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Okresowa ocena jakości wody
Na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U. z 201] r, poz. 126I)
- ar. 1,2 ust. l ustalły z dnia7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w woclę i zbiorowym

odprorł,adzaniu ściekó\y (t.j . Dz. U . z 2017 t , poz. 328 z poźn. zm.)

- § 19 Rozporzadzenia \Iinistra Zdrorviaz dnta 13 listopadaż01,5r. (Dz. U. 20I5r. poz. 1989)

s,sprarvie jakości riod1, przeznaczonej do spozl,cia przez|udzi
Pańsnł-orr1, Po\l,iatoll \, Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdań zbadań laboratoryjnych probek wody z dnia 10.11.2017r.

nr 561/WA{/OWI7, 562/WAT/OW7], 563/\\/,N'OKl77. 564lWNiOW17 ^ 565/Wł{/OIł17
pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości rvod1, z lvodociągu sieciorł,ego

w Oleśnie zarządzanego przęz Oleskie Przedsiębiorst\\,o \\lodociągórł' i Kanalizacjt sp. z o.o.

rv oleśrrie
sfrvierdza,

że jakość lvod1, rv zakresie parametrórv zbadanych organoleptycznie, fizykochemtcznte

i bakteriologicznie rv rr/rv rvodociągu sieciow,ym nie budzi zasttzężęń.

\\l dniu 06, 1 1 .2017r. pobrano do badari 5 próbek wody z wodociągu sieciowego

rv Oleśnie . Miejscami pobierania próbek były: SUW (woda uzdatniona), Bodzanowice 16

(toaleta- umywalka), Olesno ul Gorzowska 74 (kuchnia -z|ew, Leśna 16 (kuchnia -zlew),

Borki Wielkie ul. Młyliska 1 (toaleta- umywalka). Po dokonaniu analizy sprawozdań zbadań

wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom

spełnia wymagania określone w cytowanym rvl,zej rozpotządzentu,

SDralye prorvadzi :

Dawid Świderski - tel, 34 358 2684 (wew.
zalaczniki:

1 . Kserokopia protokołu z pobierania próbek rvody nr HI(.4460,1.12.2017 .Ds

ż. Kserokopie sprawozdań zbadafiwody od nr 561/W,Ą'J/OK/l7 do nr 565/W,N/OW1J
Otrzvmuie:--7llFd..rut
Do rviadorności:

1. Burrnistrz Olęsna, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

2. ala
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