 <0,05 0,109 1,11 2) 

15. Fosfor ogólny mg/l 0,025 0,018 0,019 <0,010 2) 

16. Indeks fenolowy mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 15 



Raport roczny z przeprowadzonych badań monitoringu składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 (2022 r.) 
 

 

 10 

Lp. Badane parametry Jednostka 

Wyniki analizy fizykochemicznej  
Odcieki z niecki mineralnej Wartości 

dopuszczalne 
wskaźników1) 

I kwartał 
(11 lutego 

2022) 

II kwartał 
(30 maja 

2022) 

III kwartał 
(30 września 

2022) 

IV kwartał 
(18 listopada 

2022) 

17. 
Ogólny węgiel organiczny / 

OWO 
mg/l 4,36 8,74 28,5 4,18 2) 

18. Cynk mg/l <0,010 0,013 <0,010 <0,010 5 

19. Miedź mg/l 0,0032 0,0019 0,0038 0,0024 1 

20. Chrom ogólny mg/l <0,0010 0,0030 <0,0010 <0,0010 1 

21. Chrom (VI) mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,2 

22. Nikiel mg/l 0,0031 0,0017 0,0048 0,0038 1 

23. Kadm mg/l <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,2 

24. Ołów mg/l <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 1 

25. Rtęć mg/l <0,00007 <0,00007 <0,00007 <0,00007 0,03 

26. WWA - suma mg/l <0,000006 <0,000006 <0,000006 <0,000006 0,2 

27. 
Węglowodory ropopochodne 
/ indeks oleju mineralnego 

mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 15 

Objaśnienia: 
1) 

  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 

ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757), 
 

2)  wartości wskaźników należy ustalić na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń – zgodnie 

z ww. rozporządzeniem, 
 

n.n.  nie normowane, 

Wyniki badań odcieków z niecki mineralnej zlokalizowanej w części zachodnio-południowej terenu 

miejskiego składowiska odpadów w Opolu, nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych 

określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757). 

W odciekach pobranych w 2022 roku z niecki mineralnej nie stwierdzono również podwyższonego 

stężenia metali ciężkich (w tym również substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA – suma). 

Wartości pozostałych wskaźników zanieczyszczeń tj. azotany, azotyny, chlorki, siarczany, indeks 

fenolowy i węglowodory ropopochodne/indeks oleju mineralnego, także nie wykazały przekroczeń 

wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń. 

Odcieki z miejskiego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu w 2022 

roku nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych dla ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

5.2. Monitoring wód podziemnych 

W 2022 roku przeprowadzono badania chemiczne wód z pięciu piezometrów kredowych, w tym 

trzech (turońskich) PT1, PT2, PT3 i dwóch (cenomańskich) PC1 i PC2, zlokalizowanych w rejonie 

analizowanego składowiska odpadów. Realizowany monitoring obejmował również pomiar 

poziomu zwierciadła wody. 
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Wyniki pomiarów zwierciadła wody zaprezentowane zostały w poniższej tabeli. 

Tabela 4 Wyniki pomiaru poziomu zwierciadła wód w piezometrach w [m ppt] 

Okres badawczy 
Wskaźnik 
mierzony 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 

I kwartał 2022 r. 
Poziom 

zwierciadła wody 
7,75↑ 12,10↑ 9,52↑ 1,50↓ 1,50↓ 

II kwartał 2022 r. 
Poziom 

zwierciadła wody 
8,90↑ 15,0↑ 12,7↑ 2,10↑ 1,50↔ 

III kwartał 2022 r. 
Poziom 

zwierciadła wody 
6,20↓ 12,4↓ 12,8↑ 0,90↓ 0,75↓ 

IV kwartał 2022 r. 
Poziom 

zwierciadła wody 
1,15↓ 12,4↔ 13,1↑ 0,90↔ 0,90↑ 

 ↑   –  wzrost poziomu zwierciadła wody, 

 ↓   –  spadek poziomu zwierciadła wody, 

↔  - bez zmian 

 

Wyniki badań wód podziemnych przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5 Porównanie wyników badań wód podziemnych składowiska odpadów w Opolu 
z wartościami dopuszczalnymi w poszczególnych klasach jakości wód podziemnych 

Wskaźnik Jedno-
stka 

Wyniki badań wód podziemnych w I kwartale 2022 
(11.02.2022r.) 

Klasy jakości wód podziemnych 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 I II III IV V 

Temperatura °C 10,2 8,6 10,9 9,1 11,8 <10 12 16 25 >25 

pH - 7,2 7,4 7,3 7,2 7,6 6,5 -9,5 <6,5 lub >9,5 

Przewodność elektryczna 
właściwa w 20°C 

µS/cm 925 1920 925 1200 767 700 2 500 2 500 3000 >3000 

Zawiesiny ogólne mg/l <2 12 3,7 <2 8,8 n.n. 

Substancje rozpuszczone 
ogólne 

mg/l 650 1150 742 890 520 n.n. 

BZT-5 mg/l <1 2 <1 4 1 n.n. 

ChZT-Cr mg O2/l <5,0 <5,0 5,2 9,1 <5,0 n.n. 

Azotyny mg/l 0,022 0,032 <0,016 0,064 <0,016 0,03 0,15 0,5 1 >1 

Azotany mg/l 3,3 13 1,7 <0,89 2,5 10 25 50 100 >100 

Chlorki mg/l 60 340 250 41 45 60 150 250 500 >500 

Siarczany mg/l 100 110 110 200 67 60 250 250 500 >500 

Fosforany mg/l <0,05 0,109 <0,05 0,765 0,076 0,5 0,5 1 5 >5 

Indeks fenolowy mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05 

Fosfor ogólny mg/l 0,088 0,058 <0,010 0,245 <0,010 n.n. 

Miedź mg/l 0,034 0,020 <0,0010 0,023 0,018 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 

Nikiel mg/l 0,012 0,0038 <0,0010 0,0025 <0,0010 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1 

Ołów mg/l 0,005 0,0016 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 

Kadm mg/l 0,000083 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 
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Wskaźnik Jedno-
stka 

Wyniki badań wód podziemnych w I kwartale 2022 
(11.02.2022r.) 

Klasy jakości wód podziemnych 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 I II III IV V 

Cynk mg/l 0,044 <0,010 0,024 <0,010 <0,010 0,05 0,5 1 2 >2 

Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 

Chrom ogólny mg/l <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 n.n. 

Chrom (VI) mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 

Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne 

/WWA 

µg/l <0,006 0,007 <0,006 0,007 <0,006 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 

Ogólny węgiel organiczny 
/OWO 

mg/l 3,79 3,05 2,55 4,78 2,38 5 10 10 20 >20 

Węglowodory 
ropopochodne / Indeks 

oleju mineralnego 

mg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,01 0,1 0,3 5 >5 

 

Cd. tab.5 

Wskaźnik Jedno-
stka 

Wyniki badań wód podziemnych w II kwartale 2022 
(30.05.2022r.) 

Klasy jakości wód podziemnych 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 I II III IV V 

Temperatura wody °C 12,9 8,4 14,2 14,1 12,5 <10 12 16 25 >25 

pH - 7,3 7,6 7,2 7,2 7,6 6,5 -9,5 <6,5 lub >9,5 

Przewodność elektryczna 
właściwa w 20°C 

µS/cm 802 1790 1180 1010 925 700 2 500 2 500 3000 >3000 

Zawiesiny ogólne mg/l 21 <2 65 3,6 16 n.n. 

Substancje rozpuszczone 
ogólne 

mg/l 720 1300 750 670 670 n.n. 

BZT-5 mg/l 3 3 <1 4 7 n.n. 

ChZT-Cr mg/l 7,8 7,0 <5,0 11,7 <5,0 n.n. 

Azotyny mg/l <0,016 <0,016 <0,016 0,158 0,028 0,03 0,15 0,5 1 >1 

Azotany mg/l <0,89 8,4 4,4 1,1, 0,90 10 25 50 100 >100 

Chlorki mg/l 32 500 220 46 25 60 150 250 500 >500 

Siarczany mg/l 50 140 98 220 38 60 250 250 500 >500 

Fosforany mg/l <0,05 0,150 0,180 0,150 <0,05 0,5 0,5 1 5 >5 

Indeks fenolowy mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05 

Fosfor ogólny mg/l <0,010 0,049 0,139 0,127 <0,010 n.n. 

Miedź mg/l 0,042 0,010 0,023 0,011 0,0061 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 

Nikiel mg/l 0,0072 0,115 0,0046 0,0035 <0,0010 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1 

Ołów mg/l 0,015 <0,0010 0,0071 0,0027 <0,0010 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 

Kadm mg/l 0,00017 <0,00005 0,000091 0,000051 <0,00005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 

Cynk mg/l 0,032 0,032 0,088 0,041 <0,010 0,05 0,5 1 2 >2 
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Wskaźnik Jedno-
stka 

Wyniki badań wód podziemnych w II kwartale 2022 
(30.05.2022r.) 

Klasy jakości wód podziemnych 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 I II III IV V 

Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 

Chrom ogólny mg/l <0,0010 0,091 <0,0010 <0,0010 <0,0010 n.n. 

Chrom (VI) mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 

Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne 

/WWA 

µg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 

Ogólny węgiel organiczny 
/OWO 

mg/l 3,36 3,07 3,39 4,27 2,10 5 10 10 20 >20 

Węglowodory 
ropopochodne / Indeks 

oleju mineralnego 

mg/l 0,34 0,43 <0,050 <0,050 <0,050 0,01 0,1 0,3 5 >5 

 

Cd. tab.5 

Wskaźnik Jedno-
stka 

Wyniki badań wód podziemnych w III kwartale 2022 
(30.09.2022 r.) 

Klasy jakości wód podziemnych 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 I II III IV V 

Temperatura °C 11,3 18,0 11,5 11,5 14,7 <10 12 16 25 >25 

pH - 7,4 7,5 7,4 7,2 7,6 6,5 -9,5 <6,5 lub >9,5 

Przewodność elektryczna 
właściwa w 20°C 

µS/cm 1730 4420 699 884 655 700 2 500 2 500 3000 >3000 

Zawiesiny ogólne mg/l 2,7 <2 <2 <2 44 n.n. 

Substancje rozpuszczone 
ogólne 

mg/l 700 1090 1032 720 579 n.n. 

BZT-5 mg/l 1 2 4 2 3 n.n. 

ChZT-Cr mg/l 17,1 20,3 17,6 8,0 14,0 n.n. 

Azotyny mg/l <0,016 0,061 <0,016 0,0874 0,054 0,03 0,15 0,5 1 >1 

Azotany mg/l 38 6,4 4,1 <0,89 <0,89 10 25 50 100 >100 

Chlorki mg/l 400 230 53 55 60 60 150 250 500 >500 

Siarczany mg/l 120 110 120 250 95 60 250 250 500 >500 

Fosforany mg/l <0,05 0,215 0,115 0,350 <0,05 0,5 0,5 1 5 >5 

Indeks fenolowy mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05 

Fosfor ogólny mg/l 0,047 <0,010 0,017 0,088 <0,010 n.n. 

Miedź mg/l 0,0039 0,035 0,035 0,033 0,040 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 

Nikiel mg/l 0,0046 0,0043 0,0069 0,0032 0,0022 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1 

Ołów mg/l <0,0010 0,0011 <0,0010 0,0010 0,0011 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 

Kadm mg/l <0,00005 <0,00005 0,000053 <0,00005 <0,00005 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 

Cynk mg/l <0,010 0,013 0,016 <0,010 <0,010 0,05 0,5 1 2 >2 

Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 
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Wskaźnik Jedno-
stka 

Wyniki badań wód podziemnych w III kwartale 2022 
(30.09.2022 r.) 

