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PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, dnia 03.01.2022r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.2.2022.BK.1

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK2021

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu
14 marca l 985r. o

Państwowej

Gdańskim

na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia

Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195),

art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
zbiorowym odprowadzaniu
§ 22

Rozporządzenia

przeznaczonej do

ścieków

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie

spożycia

wodociągu

zbiorowego zaopatrzenia w

zaopatrującego

w

wodę

Krępiec, Wiślina, Lędowo,

•

miejscowości:

bieżącego

wodę

w m. Roszkowo gm. Pruszcz

Gdański,

Roszkowo, Rokitnica, Radunica, Mokry Dwór,

badań

próbek wody wykonanych w ramach kontroli

na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-01 O Straszyn

przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul.

•

nadzoru sanitarnego nad jakością wody

próbka nr 952 z dnia 13.12.202lr. - sprawozdanie z badań nr 952A/521/21 oraz 952N/521/21 z dnia
17.12.202lr. (data wpływu: 17.12.2021r.) - 83-021 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdański, ul. Bałtycka 5,
sklep spożywczy - kurek czerpalny wody

wewnętrznej

•

wody

Bystra oraz awaryjnie Przejazdowo i Wiślinka:

oraz po przeanalizowaniu wyników

•

jakości

przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań

laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach
z

wodę

Chwaszczyńska

180, 81-571 Gdynia:

próbka z dnia 16.03.202lr. - sprawozdanie z badań nr 151762/21 /GDY z dnia 29.03.202lr.
(data wpływu: 06.04.202lr.) - Wiślina, ul. Mostowa 5, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran
próbka z dnia 17.05.202lr. - sprawozdanie z badań nr 285338/21 /GDY z dnia 31.05.202lr.
(data wpływu : 24.06.202lr.) - Wodociąg Roszkowo, Sklep spożywczy, ul. Bałtycka, Rokitnica, kran
za ladą sprzedaży
próbka z dnia 1 l.08.202lr. - sprawozdanie z badań nr 465113/21 /GDY z dnia 24.08.202lr.
(data wpływu: 30.08.202lr.)- SUW Roszkowo, ul. Lipowa

•
•

próbka z dnia 21.09.202lr. - sprawozdanie z badań nr 538096/21/GDY z dnia 06.10.202lr.
(data wpływu: 07.10.202lr.) - Rokitnica, Przedszkole Dzwoneczek. kuchnia, kurek czerpalny
próbka z dnia 12.10.2021r. - sprawozdanie z badań 571771/21 /GDY z dnia 28.10.2021r.
(data wpływu: 05.1 l.2021r.) - Wiślina, ul. Mostowa 5, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran

dokonał

oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody

w badanym zakresie
stwierdza:

1.

przydatność

wody przeznaczonej do

spożycia

przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę w m. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdański,
2.

zgodność

charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych

laboratoryjnych z wymaganiami

określonymi

w

załączniku

nr I O do

wyżej

badaniach

rozporządzenia

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia

Ministra

przez ludzi

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy

przedstawione

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu

czynności związane

Gdańskim

z nadzorem sanitarnym nad

w oparciu o

jakością

podjęte

wody stwierdza,

co następuje:
analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w

wodę

spełnia

w m. Roszkowo, gm. Pruszcz
wymagania

w sprawie
Ocenę

jakości

określone

w

Gdański wykazała, że jakość

Rozporządzeniu

wody przeznaczonej do

o jakości wody z

wyżej

spożycia

wymienionego

Inspektor Sanitarny w Pruszczu

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20 I 7r.
przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

urządzenia wodociągowego Państwowy

Gdańskim wydał

celem poinformowania jednostek

terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:

I.

{i)
3.

4.

