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okrcso,tva ocenlr j|kośći wody
Na podstarvie:
- ań. 4 ust, 1 pkt l ustawy z dnia 14 nllrrca 1985r. o Palistwowej Inspekoji Sanitarnej
(t, j. Dz. U. z.2.019t, poz.59);
- alt. 12 ust, l ustawy z dnia 7 czerrrca 2001l, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
izbiorolrym odprorł,adzaniu ściekórv (t. j, D;, U. z2018r, poz.1152 z późn. zm.);
, § 2] ust, 1 pkt 1 i§ 22 ust, 1pkt 1.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 1017r. rv sprarvie jakości rlody pveznaczonej do spożycia przez Iudzi
tDz. L, i{)17r, poz,219J)

P.rńst\1o\1} Po\\,ialołvy lnspcktor sanitarny rv oleśnie
po dokonaniu analiz) sprarrozdań z badań laboratoryjnyclr próbck wody z dnia 08.02,2019r,
od nr 22i\\i^i/oKi 19 do nr 25/WAi-/oK/19, pobranych \Y ramach prowadzonego monitoringu
jakości ,lvody z rvodooiągu sieciowego rł,Oleś,rie zalządzanego pr7ez O]eskie Pźedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp, z o.o. w Oleśnie

śt*ierd7lr
przydatność \\.od! do spoźycia lv zakresie pammctróW zbadanych organoleptycznie,
lizl.kochcnricznie i bakteriologicznie w rv/w rl,odociągu sieciowyn.

W dniu 04,02,2019r, pobrano do blLdari 4 próbki rvody z wodociągu sieciowcgo
ry Oleśnie. Miejscanri pobierania próbek był1,: Kolonia l,omnicka l0 (łazienka - umywalka),
Leśna 16 (kuchnia _ zlew), olesno ul. Gorzorvska 74 (pomieszczenie socjalne - Zlew), Borki
Wielkie ul, Młyliska l (I piętro łazienka - unry,rvalka) omz jedną próbkę wody z punktrr: SUW
(Woda uZdatniona),

Po dokonaniu analizy sprawozdali z badań wody stlvierdzono, żc w zakresie badanyclr
pammetrów,Woda dostarczana konsumęnton spełnia wymagania określone w cytowanym
\łyżej rozpoźądzcniu.

]\(_
Załączniki: (dla oPWiK w olcśnie)

l, Kserokopia protokohl z pobierania próbek ]rody nr HK,4460,l. L20l9.DŚ
2. Kselokopie spraNozdań u badań wody od nr 2llw/N/oK/l9 do nr 25lWN/oK/]9

otrzymuic:

Do wiidomości:
l, Burnlis!z olesna,46_300 olesoo, ll1, Picloka 2l
2- ala

sprłwę prowłdzi :

Dawid stliderski - tel. 34 358 2681 (we\ł, 25)


