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okresorva ocena jakości wody

Na podstawie:
- alt. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowęj Inspekcji Sanitamej
(t. j. Dz. U . z ż0l7t. poz. |26Iz późn. zrn.);
- ait. 12 ust. l ustawy z dnia 7 częrwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ściekóW (t. j, DZ. U. z 2018t. poz. 1152 zpóźn. zm.);
-§ 21 ust. 1pkt1i §22ust, 1pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w splawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ptzez ludzi
(Dz. u.201'1r. poz. ż294)

Pań§tryowy Porviatołvy Inspektor Sanitarny w Oleśnie
po dokonaniu analizy przesłanych sprawo|.dań z badań próbek z dnla 14,12.201,8r.,
od nr 6289/11/201S/F/l do nr 6291./l|D0l3lF/1 i od nr 6289/1 1/201S/M/l do nr
6291llIl20I8/M/1, pobranej w ramach kontroli wewnętźnej z wodociągu sieciowego
w oleśnie, żarządzanego przez oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

sp.zo.o.wOleśnie

śtwićrdza
prżydatność wody do spoĄcia w zakesie parametrów zbadanych organoleptycznie,
fizykochęmicznię i baktę ologicznię z dw wodociągu sieciowego,
W dniu l0.12.2018r. oleskię Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp, z o.o, w oleśnie
pobralo ,w ramach konholi wewnętrznej próbki wody z wodociągu sieciowego w Oleśnię.
Miejscami pobierania próbek były: Stare Olesno ul. Kolejowa 2 - Zaklad NESTERO,
Sowczyce ul. Długa 37 _ Dom Dżiecka, ŁowosżóW ul, opolska - Przedszkolę. Po dokonaniu
analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że W zakresie badanych parametrów woda
dostalczana konsumęntom spełnia wynragania okręślonę w c}lowanym wyżej
rozporządzeniu.
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