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Wykonanie badań dla odpadów, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów 

do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 

1277) pod kątem spełnienia kryteriów dopuszczenia 

do składowania odpadów: 

 dla odpadów kierowanych na składowisko odpa-

dów obojętnych (wg Zał. nr 2 do Rozporządzenia) 

 dla odpadów kierowanych na składowisko odpa-

dów innych niż niebezpieczne i obojętne (wg Zał. 

nr 3 do Rozporządzenia)  

 dla odpadów o kodach 19 08 05, 19 08 12, 

19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania 

na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne (wg Zał. nr 4 do Rozporządzenia) 

 dla odpadów kierowanych na składowi-

sko odpadów niebezpiecznych (wg Zał. nr 5 

do Rozporządzenia) 

 dla stałych, niewchodzących w reakcje odpadów 

niebezpiecznych do składowania na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

(wg Zał. nr 6 do Rozporządzenia) 

BADANIE ODPADÓW, OSADÓW, KOMPOSTÓW  

Badania wykonywane są na potrzeby 
realizacji zapisów: 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. 

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składo-

wiskach 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. 

w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. 

w sprawie procesu odzysku R10 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. 

w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 

r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów nie-

bezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2013 r. 

w sprawie składowisk odpadów 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia po-

wierzchni ziemi 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 

grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyko-

nania niektórych przepisów ustawy  



 

 

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, sygnatariusza ILAC MRA, nr AB 325 

wykonuje badania fizykochemiczne wody, ścieków, wyciągów wodnych  

z odpadów, odpadów, stałych paliw wtórnych, gleby i osadów ściekowych 

 

Zakres akredytacji obejmuje 6 metod pobierania próbek, 44 metody 
i procedury badawcze według których oznaczane są 94 parametry. 

Kontakt 

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, ietu@ietu.pl 

tel. 32 254 60 31, sekretariat 32 254 01 64, faks 32 254 17 17 

Więcej informacji: 

 www.ietu.pl/oferta-uslugowa/laboratorium/ 

Centralne Laboratorium posiada akredytację 
na badania odpadów o następujących kodach: 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium posiada akredytację na pobieranie 
próbek odpadów, osadów ściekowych, gleb oraz 
wód.  

 

Oferujemy możliwość uzgodnienia cen analiz 

w zależności od wielkości serii. 
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19 05 01 
19 05 03 
19 05 99 
19 10 04 
19 12 09 
19 12 12 

testów zgodności oraz karty podstawowej 

charakterystyki odpadów 

możliwości wykorzystania jako paliw 

alternatywnych 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

wykorzystania kompostów i osadów ściekowych 

w zastosowaniach rekultywacyjnych i rolniczych 

wykorzystania popiołów lotnych i innych odpadów 

paleniskowych w technologiach górniczych 

(podsadzka itp.), do produkcji materiałów budow-

lanych (cement, beton, itp.), do prac  

niwelacyjnych i rekultywacyjnych 

możliwości innego wykorzystania odpadów 

jako zasobów 

Centralne Laboratorium IETU wykonuje analizy 

odpadów, osadów, kompostów pod kątem: 