5.

wody, w badanym zakresie,

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek I
83-000 Juszkowo
Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-0 I O Straszyn
a/a

Powiatowy
samorządu

..
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PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

Pruszcz Gdański, dnia 03.01 .2022r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.1.2022.BK.1

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK2021

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu
Ustawy z dnia 14 marca I 985r. o

Państwowej

Gdańskim

na podstawie art. 4 pkt. 1

Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.

poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w
zbiorowym odprowadzaniu
§ 22

Rozporządzenia

przeznaczonej do

ścieków

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie

spożycia

wodociągu

zbiorowego zaopatrzenia w

zaopatrującego

•

•

w

wodę miejscowości:

wewnętrznej

bieżącego

wodę

•

nadzoru sanitarnego nad jakością wody

w m. Przejazdowo gm. Pruszcz

Gdański,

Przejazdowo, Bogatka, Bystra, Wiślinka:

badań

próbek wody wykonanych w ramach kontroli

na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-01 O Straszyn

przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul.

•

wody

próbka nr 668 z dnia 20.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 668A/521 /21 oraz nr 668N/521/21
z dnia 24.09.202lr. (data wpływu: 24.09.2021r.) - 83-011 Wiślinka, gm. Pruszcz Gdański,
ul. Szkolna IO, Szkoła Podstawowa w Wiślince - kurek czerpalny wody w kuchni
próbka nr 951 z dnia 13.12.202lr. - sprawozdanie z badań nr 951A/521/21 z dnia 21.12.202lr. oraz
Załącznik
nr 1 do sprawozdania z badan nr 951A/521 /21 z dnia 20.12.2021r.
(data wpływu: 22.12.202lr.); sprawozdanie z badań nr 951N/521 /21 dnia 21.12.202lr. oraz
Załącznik
nr I do sprawozdania z badań nr 951N/521 /21 z dnia 20.12.2021r.
(data wpływu: 22.12.202lr.) - 83-021 Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Jesionowa 8, Szkoła
Podstawowa, kurek czerpalny wody

oraz po przeanalizowaniu wyników

•

jakości

przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań

laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach
z

wodę

Chwaszczyńska

180, 81-571 Gdynia:

próbka z dnia 25.0l.2021r. - sprawozdanie z badań nr 38008/21/GDY z dnia 05.02.2021r.
(data wpływu: 08.02.202lr.) - Przejazdowo, ul. Jesionowa 8, kuchnia, kran pod oknem
próbka z dnia 16.03.2021r. - sprawozdanie z badań nr 151763/21/GDY z dnia 29.03.2021r.
(data wpływu: 06.04.2021r.) - Wiślinka, ul. Szkolna 10, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran
próbka z dnia 09.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 334991/21 /GDY z dnia 22.06.202lr.
(data wpływu: 25.06.202lr.) - Szkoła Podstawowa Przejazdowo, ul. Jesionowa 8, kran w kuchni

próbka z dnia 18.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 357429/21/GDY z dnia 21.06.202lr.
(data wpływu: 25.06.2021 r.) - SUW Przejazdowo ul. Długa 2 - kran hydroforni
próbka z dnia 18.06.202lr. - sprawozdanie z badań nr 357428/21/GDY z dnia 21.06.202lr.
(data wpływu: 25.06.2021r.) - Bystra ul. Gdańska 17 Oberża pod Lipami - kran za barem
próbka z dnia 18.06.202lr. - sprawozdanie z badań nr 357423/21/GDY z dnia 21.06.202lr.
(data wpływu: 25.06.2021r.) - Szkoła podstawowa w Przejazdowie ul. Jesionowa 8 - kran w kuchni
próbka z dnia 30.06.202lr. - sprawozdanie z badań nr 381144/21/GDY z dnia 06.07.202lr.
(data wpływu: 12.07.2021r.) - Wiślinka, ul. Szkolna 10, Szkoła Podstawowa
próbka z dnia 30.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 381145/21/GDY z dnia 06.07.2021r.
(data wpływu: 12.07.202lr.) - Bystra, ul. Gdańska 17, Oberza Pod Lipami
próbka z dnia 1 l.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 465116/21 /GDY z dnia 24.08.202lr.
(data wpływu: 30.08.2021r.) - Bystra Oberża Pod Lipami, ul. Gdańska 17, kuchnia
próbka z dnia 12.10.2021r. - sprawozdanie z badan nr 571770/21/GDY z dnia 26.10.202lr.
(data wpływu: 05.l 1.202lr.) - Przejazdowo SUW, ul. Długa 2, kranik

