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okre§o\Ya ocena jakości wody

Na podstawię:

- alt, 4 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca

1985r, o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(Ii. Dz.u. z20l'l|. poz. 12612 późn. zln.),.
- art. 12 ust. 1 ustawy Z dnia 7 czenlca 2001r. o zbiolowym zaopatrzeniu W wodę
izbiororrlm odprorvadzaniu ścieków (t.j. l)z. U. ż 2018r.poz.1152 z póżn. zm);
-§ ll usr, 1pkt1i§22ust. 1pki 1,3 Rozpożądzenia Ministra Zdrowia z dnia
- g]nłia ]olh, rr. sprau,ie jakościrvody przeznaczone1 do spożycia ptzez |ldzi
lDz. U. i0l ir, poz.219-1)
Pań5§1o*l Po§,iatowy ln§p€ktor sanitarny w olcśnie
po dokonaniu analizy spmrrozdń z badati laboratoryjnych próbek wody z dnia 03.09.2018L
od nr 391/WN/OK/l8 do nr 395/Wł'J/OK-/ 13_pobranl ch rl ranlach prowadzonego nonitoringu
jakości wody z wodociągu sieciowego w Olr:śnie zarządzanego pruez Oleskie Prżedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp, ż o.o, \\ Oleśnie

stlvierdza,
prż]datnośći\od} do spożycia w zakresie paranelrów Zbadanych organolęptycznie,
fiłkochemicznie i bakteriologicznie w v,, wodociągu sieciowym,
\\: dniu 27,08.2018r, pobrano do badń 5 próbek wody z wodociągu sieciowego
rr Oleśnie. Miejscami pobierania próbek b}ly; SUW (woda uzdatniona), Kolonia Łomnicka l0
(toaleta-um}Ąłalka), Bodzanowicę 16 (loaleta-umywa]ka), Olesno ul. Gorzowska 74
(pomieszczenię socjalne -zlew), Borki WielIiie ul. Młyńska l,

Po dokonaniu analizy sprawozdń z badań lvody siB,ieldżonoj że w zakesie badanych
paramętrów woda dostarczana konsument,]m spełnia wlmagania określone w c},towanym
Wyżęj lozporządzęniu.

zaIąc?niki: (dla oPWiK w oleśnie)
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Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.4460.1,l0.20l8.DŚ
Kserokopie sprawozdań z badań tłody od nr 39]/WN/oK/l8 do nr 395/wN/oK./l8

otrzymuje:

l.,Adresat

Do wi.domości:
Burmistrz olesna,46-300 olesno, ul, Piclo}ia
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Sprgwę prowaalzi
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