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Na podstawię:

o uJ:." a ocena jakości rvody

- ait, 4 ust. 1 pkt 1
(t. i. Dz. u . z 202),r.

Oleskie Przedsiębiorstrvo
Wodociągótv i Kanalżacji
sp. z o.o. rv Olcśnie
ul. Lubliniecka 3a
,l6-300 Olesno

ustawy
poz. 19 5):

z dnia

14 mrrca 1985L

o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej

art, 12 ust, 1 usta\ll ż dnia 7 czenrca 2001r. o zbiorowyrn Zaopątrżeniu w wodę
i zbiororłym odprorradzaniu ściekó\y (t. j. Dz- U, ż2020l. poz,2028)|
- § 21 ust, 1 pkt l i.s 22 usi. 1pkt 1.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r, rl sprarrie jakościrrody puezlaczonej do spożycia przez lńzi

-

(Dz. U. 2011 r. poz. 2291)

Państrrow} Po,il,iatorł1, Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprarvozdań z badail Laboratoryanych próbek wody z dnia25.02.202lt,
od nr 5l/WN/OK]2l do nr 54/WN/OK/21 pobranl,ch rr ramaclr prorladzonego monitoringu
jakości wody z rvodociągu sieciowego rv Oleśllie zarządzanego przez Oleskie Przedsiębiorst$o
\\'odociagórv iKanalizacji sp, z o,o. rr Oleśnie

pr4,daność\\ od), do spożycia w

sfirierdza
zakresie parametrów zbadanych organoleptyczrie,

fi4,kochemicznie i bakteriologicznie w w/w rvodociągu sieciowym.
\Y dnfu 22.02,2021r. pobrano do badań 4 próbki wody do spożycia z sieci
rvodociągowej w oleśnięz punktów czerpalnych u konsumenta, Miejscami pobierania próbek
były: hydrofomia Świercze, hydrofornia Grodzisko, hydrofornia Kucoby, Olesno
ul. stobrówki, Ponadto pobrano jedną próbkę wody uzdatnionej z puŃtu: sUW,

Po dokonaniu analizy splawożdń z badań wody stwieldzono, że w zakresie badanych
paramętrów woda dostarczana konsumenton] spełnia wymagania określone w cytowanym
wyżęj rozpoźądzeniu.
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