
Projekt realizuje Saur Neptun Gdańsk S.A. 

Nowa
usługa!



Saur
Neptun Gdańsk
należy do  Grupy SAUR - jednego z liderów 
w dziedzinie usług komunalnych na świecie.

GRUPA SAUR

> Jeden ze światowych liderów prywatnego 
zarządzania usługami komunalnymi 

> Blisko 80 lat doświadczenia i współpracy 
 z lokalnymi samorządami 
> 200 kąpielisk we Francji, objętych usługą 

zarządzania jakością wód 

> 600 mln m³ wody pitnej rocznie, 
 dostarczanej 7 milionom klientów

SAUR NEPTUN GDAŃSK

> Usługi dostarczania wody i odprowadzania 
 ścieków w Gdańsku i Sopocie

> 500 000 obsługiwanych mieszkańców

> 150 000 analiz laboratoryjnych rocznie 
 we własnym laboratorium 
 (akredytacja PCA nr AB 216)
> Najlepsze parametry wody pitnej spośród 
 10 badanych polskich miast
> Najbardziej innowacyjna gdańska firma 
 w rankingu „LISTA 2000” za rok 2010

Nowe prawo o plażach
W dniu 4 marca 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo 
wodne. Stanowi ona wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 
2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczą-
cej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/
EWG. Dyrektywa ta zupełnie zmienia dotychczasowe podejście do nadzorowa-
nia jakości wody w kąpielisku.

USTAWA DAŁA DELEGACJĘ DO WYDANIA ROZPORZĄDZEŃ, 
KTÓRE WPROWADZONO W 2011 ROKU:

 w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania 
kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli,

 w sprawie profilu wody w kąpielisku,
 w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody 

 w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.

§



 Wieloletnie doświadczenie SAUR - 200 francuskich plaż
 Kompleksowe zarządzanie wodami kąpieliskowymi
 Nadzór 24 h/dobę stanu środowiska i jakości wód
 Własne laboratorium i sprawdzona logistyka      

 (ludzie, sprzęt, procedury)
 Długofalowy program badawczy, gwarantujący     

 wysoką klasyfikację wód kąpieliskowych

ZARZĄDCOM KĄPIELISK OFERUJEMY 

 kompletny profil wody w kąpielisku 
 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
 (z dnia 02.02.2011 r., Dz. U.nr 36, poz. 191)

 identyfikację wszystkich potencjalnych źródeł zanieczyszczeń

źródło: Google

Korzyści ze współpracy
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