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okre§owa oc.na jakości wody

Na podstawie:
- a11. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 malca 1985r, o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(t. j. Dz. U. z 2019r, poz. 59)
- ań. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwo.r 2001r. o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę
i zbiorowym odpro\ładzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z20I9l. poz. 1437):
-§21 ust. 1pkt1 i §22 ust. 1pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdtowla z dnia
7 grudnia 2017r, \ł spra\łie jakości rvody pfzęznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. u . 20l'lt. poz. 2294)

Pań§two}vy Powiatowy In§pektor §anitarny rv oleśnie
po dokonaniu analizy przesłanych sprewozdań z badń próbek wody z dnia
16.09.20l9t., l'7.09.20I9t. i 18,09.20l9r. nł 419/09D0|9lF/l, nr 419l09/ż0I9lN//1,
ll 420l09l20l9lF lI, iI 420l09l20l9lw1, ft 42Il09l20I9lF/l, ft 42ll09l20I9/M/I pobrcnych
w lamach kontroli węwnętrzne.j z wodociągu sieciowego w Oleśnie, zarządzalego przez
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o, o, w Oleśnię

§twierdza
przydatność wody do spożycia w zakesie parametlów zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i baktęriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 11,09.2019r. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o, o.

pobmło \ł ramach kontroli wewnętźnęj 3 próbki wody do §pożycia z sieci wodociągowej
w Olęśnie. Miejscami pobierania próbek były: Starę Olesno ul. Kolejowa 2 - zakJad
NESTERo, sowczyce ul. Długa 37 - Dom Dziecka, Łowoszów ul. opolska - Prżedszkole,
Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakesie badanych
parametrów \łoda dostarczana konsumentom spęłnia wymagania okręŚlone w cytowanym
wyźej rozpolządzeniu.
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sDrawe Drowadzi :

Kamila Węglowska, TeL 34 358 2684 (wew, 28)


