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Okresorva ocena jakości rvodv
Na podsta\Ą,ic:

- alt, 4 ust,
(|.

l

pkt ] usta§y ż dnia 14

j. Dz. U. z20I9r.poz. 59);

l

alca 1985r, o Paristrvowci ]nspekcji sanitarncj

art. 12 ust. l usta\ły z dnia 7 czelwca 200lr, o zbiorowym zaopatrżeniu w wod§
i zbiororryn odplowadzaniu ścieków (t. j.Dz,U. z20l9l.poz.1437 zpóżn. zn.)|
-§ 21 ust, 1pktl i§22ust, 1pkt 1.3 Rozporządzenia Ministra Zdrolvia zdnia
7 grrrdnia 20l7r, rv sprarlic jakości rlody ptzeznaczonej do spozycia ptzez lldz:L
(Dz. U.2allr_ poz_ 2191)

-

Państrvorly Por',iatowy InspOktor Sanitarny w Oleśnie
po dokonaniu analizy sprawozdań u badati lnboratol)jn},ch próbek rr,od1, z dnia 06,02,2020r,
od nr 25lW,ł\/0K/20 do nl28/WA,i/OK/20 pobranych rv ramach prolvadzonego monitorineu
jakości rvody z rlodociągu sicciorvego u,o1eśnie zatządzanego przez oleskie Przedsiębiolstwo
Wodooiągórv i Kana]izacji sp, ż o,o, \\,Oleśnic
st§,ierdza

przydatnośćWody do spoźycia W zakresie paranetrów zbadanych organoleptycznie.
fi zykochenricznic i baktcriologicznie ł, Vu rr,odociągu sieciowyIrr.
W dniu 03.02,2020r, pobrano do badań 4 pr,óbki wody do spożrycia z sieci
wodociągowej W oleśnie Z punktów czerpalnych u konsumenta, Micjscami pobielania próbek
były: Kolonia Lomnicka l0 (łazienka - umywalka). Olesno u1, Gorzorvska 74 (pomieszczenie
socjalne - zlelv). Leśna16 (kuchnia - zlcw). Borki Wielkie ul. Młyńska i (łazicnka I piętt,o unrywalka). Ponadto pobrano jedną próbkę wody uzdatnionej z punktu: SUW.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań rvody stwierdzono, że W Zakresie badanych
pammetńrv Woda dostalczana konsunentonr spełnia rł,ymagania określone w cytowanym
nyżej rozporządzeniu,
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