
Zleceniodawca:

Zlecenie Nr: 2491/03/2018

Sprawozdanie z badań Nr: 2491/03/2018/F/1

05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

ŁAJSKI:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu  42-440  Ogrodzieniec ul. Plac Wolności 42

FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

(A) -  metodyka akredytowana;  referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile  prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
  *     - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z o.o.

Ustabilizowany osad  ściekowy 19 08 05Nazwa osadu:

Przedmiot badania: Osady
Adres pobrania: 42-440 Ogrodzieniec
Miejsce pobrania: OŚ w Ogrodzieńcu
Punkt poboru/GPS: Miejsce składowania osadu
Pochodzenie osadu komunalne
Data i godzina: 30-03-2018    09:30

Badany parametr Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewność**

Numer próbki: 17763/03/18

Data rozpoczęcia badań: Data zakończenia badań:04-04-2018 13-04-2018

j.m.Lab.

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek wg:
Transport próbek: Próbkobiorca: Mendel. Tomasz (A) PB-167/P wyd. 3 z dn. 20.04.2017 

JARS Sp. z o.o.

N

Ciepło spalania (w stanie suchym) (Ae) PN-EN 15400:2011

±0,83LK
MJ/kg

 
 8,33

Straty przy prażeniu 
(LOI)/substancje organiczne

(Ae) PN-EN 15169:2011 + Ap1:2012

±3,9LK
%

 
 26,0

Węgiel organiczny (TOC) (z 
obliczeń)

(A) PN-EN 13137:2004 pkt 4.1

±6LK
%

 
 22

Sucha masa (A) PN-EN 12880:2004

±1,3LK
%

 
 26,4
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K9 Czerniejewska Róża - St.laborant ds.analiz 
fizykochem.
M5 Trela Zbigniew - Kier.Prac.Oznacz.Metali
M6 Wątor Mateusz - Specj.ds.analiz fizykochem.

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano:

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski,   LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Autoryzował wynik:

** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i  wpółczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek)

13-04-2018

Sporządzono dnia:

Uwagi: 

Sebastian Stolorz

Doradca Analityczny

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności  z wyspecyfikowanymi

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/mEgz.Nr 1 : ZleceniodawcaSprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Zatwierdził:
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Zleceniodawca:

Zlecenie Nr: 2492/03/2018

Sprawozdanie z badań Nr: 2492/03/2018/F/1

05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

ŁAJSKI:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu  42-440  Ogrodzieniec ul. Plac Wolności 42

FILIA POŁUDNIE:
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

(A) -  metodyka akredytowana;  referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile  prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
  *     - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARS sp. z o.o.

Zawartość piaskownika 19 08 02Nazwa odpadu/kod:

Przedmiot badania: Odpady
Adres pobrania: 42-440 Ogrodzieniec
Miejsce pobrania: OŚ wogrodzieńcu 
Punkt poboru/GPS: Piaskownik
Pochodzenie odpadu komunalne
Wytwórca odpadu: ZGK w Ogrodzieńcu
Data i godzina: 30-03-2018    09:40

Badany parametr Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewność**

Numer próbki: 17764/03/18

Data rozpoczęcia badań: Data zakończenia badań:30-03-2018 17-04-2018

j.m.Lab.

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Pobranie próbek wg:
Transport próbek: Próbkobiorca: Mendel. Tomasz (A) PB-168/P wyd. 3 z dn. 20.04.2017 

JARS Sp. z o.o.

N

Antymon (wyciąg wodny) (Ae) PB-260/LF wyd. 2 z dnia 
19.05.2017, PN-EN 12457-4:2006 

RMG
LK

mg/kg

< 0,7
< 0,025

Arsen (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11969:1999 (W), PN-
EN 12457-4:2006 

RMG
LK

mg/kg 

< 2
< 0,025

Bar (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 
12457-4:2006  ±0,03LK

mg/kg 

 
 0,34

Chlorki (wyciąg wodny) (Ae) PN-ISO 9297:1994, PN-EN 
12457-4:2006 ±226LK

mg/kg 

 
 1509

Chrom (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 
12457-4:2006  

RMG
LK

mg/kg 

< 10
< 0,03

Cynk (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 
12457-4:2006  LK

mg/kg 

 
< 0,05

Fluorki (wyciąg wodny) (Ae) PN-78/C-04588/03 (W), PN-EN 
12457-4:2006 

RMG

±5LK
mg/kg 

< 150
 33
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Kadm (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 
12457-4:2006  

RMG

±0,001LK
mg/kg 

< 1
 0,007

Miedź (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 
12457-4:2006  

RMG

±0,07LK
mg/kg 

< 50
 0,65

Molibden (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 
12457-4:2006  

RMG

±0,02LK
mg/kg 

< 10
 0,21

Nikiel (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 
12457-4:2006  

RMG
LK

mg/kg 

< 10
< 0,04

Ołów (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 
12457-4:2006   

RMG
LK

mg/kg 

< 10
< 0,10

Rozpuszczony węgiel organiczny 
(DOC) (wyciąg wodny)