•
•
•
•
•
•
•

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody

w badanym zakresie
stwierdza:

1.

przydatność

wody przeznaczonej do

spożycia przez

ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę w m. Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami

określonymi

w

załączniku

nr 1O do

rozporządzenia

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia

Ministra

przez ludzi

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE
Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte

przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,
co

następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w m. Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie,
spełnia

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie
Ocenę

o

jakości

jakości

wody przeznaczonej do

wody z

wyżej

spożycia

wymienionego

przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

urządzenia wodociągowego Państwowy

Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu
terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATUwY

INSPEKTOR SANl:ARt-:Y
ZJ,J GDAŃSKIM
z up.
.Cie.i/lr
Re ta Czerska
W PRUS~

Otrzymują:

I.

(j)
3.

4.

5.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek I
83-000 Juszkowo
Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
a/a

Zasti.pca Pai;~twe,wego Powi:,towego
Inspektoro Sanitarnego

w Pruszczu Gdaiisi-.im

ll/30

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim
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Pruszcz Gdański, dnia 31.12.2021 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.242.2021.BK. l

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK2021

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu
Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o

Państwowej

Gdańskim

na podstawie art. 4 pkt.

Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 202lr.

poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w
i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków

1

wodę

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22

Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20 l 7r. w

przeznaczonej do

spożycia

sprawie

jakości

wody

przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań

laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody

z

wodociągu

zbiorowego zaopatrzenia w

wodę

w m.

Lęgowo

gm. Pruszcz

Gdański,

zaopatrującego w wodę miejscowości: Lęgowo, Cieplewo, Rusocin, Żukczyn:

•

próbka nr 247 z dnia 16.06.202lr. - sprawozdanie z badań nr 247A/521 /21 z dnia 21.06.202lr. oraz
nr 247N/521/21 z dnia 22.06.202lr. (data wpływu: 23.06.202lr.) - 83-031 Rusocin, gm. Pruszcz
Gdański, ul. Klonowa 2, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu

oraz po przeanalizowaniu wyników

badań

wody wykonanych w ramach kontroli

wewnętrznej

na zlecenie: Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-01 O Straszyn przez
Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul.
•
•

Chwaszczyńska

180, 81-571 Gdynia:

próbka z dnia 16.03.202lr. - sprawozdanie z badań nr 151764/21 /GDY z dnia 29.03.202lr.
(data wpływu: 06.04.2021 r.) - Łęgowo, ul. Szkolna 9, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran
próbka z dnia 17.05.202lr. - sprawozdanie z badań nr 285337/21/GDY z dnia 31.05.202lr.
(data wpływu: 24.06.202lr.) - Wodociąg Łęgowo, OKSiR w Cieplewie, ul. Długa 20a, kotłownia

•

próbka z dnia 26.07.202lr. - sprawozdanie z badań nr 432946/21 /GDY z dnia 04.08.2021r.
(data wpływu: 10.08.202lr.)- ujęcie wody- SUW Łęgowo ul. Zielona

•

próbka z dnia 21.09.202lr. - sprawozdanie z badań nr 538095/21 /GDY z dnia 06.10.202lr.
(data wpływu: 07.10.202lr.) - Łęgowo, ul. Szkolna 9, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kurek czerpalny
próbka z dnia 03.11.2021r. - sprawozdanie z badań 603553/21/GDY z dnia 15.11.202 lr.
(data wpływu: 17.11.202 lr.) - Sklep spożywczy, Rusocin, Klonowa 2

•

dokonał

oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody

w badanym zakresie

stwierdza:

1.

przydatność

w
2.

wodę

wody przeznaczonej do

w m.

