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Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:
- art. 4 u§t. 1 pkt 1 usta\ły z dnia 14 marca 1985r, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U . z 2019r. poz. 59)
- ań. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czelwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiolow}łn odprowadzaniu ścieków (t. j. Dż, U, z 2018r. poz.7152 z póżn. zm.);
-§21 u§t. l pkt 1 i §22 ust. 1pkt 1,3 Rozporządzęnia Ministra Zdtowia z dlia
'1 gtr]dnia 2DI'h. w sprawie jakości wody przeznaczolej do spożycia ptzez lttdzi
(Dz. U. 20I7t. poz. 2ż94)

Pąństwo}r,y Potviatorvy Inspektor sanitrrny rv Oleśnie
po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdń ż badń próbek wody z dnia
I'1.06.2019r. i 18.06.2019r, n 5276l05l20]L9lFll, t 5276l05lż0|9lM/I, nr 52'17l05l2019lF /l,
rt 52']1/05/2019lM/1, nr 52'78/05/20l9lFll, ft 52'l8l05l2019Ml1, pobranych w ramach
kontroli wewnętznej z wodociągu sięciowego w oleśnię, zanądzalego przez oleskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp, z o. o. w Oleśnie

stwierdza
przydatność wody do spożycia w zakesie parametrów zbadanych organolęptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 12.06.2019r. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp, z o. o,
pobrało w ramach kontroli wewnętrznej 3 próbki wody do spo:rycia z sieci wodociągowej
w Oleśnie. Miejscami pobierania próbek były: Stare Olesno ul, Kolejowa 2 - zakład
NESTERO, Sowczyce ul. Długa 37 - Dom Dziecka, Łowoszów ul. Opolska Przedszkole
Po dokonaniu analizy sprawozdań z badń wody stwierdzono, że w zakesie badanych
paramętrów woda dostalczala konsumentom spęłnia wymagania okeślone w cytowanym

wżej rozpotządzeń!.
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