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Okresowa ocena jakości wody
Na podstawie:
- art. 4 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r, o PŃstwowej Inspekcji Sanitamej
(t. j. Dz. U . z 20I9r. poz. 59)i
- alt. 12 ust, 1 usta\łl z dnia 7 czerrł,ca 2001r. o zbiorowym żaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprolvadzaniu ściekólv (t. j, Dz, L . z20l8r, poz. 1152 z późn. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i§ 22 ust, 1 pkt 1.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. lr sprarrie jakości rrod1 plzeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. u.20lh. poz.2294)

Państwowy Powiatołvy Inspektor sanitarny w Oleśnie
po dokonaniu analizy sprawozdań z badań ]aboratoryjnych próbek rvody z dnia 10,05,2019r.
od nr 164/WN/OV19 do nr 167/W,ł.J/OK/19 pobranl,ch lr ramach prorr adzoneco mon itolin!u
jakości wody z wodociągu sieciowego w oleśnie Zalzadżan.st prŻez o]eskiś Przedsiębiorst\\,o
Wodociągórv i Kanalizacji sp, z o.o. rv Oleśnie

sttłierdza
pIż\ daELośc \iodt do spoĄ,cia w zakesie palametlów zbadanych organoleptycznie,
lr4 kocheńicznie i baktęriologicznie w B,/w rlodociągu sieciowym,

W dniu 06.05.2019r. pobrano do badań 4 próbki wody do spożycia z sieci
rvodociągowej w Oleśnie z puŃtów czerpalnlch u konsumenta, Miejscami pobiemnia próbęk
były : Kolonia Łomnicka 10 (łazienka - umyrralka), Olesno ul, Gorzowska 74 (pomieszczenie
socjalne - zlew), Leśna 16 (kuchnia - zlerł), Borki Wielkie u]. Młyńska 1 (I piętro łazieŃa _

umyrłalka). Ponadto pobranojedną próbkę wod}, uzdatnionej z puŃtu: SUW.

Po dokonaniu analizy spmwozdań z badań rvody stwietdżono, żę w zakresie badanych
parametrów \łoda dostarczana konsumentom spełnia wymagania okeślone w clowanym
wyżej rozporządzeniu.

z.lq.znili: (dla oPwiK woleśnie)
l. berokop i a piolołólu z Pob iel iaplóbeklYódynrlll,,]460.15,2o19KW
2. Ńeiolopie sprasozdań z badail Body od nr I63/\ł'^ ol\'/ 19 do nr l67/vN/oK/ L9

l, Bumislrz olesna, 46-300 olesno, ul Pi.loka 21
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