zgodność

Łęgowo,

spożycia

przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

gm. Pruszcz Gdański,

charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych

laboratoryjnych z wymaganiami

określonymi

w

załączniku

wyżej

badaniach

rozporządzenia

nr 1O do

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia

Ministra

przez ludzi

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
UZASADNIENIE

Państwowy

przedstawione

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu

czynności związane

Gdańskim

z nadzorem sanitarnym nad

w oparciu o

jakością

podjęte

wody stwierdza,

co następuje:
analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z
w

wodę

spełnia

w m.

wymagania

w sprawie
Ocenę

Łęgowo,

jakości

gm. Pruszcz

określone

w

Gdański wykazała, że jakość

Rozporządzeniu

wody przeznaczonej do

o jakości wody z

wyżej

spożycia

wymienionego

Inspektor Sanitarny w Pruszczu

wodociągu

zbiorowego zaopatrzenia

wody, w badanym zakresie,

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

urządzenia wodociągowego Państwowy

Gdańskim wydał

celem poinformowania jednostek

Powiatowy
samorządu

terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY PO\''IATOw'Y

INS!'fKTOR::,

w PRUS~ '
z up.

'

·y

t '--~b~~M

Ren ta C„erska
Zast"pca Puństv. o,. ego Powintowego
ln$oe!stora Sanit r.v::go
w

Otrzymują:

I.

Q
3.

4.

5.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
Ludność zaopatrywana z w /w.
Starosta Gdańsk i
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-01 OStraszyn
a/a

wodociągu -

na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański

f>ru:;zcz.u GJańs:.:m

2423
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim
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k

Pruszcz Gdański, dnia 31.12.2021 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.241.2021.BK. l

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK2021
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu
Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o

Państwowej

Gdańskim

na podstawie art. 4 pkt. I

Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 202lr.

poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22

Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie

przeznaczonej do

spożycia

badań

jakości

wody

przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników

próbek wody wykonanych w ramach kontroli

wewnętrznej

na zlecenie Eksploatator

Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-01 O Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland
Sp. z o.o., ul.

Chwaszczyńska

180, 81-571 Gdynia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w m. Jagatowo gm. Pruszcz

Gdański, zaopatrującego

w

wodę miejscowości: Borzęcin,

Jagatowo, Rekcin, Żuława, Świńcz, Żuławka, Wojanowo, Będzieszyn, część m. Rusocin:
•
•
•
•
•

•
•
•

próbka z dnia 16.03.2021r. - sprawozdanie z badań nr 151760/21/GDY z dnia 29.03.202lr.
(data wpływu: 06.04.2021r.) - Żuława, ul. Lipowa 22, firma ROL-POD, kuchnia, kran
próbka z dnia 12.04.2021r. - sprawozdanie z badań nr 206590/21/GDY z dnia 15.04.202lr.
(data wpływu: 23.04.202lr.) - Wojanowo, ul. Parkowa 4, Szkoła Podstawowa
próbka z dnia 12.04.202lr. - sprawozdanie z badań nr 206592/21 /GDY z dnia 15.04.2021r.
(data wpływu: 23.04.202 lr.) - SUW Jagatowo, ul. Żurawia, wpds
próbka z dnia 12.04.202lr. - sprawozdanie z badań nr 206591/21/GDY z dnia 15.04.202lr.
(data wpływu: 23.04.2021r.) - Żuława, ul. Lipowa 22, Rol-Pod
próbka z dnia 17.05.202lr. - sprawozdanie z badań nr 285341/21/GDY z dnia 14.06.202lr.
(data wpływu: 24.06.202lr.) - Wodociąg Jagatowo, Szkoła Podstawowa w Wojanowie, ul. Parkowa
4, kuchnia, zmywak, kran przy zlewie
próbka z dnia 26.07.202lr. - sprawozdanie z badań nr 432945/21 /GDY z dnia 04.08.2021r.
(data wpływu: I0.08.2021r.) - ujęcie wody- SUW Jagatowo ul. Żurawia 29
próbka z dnia 03.08.202lr. - sprawozdanie badań nr 449200/21 /GDY z dnia 09.08.202lr.
(data wpływu: I 0.08.2021 r.) - SUW Jagatowo, ul. Żurawia, kran do pobierania wody badań
próbka z dnia 03.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 449201/21/GDY z dnia 09.08.202lr.
(data wpływu: 10.08.202lr.) - Jagatowo, ul. Wrzosowa 2, przedszkole „Morskie opowieści" , kran
w pokoju socjalnym

