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Okresowa ocena jakości wody
Na podsta\łie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r,
(t, j, Dz. U. z 20l9r, poz. 59 z póż. zfi.),-

- ań.

12 ust. 1 usta\ły z dnia'7 czetwca 2001r.
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o Pństwowej Inspekcji
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zbiorowym zaopatrzeniu
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i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 20I9r, poz. 1437 z póżl. zm.);
21 ust. 1pkt
§22ust. 1 pkt |,3 Rozporądzenla Mini§tra Zdlowia
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7 grudńa
(Dz.
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2017r,
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w sprawie

20I7r. poz. 2294)

wodę

z dnia
jakościwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy In§pektor sanitarny w Oleśnie

z

z

badań próbek wody
dnia
ttt
55l3/08D020/F/1,
tu
5514/08D020/M/|,
I0.09.2020t. i 14.09.2020r. W 55l3/08/2o20lM/I,
55I4/08lż020lF/I,
5515/08/2020lW1, nr 5515/08l2020/F/], pobranych w ramach kontroli
dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań

il

wewnętraęj

z

t

wodociągu sieciowego

w

Oleśnie, zarządzanego

Pźedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oleśnie

przez

Oleskię

stwierdza
parametrów zbadanych organoleptycznie,
fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym,
w dniu 07.09.2020r. oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o, o,
pobrało w ramach kontoli wewnętźnęj 3 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej
w oleśnie,Miejscami pobierania próbęk były: stale olę§no ul. Kolejowa 2 - zakład,
NESTERo, sowczycę ul. Długa 37 - Dom Dziecka, Łowosżów ul. opolska - Przedszkole.
Po dokonaniu analizy sprawozdń z badań wody stwierdzono, że w zakesie badanych
paramętrów woda dostarczana konsumentom spelnia wymagania okeślone w cytowanym
wżęj lozpotządzęń!.
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