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okresowa occnir jnkości wod"Y

Na podstawic:
- "i, ł ".' l pkt l usta\ry z dnia 1,ł Inalca 19851, o Palist\łowej lnspckcji Sanitarnei

(t, i, Dz. U, z 2019r. poz. 59)
]un. tZ u.,, 1 ,rita*y z dnia 7 czcrrvca 200]r, o 7biolo\łyt,n zaopallzeniu \r \łodę

izłlioro.łrym odprolvadzaniu ścieków (t.j, DZ. t], Z20]9l,Po7" l43'l 7, póż, zm")|

- i;i-,1i, i 'pt' l i ,§ 22 ust, ] lrLt l,_] lło,,p,)lzl(lzenia Minish,a Zdrowia 2,Itlia

z "ńa"i" ioii.. ,u ,pia*i" ]otos.i uo(l} prlc7n,re7()nei do 5|oż)cia przez ltrclzi

(I)z. IJ . ż0l7T . poz. 2ż94)
Pań§trvoł,y Porviatorv} In§pcktor Sanitarn"v rv Oleśnie

Do doLnnuniu analiz1 przeslrlrlch ,pro""zcl,rń z bullali probek rłoJy z dlliit

i: ol,io:or. l: il,zo_,rrl',' i lr,ór.zr_l:ol. nI l0l5 0i/]l)]0 M'l, nr lIt]§/01]20:0/F'l,

n, io r olollzozollłl l. nr 1016/03/2020/I]/l. nI 1017/03/2020/M/l, nr l0]7/0]/2020ilrl1,

.. i tl Ltlto:lzozolvl l . nr 10 i 8/03/2020/l./ 1 pobralrl cli n Lalni]ch kontroli \\,e\węlżnci

; ;;;"ig; si""iorv"go lv Oleśnie. zavądzancg<l ptzez Oleskie Przedsiębiolstlvo

Wodociągów i Kal1aljro"j'rn , o n, ., n'lr,],,],""".,ru

pr7-}datność wo.Iy clo sptlzycia \Ą Zaklcsic pammehów zbadanl,ch organoleptycznic,

iiziknchcmicznie i baLleriologiczIlie rr rr rr rr"d"ei,-rltl ,i((i"\\} nl,

W dniu 09.03,2020r. Óleskic Przedsicbiot,strr o Woclociągów i Kanalizo,ji sJ', z o, o,

oobtalo u ramach konllUli $ś\\n§Ir/l]ci 
,i plr,hki s,ll1 J,, .plzlria z sieci rłodl,cio!r,uci

l" ÓiS"i" lłI"il.".i |.r,,i"r:l"l" plobck 
'b1l1: \1,Irc ()lc§llll trl, Kolęiorła ] zallrd

ŃESńńÓ,So*"ry.eul,Długa37-DomDziccka,Lorvoszówu0,Opolska-Przedszkole,
Pn aołonuniu 

"nalizry 
sprańzduir z badari 

"vocly 
sltlicldzono, żc ll, zalilesie badanych

pu*a"irO* *o,la clostarcrana konsumentun spehlia rł1,1nagania okreśk)ne w cytowanyn1

w}żej rozpożądzeniu.

Po przeproll,udzonych bculut,lictch l|od\] ]1oht,Lltlri ll |uńkcic: St.ąłc O|,esno ul, KoLeio\l,d 2

,ołioa Ńxrmo'rt ,iert]zono niski po:iol'. 1t1.1:]|1a.u , ó,ó nlg,/l_ Zgodnie ż Roz],o1,2qd,e ic.,,
,iiin-iiirt,jn 

ziu,n ir,, ariu 7 grutlllict 
-2()l7t. 

lt sllrta.łc jł&ośl.i ltodl,przcznuczoncj do sPoz),cia

,r.rez tttdzi tDz. LJ. 20l7i.7xl,. ))9J) :(iccLo1(l \|,urlość ]llLlgnei,I ,1l: l1,,dzie Llo spożyciL!

'i,,"i,,r.l' -rii,,r,7i ri\- |' rl,-.,Ll:i,lł --l)5 nt::l l\,lli<,,l,,t: r":itnlt l]kr!llf:ll lĄ,l1i:,i

do1,1ttszczttltlej 1|tlr!ości ie s:,Il,tlt,z(! z(lgt,o:tniu tila zlroll'ią, _Iullzkiago 
nie nla ohol1'i,!,ku

;;;r',;"i;i;ir,;.; iego nlininulnai :ctll,ctt,lości pr:a: pr:etlsięhiorstlro tłodociqgollłl

kanąlizdcyj e.

ur,tm{ie:
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r;^irtz ot*nu,,rt -]()() ojcnD. Ul l'iślllkl]l
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