•

•

•

próbka z dnia 03.08.202lr. - sprawozdanie z badań nr 449203/21/GDY z dnia 09.08.202lr.
(data wpływu: I0.08.2021r.) - Żuława, ul. Lipowa 22, firma ROL-POD, kran w pomieszczeniu
socjalnym
próbka z dnia 21.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 538094/21/GDY z dnia 06.10.2021r.
(data wpływu: 07.I0.202lr.) - Jagatowo, ul. Wrzosowa 2, Przedszkole Morskie Opowieści,
aneks kuchenny, kurek czerpalny
próbka z dnia 03. ll.202lr. - sprawozdanie z badań 603554/21/GDY z dnia 15.ll.202lr.
(data wpływu: 17. I J.202lr.)- Żuława, firma ROL-POD, ul. Lipowa 22

dokonał

oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody

w badanym zakresie

stwierdza:
1.

przydatność

wody przeznaczonej do

spożycia

przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę w m. Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański,
2.

zgodność

wyżej

charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych

laboratoryjnych z wymaganiami

określonymi

w

załączniku

nr 1O do

badaniach

rozporządzenia

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia

Ministra

przez ludzi

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE
Państwowy

przedstawione

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu

czynności związane

Gdańskim

z nadzorem sanitarnym nad

w oparem o

jakością

podjęte

wody stwierdza,

co następuje:
analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z
w

wodę

spełnia

w m. Jagatowo, gm. Pruszcz
wymagania

w sprawie
Ocenę

jakości

określone

w

Gdański wykazała, że jakość

Rozporządzeniu

wody przeznaczonej do

o jakości wody z

wyżej

spożycia

wymienionego

Inspektor Sanitarny w Pruszczu

wodociągu

zbiorowego zaopatrzenia

wody, w badanym zakresie,

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

urządzenia wodociągowego Państwowy

Gdańskim wydał

celem poinformowania jednostek

Powiatowy
samorządu

terytorialnego oraz ludności.
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PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim

fL

Pruszcz Gdański , dnia 31.12.2021 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.239 .2021 .BK.1

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

za II półrocze 2021r.
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek
wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o.,
ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o.,
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Rotmanka,
Juszkowo (ul. Storczykowa, ul. Kąkolowa, ul. Chabrowa, ul. Makowa, ul. Łąkowa, ul. Stokrotki,
ul. Szczęśliwa, ul. Jaśminowa, ul. Sasankowa, ul. Konwaliowa, ul. Jagodowa, ul. Raduńska,
ul. Cisowa, ul. Akacjowa, ul. Jarzębinowa, ul. Modrzewiowa, ul. Zakątek, ul. Urocza, ul. Wodnika,
ul. Jar Raduni, ul. Wodna, ul. Nadrzeczna, ul. Ogrodowa, ul. Przy Lesie I i II, ul. Klonowa,
ul. Widokowa, ul. Brzozowa, ul. Rumiankowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Relaksowa, ul. Sielanka,
ul. Różana, ul. Kwiatowa, ul. Nad Jarem, ul. Sadowa, ul. Wrzosowa, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa,
część ul. Raduńskiej), Borkowo (ul. Chabrowa, ul. Makowa), Straszyn (ul. Wesoła, ul. Tęczowa,
ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Magnoliowa, ul. Kalinowa,
ul. Pogodna, ul. Pocztowa, ul. Zakątek, ul. Raduńska, ul. Spokojna, ul. Nauczycielska, ul. Liliowa,
ul. Różana, ul. Cytrynowa, ul. Konwaliowa, ul. Lawendowa, ul. Makowa, ul. Chabrowa,
os. Przylesie):

