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Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
w Oleśnieul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno
Okresowa

oc.,jna

11

o.o.

jakościwody

Na podstawie:
- art, 4 ust, 1

Pkt 1 ustawY z dnia 14 milrca l985r. o Państwowej Inspekcji
(tl,Dz.U. z20l7r. poz. t26izpóźn. zm.)
- art' 12 ust, l ustawY z dnia 7 czerwcl 2001r, o zbiorowym

Sanitarnej

zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz,,lJ.
z2017r, poz.328 zpoźn. zm)
-§ 21 ust, 1Pkt1 i § 22 ust. lpkt 1,3 Rozporządzenia
7 grudnia 2O17r,^_w sPrawie jakośói vlody pir.inu".on"i Ministra Zdrowia zdnia
do spozycia przez 1ud,zi
(Dz. U,20l7r. poz. 2294)
państwowy powiatowy
In:;pektor sanitarny w oleśnie
'sprawozdan

po dokonaniu analizy przesłanyóh
z dnia 11,06,2018r, i ls.oo.zotsr. ;
4630105l20l'8Fl1.

1 badań próbek

wody

4629/05l2o18lFl1, ąeźgrc5/2018lMll,
463010512018lM/1, 453lio,slzclŁ/F/1,, - 4631iC5l2ai6iivIli,

4632/05l20l8lF

11, 4632/05/201

8/M/l , Pobranej

."

kotntroli

wewnętrznej z wodociągu
sieciowego w oleŚnie, zarządzanego pt:.ęz 'u.nu.h przedsiębiorstwo
oleskie
Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie
stwierdza
PrzYdatnoŚĆ wodY do sPozYcia w zakresie parametrów zbad,anych
organolepty cznie,

fizykochemicznię i bakteriólo
§icznie z w/w wodoóiągu siecio*ego,
W dniu 08,06,20i8r, Oleskie Frzedsiębio.rllo
Wń;ń;w i Kanalizacji sp. z o.o. w oleśnie
Pobrało w ramach kontroli.wewnętrznej_próbki wody z ńdoclągu
sieciowego w oleśnie.
Miejscami Pobierania Próbek były: "Siare Olesnó
ul. Kolejowa 2 - źakład

NESTRO,
SowczYce ul, Długa 37 - D;; Dzieckr, ;;ń;*
przedszkole,
ul.
opolska SUW-woda uzdatniona. Po dokonaniu analizy sprawozdań
z
bad,ań wody stwierdzono,
Że w zal<resie badanYch
Parametrów woda cloitarczana konsumentom spełnia wymagania
określone w cytowanym wyźej rczporządzeniu.
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Do wiatimości:
1
Burmistrz Olesna, 46-300 Olesno ul. Pieloka

.
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Sprawe prowadzi

:
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Monika Siubiak, Tel. 34 358 2684 (lvew. 28)

