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Ocena jakości worly w III lrwartale 2017 r.

W związku z § 19 ust.

l

rozporządzenia Ministra Zdrowia

z

w sPrawie jakoŚci wody przeznaczonej do spoĘcia przez \udzi (Dz.

dnia 13 listopada 2015 t,

U.

z

ż0I5 r., poz. 1989)

informuję, że:

o

W ramach monitoringu jakoŚci wody Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opolu
Pobrał w dniu 24.07.2017 r. do badań próbki wody z wodociągu publicznego Brzezie. Na
Podstawie sPrawozdań

z

dnia 26.07.2017 r. nr 798-799lWlN/OL/17 stwierdzono, że jakość

wodY Pod względem bakteriologicznym otaz zawartości żelaza jest zgodna

z

cyt,

rczporządzeniem.

'

w ramach monitoringu jakoŚci wody firnra ELKOM Sp. z o.o. pobrała do badań w dniu
13,09,2017 r. Próbkę wodY z wodociągu publicznego Brzezię. Na podstawie
sprawozdań nr

I27Ż-lŻ73/W/SlOLlI7 stwierdzono, że jakośćwody z w/w wodociągu spełnia
wymagania
określone w cyt. rozporządzeniu,

'

w ramach monitoringu jakoŚci wody w dniu}7,09.2017 r. firma

Pobrała do badań Próbki wody z
sPrawozdania nr l359lW/SlOL/I1

z

ELKOM

Sp, z o.o, ponownie

wodociągu publicznego Brzęzie.

Na

podstawie

dnia 29.09.2017 r. stwierdzono obęcność 3 jtl"/ 100 ml

bakterii gruPY coli w badanej próbce wody. Po przeprowadzeniu działń naprawczych,
PolegającYch na dezanfekcji sieci wodociągowej i wody podchlorynem sodu, w dniu
03,10,2017 r. firma

ELKOM SP. z

o,o. ponownie pobrała do badań próbki wody

wodociągu. Na podstawie sprawozdań

z

stwierdzono obecności bakterii grupy coli

z w/w
dnia 04.|0.2017 r, nr l395-1398/WS/oLll7 nie

r,v

wodzie.

W złliązku z PowYŻs4lm Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opolu
stwierdza, że
woda z wodociągu Publicznego Brzezie w badanym zakresię jest przydatna
do spożycia przez
ludzi i spełnia wymagania określonerv cyt. wyżej rozporządzeniu
Próbki zostaĘ Pobrane w stĄch punktach pobierania. Icń zakręs obejmował
oznaczęnia
mikrobiologiczne i fi ąrkochem iczne,

Wodociąg PublicznY Brzęzie obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości:
część
Opola, częśćDobrzenia Wielkiego, Dobrzeń Mały.
Badania jakoŚci wodY były wykonywane zgodnie

z harmonogramem poboru przyjętym
na20l7 r. SPrawozdaniazbadań byĘ p zekaTywaflew terminach określbnych w 1v7w rozporządzeniu.

Otrzymuie:

il,
v

ELKOM Sp. z o. o
ul. Norweska 1l

45-920 Opole
Do wiadomości:
1, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska44

2,
3.

46-081 Dobrzeń Wietki
Prezydent Miasta Opola
Rynek - Ratusz

45-0l5 Opole
a/a

Sprawę prowadzi: Aneta Wójcik-ŚlęzaĘ tel.: (77) 44 28
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