Klasy jakości wód podziemnych 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 I II III IV V 

Chrom ogólny mg/l <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 n.n. 

Chrom (VI) mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 

Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne 

/WWA 

µg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 

Ogólny węgiel organiczny 
/OWO 

mg/l 3,86 2,64 4,93 4,54 2,42 5 10 10 20 >20 

Węglowodory 
ropopochodne / Indeks 

oleju mineralnego 

mg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,01 0,1 0,3 5 >5 

 

Cd. tab.5 

Wskaźnik Jedno-
stka 

Wyniki badań wód podziemnych w IV kwartale 2022 
(18.11.2022r.) 

Klasy jakości wód podziemnych 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 I II III IV V 

Temperatura wody °C 10,7 10,5 10,9 11,5 13,2 <10 12 16 25 >25 

pH - 7,4 7,4 7,4 7,2 7,4 6,5 -9,5 <6,5 lub >9,5 

Przewodność elektryczna 
właściwa w 20°C 

µS/cm 728 802 1170 965 1030 700 2 500 2 500 3000 >3000 

Zawiesiny ogólne mg/l <2 15 <2 7,8 38 n.n. 

Substancje rozpuszczone 
ogólne 

mg/l 720 440 920 420 <10 n.n. 

BZT-5 mg/l 1,0 3 <1 2 2 n.n. 

ChZT-Cr mg/l 11,0 11,7 14,6 <5,0 5,0 n.n. 

Azotyny mg/l <0,016 0,033 <0,016 0,049 <0,016 0,03 0,15 0,5 1 >1 

Azotany mg/l 0,99 2,9 3,9 2,6 <0,89 10 25 50 100 >100 

Chlorki mg/l 65 73 260 70 54 60 150 250 500 >500 

Siarczany mg/l 130 140 110 98 100 60 250 250 500 >500 

Fosforany mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,064 0,5 0,5 1 5 >5 

Indeks fenolowy mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05 

Fosfor ogólny mg/l <0,010 <0,010 0,017 <0,010 0,027 n.n. 

Miedź mg/l 0,019 <0,0010 0,015 <0,0010 0,011 0,01 0,05 0,2 0,5 >0,5 

Nikiel mg/l 0,0058 <0,0010 0,0022 <0,0010 0,0012 0,005 0,01 0,02 0,1 >0,1 

Ołów mg/l 0,0050 <0,0010 0,0024 <0,0010 0,0090 0,01 0,025 0,1 0,1 >0,1 

Kadm mg/l <0,00005 <0,00005 0,000056 <0,00005 0,000063 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01 

Cynk mg/l 0,012 0,010 0,010 0,028 <0,010 0,05 0,5 1 2 >2 

Rtęć mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 

Chrom ogólny mg/l <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 n.n. 
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Wskaźnik Jedno-
stka 

Wyniki badań wód podziemnych w IV kwartale 2022 
(18.11.2022r.) 

Klasy jakości wód podziemnych 

PT1 PT2 PT3 PC1 PC2 I II III IV V 

Chrom (VI) mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1 

Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne 

/WWA 

µg/l <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,1 0,2 0,3 0,5 >0,5 

Ogólny węgiel organiczny 
/OWO 

mg/l 4,05 4,40 4,11 3,41 2,78 5 10 10 20 >20 

Węglowodory 
ropopochodne / Indeks 

oleju mineralnego 

mg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,01 0,1 0,3 5 >5 

Objaśnienia: 
 

1) według załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r., w sprawie 
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148), 
n.n. - nie normowane, 
 

                dobry stan chemiczny,                   słaby stan chemiczny. 

W przedmiotowym roku badawczym, w wodach pobranych z piezometrów nie stwierdzono 

podwyższonych zawartości metali ciężkich. W badanych piezometrach stwierdzono bardzo dobrą 

i dobrą jakość wód odpowiadającą jakości wód podziemnych w klasie I - III dla wskaźników: pH, 

przewodności elektrycznej właściwej, chlorków (poza PT2 w I i II kw. oraz PT1 w III kw.), 

siarczanów, azotynów, azotanów, fosforanów, indeksu fenolowego, OWO, wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (suma – WWA) oraz węglowodorów ropopochodnych / indeksu 

oleju mineralnego. 

 

5.3. Struktura i skład masy odpadów (morfologia). 

W danym roku badawczym do pomiarów struktury i składu morfologicznego odpadów pobrano 

cztery reprezentatywne próbki (I, II, III, IV kwartał) odpadu o kodzie 19 12 12 Inne odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione  

w 19 12 11). 

Skład morfologiczny ww. odpadów przedstawiono w tabeli 7. 
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Tabela 6 Morfologia odpadów o kodzie 19 12 12 

Lp. Struktura i skład masy odpadów 

Udział % 
składnika 

w odpadzie 
I kwartał 

(11.02.2022 r.) 

Udział % 
składnika 

w odpadzie 
II kwartał 

(30.05.2022 r.) 

Udział % 
składnika 

w odpadzie 
III kwartał 

(30.09.2022 r.) 

Udział % 
składnika 

w odpadzie 
IV kwartał 

(18.11.2022 r.) 

1. Frakcja o wielkości cząstek <10 mm 31 3,2 9,3 <0,10 

2. 
Odpady spożywcze pochodzenia 

roślinnego 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

3. 
Odpady spożywcze pochodzenia 

zwierzęcego 
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

4. Odpady papieru i tektury 1,8 27 11 16 

5. Odpady tworzyw sztucznych 45 64 46 81 

6. Odpady materiałów tekstylnych 5,3 1,7 27 <0,1 

7. Odpady szkła 4,6 1,1 4,6 <0,1 

8. Odpady metali 2,3 0,44 2,0 3,4 

9. Odpady organiczne pozostałe 10 <0,1 <0,1 <0,1 

10. Odpady mineralne pozostałe <0,1 2,6 <0,1 <0,1 

Suma składników w odpadzie [%] 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Odpady o frakcji <10 mm 31% 3,2% 9,3% - 

 Odpady o frakcji >10 mm 69% 96,8% 90,7% - 

 

5.4. Monitoring gazu składowiskowego 

W ramach monitoringu zanieczyszczeń gazowych prowadzonych na składowisku odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne w Opolu przeprowadzono następujące pomiary i analizy gazu 

składowiskowego: 

 pomiar warunków meteorologicznych; 

 pomiar temperatury gazu; 

 pomiary zawartości metanu, dwutlenku węgla oraz tlenu; 

 obliczenia emisji metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2). 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z uwagi na skład odpadów oraz 

zachodzące w nim procesy można traktować jako bioreaktor. W złożu składowanych odpadów 

zachodzą procesy rozkładu substancji organicznych (w głębszych partiach fermentacji), których 

produktem finalnym jest biogaz. 

Na składowisku w Opolu w 2012 roku wprowadzono nową instalację odgazowującą składowisko. 

Końcowym elementem instalacji jest zbiorcza studzienka odgazowująca (kanał zbiorczy) 

oznaczona symbolem G-4, w której gaz odbierany jest z całego składowiska, zastępując tym 

samym, dawnych byłych 25 studzienek (G-5, G-6, G-7, G-8, G-9, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, 

G-16, G-17, G-18, G-20, G-21, G-22, G-23, Gd-2, Gd-3, Gd-4, Gd-5, Gd-6, Gd-7, Gd-8, Gd-9). 

Wyniki badań przeprowadzone w zbiorczej studzience odgazowującej G-4 w okresie badawczym 

określające skład i emisję biogazu na badanym składowisku w Opolu, przedstawiono w poniższej 

tabeli. 
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Tabela 7 Zestawienie wyników gazu składowiskowego na składowisku odpadów komunalnych 
w Opolu w kanale zbiorczym G-4 

Data pomiaru 

Studzienka odgazowująca G-4 (kanał zbiorczy) 

Temp gazu Emisja CH4 Emisja CO2 Zawartość1) CH4 Zawartość1) CO2 Zawartość1) O2 

○C kg/h kg/h % % % 

31.01.2022 r. 12,5 1,31 2,24 46,2 28,6 <1,0 

11.02.2022 r. 11,7 1,48 2,51 51,7 31,8 <1,0 

31.03.2022 r. 10,5 1,31 2,16 46,2 27,6 <1,0 

28.04.2022 r. 18,2 1,46 2,35 51,5 30,1 <1,0 

30.05.2022 r. 20,1 1,50 2,48 53,6 32,2 <1,0 

30.06.2022 r. 24,2 1,35 2,34 49,5 31,1 <1,0 

28.07.2022 r. 29,1 1,23 2,50 45,4 33,6 <1,0 

31.08.2022 r. 27,3 1,34 2,30 49,2 30,6 <1,0 

29.09.2022 r. 20,6 1,52 2,41 55,4 31,9 <1,0 

28.10.2022 r. 19,4 1,59 2,56 57,6 33,7 <1,0 

10.11.2022 r. 18,3 1,64 2,49 58,1 32,0 <1,0 

14.12.2022 r. 9,3 2,03 2,32 70,7 29,3 <1,0 

Objaśnienia do tabeli 8: 
 

1)  zawartość procentowa w gazie składowiskowym  [%] n.w. - nie wykryto (poniżej granicy oznaczalności), 

metan - CH4  zakres metody  0,1 – 70,0%, stopień zawartości procentowej w gazie składowiskowym: 

dwutlenek węgla - CO2 zakres metody  0,1 – 40,0%,          - n.w. (<0,1),          - n (CH4),         - n (CO2), 

tlen - O2   zakres metody  1,0 – 25,0%,          - s (CH4),,        - s (CO2)         - w (CH4),         - w (CO2). 

bn - bardzo niska (poniżej granicy oznaczalności), 
 

n – niska (0,1–23,33% CH4),  (0,1–13,33% CO2), 
s – średnia (23,34–46,66% CH4),  (13,34–26,66% CO2), 

w – wysoka (46,67–70% CH4),  (26,67–40% CO2) 
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Tabela 8 Warunki meteorologiczne podczas prowadzenia pomiarów gazu składowiskowego 

Warunki meteorologiczne podczas prowadzenia pomiarów 

Temperatura 
powietrza 

Wilgotność względna powietrza 
Ciśnienie 

barometryczne 

°C % hPa 

31.01.2022 r. 3,4 70,7 989 

11.02.2022 r. 7,0 70,7 989 

31.03.2022 r. 10,1 51,1 984 

28.04.2022 r. 16,2 48,2 1004 

30.05.2022 r. 19,3 56,8 998 

30.06.2022 r. 23,1 49,2 991 

28.07.2022 r. 28,6 51,3 996 

31.08.2022 r. 25,1 48,3 999 

29.09.2022 r. 20,1 83,7 983 

28.10.2022 r. 13,6 74,7 982 

10.11.2022 r. 7,8 83,3 1002 

14.12.2022 r. 9,3 66,1 989 

Zgodnie z programem badań emisji gazów składowiskowych pomiary składu i emisji gazów 

wykonano raz w miesiącu - 12 razy w roku badawczym. Badania emisji biogazu realizowano 

w zbiorczej studzience odgazowującej G-4. Ilości metanu powstającego na składowisku odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu, obserwowane w okresie badawczym były na 

wysokim poziomie. Największą emisję metanu określono w grudniu, w którym wynosiła ona 

2,03 kg/h, a odpowiadający jej udział procentowy wynosił 70,7%. Emisję dwutlenku węgla 

największą odnotowano w październiku i wynosiła ona 2,56 kg/h, a jego udział procentowy na 

poziomie 33,7%.  

