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Zleceniodawca
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32-1

Podstawa
Zlecenie z dnia: 2016-09-13, numer systemowy: 16016824

obszar regulowany prawnie

dla potzeb potwierdzenia zgodno6ci

Nr laboratoryjny

Dane zwiqzane z pobieraniem pr6bek

zgodnie z harmonogramem

Stan pr6bki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastze2e6

Pszczyna 20'16-C9.: )

Metoda I rbierar ii;

PN-ISO 566 -10:19( 7

Data zakofczenia radaf
2016-09-28

SporzEdzil:
Gabriela Tomanek
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Oznaczany parametr Jednostka

Wyniki badafi
Lokalizacja punktu poboru

N umer laboratoryjny pr6bki
Niepeu
fozsze

Wlot Sciek6w na oczyszczalnig -
pr6bka Srednia dobowa

109165/09/2016
Zawiesina o96lna mg/l 168 T

chzTc, mg/ 428 11(

+4BZTu mg/l 219
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Oznaczany parametr Jednostka ldentyf ikacja metody badawczej
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Opis metody

Zawiesina o96lna mdl PN-EN 872:2007 + np1 299t ,O, Metoda grawimetryczna (

C\ZTC, mdl PN-lSO 15705:2005 (A) PS Metoda spektrofotometryczni
BZTs mdl PN-EN 1899-1:2002 (A\ rD Metoda elektrochemiczna
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ObjaSnienia:

-\ - metodyka akredytowana
,iiejsce wykonania badari: PS - Pszczyna

NiepewnoSd metody badari fizyko-chemicznych okre6lono jako niepewno5C rozszerzonq. Wsp6lczynnik rczszetzenta k=2; poziom ufno6t 95%
NiepewnoSc tozszetzonq podano dla analizy.
Autoryzowal:
KM - mgr inZ. Marcin KuS - Kierownik Operacyjny Laboratorium

------ Koniec dokumentu -----

http://www sgs analizysrodowiska pl/podstrona/uslugi), w oparciu o kt6re zrealizowano usluge Nalezy zwr6ci6 szczeg6lnq uwagQ na zagadnienia dotyczqce o(
odszkodowan ijurysdykcji zawarte w OWSU
Uslugq zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcq i wedlug Jego wsk
takowe zostaly podane SGS Polska Sp z o o ponosi odpowiedzialnoSi jedynie przed zleceniodawcq; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania nr:
wynikajqcych z zawaftych porozumieri
wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie Jego tresci, formy i wyglqdu jest niezgodne i podlega sciganiu w swieile p
Dokument moze by6 wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czQsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemneJ zgody
Wszystkie wyniki badai i pomiar6w zestawione w niniejszym dokumencie odnoszq siQ tylko do badanych pr6bek W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczor
zostaty pobrane przez przedstawiciela zleceniodawcy, SGS Polska Sp z o o nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenje, spos6b pobrania i reprezentatywn
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Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv

109166/09/2016 O ezy szczalnia Scie k6w w m iej scowoSci Wostowice
Wylot Sciekow z oczyszczalni - pr6bka Srednia dobowa

Sciek oc

Nr laboratoryjny Data rozpoczqcia
oobierania Dr6bki

Data zakofczenia
pobierania p16bki

P16bkobiorca Metoda

109166/09/2016 2016-09-21 2016-09-22 P rzedstawiciel Laboratorium PN-ISO

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data reiestracji w laboratoriurn Data rozpoczecia badah Data zakohczenia
2016-09-23 2016-09-23 2016-09-28

Sporzqdzit:
Gabriela Tomanel
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Oznaczany parametr Jednostka

Wyniki badaf
Lokalizacja punktu poboru
Numer laboratoryjny probki

Vl/ylot 6ciek6w z oc.zyszczalni - pr6bka

Srednia dobowa

109166/09/2016

Zawiesina ogolna mg/l 9,80 r1
chzTc, mEl 40 r1
BZT mg/l 54 +1
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Oznaczany parametr Jednostka ldentyf ikacja metody badawczej
E€XN'd:
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Opis metody badav

Zawiesina o96lna mdl PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 (A',) rJ Metoda grawimetryczna (wag

C\ZTC, mgl PN-ISO 15705:2005 (A) PS Metoda spektrofotometryczni
BZT. mgl PN-EN 1899-2:2002 (A) PS Metoda elektrochemiczna

Obja5nienia:
-\ - metodyka akredytowana
./liejsce wykonania badari: PS -Pszczyna
Niepewno6c metody badari fizyko-chemicznych okre6lono jako niepewnoSc tozszetzonq Wspolczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufno5t 95%,
NiepewnoSi tozszetzon4 podano dla analizy.
Autoryzowal:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych

Koniec dokumentu
Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z 096lnymi Warunkami Uslug (OWSU stanowiq element oferty, dostqpne sE na stronie
http://www sgs analizysrodowiska pl/podstrona/uslugi), w oparciu o kt6re zrealizowano usluge Nalezy zwr6cii szczeg6lnq uwage na zagadnienia dotyczAce ol
odszkodowai ijurysdykcji zawarte w OWSU
Uslugq zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcq i wedlug Jego wsl
takowe zostaly podane SGS Polska Sp z o o ponosi odpowiedzialno66 jedynie przed Zleceniodawcq; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania pl
wynikajqcych z zawarty ch porozumien
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wyglEdu jesi niezgodne i podlega Sciganiu w Swiefle f
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w calo6ci, kopiowanie czQsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody
Wszystkie wyniki badai i pomiar6w zestawione w niniejszym dokumencie odnoszE siQ tylko do badanych pr6bek W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczol
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp z o o nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, spos6b pobrania i reprezentatywl
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