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Okresowa ocena jakościwody
Na podstawie:
- art. 4 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz, U. z 20I7r. poz. 1261 z późn. zm.)
- ar.12 ust, 1 ustawy z dnia7 czerwca2001r. o zbiorowymzaopatlzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t. j . Dz. U . z 20I7r. poz. 328 z pożn. zm.)
- § 21 ust. 1 pkt i i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 grudnia 2017r. (Dz,lJ.20I7r.poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przezludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonarriu ana|izy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody
z dnia 12,03.2018r., 16.03.2018r. i 2I.03.2018r. nr 4000l02l20I8lFlI, 400010212018/M/1,
3999l02l20l8lF lI, 3999l02l201 8/M/1, 3998l02l20l8lF lI, 3998102lż018/M/1,

3997l02l2018iF/1, 3997l02l2018/M/1 pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu
sieciowego w Oleśnie,zatządzanego ptzez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie
stwierdza
parametrów zbadanych organoleptycznie,
zakresie
w
przydatnośó wody do spożycia
fizykochemicznie i bakteriolo gicznie zwlw wodociągu sieciowego.
W dniu 09.03.2018r. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie
pobrało w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody z wodociągu sieciowego w Oleśnie.
Miejscami pobierania probek były: Stare Olesno ul. Kolejowa}-Zakład NESTRO, SowczYce
ul. Długa 37-Dom Dziecka, Łowoszów ul. Opolska-Przedszkole, SUW-woda uzdatniona.
Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych
parametrów woda dostarczana konsumenton spełnia wymagania okreŚlone w cytowan}m
vły żej r o zp or ządzentu.
Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
lnspektora Sanitarnego
w Oleśnie

kierownik oddziału
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