•

próbka z dnia 26.07.2021r. - sprawozdanie z badań nr 432947/21/GDY z dnia 04.08.2021r.
(data wpływu: J0.08.2021r.) - Juszkowo ul. Zakątek 1, Urząd Gminy Pruszcz Gdański, Kran
w Kotłowni

•
•

•

próbka z dnia 1l.08.202lr. - sprawozdanie z badań nr 465114/21/GDY z dnia 24.08.202lr.
(data wpływu : 30.08.202lr.) - SUW Rotmanka, ul. Sportowa 25
próbka z dnia 21.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 538097/21/GDY z dnia 06.10.202lr.
(data wpływu: 07.10.202lr.) - Straszyn, ul. Spokojna 54, Przedszkole TIK TAK, kuchnia, kurek
czerpalny
próbka z dnia l 2.10.202lr. - sprawozdanie z badań 571772/21/GDY z dnia 28.10.2021r.
(data wpływu : 05.1 l.2021r.) - Straszyn, ul. Starogardzka 16, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran

•
•

próbka z dnia 29.10.202lr. - sprawozdanie z badań 59951 1/21/GDY z dnia 05.l l.202lr.
(data wpływu : 07.12.202lr.) - Straszyn, Szkoła Podstawowa, ul. Starogardzka 16
próbka z dnia 09.12.202lr. - sprawozdanie badań nr 649553/21/GDY z dnia 22.12.2021r.
(data wpływu: I O.O I .2022r.) - Szkoła Podstawowa, ul. Piłsudskiego, Rotmanka

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody
w badanym zakresie

stwierdza:
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1O do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

1.

przydatność

UZASADNIENIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte
przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,
co następuje:
analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie,
spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu
terytorialnego oraz ludności.
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Pruszcz Gdański, dnia 31.12.2021 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.240.2021.BK.1

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK2021
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.
poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań
laboratoryjnych próbek wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański,
zaopatrującego w wodę miejscowości: Arciszewo, Goszyn, Straszyn (os. Młodej Polski,
os. Arktyczne, os. Wyspiańskiego, ul. Leśna, ul. Drzymały, ul. Młyńska, ul. Poprzeczna,
ul. Spacerowa, ul. Zacisze, ul. Hoffmanna, ul. Dworcowa, ul. Na Skarpie, ul. Zielone Wzgórze,
ul. Sezamkowa, al. Kasztanów, ul. Stokrotki, ul. Krótka, ul. Jana Pawia II, ul. Piaskowa,
ul. Szkolna, ul. Poziomkowa), Juszkowo (ul. Sportowa, ul. Żeglarzy, część ul. Raduńskiej,
ul. Wierzbowa, ul. Działkowa, ul. Zielone Wzgórze, ul. Wichrowe Wzgórze, ul. Lazurowe
Wzgórza, ul. Zdrowa, ul. Jesionowa, ul. Dobra, ul. Słoneczne Wzgórza, ul. Złote Wzgórza,
ul. Firmowa, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Cicha, ul. Pod Lasem, ul. Leśna, ul. Sosnowa,
ul. Dębowa, ul. Krótka):
•

