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Okresowa ocena jakości wody
Na podstawie:
- art. 4 ust, 1 pkt 1 ustawy ż dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(r. j. Dz. U . z 20I9t. poz. 59 z późD. zm.);
- ait, 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czer*,ca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wodę
i zbiorowym odprowadżaniu ścieków (t- j. Dz,. U, z20l9l. poz. 143'J z póżn, zm.)|
-§ 21 ust. 1pkt1i§22ust, 1pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. lł,sprarvie jakości rvody przeznaczonęj do spozycia przez lldzi
(Dz. U. 20 11 r. poz. 2294)

Pańśtwowy Powiatowy In§pektor sanitarny w oleśnie
po dokonaniu analizy sprawozdań z badań iabolatoryjnych próbek wody z dnia 01 .06.2020r,

od Dr l75lMN/oK-/20 do nr 178/W,ĄJ/OK/20 pobranych rv ramach prorł,adzonego monitoringu
jakości wody z rł,odociągu sieciorvego lv oleśnie zarżądżanego przeż oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji sp, z o.o. w Oleśnie

§trrierdza
przydatność wody do spożycia w zakresię parametrów zbadanych organoleptycznię,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 27,05.2020r. pobrano do badań 4 próbki wody do spożycia z sieci
wodociągowej w Oleśnie z punktów czerpalnych u konsr,tmenta. Miejscami pobierania próbek
byly: hydrofornia Świercze, hydrofornia Grodzisko (umywalka - kran), hydrofornia Kucoby
(umywalka - kran), olęsno ul. Stobrówki (oczyszczalnia ścieków, pomieszczenię socjalne -
zlew). Ponadto pobrano jedną próbkę wody uzdatnionej z punktu: SUW,

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych
paramętróW woda dostarczana konsumenton] spełnia wynragania określone w cytowanym
wyżej rozporządzenil.
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ztlłcznikij (dlaoPlviK s oleśnie)
l Kserokopiaprotokofu z pobier iaplóbekłody nIllK 41601,8 2020,KW
2 K§eiokopie spia§ozdań z badań Wody od nr l74lw/N/oK/20 do ńr I78/WN/oK/20
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