Według danych literaturowych1 średnia zawartość metanu w gazie składowiskowym wynosi około 

62%, natomiast CO2 36,2%. 

Skład gazu odzwierciedla wpływ warunków zewnętrznych na procesy zachodzące wewnątrz złoża 

odpadów, zależy między innymi od: „świeżości” składowanych odpadów – czasu ich składowania, 

                                                 
1 Fizykochemiczne i mikrobiologiczne zagrożenia środowiska przez odpady”, PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 

Warszawa 1995 
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zawartości substancji organicznych w odpadach, wilgotności złoża, przepuszczalności składowiska 

(tlen jest czynnikiem hamującym rozwój bakterii fazy metanowej, odpowiedzialnych za produkcję 

metanu) oraz technologii składowania odpadów. 

 

5.5. Pomiar poziomu hałasu w środowisku 

W 2022 roku przeprowadzono pomiary poziomu dźwięku przenikającego do środowiska z instalacji 

Miejskiego Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu. Instalacja Zakładu 

Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu działa w zakresie gospodarki odpadami w mieście. Działalność ta 

prowadzona jest zgodnie z decyzją nr DOŚ.7222.54.2013.MK wydaną przez Marszałka 

Województwa Opolskiego dnia 04.09.2014 r. udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla instalacji 

do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Instalacja położona jest 

w południowej części miasta Opole w dzielnicy Groszowice przy ul. Podmiejskiej 69.  

Pomiary wykonano w dniu 5.12.2022 r. w porze dnia. 

Źródła hałasu przenikającego do środowiska z instalacji i urządzeń przedmiotowego obiektu 

stanowią: 

 instalacja odzysku biogazu – agregat, czas pracy: 24 h/dobę; 

 ładowarka – 1 szt., czas pracy: 6 h; 

 hala do produkcji paliwa alternatywnego – System „BRAM”; 

 kompaktor – 1 szt., czas pracy: 6 h 30 min; 

 ciągnik rolniczy – 1 szt.; 

 koparko – ładowarka – 1 szt.; 

 samochód samowyładowczy – 6 szt.; 

 samochody ciężarowe (ładowność powyżej 6 Mg) – 100 kursów na składowisko; 

 kruszarka odpadów mineralnych – 30 h/miesiąc (pracowała w dniu); 

 kruszarka odpadów gabarytowych - 30 h/miesiąc (pracowała w dniu pomiarów); 

 rozdrabniacz bębnowy kompostowni 30h/tydzień (pracował w dniu pomiarów). 

Instalacja czynna jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 17.00 za 

wyjątkiem niedziel i dni świątecznych. W dniu dokonywania pomiarów praca odbywała się 

w warunkach normalnej eksploatacji instalacji.  

Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 04.09.2014 r. udzielającą 

pozwolenia zintegrowanego, ujęte zostały opisy terenów jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

Najbliższe tereny ochrony akustycznej znajdują się po stronie północnej (zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna przy ul. Podmiejskiej) i wschodniej (zabudowania dzielnicy Groszowice) w stosunku 

do lokalizacji instalacji. Odległość najbliżej zabudowy mieszkaniowej wynosi około 230 m od granic 

instalacji. 
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Punkt pomiarowy P1 zlokalizowano przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej, położonej przy ul. 

Podmiejskiej 38. Wysokość pomiarowa 4,0±0,2 m n.p.t. 

Punkt pomiarowy P2 zlokalizowano na granicy instalacji, od strony najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej, położonej przy ul. Podmiejskiej.  

Wysokość pomiarowa 4,0±0,2 m n.p.t. 

Z uwagi na brak możliwości wyłączenia pracy Zakładu pomiar tła akustycznego wykonano w cieniu 

akustycznym obiektu budowlanego w pobliżu punktu pomiarowego P1.  

Pomiary zostały wykonane miernikiem poziomu dźwieku Bruel & Kjaer typu 2238; nr 2106291, 

kalibrator akustyczny Bruel & Kjaer typu 4231, nr 18822565. Warunki meteorologincze 

monitorowano anemometrem miernik mikroklimatu MM-01, termometrem elektrucznym MM-01. 

Stacja posiada aktualne świadectwa wzorcowania nr 1165/AH/19 (termohigrometr) z dnia 

15.05.2019 r., nr 63/A/21 (anemometr) z dnia 16.02.2021 r., nr 1076/AT/21 (termometr 

elektryczny) z dnia 23.03.2021 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH” w Łowiczu. 

Wyniki niniejszych pomiarów przedstawiono w tabeli poniżej: 

Tabela 9 Zestawienie wartości równoważnego poziomu dźwięku w porze dnia i w porze nocy 

Punkt 

pomiarowy 
Cykle pomiarowe 

Czas pracy 

źródła / czas 

odniesienia 

T 

Poziom 

równoważny 

dźwięku 

LAeq [dB] 

Wartość 

równoważnego 

poziomu dźwięku, 

po korekcie (z uwagi 

na lokalizację punktu 

pomiarowego przy 

elewacji budynku) 

[dB] 

Niepewność 

pomiaru 

U95 [dB] 

 

Wartość 

przekroczenia 

[dB] 

Data pomiaru: 05.12.2022 r. - Pora dnia 

P1 
Praca instalacji   

wys. 4,0 m ± 0,2 m 
12600 s 49,9 - 1,3 

Brak 

przekroczeń  

P2 
Praca instalacji 

wys:4,0 m ± 0,2 m 
12600 s 53,6 - 1,5 Nie dotyczy 

 

5.6. Pomiar geodezyjny osiadania składowiska i stateczności zboczy 

Pomiar geodezyjny osiadania powierzchni składowiska oraz stateczności skarp Miejskiego 

Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69, 

przeprowadzono w dniu 29.09.2022 r. 

W celu przeprowadzenia badania osiadania zostały wykonane pomiary geodezyjne przy 

wykorzystaniu technik Geograficznego Systemu Pozycjonowania Satelitarnego (GPS). Do 

omawianych pomiarów terenowych wykorzystano odbiornik Topcon GRS-1, pracujący w trybie 

RTK (Real Time Kinematic) i pobierając poprawki z systemu precyzyjnego pozycjonowania ASG-
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EUPOS, dzięki czemu zostały osiągnięte centymetrowe dokładności geodezyjne mierzonych 

punktów. Następnie, w ramach prac kameralnych, uzyskane dane zostały poddane dalszej 

obróbce, a obliczenia wykonane w programie ArcGIS ESRI. Pomiary przeprowadzono w układzie 

współrzędnych PUW 2000, strefa 6. 

W czasie prac polowych dokonano wizji lokalnej oraz inwentaryzacji zainstalowanych wcześniej 

punktów reperowych wraz z pomierzeniem ich rzędnych wysokościowych, tj. Rp2. Z racji prac 

budowlanych nie udało się zlokalizować punktu Rp1. W celu uzupełnienia siatki reperów 

zainstalowano dwa nowe punkty Rp1 i Rp3. Rzędne punktów monitoringu osiadania – reperów – 

zostały zmierzone wykorzystując metodę statyczną. W trakcie tej metody odbiornik ruchomy 

umieszczany jest nieruchomo nad mierzonym punktem. Następnie dokonywana jest akwizycja 

sygnału satelitarnego i pomiar rzędnych punktów za pomocą sieci GSM/GPRS z serwisem czasu 

rzeczywistego NAWGEO w celu określenia poziomu procesu osiadania powierzchni terenu. 

 

 

Tabela 10 Zestawienie wyników pomiarów punktów reperowych za lata 2021 i 2022 

Nr repera 2021 2022 Zmiany wysokości [m] 

 Wysokość [m n.p.m.] Współrzędne [m] X Współrzędne [m] Y Wysokość [m n.p.m.] w latach 2021-2022 

RP1 156,52 5610763,32 6495817,53 156,49 -0,03 

RP2 158,44 5610817,73 6495852,07 158,38 -0,05 

RP3 148,38 5610762,32 6496005,28 148,34 -0,04 

 

Na podstawie powyższej tabeli i zmian o charakterze pionowym możemy stwierdzić, że na 

składowisku odpadów komunalnych w Opolu w latach 2021 - 2022 nie odnotowano żadnych 

niepokojących zmian w procesie osiadania powierzchni. Wszystkie trzy punkty 

reperowe kontrolne osiadły o kilka centymetrów w odniesieniu do pomiarów poprzednich 

(2021 r.), co świadczy o ich stabilności. 

Podsumowując, nie obserwuje się znaczących przemieszczeń pionowych składowiska odpadów 

komunalnych w Opolu. 

Raport z osiadania stanowi załącznik 3 do przedmiotowego opracowania. 
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W 2022 roku na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu 

przeprowadzono cykl badań monitoringowych.  

Przeprowadzono następujące badania: 

 jakościowe odcieków, 

 jakościowe wód podziemnych, 

 jakościowe składu i struktury (morfologii) masy odpadów, 

 emisji i składu zanieczyszczeń gazowych, 

 pomiar hałasu w środowisku, 

 pomiar geodezyjny osiadania składowiska i stateczność zboczy. 

Wyniki badań monitoringu składowiska odpadów w Opolu, realizowanego przez Eurofins OBiKŚ 

Polska Sp. z o.o. w Katowicach, porównywano do obowiązujących przepisów i wytycznych oraz 

sformułowano następujące wnioski: 

 ODCIEKI 

Badane odcieki ze zbiornika odcieków położonego na terenie miejskiego składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Opolu nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych wartości 

zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w 

sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757). 

Wyniki badań odcieków z niecki mineralnej zlokalizowanej w części zachodnio-południowej terenu 

miejskiego składowiska odpadów w Opolu, nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych 

określonych w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757). 

 WODY PODZIEMNE 

W przedmiotowym roku badawczym, w wodach pobranych z piezometrów nie stwierdzono 

podwyższonych zawartości metali ciężkich. W badanych piezometrach stwierdzono bardzo dobrą 

i dobrą jakość wód odpowiadającą jakości wód podziemnych w klasie I - III dla wskaźników: pH, 

przewodności elektrycznej właściwej, chlorków (poza PT2 w I i II kw. oraz PT1 w III kw.), 

siarczanów, azotynów, azotanów, fosforanów, indeksu fenolowego, OWO, wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (suma – WWA) oraz węglowodorów ropopochodnych / indeksu 

oleju mineralnego. 
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 STRUKTURA I SKŁAD MASY ODPADÓW (MORFOLOGIA ODPADÓW) 

W odpadach w badanych próbkach, na przestrzeni badanego okresu widoczne jest zmniejszenie 

ilości odpadów o frakcji >10 mm oraz zwiększenie odpadów o frakcji <10 mm.  

