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Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągórv i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
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Okresowa ocena jakościwody
Na podstawie:
- art. 4 ust.

1

pkt

l

ustawy

j.Dz.U. z20l7r. poz.

z dnia

Yrrl

14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sani/a{łńj

,llrx

1261)
- ar, 12 ust, 1 ustawy z dnia7 częrwca2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. LJ, z2017r. poz. 328 z pożn. zm)
- § 19 i § 17 ust. l pkt 7 Rozporządzęnta Ministra Zdrowiaz dnia l3 listopacl a2O15r.
(Dz. U. 20I5r, Poz. 1989) w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przezludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
dokonaniu
przesłanych sprawozd,ań z badań próbek wody z dnta 25.09.2017r.
analizy
Po
i 02.10.2017r. od nr 250010912}1]lFl3 clo nr 25OOlO9l2017lFl5 i od nr 250)l)gl20l7lwl3
do nr250010912017lMl5 otazzdnia 19.10.2017 r.nr 1610/101201]lMll iz,dnia26.I0.2017r.
nr 1610l10l20l7lFll^ pobrarrej w ramaclr kontroli wewnętrznej z woclociągu sieciowego
w OleŚnie, zarządzanego przęz Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanaizacji sp. z olo.
rv oleśnie
stwicrdza
PrzYdatnoŚĆ wodY do spozycia w zakresie parametrów zbaclanych orgarioleptycznie,
fizYkochemicznie i bakteriolo gtcznie z wlw wodociągu sieciowego nie tudzi zistrzezęń.
W dniu 2I.09,20l7r i 13.10.201] r. Oleskie Przedsiębiorstwó Wodociągów i Kanalizacji
SP. Z o.o. w OleŚnie pobrało w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody z woclociągu
sieciowego w Oleśnie
(t.

Miejscami pobierania próbek były: Stare Olesno ul. Kolejowa 2-Zakład NESTRO,
SowczYce ul. Długa 37-Dom Dziecka, Łorł,oszów ul. Opolska-Przedszkole, SUW-woda
uzdatniona, Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań *Óay stwierdzono, że w zakresie
badanYch Parametrów woda dostarczana konsumentom spehia wyrnagania określone
w cytowanym wyzej rozporządzeniu.
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sprawe prowadzi :
Monika siubiak
Tel, 34 358 2684 (wew. 28)
Otrzvmuie:

1.) Adresat
Do wiadórności;
l. Burmistrz Olesna, 46-300 Olesno ul. Pięloka 2l
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