próbka nr 667 z dnia 20.09.202lr. - sprawozdanie z badań nr 667A/521/21 z dnia 30.09.202lr. oraz
nr I do sprawozdania z badań nr 667A/521 /21 z dnia 27.09.202lr.; sprawozdanie z badań
nr 667N/521/21 z dnia 28.09.202lr. oraz załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 667N/521/21
(data wpływu: Ol.10.202lr.) - 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Starogardzka 99,
Stacja paliw Circle K - kurek czerpalny wody w sklepie
próbka nr 731 z dnia 05.10.202lr. - sprawozdanie z badań nr 731 /521 /21 z dnia 14.10.202lr.
(data wpływu: 14.10.2021r.) - 83 - OOO Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Raduńska 68A, Sklep
spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka przed spuszczeniem wody
próbka nr 732 z dnia 05.10.202lr. - sprawozdanie z badań nr 732/521 /21 z dnia 14.I0.202lr
(data wpływu: 14.I0.2021r.) - 83 - OOO Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Raduńska 68A, Sklep
spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka po spuszczeniu wody
próbka nr 733 z dnia 05.10.202lr. - sprawozdanie z badań nr 733/521/21 z dnia 14.10.202lr.
(data wpływu: 14.10.202lr.) - 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Starogardzka 69, Stacja
Paliw Circle K - kurek czerpalny wody na sali - próbka przed spuszczeniem wody
próbka nr 734 z dnia 05.10.202lr. - sprawozdanie z badań nr 734/521 /21 z dnia 14.10.202lr.
(data wpływu: 14.10.202lr.) - 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Starogardzka 69, Stacja
Paliw Circle K - kurek czerpalny wody na sali - próbka po spuszczeniu wody
próbka 735 z dnia 05.10.202lr. - sprawozdanie z badań nr 735/521/21 z dnia 14.10.202lr.
(data wpływu: 14.10.2021r.) - 83 - 010 Gaszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Wybickiego 3, Sklep
spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka przed spuszczeniem wody

załącznik

•

•

•

•

•

•

•

•

próbka 736 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 73 6/52 1/21 z dnia 14.10.2021 r.
(data wpływu: 14. I0 .202lr.) - 83 - 010 Goszyn, gm. Pruszcz Gdański , ul. Wybickiego 3, Sklep
spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka po spuszczeniu wody
próbka 737 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 737/52 1/21 z dnia 14.I0.202 lr.
(data wpływu : 14.10.2021r.) - 83-010 Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański , SUW - kurek czerpalny
wody podawanej do sieci - próbka przed spuszczeniem wody
próbka 738 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 738/521/21 z dnia 14.10.202lr.
(data wpływu : 14.10.2021 r.) - 83-0 IO Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański, SUW - kurek czerpalny
wody podawanej do sieci - próbka po spuszczeniu wody

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej
na zlecenie: Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-01 O Straszyn przez
Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska I 80, 81-571 Gdynia:
•

•

•
•
•

próbka z dnia 25.0l.2021r. - sprawozdanie z badań nr 38007/21 /GDY z dnia 05.02.2021r.
(data wpływu : 08.02.2021r.) - Straszyn, u. Starogardzka 96, stacja paliw Circle, zlewozmywak
obok kasy
próbka z dnia 17.05.2021r. - sprawozdanie z badań nr 285340/21/GDY z dnia 10.06.202lr.
(data wpływu: 24.06.202lr.) - Wodociąg Arciszewo, sklep spożywczy JUSZKOWO, ul. Raduńska
58a, kran za ladą chłodniczą
próbka z dnia 26.07.202lr. - sprawozdanie z badań nr 432944/21/GDY z dnia 04.08.2021r.
(data wpływu: 10.08.2021r.) - sklep spożywczy Goszyń , ul. Wybickiego 3, Kran w kuchni
próbka z dnia 11.08.202lr. - sprawozdanie z badań nr 465115/21/GDY z dnia 24.08.202lr.
(data wpływu: 30.08.2021 r.) - SUW Arciszewo, ul. Bajkowa 6
próbka z dnia 03.1l.202lr. - sprawozdanie z badań 603555/21 /GDY z dnia 15.1 l.2021r.
(data wpływu: 17.11.2021r.) - Sklep spożywczy, Goszyn, ul. Wybickiego 3

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody
w badanym zakresie

stwierdza:
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański ,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr I O do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
1.

przydatność

UZASADNIENIE
Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparem o podjęte
przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,
co następuje:
analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie,
spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu
?ANSTWOWY POWIATOWY
terytorialnego oraz ludności.
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