 EMISJA GAZU SKŁADOWISKOWEGO 

Badania emisji gazu ze składowiska w 2022 r. prowadzone w zbiorczej studzience odgazowującej 

G-4 wykazały następujące poziomy emisji metanu i dwutlenku węgla: 

 ogółem określono emisję metanu wynoszącą 1,23 kg/h – 2,03 kg/h CH4 oraz dwutlenku węgla 

2,16 kg/h – 2,56 kg/h CO2; 

 warunki meteorologiczne podczas wykonywania pomiarów emisji metanu oraz dwutlenku 

węgla kształtowały się w zakresie: 

- temperatura powietrza wynosiła od 3,4 do 28,6°C, 

- wilgotność względna wynosiła 48,2% – 83,7% 

- ciśnienie barometryczne wynosiło 982hPa – 1004 hPa. 

 POMIAR POZIOMU HAŁASU W ŚRODOWISKU 

Na podstawie analizy porównawczej wyników równoważnego poziomu dźwięku „A” przenikającego 

do środowiska i wartości dopuszczalnych określonych w decyzji Marszałka Województwa 

Opolskiego znak DOŚ.7222.54.2013.MK z dnia 04.09.2014 r. w sprawie pozwolenia 

zintegrowanego udzielonego Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. nie stwierdzono przekroczenia 

wartości dopuszczalnych w porze dnia dla najbliżej położonych terenów podlegających ochronie 

akustycznej. Wartości dopuszczalne określone w w/w piśmie w porze dnia to 50 dB(A) dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 55 dB(A) dla terenów zabudowy wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego. Tereny na których zlokalizowano punkt P2 nie są terenami 

sklasyfikowanymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. (Dz. 

U. nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku i nie podlegają ocenie. 

 POMIAR GEODEZYJNY OSIADANIA SKŁADOWISKA I STATECZNOŚCI ZBOCZY 

Stan techniczny skarpy oraz jej stateczność – określona obliczonym współczynnikiem 

bezpieczeństwa jest zadowalająca dla pełnienia przez nią swej właściwej funkcji. 
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7. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1757); 
 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 

2019 r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 

2019, poz. 2148); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1902) dla okresu eksploatacji składowiska; 
 

 Fizykochemiczne i mikrobiologiczne zagrożenia środowiska przez odpady, Państwowa 

Inspekcja Ochrony Środowiska PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 1995. 

 Sprawozdanie z Badań nr SA/150/PŚ/22 z pomiarów hałasu przenikającego do środowiska  

z terenu Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Podmiejska, Opole. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
Mapa z lokalizacją punktów poboru prób 
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Załącznik nr 1
Legenda

zbiornik odcieków

punkt poboru próbki wody powierzchniowej

piezometr

studnia odgazowująca

zrzut do Odry

niecka mineralna



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
Raporty z badań laboratoryjnych 

 

 



Raport został autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-02-17 Strona 1 z 2

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36÷9

fax 32 259 70 30
e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 7174/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Odpad
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Pryzma na terenie składowiska
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(NA) PB/BT/5/G:01.10.2020;

Data pobierania: 2022-02-11
Data dostarczenia: 2022-02-11
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006690/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-02-11
Data zakończenia badań: 2022-02-16

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1



Raport z badań nr 7174/LB/2022

Katowice, dn. 2022-02-17 Strona 2 z 2
Wersja wzoru formularza Raportu nr 1 z 06.10.2021

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

Skład morfologiczny odpadów
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % - %

NA
Odpady materiałów tekstylnych
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 5.3 %

NA
Odpady metali
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 2.3 %

NA
Odpady mineralne pozostałe
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady organiczne pozostałe
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 10 %

NA
Odpady papieru i tektury
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 1.8 %

NA
Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady szkła
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 4.6 %

NA
Odpady tworzyw sztucznych
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 45 %

NA
Frakcja ziarnowa <10 mm
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 31 %

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl


Raport został autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36÷9

fax 32 259 70 30
e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 8361/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PC-1
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-02-11
Data dostarczenia: 2022-02-11
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006670/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-02-11
Data zakończenia badań: 2022-02-22

Raport autoryzował: Kierownik Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1



Raport z badań nr 8361/LB/2022

Katowice, dn. 2022-02-23 Strona 2 z 3
Wersja wzoru formularza Raportu nr 1 z 06.10.2021

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 9.1 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 1.50 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 9.35 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1200 ±60 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.2 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.78 ±0.91 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l 0.0070 ±0.0022 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l <0.89 --- mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.064 ±0.024 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 --- mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.765 ±0.214 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 41 ±5 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 200 ±24 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 890 ±160 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 --- mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ <2 --- mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 4 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 9.1 ±1.6 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 --- mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.023 ±0.006 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 --- mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0025 ±0.0006 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.245 ±0.061 mg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36÷9

fax 32 259 70 30
e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 8362/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PC-2
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-02-11
Data dostarczenia: 2022-02-11
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006671/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-02-11
Data zakończenia badań: 2022-02-22

Raport autoryzował: Kierownik Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 11.8 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 1.50 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 10.1 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 767 ±38 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.6 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 2.38 ±0.45 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 --- µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 2.5 ±0.7 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 --- mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 --- mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.076 ±0.061 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 45 ±5 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 67 ±8 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 520 ±94 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 --- mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ 8.8 ±2.6 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 1.0 ±0.4 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 <5.0 --- mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 --- mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.018 ±0.004 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 --- mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 --- mg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 8363/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-1
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-02-11
Data dostarczenia: 2022-02-11
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006672/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-02-11
Data zakończenia badań: 2022-02-22

Raport autoryzował: Kierownik Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 10.2 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 7.75 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 15.2 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 925 ±46 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.2 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 3.79 ±0.72 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 --- µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 3.3 ±0.9 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.022 ±0.008 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 --- mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 --- mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 60 ±7 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 100 ±12 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 650 ±117 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 --- mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ <2 --- mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l <1 --- mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 <5.0 --- mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 --- mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.034 ±0.008 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.044 ±0.011 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0050 ±0.0012 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l 0.000083 ±0.000021 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.012 ±0.003 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.088 ±0.022 mg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 8364/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-2
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-02-11
Data dostarczenia: 2022-02-11
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006673/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-02-11
Data zakończenia badań: 2022-02-22

Raport autoryzował: Kierownik Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 8.6 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 12.1 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 16.5 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1920 ±96 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 3.05 ±0.58 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l 0.0070 ±0.0022 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 13 ±2 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.032 ±0.012 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 --- mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.109 ±0.031 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 340 ±41 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 110 ±13 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 1150 ±207 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 --- mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ 12 ±2 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 2 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 <5.0 --- mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 --- mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.020 ±0.005 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0016 ±0.0004 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 --- mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0038 ±0.0010 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.058 ±0.014 mg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36÷9

fax 32 259 70 30
e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 8365/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-3
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-02-11
Data dostarczenia: 2022-02-11
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006674/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-02-11
Data zakończenia badań: 2022-02-22

Raport autoryzował: Kierownik Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 10.9 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 9.520 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 15.2 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 925 ±46 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.3 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 2.55 ±0.48 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 --- µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 1.7 ±0.5 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 --- mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 --- mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 --- mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 250 ±30 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 110 ±13 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 742 ±134 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 --- mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l 3.7 ±1.1 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l <1 --- mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 5.2 ±0.9 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 --- mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.024 ±0.006 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 --- mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 --- mg/l
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36÷9

fax 32 259 70 30
e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 8366/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda powierzchniowa
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Niecka wapienna
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-EN ISO 5667-6:2016-12;

Data pobierania: 2022-02-11
Data dostarczenia: 2022-02-11
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006680/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-02-11
Data zakończenia badań: 2022-02-22

Raport autoryzował: Kierownik Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 8.2 ±1.0 °C

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.5 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1510 ±75 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.36 ±0.96 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 --- µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 9.8 ±2.7 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.024 ±0.009 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 --- mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 280 ±34 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.103 ±0.029 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 120 ±14 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 1080 ±194 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ <2 --- mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 <5.0 --- mg/l O2

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.10-100) mg/l <0.10 --- mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l <1 --- mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0032 ±0.0008 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 --- mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0031 ±0.0008 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 --- mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.025 ±0.006 mg/l

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.07-500) µg/l

<0.07 --- µg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 8367/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Ścieki
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Zbiornik odcieków
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-10:1997;

Data pobierania: 2022-02-11
Data dostarczenia: 2022-02-11
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006683/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-02-11
Data zakończenia badań: 2022-02-22

Raport autoryzował: Kierownik Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 13.5 ±1.0 °C

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.8 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 15060 ±753 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 789 ±166 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l 0.080 ±0.024 µg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-1000) mg/l 0.076 ±0.015 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.005-1000) mg/l 0.024 ±0.005 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.010-500) mg/l <0.010 --- mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.0005-500) mg/l <0.0005 --- mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-500) mg/l 0.180 ±0.035 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.003-500) mg/l 0.927 ±0.148 mg/l

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 --- mg/l

A
Chrom (VI)
PN-77/C-04604/08 (W) - (0.010-5.00) mg/l <0.010 --- mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l 0.190 ±0.051 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 2700 ±587 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.050-1000) mg/l 7.3 ±1.5 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.10-100) mg/l 1.20 ±0.26 mg/l

A
Azot amonowy / N-NH4
PN-ISO 5664:2002 - (0.50-2000) mg/l 143 ±17 mg/l

A
Azot azotynowy / N-NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.02-2.5) mg/l <0.020 --- mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.
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Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 6495/LB/2022 
 
 

 
 

Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-01-31 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  124/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      12,5 0,5 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      46,2 2,8 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      28,6 1,7 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,31 0,08 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,24 0,13 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 3,4 

N Wilgotność względna powietrza % 70,7 

N Ciśnienie barometryczne hPa 989 
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RAPORT Z BADAŃ NR 6496/LB/2022 
 
 

 
 

Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-02-11 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  125/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      11,7 0,5 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      51,7 3,1 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      31,8 1,9 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,48 0,09 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,51 0,15 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 7,0 

N Wilgotność względna powietrza % 70,7 

N Ciśnienie barometryczne hPa 989 
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RAPORT Z BADAŃ NR 16451/LB/2022 
 
 

 
 

Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-03-31 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E352/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      10,5 0,4 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      46,2 2,8 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      27,6 1,7 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,31 0,08 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,16 0,13 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 10,1 

N Wilgotność względna powietrza % 51,1 

N Ciśnienie barometryczne hPa 984 

 

 

 

KONIEC RAPORTU 
 

 

 

 

 



Raport został autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2022-06-08 Strona 1 z 3

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36÷9

fax 32 259 70 30
e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 30966/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda powierzchniowa
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Niecka wapienna
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-EN ISO 5667-6:2016-12;

Data pobierania: 2022-05-30
Data dostarczenia: 2022-05-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006696/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-05-30
Data zakończenia badań: 2022-06-07

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 19.0 ±1.0 °C

NA
Przepływ (T)
PB/BT/12/A:20.10.2009 - (>0.01) m3/d <0.01 --- m3/d

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.8 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 879 ±44 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 8.74 ±1.92 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 1.6 ±0.4 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l*¹ >0.082 ±0.030 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 37 ±4 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 57 ±7 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 780 ±140 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*² 7.5 ±2.2 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 26.2 ±4.7 mg/l O2

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.10-100) mg/l <0.10 ±0.02 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 8 ±2 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0019 ±0.0005 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.013 ±0.003 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0003 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0017 ±0.0004 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0030 ±0.0008 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.018 ±0.005 mg/l

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.07-500) µg/l

<0.07 ±0.02 µg/l

*¹ - (NA) 0.140 mg/l
*² - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 36794/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Odpad
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(NA) PB/BT/5/G:01.10.2020;