(Ae) PN-EN 1484:1999, PN-EN 
12457-4:2006 

RMG

±90LK
mg/kg 

< 800
 452

Rtęć (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN 1483:2007 (W), PN-EN 
12457-4:2006 

RMG
LK

mg/kg

< 0,2
< 0,010

Selen (wyciąg wodny) (Ae) PN-EN ISO 9965:2001, PN-EN 
12457-4:2006 

RMG
LK

mg/kg 

< 0,5
< 0,025

Siarczany (VI) (wyciąg wodny) (Ae) PN-ISO 9280:2002, PN-EN 
12457-4:2006 ±70LK

mg/kg

 
 352

Substancje rozp. ogólne 
(zawartość stałych zw. rozp. TDS) 
(wyciąg wodny)

(Ae) PN-EN 15216:2010, PN-EN 
12457-4:2006 

RMG

±431LK
mg/kg 

< 60000
 4307

RMG - wymagania wg Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015r (Dz.U. 2015R. POZ. 1277)

OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.
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E1 Abrantowicz Barbara - Specj.ds.analiz fizykochem.
G1 Grabowski Adam - 
G2 Danisz-Kuchta Sylwia - 
K9 Czerniejewska Róża - St.laborant ds.analiz 

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano:

Miejsce wykonywania badań: LŁ - Łajski,   LK - Mysłowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania

Autoryzował wynik:

** - niepewność rozszerzona wyniku przy poziomie ufności ok. 95% i  wpółczynniku rozszerzenia k=2 (nie uwzględnia niepewności pobierania próbek)

17-04-2018

Sporządzono dnia:

Uwagi: 

Sebastian Stolorz

Doradca Analityczny

W ciągu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badań Klient ma prawo do reklamacji.
Sprawozdanie zawiera wyniki badań próbek w ilości: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
wartościami granicznymi oraz kiedy określone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek . Niepewność wyników podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności  z wyspecyfikowanymi

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/mEgz.Nr 1 : ZleceniodawcaSprawozdanie sporządzono w 1 egz.

Zatwierdził:
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Mysłowice, 17.04.2018 r. 
 
 
 
 
 
 

 
PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADU 

 
ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW  

KOD ODPADU 19 08 02 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OGRODZIEŃCU 
 

Zleceniodawca:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
  ul. Plac Wolności 42 

                             42 - 440 Ogrodzieniec 
 
Opracował: 
Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska 
 

 
……………………………………….. 
mgr inż. Gabriela Bierońska 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Niniejszy dokument bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej niż tylko w całości. 
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PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ODPADU 
 

Zgodnie z art. 110 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz. 21). 
 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

1 

Nazwa, siedziba i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko odpadów: 
 

Posiadacz odpadów: 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 
ul. Plac Wolności 42 
42 - 440 Ogrodzieniec 
 

2 

Kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29.12.2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 0, poz. 1923): 
 

Grupa: 
 
 
Podgrupa: 
Rodzaj: 

19 
 
 
19 08 
19 08 02 

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, 
z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych 
Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach 
Zawartość piaskowników 

3 

Syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone 
produkty: 
 

Odpad powstaje na terenie Oczyszczalni ścieków w piaskowniku, podczas procesu sedymentacji zawiesiny 
mineralnej. Podczas przepływu przez piaskownik dochodzi do rozdziału (z wykorzystaniem sił grawitacji) 
łatwo opadającej frakcji zanieczyszczeń od ścieków. 
 

4 

Oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów wymienionych w art. 122. ust. 1 
pkt. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 0, poz. 21): 
 

Odpad, dla którego sporządzona jest charakterystyka nie zalicza się do: 
- odpadów występujących w postaci ciekłej, 
- odpadów o właściwości wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych i łatwopalnych, 
- odpadów zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych, 
- odpadów powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności 

dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest 
nieznane, 

- opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 
1400 mm, 

- ulegających biodegradacji selektywnie zebranych, 
- określonych w przepisach odrębnych. 

 

5 

Opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a także opis sposobu segregowania odpadów 
lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane: 
 

Odpady są czasowo magazynowane na terenie oczyszczalni ścieków w specjalnie wyznaczonych do tego 
celu miejscach, a następnie są przekazywane do unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowisku 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (proces D5). 
 

