PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE
ul, Wielkie Przedmieście 7. 46-300
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oleśkiePrzedsiębiorśtwo
Wodociągów i Kanalżacji
sp. z o.o. w oleśnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 Olesno

okle§ołva ocena jakości wody
Na pod§tawie:

- ań. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca
(tj. Dz.

U .

- art. 12

z 2017 r. poz. 126lz póżn. zm.):

1985r.

o Państwowęj Inspekcji

Sanitamęj

u§t. 1 ustawy z dnia 7 częrwca 2001r, o zbiorowym zaopatlzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 20l8r. poz. 1152 z późn, zm);
-§ 21 ust. 1pkt l i§22ust. 1 pkt 1,3 Rozpożądzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĄcia pnez ludzi

(Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
Pań§twowy Połyiatowy In§pektor sanitarny w Oleśnie
po dokonaniu analizy spmwozdń z badan laboratoryjnych próbek wody z dnia22.1l20l8l.
od nr 502/W,N/OK/I8 do nr 506/WN/OK/I8,pobranych w ramach prowadzonego monito ngu
jakości wody z wodociągu sieciowego w Oleśniezarządzanego przęz Oleskie Pźedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie

§twierdza,
przydatnośćwody do §pożycia w zakresie paramęt!ów zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w ww wodociągu sieciowym.
W dniu 19.11,2018r. pobrano do badań 5 próbek wody z wodociągu sieciowego
w oleśnie.Miejscami pobierania próbek były: SUW (woda uzdatniona), Bodzanowicę 16
(toąlęta-um}ałalka), Leśna 16 (kuchnia_Zlew), olesno ul. Gorzowska 74 (pomieszczenie
socjalne -zlew), Borki Wielkie ul. Młyńska 1(toaleta-umywalka).

Po dokonaniu analizy sprawozdń z badań wody stwierdzono, że w zakesie badanych
parametrów Woda dostaIczana konsumentom spełnia wymagania okeślonęw cytowanym
wyżei rozporząd7eniLl.

zalączniki: (dla oPWiK w oleśnie)
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2.

otrzymuje:

Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.446o.1,l2.2ol8.DŚ
Ksęrokopie sprawozdań zbadań wody od nr 502/WN/oK,/]8 do nr 506/WN/oK/l8
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Do wiadonościi
Burmistrz olesna,46-300 olesno, ul, Pieloka
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sprawę prowadzi
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Dawid Świderski - !el. 34 358 268a (wew, 25)

