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Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Zakład Utylizacji Odpadów powstał w 1992 roku w ramach kompleksowego planu
zagospodarowania odpadów, realizowanego przez Miasto Gorzów Wielkopolski.
Zakres działalności Zakładu obejmuje odbiór, obrót i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
przemysłowych i niebezpiecznych oraz sprzedaż surowców wtórnych uzyskanych w wyniku
wprowadzonej w 2000 r. selektywnej zbiórki odpadów oraz wysegregowanych ze strumienia
odpadów komunalnych.
Schemat organizacyjny Spółki:
●
●
●

Laboratorium Chemiczne
Eko-Bio-Energetyczne Gospodarstwo Rolne
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. oferuje "Monitoring Składowisk Odpadów":
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

pobieranie próbek i pomiary w terenie;
badania gazu składowiskowego;
analizy chemiczne próbek w zakresie podstawowym (pH, PE, OWO, metale ciężkie, suma WWA)
oraz rozszerzonym (ponad 20 innych parametrów)
organizacja badań geologicznych, montażu odwiertów pomiarowych
badania struktury i składu masy odpadów
inne badania na potrzeby składowisk
sporządzanie raportów o wpływie składowisk na środowisko
opracowywanie charakterystyk odpadów
ZUO Sp. z o. o. posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i
Środowiska, zgodny z normami PN-EN ISO 9001 i 14001.

Laboratorium ZUO Sp. z o. o. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO
17025.
Laboratorium Badawcze Zakładu Utylizacji Odpadów otrzymało Certyfikat Akredytacji PCA, którego
zakres określa niniejszy dokument.
Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalne wykonanie usług, oparte na wieloletnim
doświadczeniu w gospodarce odpadami.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej.
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