Data pobierania: 2022-06-23
Data dostarczenia: 2022-06-24
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006698/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-06-24
Data zakończenia badań: 2022-07-04

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

Skład morfologiczny odpadów
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % - --- %

NA
Odpady materiałów tekstylnych
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 1.7 --- %

NA
Odpady metali
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 0.44 --- %

NA
Odpady mineralne pozostałe
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 2.6 --- %

NA
Odpady organiczne pozostałe
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady papieru i tektury
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 27 --- %

NA
Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady szkła
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 1.1 --- %

NA
Odpady tworzyw sztucznych
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 64 --- %

NA
Frakcja ziarnowa <10 mm
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 3.2 --- %

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 38271/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PC-1
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-06-24
Data dostarczenia: 2022-06-24
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0049680/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-06-24
Data zakończenia badań: 2022-07-06

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 14.1 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 2.10 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 9.25 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1010 ±50 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.2 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.27 ±0.81 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 1.1 ±0.3 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l*¹ >0.082 ±0.030 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.150 ±0.042 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 46 ±6 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 220 ±26 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 670 ±121 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*² 3.6 ±1.1 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 4 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 11.7 ±2.1 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.011 ±0.003 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.041 ±0.010 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0027 ±0.0007 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l 0.000051 ±0.000013 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0035 ±0.0009 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.127 ±0.032 mg/l

*¹ - (NA) 0.158 mg/l
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*² - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 30962/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PC-2
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-05-30
Data dostarczenia: 2022-05-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006692/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-05-30
Data zakończenia badań: 2022-06-07

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 12.5 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 1.50 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 35.2 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 925 ±46 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.6 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 2.10 ±0.40 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 0.90 ±0.24 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.027 ±0.010 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 25 ±3 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 38 ±5 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 670 ±121 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ 16 ±2 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 7 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 <5.0 ±0.9 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0061 ±0.0015 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.



Raport z badań nr 30962/LB/2022

Katowice, dn. 2022-06-08 Strona 3 z 3
Wersja wzoru formularza Raportu nr 1 z 06.10.2021

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 30963/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-1
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-05-30
Data dostarczenia: 2022-05-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006693/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-05-30
Data zakończenia badań: 2022-06-07

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 12.9 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 8.90 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 15.2 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 802 ±40 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.3 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 3.36 ±0.64 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l <0.89 ±0.24 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 32 ±4 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 50 ±6 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 720 ±130 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l 0.34 ±0.05 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ 21 ±3 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 3 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 7.8 ±1.4 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.042 ±0.010 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.032 ±0.008 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.015 ±0.004 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l 0.00017 ±0.00004 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0072 ±0.0018 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36÷9

fax 32 259 70 30
e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 30964/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-2
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-05-30
Data dostarczenia: 2022-05-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006694/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-05-30
Data zakończenia badań: 2022-06-07

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 8.4 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 15.0 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 16.2 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1790 ±90 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.6 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 3.07 ±0.58 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 8.4 ±1.4 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.150 ±0.042 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 500 ±60 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 140 ±17 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 1300 ±234 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l 0.43 ±0.07 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ <2 ±0.6 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 3 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 7.0 ±1.3 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.032 ±0.008 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.115 ±0.029 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.091 ±0.018 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.049 ±0.012 mg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 38272/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-3
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-06-24
Data dostarczenia: 2022-06-24
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0049681/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-06-24
Data zakończenia badań: 2022-07-06

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 14.2 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 12.7 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 13.5 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1180 ±59 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.2 ±0.2

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 3.39 ±0.64 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 4.4 ±1.2 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.180 ±0.050 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 220 ±26 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 98 ±12 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 750 ±135 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ 65 ±10 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l <1 ±0.4 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 <5.0 ±0.9 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.023 ±0.006 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.088 ±0.022 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0071 ±0.0018 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l 0.000091 ±0.000023 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0046 ±0.0012 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.139 ±0.035 mg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.



Raport z badań nr 38272/LB/2022

Katowice, dn. 2022-07-08 Strona 3 z 3
Wersja wzoru formularza Raportu nr 1 z 06.10.2021

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 30967/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Ścieki
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Zbiornik odcieków
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-10:1997;

Data pobierania: 2022-05-30
Data dostarczenia: 2022-05-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006697/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-05-30
Data zakończenia badań: 2022-06-06

Raport autoryzował: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inż. Izabela Zielińska

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 19.8 ±1.0 °C

NA
Przepływ (T)
PB/BT/12/A:20.10.2009 - (>0.01) m3/d <0.01 --- m3/d

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.8 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 13870 ±694 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 701 ±147 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l 0.016 ±0.005 µg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-1000) mg/l 0.029 ±0.006 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.005-1000) mg/l 0.043 ±0.009 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.010-500) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.0005-500) mg/l <0.00050 ±0.00010 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-500) mg/l 0.183 ±0.036 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.003-500) mg/l 0.867 ±0.139 mg/l

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-77/C-04604/08 (W) - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l 0.044 ±0.012 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 2000 ±429 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.050-1000) mg/l 6.5 ±1.4 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.10-100) mg/l 1.40 ±0.31 mg/l

A
Azot amonowy / N-NH4
PN-ISO 5664:2002 - (0.50-2000) mg/l 878 ±105 mg/l

A
Azot azotynowy / N-NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.02-2.5) mg/l <0.020 ±0.008 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.
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Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań biologicznych podano jako przedział niepewności pomiaru (rozszerzona
niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera się na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufności 95%.
Złożoną niepewność standardową przyjęto jako równą odchyleniu standardowemu odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej), dla pozostałych badań określono jako niepewność
rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 26578/LB/2022 
 
 

 
 

Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-04-28 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E543/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      18,2 0,7 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      51,5 3,1 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      30,1 1,8 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,46 0,09 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,35 0,14 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 16,2 

N Wilgotność względna powietrza % 48,2 

N Ciśnienie barometryczne hPa 1004 
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RAPORT Z BADAŃ NR 29106/LB/2022 
 
 

 
 

Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-05-30 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E882/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      20,1 0,8 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      53,6 3,2 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      32,2 1,9 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,50 0,09 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,48 0,15 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 19,3 

N Wilgotność względna powietrza % 56,8 

N Ciśnienie barometryczne hPa 998 
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Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-06-30 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  

 



          Katowice, 2022-07-15 

          RAPORT Z BADAŃ Nr 39654/LB/2022 

                Strona: 2/2 

Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E883/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      24,2 1,0 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      49,5 3,0 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      31,1 1,9 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,35 0,08 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,34 0,14 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 23,1 

N Wilgotność względna powietrza % 49,2 

N Ciśnienie barometryczne hPa 991 
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 62459/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PC-2
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-09-30
Data dostarczenia: 2022-09-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006700/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-09-30
Data zakończenia badań: 2022-10-09

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 14.7 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 0.75 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 32.2 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 2000 ±100 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.6 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 655 ±33 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 2.42 ±0.46 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l <0.89 ±0.24 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.054 ±0.020 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 60 ±7 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 95 ±11 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 579 ±104 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l 44 ±7 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 3 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 14.0 ±2.5 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.040 ±0.010 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0011 ±0.0003 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0022 ±0.0006 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 62460/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-1
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-09-30
Data dostarczenia: 2022-09-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006701/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-09-30
Data zakończenia badań: 2022-10-09

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 11.3 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 6.20 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 12.1 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1730 ±86 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1410 ±71 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 3.86 ±0.73 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 38 ±7 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 400 ±48 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 120 ±14 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 700 ±126 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l 2.7 ±0.8 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 1 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 17.1 ±3.1 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0039 ±0.0010 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0046 ±0.0012 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.047 ±0.012 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 62461/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-2
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-09-30
Data dostarczenia: 2022-09-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006702/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-09-30
Data zakończenia badań: 2022-10-09

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 18.0 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 12.4 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 16.2 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 4420 ±221 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.5 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1060 ±53 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 2.64 ±0.50 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 6.4 ±1.1 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.061 ±0.023 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.215 ±0.060 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 230 ±28 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 110 ±13 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 1090 ±196 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l <2 ±0.6 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 2 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 20.3 ±3.7 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.035 ±0.009 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.013 ±0.003 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0011 ±0.0003 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0043 ±0.0011 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 62462/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-3
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-09-30
Data dostarczenia: 2022-09-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006703/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-09-30
Data zakończenia badań: 2022-10-09

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 11.5 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 12.8 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 16.3 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 3200 ±160 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.5 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 699 ±35 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.93 ±0.94 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 4.1 ±1.1 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.115 ±0.032 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 53 ±6 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 120 ±14 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 1032 ±186 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l <2 ±0.6 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 4 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 17.6 ±3.2 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.035 ±0.009 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.016 ±0.004 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l 0.000053 ±0.000013 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0069 ±0.0017 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.017 ±0.004 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 62463/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Odpad
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PB/BT/5/G:01.10.2020;

Data pobierania: 2022-09-30
Data dostarczenia: 2022-09-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006706/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-09-30
Data zakończenia badań: 2022-10-09

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

Skład morfologiczny odpadów
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % - --- %

NA
Odpady materiałów tekstylnych
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 27 --- %

NA
Odpady metali
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 2.0 --- %

NA
Odpady mineralne pozostałe
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady organiczne pozostałe
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady papieru i tektury
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 11 --- %

NA
Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady szkła
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 4.6 --- %

NA
Odpady tworzyw sztucznych
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 46 --- %

NA
Frakcja ziarnowa <10 mm
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 9.3 --- %

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
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RAPORT Z BADAŃ NR 63273/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda powierzchniowa
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Niecka wapienna
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-EN ISO 5667-6:2016-12;

Data pobierania: 2022-09-30
Data dostarczenia: 2022-09-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006704/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-09-30
Data zakończenia badań: 2022-10-13

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 16.2 ±1.0 °C

NA
Przepływ (T)
PB/BT/12/A:20.10.2009 - (>0.01) m3/d <0.01 --- m3/d

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1310 ±65 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 28.5 ±6.3 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l <0.89 ±0.24 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 370 ±44 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.109 ±0.031 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 130 ±16 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 1026 ±185 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l <2 ±0.6 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 14.0 ±2.5 mg/l O2

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.10-100) mg/l <0.10 ±0.02 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 5 ±1 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0038 ±0.0010 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0003 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0048 ±0.0012 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.019 ±0.005 mg/l

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.07-500) µg/l

<0.07 ±0.02 µg/l
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
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RAPORT Z BADAŃ NR 63274/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Ścieki
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Zbiornik odcieków
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-10:1997;

Data pobierania: 2022-09-30
Data dostarczenia: 2022-09-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006705/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-09-30
Data zakończenia badań: 2022-10-13

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 18.1 ±1.0 °C

NA
Przepływ (T)
PB/BT/12/A:20.10.2009 - (>0.01) m3/d <0.01 --- m3/d

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.7 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 8770 ±438 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 742 ±156 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l 0.018 ±0.005 µg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-1000) mg/l 0.353 ±0.071 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.005-1000) mg/l 4.46 ±0.96 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.010-500) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.0005-500) mg/l 0.011 ±0.002 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-500) mg/l 0.169 ±0.033 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.003-500) mg/l 0.147 ±0.024 mg/l

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-77/C-04604/08 (W) - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.00200 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l 0.018 ±0.006 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 1800 ±407 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.050-1000) mg/l 270 ±56 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.10-100) mg/l 0.70 ±0.15 mg/l

