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Na podstawie:
1 pkt 1 ustawy zdnia 14 marca _985r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(t,l.Dz,U. z201]r. poz. 126Izpoźn. zm.,
- ań.I2 ust. 1 ustalrr z dnia 7 czeru,ca 20l, _l. o zbiorowymzaopatrzeniu wwodę i zbiorowym
odprorr-adzaniu ściekorr (i.i, Dz. U. z)0':-:. poz.328 zpoźn. zm.)
- _.r 21 ust. 1 pkt i i .{ :] us:. 1 pkt 1.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7 erudnia ]01]r. tDz. U. ],-,1-:. :,.z,2ż94) w sprawie jakościwody przeznaczonej

- ań.4 ust.

do spozl,cia przez |udzi

Państrvorvy Porł,iato*1, lnspektor Sanitarny w Oleśnie

z dnia 14.05.20l8r.
do nr 160/WAJ/OK 18. poŁ,ranlch \\, ranrach prorł,adzonego
monitoringu jakości wody z wodociągu sie;_--,.:,3;-- ,.i O]:ś::e zz:zzdztnego przez Oleskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacjl -r;. z c.c. .i O_es;:ie
po dokonaniu analizy sprawozdań zbadań lrboratorl,inych próbek rvody

od

nr l56lWA]/OK/l8

strvierdza,

datnośc rr od1, d,o srozl cia \\- za}resie parametrów zbadanych organoleptycznie,
^-l4;\g ;:]3nic z:: e i : -: er:.-.lo glc zni e \\- \\,'\\, wodociągu sieciowym.

przr

\.\-

dliu

0-.ti5.]018r, pobrano

do badań 5 probek wody z

wodociągu sieciowego
ri Oleśnie. \Iiejscami pobierania próbek bl ły: SUW (woda uzdatniona), Kolonia Łomnicka 10
1toaleta-umlrł,alka), Olesno ul. Gorzorł,ska 74 (pomieszczenie socjalne -zlew), Leśna16
(kuchnia_zlew), Borki Wielkie ul, Młl,ńska 1 (toaleta I piętro -umywalka). Po dokonaniu
analizy sprawozdań z badan wody strvierdzono, ze w zakresie badanych parametrów woda
dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyzej rozporządzentu.

Sprawę, prowadzi

:

Dawid Swiderski -tel,34358ż684 (wew, 35)

załacznikiz

1.

2.

Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.4460.1 .6.20l 8.DS
Kserokopie sprawozdań zbadań lrody od nr l56lWA',trlOKl18 do nr l60/W/NI/OK/I8

Otrzymuie:

/ i)łdresat
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