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KONKURENCJNY

USŁUGI
EKSPERCKIE
• Oceny oddzia³ywania na środowisko
• Pozwolenia zintegrowane IPPC
• Pozwolenia sektorowe
• Geologiczna obs³uga inwestycji -

• Kompleksowe pomiary rzeźby

Branża Ochrony Środowiska

i elewacji z wykorzystaniem

Pszczyna
ul. Cieszyñska 52 A
43-200 Pszczyna
t +48 32 449 2500
f +48 32 447 2072

pomiarów geodezyjnych oraz technik
GPS i laserowego skaningu
naziemnego 3D
• Badanie – audit wewnêtrznej
i zewnêtrznej sieci wodoci¹gowej

dokumentacje geologiczne i hydro-

oraz stacji uzdatniania wody, w celu

geologiczne, projekty robót geolo-

wykrycia ognisk zanieczyszczeñ

gicznych

mikrobiologicznych, z wykorzystaniem

• Wiercenia otworów badawczych

testów ATP II generacji

i piezometrów
• Ocena stanu środowiska gruntowo-

• Projekty rekultywacji sk³adowisk

USŁUGI
ANALITYCZNE

• Audity zgodności (compliance)

Potencja³ analityczny i zasoby kadrowe

wodnego wraz z mapami rozk³adu
zanieczyszczeñ

w zakresie środowiska i bhp
• Plany gospodarki odpadami,
programy ochrony środowiska

daj¹ mo¿liwośæ zaspokojenia
wszelkich potrzeb badañ
środowiskowych w pe³nym zakresie,

• Pe³ny outsourcing środowiskowy

z zachowaniem jednolitych standardów

• Szkolenia

i wysokiej wiarygodności badañ.

USŁUGI
ANALITYCZNOPOMIAROWE

Na wyposa¿eniu Laboratorium

• Pomiary ha³asu pochodz¹cego ze

w Polsce.

kacyjnych wraz z modelowaniem
akustycznym
• Pomiary emisji do powietrza oraz
badania instalacji ochrony powietrza
• Badania i pomiary na stanowiskach
pracy

Środowiskowego znajduje siê
aparatura pomiarowa dedykowana
indywidualnie do poszczególnych
dziedzin, niedostêpna w innych
placówkach us³ugowych i badawczych

WYKONUJEMY ANALIZY
FIZYKOCHEMICZNE
I MIKROBIOLOGICZNE:
• WODY: podziemnej, powierzchniowej, przeznaczonej do spo¿ycia

• Kompleksowy monitoring sk³adowisk

(posiadamy system jakości zatwier-

odpadów wraz z pomiarem osiadania

dzony przez PPIS), technologicznej

i stateczności skarp
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Laboratorium Środowiskowego

• Strefy ochronne ujêæ wody

źróde³ przemys³owych i komuni-

• Audity mykologiczne i higieniczne
budynków

• ŚCIEKÓW I OSADÓW ŚCIEKOWYCH
• GLEB I GRUNTÓW
• ODPADÓW, BIOMASY I STABILIZATU
• POWIETRZA
• ¯YWNOŚCI

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK SGS MOŻE CI
POMÓC, ODWIEDŹ WWW.SGS.PL

LOKALIZACJE SGS Polska

terenu, obiektów kubaturowych

Poznañ
ul. Gronowa 81
61-655 Poznañ
t +48 32 449 2500
t/f +48 61 820 4031
Wroc³aw
ul. Muchoborska 18
54-424 Wroc³aw
budynek GAMMA
t +48 32 449 2500
f +48 71 358 7562
Le¿ajsk
Wierzawice 874
37-300 Le¿ajsk
t +48 32 449 2500
f +48 17 241 1391
Szczecin
ul. Gdañska 16 B
70-661 Szczecin
t +48 91 421 3517
f +48 91 421 3517
Dzia³dowo
ul. Hallera 35
13-200 Dzia³dowo
t/f +48 23 698 0050