A
Azot azotynowy / N-NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.02-2.5) mg/l <0.020 ±0.008 mg/l

A
Azot amonowy / N-NH4
PN-ISO 5664:2002 - (0.50-2000) mg/l 688 ±83 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.
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Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
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e-mail: realizacja@obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 62458/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PC-1
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-09-30
Data dostarczenia: 2022-09-30
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006699/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-09-30
Data zakończenia badań: 2022-10-09

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 11.5 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 0.90 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 9.20 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 2720 ±136 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.2 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.0 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 884 ±44 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.54 ±0.86 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l <0.89 ±0.24 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l*¹ >0.082 ±0.030 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.350 ±0.098 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 55 ±7 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 250 ±30 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 720 ±130 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l <2 ±0.6 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 2 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 8.0 ±1.4 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.033 ±0.008 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0032 ±0.0008 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.088 ±0.022 mg/l

*¹ - (NA) 0.0874 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-07-28 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  
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                Strona: 2/2 

Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E1133/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      29,1 1,2 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      45,4 2,7 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      33,6 2,0 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,23 0,07 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,50 0,15 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 28,6 

N Wilgotność względna powietrza % 51,3 

N Ciśnienie barometryczne hPa 996 

 

 

 

KONIEC RAPORTU 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
Katowice, 2022-09-02 

          Strona:  1/2 
          ZZ/168/2022 
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Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-08-31 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E1325/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      27,3 1,1 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      49,2 3,0 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      30,6 1,8 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,34 0,08 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,30 0,14 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 25,1 

N Wilgotność względna powietrza % 48,3 

N Ciśnienie barometryczne hPa 999 
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Zleceniodawca:   Zakład Komunalny Sp. z o.o. 

      ul. Podmiejska 69  
      45 – 574 Opole 

 

 

 
Badany obiekt:    Gazy składowiskowe 

Miejsce wykonania pomiarów: Składowisko odpadów komunalnych w Opolu 

Wykonawca:    Laboratorium EUROFINS OBiKŚ Polska Sp. z o.o. 

Data wykonania pomiarów:  2022-09-29 

     
 
 
Sporządził : mgr inż. Łukasz Haśnik 
    
  

 

 

 

 
 Autoryzował:       Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 3 egz. Klient, 1 egz. a/a, 1 egz. BOEŚ  
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E1326/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      20,6 0,8 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      55,4 3,3 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      31,9 1,9 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,52 0,09 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,41 0,14 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 20,1 

N Wilgotność względna powietrza % 83,7 

N Ciśnienie barometryczne hPa 983 
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 74563/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PC-1
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-11-18
Data dostarczenia: 2022-11-14
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006708/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-11-14
Data zakończenia badań: 2022-11-23

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Wersja wzoru formularza Raportu nr 1 z 06.10.2021

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 11.5 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 0.90 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 9.20 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 965 ±48 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.2 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.6 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 619 ±31 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 3.41 ±0.65 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 2.6 ±0.7 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.049 ±0.018 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 70 ±8 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 98 ±12 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 420 ±76 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l 7.8 ±2.3 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 2 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 <5.0 ±0.9 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.028 ±0.007 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 74564/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-2
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-11-18
Data dostarczenia: 2022-11-14
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006709/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-11-14
Data zakończenia badań: 2022-11-23

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 10.5 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 12.4 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 16.2 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 802 ±40 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 700 ±35 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.40 ±0.84 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 2.9 ±0.8 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l 0.033 ±0.012 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 73 ±9 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 140 ±17 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 440 ±79 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l 15 ±2 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 3 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 11.7 ±2.1 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAŃ NR 74565/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Odpad
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Kontener
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PB/BT/5/G:01.10.2020;

Data pobierania: 2022-11-18
Data dostarczenia: 2022-11-18
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006714/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-11-18
Data zakończenia badań: 2022-11-23

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

Skład morfologiczny odpadów
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % - --- %

NA
Odpady materiałów tekstylnych
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady metali
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 3.4 --- %

NA
Odpady mineralne pozostałe
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady organiczne pozostałe
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady papieru i tektury
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 16 --- %

NA
Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady szkła
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.1 --- %

NA
Odpady tworzyw sztucznych
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % 81 --- %

NA
Frakcja ziarnowa <10 mm
PN-Z-15006:1993 - (0.1-99.9) % <0.10 --- %

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 74924/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PC-2
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-11-10
Data dostarczenia: 2022-11-18
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006707/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-11-18
Data zakończenia badań: 2022-11-28

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 13.2 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 0.90 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 35.1 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1030 ±52 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 674 ±34 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 2.78 ±0.53 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l <0.89 ±0.24 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 0.064 ±0.051 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 54 ±6 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 100 ±12 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l <10 ±2 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l 38 ±6 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 2 ±1 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 5.0 ±0.9 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.011 ±0.003 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0090 ±0.0022 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l 0.000063 ±0.000016 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0012 ±0.0003 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.027 ±0.007 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
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e-mail: realizacja@obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 74925/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-1
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-11-10
Data dostarczenia: 2022-11-18
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006710/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-11-18
Data zakończenia badań: 2022-11-28

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 10.7 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 1.15 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 9.30 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 2680 ±134 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 6.9 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 728 ±36 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.05 ±0.77 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 0.99 ±0.27 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 65 ±8 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 130 ±16 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 720 ±130 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l <2 ±0.6 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 1.0 ±0.4 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 11.0 ±2.0 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.019 ±0.005 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.012 ±0.003 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0050 ±0.0012 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0058 ±0.0014 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 74926/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda podziemna
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Piezometr PT-3
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-11:2017-10;

Data pobierania: 2022-11-18
Data dostarczenia: 2022-11-18
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006711/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-11-18
Data zakończenia badań: 2022-11-28

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 10.9 ±1.0 °C

NA
Poziom zwierciadła wody (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 13.1 ±0,05 m

NA
Głębokość piezometru/ studni (T)
PB/BT/9/B:01.09.2008 - (0.10-100.00) m 16.3 ±0,05 m

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C (T)
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 3300 ±165 µS/cm

A
pH (T)
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.3 ±0.2

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.4 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1170 ±59 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.11 ±0.78 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l 3.9 ±1.0 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l <0.05 ±0.040 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 260 ±31 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 110 ±13 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 920 ±166 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.050-100) mg/l <0.050 ±0.008 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l <2 ±0.6 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l <1 ±0.4 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 14.6 ±2.6 mg/l O2

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.015 ±0.004 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.010 ±0.003 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0024 ±0.0006 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l 0.000056 ±0.000014 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0022 ±0.0006 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l
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A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l 0.017 ±0.004 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
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e-mail: realizacja@obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 74927/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Ścieki
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Zbiornik odcieków
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-ISO 5667-10:1997;

Data pobierania: 2022-11-18
Data dostarczenia: 2022-11-18
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006713/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-11-18
Data zakończenia badań: 2022-11-28

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 16.9 ±1.0 °C

NA
Przepływ (T)
PB/BT/12/A:20.10.2009 - (>0.01) m3/d <0.01 --- m3/d

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.9 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 12610 ±631 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 737 ±155 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l 0.019 ±0.006 µg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-1000) mg/l <0.004 ±0.001 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.005-1000) mg/l 0.174 ±0.037 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.010-500) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.0005-500) mg/l <0.0005 ±0.00010 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-500) mg/l <0.004 ±0.001 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.003-500) mg/l 0.870 ±0.139 mg/l

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.0005-0.50) mg/l

<0.0005 ±0.0001 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-77/C-04604/08 (W) - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.00200 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l 0.135 ±0.036 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 210 ±25 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.050-1000) mg/l 7.9 ±1.7 mg/l

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.10-100) mg/l 0.32 ±0.07 mg/l

A
Azot amonowy / N-NH4
PN-EN ISO 11732:2007 - (0.20-100) mg/l*¹ >100 ±12 mg/l

A
Azot azotynowy / N-NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.02-2.5) mg/l 0.021 ±0.008 mg/l

*¹ - (NA) 654 mg/l

A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.
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Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36÷9
fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
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RAPORT Z BADAŃ NR 75412/LB/2022

Zleceniodawca: Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 69
45-574 OPOLE

Nr zlecenia: ZZ/0000168/2022

Badany obiekt: Woda powierzchniowa
Miejsce pobrania: Miejskie Składowisko Odpadów

Niecka wapienna
Inne dane: ---
Próbka pobrana przez:
Zgodnie z :

Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o.
(A) PN-EN ISO 5667-6:2016-12;

Data pobierania: 2022-11-18
Data dostarczenia: 2022-11-18
Stan próbki: bez zastrzeżeń

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0006712/22

Data rozpoczęcia badań: 2022-11-18
Data zakończenia badań: 2022-11-29

Raport autoryzował: Zastępca Kierownika Laboratorium: mgr inż. Monika Płoskonka

Raport wygenerował i podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obsługi Klienta: (Młodszy
Specjalista) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 596B6F8AAB784887 (okres ważności:06.09.2021-06.09.2023) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1
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Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnością

Jednostka

A
Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-35.0) °C 12.2 ±1.0 °C

NA
Przepływ (T)
PB/BT/12/A:20.10.2009 - (>0.01) m3/d <0.01 --- m3/d

A
pH w 20°C
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) 7.6 ±0.2

A
Przewodność elektryczna właściwa w 20°C
PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) µS/cm 1540 ±77 µS/cm

A
Ogólny węgiel organiczny/ OWO
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/l 4.18 ±0.92 mg/l

A(E)
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne / WWA- suma
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.006-131) µg/l <0.006 ±0.002 µg/l

A
Azotany / NO3
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.89-445) mg/l <0.89 ±0.24 mg/l

A
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.016-0.082) mg/l <0.016 ±0.006 mg/l

A
Indeks fenolowy / Fenole lotne
PN-ISO 6439:1994 - (0.005-50.0) mg/l <0.005 ±0.002 mg/l

A
Chlorki / Cl
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 430 ±52 mg/l

A
Fosforany / PO4
PN-EN ISO 6878:2006 pkt.4+Ap1:2010+Ap2:2010 - (0.05-200) mg/l 1.11 ±0.19 mg/l

A
Siarczany / SO4
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (2.0-10000) mg/l 150 ±18 mg/l

A
Substancje rozpuszczone ogólne
PN-78/C-04541 (W) - (10-50000) mg/l 801 ±144 mg/l

A
Zawiesiny ogólne
PN-EN 872:2007+Ap1:2007 - (2-4000) mg/l*¹ <2.0 ±0.6 mg/l

A
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową - ChZT-Cr
PN ISO 15705:2005 - (5.0-10000) mg/l O2 9.6 ±1.7 mg/l O2

A
Indeks oleju mineralnego / Węglowodory ropopochodne
PN-EN ISO 9377-2:2003 - (0.10-100) mg/l <0.10 ±0.02 mg/l

A
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT-5
PN-EN ISO 5815-1:2019-12 - (1-6000) mg/l 2 ±1 mg/l

A
Chrom (VI)
PN-EN ISO 18412:2007 - (0.010-5.00) mg/l <0.010 ±0.001 mg/l

A(E)
Miedź / Cu
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0024 ±0.0006 mg/l

A(E)
Cynk / Zn
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A(E)
Ołów / Pb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0003 mg/l

A(E)
Kadm / Cd
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.000050-5.00) mg/l <0.000050 ±0.000012 mg/l

A(E)
Nikiel / Ni
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l 0.0038 ±0.0009 mg/l

A(E)
Chrom ogólny / Cr
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.0010-5.00) mg/l <0.0010 ±0.0002 mg/l

A(E)
Fosfor ogólny / P
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 - (0.010-100) mg/l <0.010 ±0.002 mg/l

A
Rtęć / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07; PB/I/11/D:10.04.2020 -
(0.07-500) µg/l

<0.07 ±0.02 µg/l

*¹ - Zastosowano sączek z mikrowłókien szklanych o retencji cząsteczkowej 1.2 µm.
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A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
(T) – badania wykonywane w miejscach innych niż stała siedziba Laboratorium
NA – badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody)
A(P) – badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnętrznego dostawcy usług laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnętrznego dostawcę usług laboratoryjnych
(NR) - badanie wykonane metodą alternatywną dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania równoważności wyników
(W) – przywołane dokumenty odniesienia zostały wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastąpieniem
(S) – badanie objęte zatwierdzeniem PPSE
* – zamieszczony komentarz do wyniku

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badań)
zostały podane przez Klienta; wyniki badań dotyczą tylko otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeżeli podano) nie uwzględnia pobierania. Jeżeli nie podano inaczej dla
próbek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania są identyfikowalne u Klienta.

