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oleśkiePrzed§iębiorśtwo
wodociągów i Kanqlizacji
śp.z o.o. rY oleŚnie
ul. Lubliniecka 3a
46-300 olesno

okreśołvaocena jakościwody
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ustalq z dnia 14 marca 1985r, o Państwowej Inspekcji Sanitamej

IL i. Dz.lJ. z 20l9l. poz. 59);

:' il. ii ;;'i J'u*y , aniu 7 czerwca 2001L o zbiorcwym żaopatrzeniu w wodę
izbiorowlm odprowadzaniu iciekow r t, j, Dz, U, / 20|9r, pol,.\43]\| .
_
z dnia
Zdrowia
-J" zr'..t, 1pkt 1i§22ust, 1 pit 1, ] Rozpoźqdzenia Ministra
ptzsz
ludzi
l eńirił'ŹOiń. w sprawie jakości wody pizeznaczolej do spożycia
(Dz, lJ . 2011r. poz. 2294)

Pań§two\rT Powiatow; lnsp€ktor sanitarny w oleśnie
no .lokonaniu analizr sprarłozdań z bad,an liboraroqjnych prób;k wod) 7dnia l3.08.20lcr,
monitoringu
fi j;: w^ óKr ń dJ nr l48lwĄ,.] oK/ lq pobranych \\ rcm3ch pro\ładzonego
Pżędsiębiorctwo
w Oleśniezarządzanego przez Oleskie
iutoS"l *oJy, woaociągu sieciowego
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oleśnie

;

śtwierdza
przydatność \łody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych olganoleptyczrie,
fizvkochemicznię i bakteriÓlogicznie w w/w wodociągu sieciowym,
*'*"riiz sieci
a"i"'' oi OS.)ó l S.' p"tr""" do badań 4 próbki wody do. spożycia
próbek
*oa*iągo*"j lv Ol"śnie z punktów czeęaLn}ch u konsumenta, Miejscamilobierania
lrłu, rotonń lomnicka ]Ó (toaleta - urn)walLa), Olesno ul, Corzowska 74 q]omies7czenie
piętro toaleta ;;i"i";: ;i;;).;;na io rlructmia - zlc*l. Borki \\i€llie zul,punklu:
Ybń*:,.l,,l
SUW,
u.i"uikul, PonuOro pobranojednq próbke llody uzdatnionej

badanych
Po dokonaniu analizy sprawozdań z badń wody stwieldzono, źe w. zakresie
c}łowanym
w
p*"^"i.o* woda dostarczana konsumentom spelnia wynagania okeślone
wyżej rozporządzeniu.
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śelokopiaprotololu z Fbieroia próbck Ńd, nr llK,,l4601,8
do !r]48/w^,l/oK/l9
Kscrckopic spńNozdań z bldań §ody od nr 34t/WN/oK/l9
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