6 

Opis odpadu podający kolor, postać fizyczna oraz jego zapach: 
 

Kolor: 
 

Postać fizyczna: 
 

Zapach: 

 

Odpad czarny 
 

Ciało stałe, konsystencja ziemista 
 

Lekko gnilny 

7 

Wykaz właściwości z załącznika nr 3 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w odniesieniu do 
odpadów niebezpiecznych, które mogą zostać przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne na podstawie 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że 
odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128,poz. 1347): 
 
Odpady nie figurują na liście odpadów niebezpiecznych. 
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Typ składowiska odpadów, na którym odpady po przeprowadzeniu badań zgodnie z kryteriami 
dopuszczenia odpadów do składowania mogą być składowane: 
 
W celu sprawdzenia, czy omawiane odpady spełniają kryteria dopuszczenia do składowania na 
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przeprowadzono badania wyciągu wodnego 
w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia z dnia 16 lipca 2015 r. Ministra Gospodarki w 
sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277). 
 
 
Badania przeprowadzono w laboratorium JARS Sp. z o.o. akredytowanym przez Polskie Centrum 
Akredytacji (Certyfikat Akredytacji AB 1095), w zakresie wszystkich wymaganych parametrów. 
 
IDENTYFIKACJA PRÓBKI: 
 
Miejsce pobrania próbki: 
Numer laboratoryjny próbki: 
Numer sprawozdania z badań: 
Data poboru próbki: 
 

Oczyszczalnia Ścieków w Ogrodzieńcu  
17764/03/18 
2492/03/2018/F/1 
30.03.2018 r. 
 

W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań odpadu z wartościami granicznymi wymywania, jakie określone 
zostały dla odpadów składowanych na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  
 
 

Tabela nr 1. Kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. 

Lp. Składnik Jednostka 
Stężenie wskaźnika 

w wyciągu wodnym z 
próbki nr 17764/03/18 1) 

Dopuszczalne 
graniczne wartości 

wymywania 
(załącznik nr 3) 2) 

1 2 3 4 5 
1 Arsen (As) mg/kg sm <0,025 2 
2 Bar (Ba) mg/kg sm 0,34 100 
3 Kadm (Cd) mg/kg sm 0,007 1 
4 Chrom całkowity (Cr) mg/kg sm <0,03 10 
5 Miedź (Cu) mg/kg sm 0,65 50 
6 Rtęć (Hg) mg/kg sm <0,010 0,2 
7 Molibden (Mo) mg/kg sm 0,21 10 
8 Nikiel (Ni) mg/kg sm <0,04 10 
9 Ołów (Pb) mg/kg sm <0,10 10 

10 Antymon (Sb) mg/kg sm <0,025 0,7 
11 Selen (Se) mg/kg sm <0,025 0,5 
12 Cynk (Zn) mg/kg sm <0,05 50 
13 Chlorki (Cl-) mg/kg sm 1509 15 000 
14 Fluorki (F-) mg/kg sm 33 150 
15 Siarczany (SO4

2-) mg/kg sm 352 20 000 
16 Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) mg/kg sm 452 800 
17 Stałe związki rozpuszczone (TDS) 3) mg/kg sm 4307 60 000 

 
Objaśnienia do tabeli nr 1: 

1) Wyznaczono przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg, 
2) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach 

odpadów wyposażonych w system gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków,  
z wyjątkiem składników DOC i TDS uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone  
w tabeli, 

3) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla wartości 
siarczanów i chlorków, 

<     Wartość poniżej dolnej granicy oznaczalności zastosowanej metody pomiarowej. 
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8 

 
Analiza wyciągu wodnego z próbki odpadu nr 17764/03/18 nie wykazała podwyższonych stężeń badanych 
parametrów w stosunku do dopuszczalnej granicznej wartości wymywania określonych w załączniku nr 3 
do rozporządzenia z dnia 16 lipca 2015 r. Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277). 
 
ODPAD MOŻE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW 
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE. 
 

9 

Oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów: 
 
Wytwórca odpadów oświadcza, że nie posiada możliwości odzysku, w tym recyklingu dla partii odpadów 
o kodzie 19 08 02.  
 

10 

Częstotliwość przeprowadzania testów zgodności: 
 
Badania (tzw. test zgodności) przeprowadza się raz na 12 miesięcy lub częściej w przypadku zmian 
w procesie ich produkcji, w szczególności dotyczących zmian użytych surowców i materiałów. W przypadku 
piaskowników za istotną zmianę procesu powstawania, wymagającą ponownego przeprowadzenia badań 
można uznać modernizację lub rozbudowę oczyszczalni ścieków.  
 
 

 
INFORMACJE DODATKOWE, O ILE SĄ ISTOTNE DLA EKSPLOATACJI DANEGO TYPU 

SKŁADOWISKA ODPADÓW 
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Fizykochemiczny skład oraz podatność na wymywanie: 
 
Nie dotyczy. 
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Zachowanie środków ostrożności na składowisku: 
 
Z uwagi na miejsce oraz proces powstawania nie można wykluczyć, że odpad może posiadać właściwości 
zakaźne H9. W związku z powyższym należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa podczas 
postępowania z omawianymi odpadami. 
 

 
 
 