Dla próbek nie pobranych przez Laboratorium, jeżeli Klient nie uszczegółowił matrycy podając jako obiekt badań „woda” – pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostały z próbki zakwaszonej i sączonej przez sączek miękki.

Dla próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ
na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badań dotyczą pobranych i badanych próbek, a
niepewność rozszerzona metody uwzględnia pobieranie.

Niepewność (jeżeli podano): dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej geometrycznej, dla badań mikrobiologicznych niepewność pomiaru została oszacowana zgodnie z ISO
29201 z zastosowaniem podejścia całościowego (rozszerzona niepewność pomiaru została obliczona dla współczynnika k=2, co odpowiada przedziałowi ufności ok. 95%); dla pozostałych
badań określono jako niepewność rozszerzoną metody U (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%).

Wyniki (za wyjątkiem badań biologicznych) znajdujące się poniżej i powyżej zakresu metody przedstawione w sposób ilościowy (nie w formie „< lub >” dolnej/górnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdują się poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatów badania podanych w formie „< lub > y” (gdzie y=wartość mezurandu odpowiadająca dolnej/ górnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
Zlecającego) rozszerzona niepewność stanowi niepewność pomiaru tej wartości.
W przypadku badań biologicznych wyniki podane w formie <4 należy intepretować jako: mikroorganizmy są obecne w liczbie mniejszej niż 4.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną IEFO/IQ/03 „Rozpatrywanie skarg” dostępną na stronie www.obiks.pl.

Raport może być powielany jedynie w całości.

KONIEC RAPORTU

http://www.obiks.pl
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                Strona: 2/2 

Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E1493/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      19,4 0,8 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      57,6 3,5 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      33,7 2,0 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,59 0,10 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,56 0,15 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 13,6 

N Wilgotność względna powietrza % 74,7 

N Ciśnienie barometryczne hPa 982 
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E1545/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      18,3 0,7 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Metan CH4     %      58,1 3,5 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      32,0 1,9 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

A Emisja CH4                   kg/h 1,64 0,10 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,49 0,15 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 7,8 

N Wilgotność względna powietrza % 83,3 

N Ciśnienie barometryczne hPa 1002 
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Wyniki badań dotyczą wyłącznie wymienionych próbek. A – badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, NA – badanie nieakredytowane (nie 
zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiające wynik poniżej lub powyżej akredytowanego zakresu metody), A(P) – badanie akredytowane 
zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy usług laboratoryjnych, N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawcę, Dla próbek pobieranych przez 
Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (w 
tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta. Niepewność (jeżeli podano) dla badań sensorycznych podano jako przedział średniej 
geometrycznej, dla pozostałych badań określono jako niepewność rozszerzoną (współczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieństwo 95%). Wyniki poniżej (<) i powyżej 
(>) zakresu metody (z wyjątkiem badań biologicznych) są nieakredytowane. Dla wyników poniżej (<) i powyżej (>) zakresu metody oraz dla badań jakościowych 
niepewności nie podaje się. Daty wykonywania badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium. Skargi rozpatrywane są zgodnie z Instrukcja ogólnolaboratoryjną I/Q/34 
„Rozpatrywanie skarg”. Raport może być powielany jedynie w całości. 

 

 

 
Punkt pomiaru :    Kanał zbiorczy 

 Nr próbki:  E2116/22 

Lp. Parametr Jednostka Wynik 
Niepewność 
rozszerzona  

Zakres metody 
Identyfikacja metody 

badawczej 

Pomiary wykonane w terenie 

A Temperatura gazu     oC      9,3 0,4 0 – 60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Prędkość gazów  m/s 0,15 0,02 0,15–10 PB/BT/3/I:26.10.2019 

N Metan CH4     %      70,7 --- 1,0-60 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Dwutlenek węgla CO2 %      29,3 1,8 1,0–36 PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Tlen O2 %         <1,0 --- 1,0-21 PB/BT/3/I:26.10.2019 

Badania i przeliczenia wykonane w Laboratorium 

N Emisja CH4                   kg/h 2,03 --- Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

A Emisja CO2 kg/h 2,32 0,14 Z obliczeń PB/BT/3/I:26.10.2019 

Objaśnienia: 
Warunki normalne oznaczają temperaturę 273 K i ciśnienie 1013 hPa, określające normalny metr sześcienny m3 

N 

   

 
 
 

 

Warunki meteorologiczne panujące podczas prowadzenia pomiarów: 

 

 Parametr Jednostka Wynik  

N Temperatura powietrza C 9,3 

N Wilgotność względna powietrza % 66,1 

N Ciśnienie barometryczne hPa 989 
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                             Raport z pomiarów osiadania powierzchni terenu oraz badań geotechnicznych stateczności skarp 

                                                                  na składowisku odpadów komunalnych w Opolu

I. WSTĘP  

Niniejsze raport dotyczy badania procesu osiadania powierzchni terenu oraz oceny

stanu  technicznego  i  bezpieczeństwa  pod  kątem  stateczności  zboczy  na  składowisku

odpadów  komunalnych  w  Opolu  w  ramach  badań  monitoringu  w  roku  2022,  zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów

Dz. U. poz. 523.

P  odstawę formalną raportu stanowi:  

- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, czyli  Zakład Komunalny Opole, ul. Podmiejska

69; 45-574 Opole, a firmą Eurofins Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Polska Sp. z o.o.,

40-158  Katowice,  ul.  Owocowa  8.  Wykonawcą  pomiarów,  badań  i  raportu  jest  firma

Geoanaliza, 44-200 Rybnik, ul. Bronisława Czecha 5B.

Podstawę prawną raportu stanowi:

 Pomiary  zostały  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,

rozporządzeniami  Ministra  Środowiska  oraz  spełniają  wszystkie  kryteria  stawiane

administratorom składowisk przez organy kontrolne.

Podstawę techniczną raportu stanowią:

 Pomiary geodezyjne powierzchni terenu oraz zainstalowanych punktów reperowych,

mających  na  celu  określenie  osiadania  powierzchni  składowiska.  Obliczenie

wykonano w programie ArcGIS ESRI.

 Badania terenowe polegające na wykonaniu wierceń badawczych, prac geodezyjno –

pomiarowych i nadzoru geotechnicznego.

 Badania  granulometryczne  rodzaju  gruntu  materiału  budującego  obwałowania

składowiska.

 Obliczenia  geotechniczne  i  analizy  wyników  uzyskanych  na  podstawie  badań

terenowych.

                                                                    GeoAnaliza                                               
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                             Raport z pomiarów osiadania powierzchni terenu oraz badań geotechnicznych stateczności skarp 

                                                                  na składowisku odpadów komunalnych w Opolu

II. ZAKRES PRAC ORAZ INTERPRETACJA WYNIKÓW

1. Pomiary osiadania powierzchni terenu.

Badania  przebiegu  osiadania  powierzchni  terenu  stanowią  podstawowy  element

interpretacji zjawisk zachodzących w trakcie eksploatacji składowiska odpadów oraz po ich

zakończeniu.

W celu przeprowadzenia badania osiadania zostały wykonane pomiary geodezyjne

przy wykorzystaniu technik Geograficznego Systemu Pozycjonowania Satelitarnego (GPS).

Do omawianych pomiarów terenowych wykorzystano odbiornik Topcon GRS-1, pracujący w

trybie  RTK  (Real  Time  Kinematic)  i  pobierając  poprawki  z  systemu  precyzyjnego

pozycjonowania ASG-EUPOS, dzięki  czemu zostały osiągnięte centymetrowe dokładności

geodezyjne mierzonych punktów. Następnie, w ramach prac kameralnych, uzyskane dane

zostały  poddane  dalszej  obróbce,  a  obliczenia  wykonane  w  programie  ArcGIS  ESRI.

Pomiary przeprowadzono w układzie współrzędnych PUW 2000, strefa 6. Pomiary terenowe

zostały wykonane 29 wrzesień 2022 roku.

W czasie prac polowych dokonano wizji lokalnej oraz inwentaryzacji zainstalowanych

wcześniej punktów reperowych wraz z pomierzeniem ich rzędnych wysokościowych, tj. Rp2.

Z racji prac budowlanych nie udało się zlokalizować punktu Rp1. W celu uzupełnienia siatki

reperów zainstalowano dwa nowe punkty Rp1 i Rp3. Rzędne punktów monitoringu osiadania

–  reperów  –  zostały  zmierzone  wykorzystując  metodę  statyczną.  W  trakcie  tej  metody

odbiornik  ruchomy  umieszczany  jest  nieruchomo  nad  mierzonym  punktem.  Następnie

dokonywana jest  akwizycja  sygnału  satelitarnego i  pomiar  rzędnych punktów za pomocą

sieci  GSM/GPRS z serwisem czasu rzeczywistego NAWGEO w celu określenia poziomu

procesu osiadania powierzchni terenu.

Zestawienie wyników pomiarów osiadania i przemieszczeń punktów monitoringowych

kontrolnych - reperów
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Poniższa  tabela  (Tab.  1)  przedstawia  zestawienie  zmierzonych  wartości  wysokości

rzędnych  (Z)  oraz  współrzędnych  (X,  Y)  punktów  reperowych  oraz  dane  zawierające

porównanie wyników pomiarów wysokości rzędnych w latach 2021 i 2022. 

Tab. 1.  Zestawienie wyników pomiarów punktów reperowych za lata 2021 i 2022.

Nr repera 2021 2022 Zmiany

wysokości [m]

w latach

2021-2022

(Wysokość)

[m] n.p.m.

Z

Współrzędne

[m]

X

Współrzędne

[m]

Y

(Wysokość)

[m] n.p.m.

Z

 Rp1 156,52 5610763,32 6495817,53 156,49 -0,03

 Rp2 158,44 5610817,73 6495852,07 158,39 -0,05

 Rp3 148,38 5610762,32 6496005,28 148,34 -0,04

Na podstawie powyższej tabeli i zmian o charakterze pionowym możemy stwierdzić,

że na składowisku odpadów komunalnych w Opolu w latach 2021 - 2022 nie odnotowano

żadnych niepokojących zmian w procesie osiadania powierzchni. Wszystkie trzy punkty

reperowe  kontrolne  osiadł  o  kilka  centymetrów  w  odniesieniu  do  pomiarów  poprzednich

(2021 r.), co świadczy o ich stabilności. 

