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Zaklad Wodociągów i Kanalizacji
ul. M. Ko|bego 25a

32-650 KĘTY

Ocena jakości wody do spoĘcia
w wodociągu publicznym KęĘ za 2011 rok.

państwowy powiatowy Inspektor sanitamy w oświęcimiu po rozpatrzeniu danych
zawałtYch w sPrawozdaniach z badń jakości wody do spożycia ptzez lldzi informuje, że dokonał
oceny .iakości wody w sieci wodociąu publicznego w kętach za 2011r. na podstawie ustawy
z dnia 14 marca 1 985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.IJ . z 20l 1 r. nr ż12, poz.1263) oraz
RozPorządzenia Ministra Zdrowi a z dnia 29 marca 2007t w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr.6l, poz.417 zpóź, zm.).
Wodocią publiczny Kęty - zaopatrule w wodę do spożycia miasto i gminę Kęty.
prowadzony jest stŃy nadzór nad jakością wo dy ptzez ps§Erł- ośwĘcimiu oraz Miejski zakład
Wodociąów i Kanalizacji w Kętach.

I. w ramach kontrolnego i rozszerzonego nadzoru sanitamego prowadzonego przez Inspekcję
sanitamą wykonano badania wody do spożycia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
obejmującym zakres badanych parametrów oraz częstotliwość. wy,typowano następujące stałe puŃty
monitoringowe w 2011 roku;

l. Hydrofomia MZW i K Kęty ul. M. Kolbego na zasilaniu od,,AQUA" S.A.
2. Szkoła Podstawowa w Łękach ul. Akacjowa
3. OZ Bulowice ul. Bielska
4. OZ Bielany ul. Łęcka

Badania wody zostały wykonane przez dwa laboratoria. pssE w oświęcimiu ul. więźniów
oświęcimia 10, oddział Laboratoryjny akredytowany w zakresie badania wody przez polskie
Centrum Akredytacji. Cerlyfikat Akredytacji nr AB 566 orM przez WSSE w Krakowie
ul. prądnicka 76, Dział Laboratoryjny akredytowany w zakresie badania wody przez polskie
Centrum Akedl.tacji, Cerlyfikat Akedytacji nr AB 601.
wszystkie próbki w ramach nadzoru sanitarnego wody w badanym zakresie odpowiadały
wymaganiom mikobiologicznl,rn i fizykochemicznym określonym w w/w Rozporządzeniu
i Potwierdzają jej odpowiednią jakośó. Odnotowano jednorazowo przekroczenie dopuszczalnych
wartości Bakterii grupy coli, zwiąane z usterką w sieci wewnęhznej budynku restauracji.
Po zabiegach napruwczych jakośó wody uległa poprawie.

Il. w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu publiczrego w kętach Miejski zakład wodociągówi kanalizacji w kętach przesłał wyniki analiz wody do spożycia zgodnie z ustalonym
i zatwierdzonym harmonogramem obejmującym zakres badanych parametrów oraz częstotliwość.
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W 20l 1 roku w}typowano punkty monitoringowe takie jŃ wyźej .



Badania przeglądowe wody zostały wykonane przez Laboratotium SGS Eko- Projekt Sp. z o.o.
w Pszczynie ul. Cieszyńska 52a akredytowane w zakresie badania wody przez Polskie Centrum
AkredYtacji. Certyfikat Akredytacji nr AB 1ż3ż. Badania kontrolne wody zostały wykonanc przez
AQUA S.A. w Kobiernicach ul. Wodociągowa 8 Laboratorium Centralne badania wody
akredytowane w zakesie badania wody przez Polskie Centrum Akredytacji . Certyfikat Akedytacj i
nr AB 610.
Wszystkie próbki w ramach nadzoru sanitarnego wody w badanym zakresie odpowiadały
rvy-maganiom mikrobiologicznym i fizykochemiczn).rn określonlłn w w/w Rozporządzeniu
i potwierdzająjej odpowiedniąjakość.

W z,więku z powyższym po dokonaniu oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych
sprawozdań z jakości wody w badanym zakresie wodocią publiczny w Kętach

ocenia się jako dobry,

oraz stwierdza się na terenie miasta i gminy Kęty na 201 1 rok

przydatność wody do spoĘcia przez ludzl
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