Pruszcz Gdański, dnia 03 .Ol .2022r.
za dowodem doręczenia

PAŃSTWOWY POWIATOWY

JNSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim
HK.9022.5.6.2022.DŁ. I

OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZAROK2021
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt.

I Ustawy z dnia 14 marca I 985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 202lr.

poz. 195), art. 12 ust. I 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 20 I 7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) dot. sieci wodociągowej zasilanej w wodę

z wodociągu centralnego w m. Pręgowo gm. Kolbudy oraz z ujęcia powierzchniowego
w m. Straszyn, gm. Pruszcz Gdański (woda mieszana - producent wody: Saur Neptun Gdańsk
S.A., ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk), zaopatrującego w wodę na terenie powiatu gdańskiego
miejscowości:

Borkowo (bez Osiedla Nowy Horyzont), gm. Pruszcz Gdański, Bąkowo

(ul. Zaciszna 4), gm. Kolbudy oraz w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę
wspomaga wodociąg Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy zasilający
m. Kowale, Jankowo, Bąkowo oraz część Otomina (ul. Konna od nr 30-42, ul. Dziewicza,
ul. Polna) gm. Kolbudy, Borkowo - Osiedle Nowy Horyzont, gm. Pruszcz Gdański,
po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na
zlecenie finny 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, tj.:
•

•

•

•
•

próbka z dnia 16.03.202lr. - sprawozdanie z badań nr 151759/21 /GDY z dnia 30.03.202lr.
(data wpływu: 06.04.202lr.) - Borkowo, ul. Poziomkowa 11, Niepubliczne Przedszkole,
kuchnia, kran
próbka z dnia 17.05.2021r. - sprawozdanie z badań nr 285339/21 /GDY z dnia 10.06.202lr.
(data wpływu: 24.06.202lr.) - Ujęcie Pręgowo, Szkoła Podstawowa, BORKOWO, ul.
Akacjowa 2, kuchnia, zmywak, kran przy zlewie
próbka z dnia 26.07.202lr. - sprawozdanie z badań nr 432948/21 /GDY z dnia 04.08.202lr.
(data wpływu: 10.08.202lr.) - Niepubliczne Przedszkole BORKOWO ul. Poziomkowa 11 ,
Kran w Kuchni
próbka z dnia 1 l.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 465160/21/GDY z dnia 24.08.2021r.
(data wpływu: 07.10.202lr.) - Borkowo, ul. Akacjowa, stacja podnoszenia ciśnienia
próbka z dnia 03.1 l.2021r. - sprawozdanie z badań nr 603552/21 /GDY z dnia 15.1 l.202lr.
(data wpływu: l 7.l l.202lr.) - Szkoła Podstawowa BORKOWO, ul. Akacjowa 2

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej
na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna I 2, 83-050 Kolbudy przez Laboratorium J. S.
Hamilton Poland Sp. z o. o, ul. Chwaszczyńska 180, 81 -571 Gdynia:
• próbka z dnia 0l.04.202lr. - sprawozdanie z badań nr 189617/21 /GDY z dnia 12.04.202lr.
(data wpływu: 19.04.202lr.) - Bąkowo, ul. Zaciszna 4, budynek mieszkalny, kran w łazience
• próbka z dnia 04.08.202lr. - sprawozdanie z badań nr 453567/21 /GDY z dnia 10.08.202lr.
(data wpływu: 24.08.202lr.) - Bąkowo, ul. Zaciszna 4, łazienka
• próbka z dnia 0l.12.202lr. - sprawozdanie z badań nr 639035/21 /GDY z dnia 17.12.202lr.
(data wpływu: l 7.12.202lr.) - Bąkowo, ul. Zaciszna 4, budynek mieszkalny, kuchnia, kran
dokonał
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Starosta Gdański Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83--000 Pruszcz Gdański
Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek I, 83--000 Juszkowo
Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdańsk i
Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromlyńska I
83--050 Kolbudy
Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Kolbudy
EKSPLOATATOR Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25, Rotmanka
83--0 I O Straszyn
Reknica Sp. z o. o
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