Podsumowując,  nie  obserwuje  się  znaczących  przemieszczeń  pionowych

składowiska  odpadów komunalnych w Opolu.

2. Badania geotechniczne stateczności skarp.
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W  badaniach  stateczności  skarp  zastosowano  metodę  Felleniusa (szwedzką),

zakładającą powstawanie kołowo-cylindrycznych powierzchni poślizgu. Metoda oprócz swej

prostoty charakteryzuje się największym spośród powszechnie używanych metod zapasem

bezpieczeństwa.  Często określana  jest  przez to  jako metoda asekuracyjna  i  zalecana  w

przypadkach  niedostatecznego  rozpoznania  budowy  geologicznej  i  warunków  wodnych

analizowanego obiektu. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem własnego oprogramowania

wykorzystującego poniżej opisane algorytmy.

Podstawowym założeniem  metody Felleniusa jest  cylindryczny  kształt  powierzchni

wzdłuż, której może nastąpić osunięcie skarpy. Wśród wielu możliwych powierzchni osunięć

wybiera  się  taką  dla  której  stosunek  momentu  sił  utrzymujących  bryłę  osuwiskową  

(siły tarcia) Ms do momentu sił dążących do jej obrotu Mr jest najmniejszy. Stosunek ten  

w technice budowlanej nosi nazwę współczynnika pewności (bezpieczeństwa):

F=Ms
Mr

Z powyższej definicji wynika, że skarpa dla której wartość współczynnika pewności F

jest zbliżona do wartości 1,0 znajduje się ona w stanie równowagi nietrwałej czyli zachodzi

duże prawdopodobieństwo wystąpienia osuwiska. Skarpę uważa się za stabilną wówczas,

jeżeli współczynnik, F > 1,1 - 1,3, czyli siły stawiające opór przemieszczeniu są większe niż

siły powodujące przemieszczenie mas gruntu.

Dalsze rozważania oparte będą o poniższy schemat (Rys. 1):
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dx

l

d

d





i



X

R

(x0,y0)

Wi

Ni

Ti

h1

h4

Rys. 1  Schemat skarpy przyjętej do oceny inżyniersko - geotechnicznej składowiska

W  omawianej  metodzie  bryła  osuwiska  podzielona  zostaje  na  skończoną  ilość

bloków, każdy o szerokości dx. Na i – ty blok działają następujące siły:

W a ciężkości,

Pi oraz  Pi + 1 – siły działające na ściany pionowe bloku, równolegle do jego podstawy;  

w analizie stateczności całości bryły osuwiskowej siły te są pomijane jako siły wewnętrzne,

Ti = Ni*tgΦi  + dx*ci/cos(βi) – siła oporu tarcia i spójności gruntu; 

gdzie: 

Ni = Wi* cos(βi)  jest składową siły ciężkości prostopadłą do podłoża, 

Φi – jest kątem tarcia wewnętrznego gruntu,

ci – współczynnikiem spójności. 

Stąd moment sił obracających bryłę ma postać:

Mr=∑
i=1

n

W i R sin αi

a moment sił utrzymujących liczony względem tej samej osi obrotu o współrzędnych (x0,y0)

wynosi:
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Ms=∑
i=1

n

T iR

Współczynnik pewności ma wtedy wartość:

F=
∑
i=1

n

(W icos βi tgΦ i+
dx⋅c i
cos β i )

∑
i=1

n

(W isin α )

Siła ciężkości działająca na blok i jest sumą sił działających na jego składowe, tzn.

poszczególne warstwy. W sytuacji gdy brak jest odpowiednich danych empirycznych ciężar

poszczególnych warstw obliczany jest na podstawie ich gęstości (będącej w ścisłym związku

ze składem granulometrycznym) oraz odległości danej warstwy od poziomu wody gruntowej.

Teoretyczną podstawą takich obliczeń jest założenie, że rozkład wilgotności gleby w skarpie

jest  rozkładem  równowagowym  tzn.  siły  ciężkości  działające  na  wodę  w  kapilarach

glebowych równoważone są przez siły kapilarne, przy czym potencjał wody w glebie jest taki

aby jego poziom zerowy pokrywał się z pomierzonym poziomem wód gruntowych. 

Potencjał wody w glebie obliczany jest na podstawie danych empirycznych opracowanych na

podstawie publikacji Lipiec (1974) przy założeniu, że postać funkcyjna zależności potencjał 

wody w glebie – wilgotność ma postać (Campbell, 1972):

Ψ=−a( θθs)
−b

Przyjęto, że wartości współczynników gęstości, kąta tarcia wewnętrznego, spójności oraz a i

b dla poszczególnych gruntów wynoszą:

Tab. 1  Charakterystyka mechaniczna gruntów.
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Rodzaj gruntu ρ [kg/m³]
Φ

[°]
c [kPa] Θs

a

[m]

b

[m]

Ż,Żp (żwiry i pospółki) 1,9 38 0 0,36 0,12 2,5

Żg,Żpg (żwiry i pospółki gliniaste) 1,9 29 20 0,38 0,4 2,9

Pr,Ps (piaski grube i średnie) 1,64 36 0 0,36 0,12 2,5

Pπ (piaski pylaste) 1,64 30 0 0,36 0,12 2,5

Pd (piaski drobne) 1,75 32 0 0,38 0,3 2,3

Pg (piaski gliniaste) 1,67 22 20 0,39 0,39 2,9

Gp (gliny piaszczyste) 1,56 22 20 0,38 0,4 2,9

Gπ (gliny pylaste) 1,56 22 20 0,38 0,4 2,9

G (gliny) 1,56 18 20 0,38 0,4 2,9

Gpz (gliny piaszczyste zwięzłe) 1,32 20 30 0,51 0,36 5,8

Gπz (gliny pylaste zwięzłe) 1,32 17 25 0,51 0,36 5,8

Gz (gliny zwięzłe) 1,32 20 30 0,51 0,36 5,8

Iπ (iły pylaste) 1,3 14 30 0,51 0,36 5,8

I,Ip (iły oraz iły piaszczyste) 1,3 17 40 0,51 0,36 5,8

πp (pyły piaszczyste) 1,42 22 15 0,4 0,29 3,6

π (pyły) 1,3 20 15 0,49 0,48 3,4

Omówienia  wymaga  ponadto  metoda  poszukiwania  powierzchni  poślizgu  

o  najmniejszym  współczynniku  pewności.  Program  rozpoczyna  poszukiwania  od  wyboru

początkowej  osi  obrotu,  która  staje  się  środkiem  kwadratowej  siatki,  w  której  węzłach

odległych  o  d  znajdują  się  współrzędne  potencjalnych  osi  obrotu.  Przyjmuje  się,  że

współrzędne  początkowej  osi  obrotu  można  wyznaczyć  jako  miejsce  przecięcia  dwóch

prostych: jednej przechodzącej przez górną krawędź skarpy i nachyloną do poziomu pod

kątem φ, oraz drugą przechodzącą przez krawędź dolną i nachyloną do powierzchni stoku

skarpy pod kątem γ. Przyjęto że  φ = 36 [˚] , γ = 26 [˚] (Wiłun, 1987).

Obliczenia  współczynnika  pewności  dla  ustalonej  osi  obrotu  wykonywane  są  dla

wartości  R  zawierających  się  w  przedziale  (Rmin,  Rmax).  Wartości  Rmin  oraz  Rmax

ustalane są tak aby promień R był większy od minimalnej odległości pomiędzy skarpą a osią

obrotu, a mniejszy od sumy współrzędnej pionowej osi obrotu oraz jednej trzeciej wysokości

skarpy.  Wśród  wszystkich  uzyskanych  tym  sposobem  wartości  współczynnika  pewności

wybiera się ten o wartości minimalnej,  co oznacza, że powiązane z nim współrzędne osi

obrotu wraz z wartością promienia R określają cylindryczną powierzchnię poślizgu, dla której

prawdopodobieństwo obsunięcia się skarpy jest największe.

W celu określenia stateczności skarp wykonano pomiary 1 profilu skarpy składowiska.

Podczas prac terenowych wykonane zostały  odwierty  mające na celu  określenie  rodzaju

gruntu  budującego  skarpy,  pomiary  wilgotności  pobranych  próbek,  a  następnie  pomiary

geodezyjne punktów, w których wykonywano odwierty.  Następnie wszystkie dane zostały

poddane  kolejnym obliczeniom w wyniku  czego  została  stworzona  graficzna  prezentacja

badanej  skarpy  wraz  z  obliczeniem  współczynnika  F,  na  podstawie  którego  zostaje

określona, czy dana skarpa jest stateczna.

                                                                    GeoAnaliza                                               



10

                             Raport z pomiarów osiadania powierzchni terenu oraz badań geotechnicznych stateczności skarp 

                                                                  na składowisku odpadów komunalnych w Opolu

                           

                           

                                                                    GeoAnaliza                                               



11

                         Raport z pomiarów osiadania powierzchni terenu oraz badań geotechnicznych stateczności skarp 

                             na składowisku odpadów komunalnych w Opolu

                                                                                                                     GeoAnaliza                                               



12

                          Raport z pomiarów osiadania powierzchni terenu oraz badań geotechnicznych stateczności skarp 

                                                              na składowisku odpadów komunalnych w Opolu

Na  terenie  składowiska  odpadów  komunalnych  w  Opolu  przeprowadzano  1  linię

przekroju odwiertu geotechnicznego w celu określenia stateczności  skarpy,  na podstawie

rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dn.  30  kwietnia  2013  r.  w  sprawie  składowisk

odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523).

Podstawę analizy  wytrzymałościowej  stanowią  przeprowadzone badania  terenowe,

laboratoryjne  oraz  uzyskane  z  nich  wartości  parametrów  geotechnicznych  materiału

budującego obwałowania i ich podłoże.

Do obliczeń wytypowano przekrój zlokalizowany w części południowej składowiska.

Jego geometrię ustalono przy pomocy pomiarów geodezyjnych, a warunki wodno - gruntowe

określono na podstawie wierceń.

W  wyniku  przeprowadzonych  analiz  uzyskano  następującą  wartość  współczynnika

pewności badanego profilu:

Profil skarpy  = 19,25 [˚] L = 30,15 [m] F = 1,18

Zastosowany model obliczeń charakteryzuje się znacznym zapasem bezpieczeństwa,

co  znajduje  potwierdzenie  w  braku  ruchów  masowych  skarpy.  Kąt  nachylenia  skarpy  

i  związane  z  tym  spływy  powierzchniowe  są  czynnikiem  zabezpieczającym  przed

wystąpieniem warunków krytycznych. Niemniej w kolejnych pomiarach należy kontynuować

obserwacje i badania terenowe w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy.

Do obliczeń przyjęto graniczny współczynnik bezpieczeństwa F (stateczności)

równy  1,1.  W  wyniku  przeprowadzonych  obliczeń  stwierdzono,  że  w  pobliżu

analizowanego profilu i w obecnym stanie skarpa pozostaje stabilna i wykazuje istotny

zapas bezpieczeństwa,  ponieważ  wartość  współczynnika  bezpieczeństwa  F  wynosi

1,18.

W świetle powyższych wniosków można stwierdzić, że stan techniczny skarpy

oraz jej  stateczność – określona obliczonym współczynnikiem bezpieczeństwa jest

zadowalająca dla pełnienia przez nią swej właściwej funkcji.
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