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Okresowa ocena jakości wody
Na podstańe:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
(t. j. Dz. U . z 20I9l. poz. 59)

z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji

Sanitarnej

ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzęniu \ł wodę
zbiorowym
i
odprowadzaniu ścieków (t, j, Dz. U. z 2018r. poz.1152 zpóźl. zm.);
-§2l ust. 1pkt1 i §22 ust. 1pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dlia
7 gudńa 2OI'h. w sprawie jakościwody przezlaczonej do spożycia ptzez llldzi
(Dz. U . 20l7r. poz. 2294)

- alt. 12 ust. 1

Państwowy Porviatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia
18.03.2019I.,20.03.2019r.t28.03.20l9r.ft4'755/02/2DI9/F/I,4'755/02/20l9l|łlll,
pobtalych
4756/02D019/F/I,4'756/0212019lM/I,475'7/02l20I9/Fll/P/I,4151/02/ż0I9/Wl
przęz
w
zaźądzanęgo
W ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego
olęśnie

po

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o w Oleśnie

śtwierdza
przydatność Wody do §pożycia w zakesie palametrów zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie z dw wodociągu sięciowęgo.
W dniu 15.03,2019r, Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp, z o. o
pobrało w ramach kontroli węwnętrznej 3 próbki wody z wodociągu sieciowego w oleśnie.
Miejscami pobierania próbek były: Łowoszów ul. Opolska - Przędszkole, Sowczyce
ul. Długa 37 Dom Dziecka, Stare Olę§no ul. Kolejowa 2 zakład NESTERO.
Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwieldzono, że w zakesie badanych
parametrów woda dostarczana konsumęntom spełnia wymagania określone w c},towanym
wyżej rozporządzenil.
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