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ocena wodociągu publicznego za 2010 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w oświęcimiu informuje, Że do oceny
jakości wody w sieci wodociągu publicznego w Kętach wykorzystano :

I. Wyniki ana|iz wody do spożycia bakteriologicznych i fizyko- chemicznych za 2010 rok
wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego i rozszerzonego prowadzonego ptzęz Inspekcję
Sanitamą w akredytowanych laboratoriach: PSSE w oświęcimiu oraz WSSE w Krakowie.
\\rr.konano |I ana|tz wody w następujących czterech punktach poboru:

1. H1.droforniaMZW i K Kęty na zasilaniu od,,AQUA'' S.A. Bielsko-Biała
2' Szkoła Podstarr.owa w Łękach
3. OZ Bulon'ice
4. OZ Bielany

W analizach w badanym zakresie nie odnotowano przekroczeń.

II. W1'niki analiz wody do spozycia bakteriologicznych i fizyko- chemicznych za 2010 rok
lrr.konane rt.ramach kontroli rt.ew.nętrznej Zakładu Wodociągowego w Kętach ptzez akredytowane
]aboratoria: Laboratorium Centralne Badania Wo.Jy w Kobiemicach ',AQUA'' S.A. Bielsko-Biała
oraz Laboratorium Zakładu Inzynierii Srodowiska ,,EKo PROJEKT ', w Pszczynie.
W1.t1.powano pięć punktow poboru: cztery j.w. oraz na zasilaniu od firmy ,,KENTPOL . Żywiecki
Kryształ'' w Kętach. Wykonano 36 analiz wody do spozycia.
Nie odnotowano przekroczen w badanym zakresie wody do spozycia..

W związku zpowyiszym wodociąg publiczny w Kętach

ocenia się jako dobry ,

o jakości wody odpowiadającej wymaganiom zawartymw Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia29.03.2007r. ..w sprawie wymagań dotyczących jakości wody ptzęznaczonej do spozycia

przez|udz1,, (Dz. U. Nr 61, poz,4I7 zpózniejszymizmianamizdnia20.04,2010r).

W zatączeniu przesyła się plan poboru próbekwody w 20] ] roku,
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