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Okresorva ocena jakości rvody
Na podstawie:
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ań. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatżeniu w wodę

i zbiororrym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z2019r, poz. 1437 z póż. zm.);
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1pkt 1,3 Rozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia
jakościrvody przeznaczonej do społcia przez ludzi

ust,

Państtyowy PowiatołrT In§pektor sanitarny w oleśnie
dokonaniu analizy przesłanych sprarvozdań z badań próbek wody z dnia
12.06.ż020t., l7.06.2020r. i 19.06.2020r, nr 294l06l2020lF/I, łr 294/06l202a/M/l,
il 295/06D020/F/l, ft ż95l06/2020/Ml1,. ft 296/06/2020lF/I, ff 296/06lżOżO/M/l,
pobranych w ramach kontroli u,ęwnętrznej z rvodociągu sieciowego w Oleśnie,zAtządzanego

po

przez oleskię PEedsiębior§tlł,o Wodociągów i Kanalizacji sp. z o, o, w oleśnie

przydatnośćwody

sttlierdza

do spozycia w zaklesie panmetlów

w

żbadanych organoleptycznie,

w wodociągu sieciowym.
fizykochemicznie i bakteriologicznie
W dniu 08.06,2020r. oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp, z o. o.
pobrało w ramach kontroli wewnętrznęj 3 pl,óbki wody do spoźycia z sieci rł,odociągowej
w Oleśnie,Miejscami pobierania próbek były: Stare Olesno ul. Kolejowa 2 zakład
NESTERo, Sowczyce ul. Długa 37 - Dom Dziecka, Łowoszów ul, opolska Przedszkole.
Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych
parametrów woda dostarczana konstulentom spełnia wymagania okręŚlone W cytowanym
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