
  
 
 
 

 

Próbka nr: 038657/03/2016 

Data poboru: 2016-03-30 

Miejsce poboru: Oczyszczalnia ścieków w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 107: Odpad o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane osady 

ściekowe - prasa 

parametr wynik jedn. 

pH 11,6 - 

Sucha masa 14,7 % 

Substancja organiczna 66,9 % s.m.  

Fosfor ogólny 0,080 % s.m.  

Wapń (Ca) 0,22 % s.m.  

Magnez (Mg) 0,34 % s.m.  

Zawartość azotu amonowego <0,10 % s.m.  

Zawartość azotu ogólnego 5,79 % s.m.  

Kadm (Cd) 2,18 mg/kg s.m. 

Miedź (Cu) 122 mg/kg s.m. 

Nikiel (Ni) 18,0 mg/kg s.m. 

Ołów (Pb) 96,8 mg/kg s.m. 

Cynk (Zn) 1245 mg/kg s.m. 

Rtęć (Hg) 0,20 mg/kg s.m. 

Chrom (Cr) 24,2 mg/kg s.m. 

Obecność specyficznego DNA Salmonella sp. nie stwierdzono w badanej masie lub 

objętości 

Obecność Salmonella sp. nie stwierdzono w badanej masie lub 

objętości 

Liczba Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. 0 liczba/kg s.m. 
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Próbka nr: 038659/03/2016 

Data poboru: 2016-03-30 

Miejsce poboru: Oczyszczalnia ścieków w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 107: Odpad o kodzie 19 08 02 

parametr wynik jedn. 

Sucha masa 77,3 % 



  
 
 
 

 

parametr wynik jedn. 

Arsen (As) <1,00 mg/kg s.m. 

Bar (Ba) 3,79 mg/kg s.m. 

Kadm (Cd) <0,13 mg/kg s.m. 

Chrom (Cr) <0,10 mg/kg s.m. 

Miedź (Cu) 3,26 mg/kg s.m. 

Rtęć (Hg) <0,005 mg/kg s.m. 

Molibden (Mo) <1,00 mg/kg s.m. 

Nikiel (Ni) <0,25 mg/kg s.m. 

Ołów (Pb) <0,25 mg/kg s.m. 

Antymon (Sb) - mg/kg s.m. 

Selen (Se) - mg/kg s.m. 

Cynk (Zn) <1,00 mg/kg s.m. 

Rozpuszczony węgiel organiczny (RWO) 427 mg/kg s.m. 

Substancje rozpuszczone (Stałe związki rozpuszczone) 5300 mg/kg s.m. 

Fluorki (F-) - mg/kg s.m. 

Chlorki (Cl-) - mg/kg s.m. 

Siarczany (SO4
2-) - mg/kg s.m. 

 

 


