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Okre§orva ocena jakości łvody

Na podstawie:
- ań. 4 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 rrrarca 1985r. o Państwowęj Inspekcji Sanitamej
(tj.Dz.U. ż2017r. poz. 1261z póżn. zm.);
- afi. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiororł7m zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. DZ. U, z 20l8,t. poz,Il52 zpóźn. zm.);
-§ 21 ust. 1pkt1i §22ust, 1pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia
7 grudnia 20I7t. w sprawie jakości lvody ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 20 11 r. poz. 2294)

Państwowy PowiatołYy Inspektor sanitarny w Oleśnie
po dokonaniu analizy przesłanych spratvozdań z badań próbek z dnia 10.09.2018r.,
I7.09.20I8t. i z dnia 18.09.2018r. od nl 3372108/201 8/F/ l do nr 33'I4/08/20I81F/1,
3374/!8/20'L8/F/l/P/l j, cC nt 33'I2/08/201,8/M/1 do ,].l 33'75/08/201.3/M/i, pcbrangj
w famach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w oleśnie, zaźądzanęgo pfteż
oleskie Przedsiębiorstwo wodociągów i l(analizacji sp, z o.o, w oleśnie

stwierdza
przydatność wody do spożycia w zak,esie pammętrów zbadanych organoleptycznię,
fizykochemicznie i bakteriologicznie z w/w wodociągu sieciowego.
W dniu 07.09.2018I. olęskię Przędsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w oleśnie
pobrało w ramach kontroli węwnętrznęj próbki wody z wodociągu sieciowego w Oleśnie,
Miejscami pobierania próbek były: Stare O]esno ul. Kolęjowa 2 - Zakład NESTRO,
sowczyce ul. Długa 37 - Dom Dziccka. Łowoszów ul. opolska - Przedszkole,
SUW-woda uzdatniona, Po dokonaniu airaliży sprawozdań z badań wody stwięldzono,
że w zakesie badanych parametrów Woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania
okeślonę w cytowanym wyżej rozporządzelriu,
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