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Twoje wodociągi
SAUR NEPTUN GDAŃSK



Laboratorium centralne
Nasze laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
nr AB 216, co oznacza, że wyniki badań wody i ścieków są w pełni obiek-
tywne i miarodajne. W skali Gdańska i Sopotu woda jest badana codzien-
nie i pobierana z ponad 60 punktów.

Wykonujemy  badania nie tylko na potrzeby własne, ale także na zlecenie 
klientów zewnętrznych, np. firm instalatorskich, budowlanych, zakładów 
przemysłowych, firm zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszcza-
niem ścieków a także  szkół, restauracji, hoteli, pensjonatów, które mu-
szą posiadać ważne badania laboratoryjne wody.

Ogólna liczba analiz w 2015 r. – 129 373 
w tym na potrzeby własne – 104 736
i dla klientów zewnętrznych – 24 637 

Liczba analiz mikrobiologicznych – 18 507 
Liczba analiz fizykochemicznych – 110 866

Liczba osób, zatrudnionych w laboratorium centralnym: 
Pracownia biologiczna:  5 osób
Pracownie fizykochemiczna:  24 osoby

Biuro Obsługi Klienta
Nasza spółka dostarcza wodę i odprowadza ścieki od ponad pół miliona 
mieszkańców. Jednak nie wszyscy mieszkańcy mają z nami podpisane 
umowy. Umowę może podpisać tylko właściciel lub zarządca nierucho-
mości, czyli domku, domu lub bloku.

Ci z nas, którzy mieszkają w budownictwie wielorodzinnym, nie płacą 
za wodę bezpośrednio, tylko za pośrednictwem swojego zarządcy lub 
spółdzielni. To dlatego mówimy, że mamy ponad pół miliona odbiorców 
wody, ale tylko 31 909 klientów.

Staramy się ułatwiać naszym klientom kontakt z nami i w 2010 roku uru-
chomiliśmy elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (tzw. eBOK). Każdy, kto 
ma dostęp do tego systemu, może na bieżąco sprawdzać swoje opłaty, 
stany licznika, zapisy w umowie i znaleźć tam inne potrzebne informacje.

W naszym biurze działa też kasa i w godzinach od 7 do 15 zawsze można 
do nas przyjść i załatwić swoją sprawę.  

Liczba naszych klientów w Gdańsku i Sopocie: 31 837 
Rocznie wystawiamy ok.  210 000 faktur



Monitoring wizyjny sieci kanalizacyjnej
W Gdańsku mamy łącznie ok. 1 320  km sieci kanalizacji sanitarnej. To 
tyle, ile wynosi odległość z Gdańska do Nowego Targu i z powrotem. To 
prawdziwy labirynt, jednak nie ma on wiele wspólnego z filmowymi obra-
zami kanałów np. z filmu „Nędznicy” czy „Kanał”. 

Przeciętna wysokość kanału sanitarnego w Gdańsku to ok. 80-120 cm, 
więc trudno byłoby się w nim poruszać. Stąd pomysł, by do kontroli ich 
stanu wykorzystywać specjalną kamerę na kółkach, która ma obracaną 
głowicę i widzi wszystko w panoramie 270°. 

Obraz z kamery jest przekazywany do komputera w specjalnie przysto-
sowanym samochodzie technicznym. Każdy przegląd jest nagrywany w 
technice cyfrowej, w dużej rozdzielczości. Taka technika pozwala na do-
wolne powiększanie fragmentów wnętrza kanału. 

CZEGO NIE NALEŻY 
wrzucać lub wlewać  
do WC i zlewu:

 środków higieny osobistej, rajstop, nawilżanych chusteczek, środ-
ków opatrunkowych, patyczków do uszu,

 ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających 
się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,

 igieł, które zalegają w kanałach i stanowią niewidoczne niebezpie-
czeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej - mogą przebić rę-
kawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem 
HIV czy żółtaczką,

 niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych 
niż powszechnie używane środki czystości,

 materiałów budowlanych, które opadają 
na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc 
zwarte, trudne do usunięcia zatory,

 tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach 
zmniejszają ich średnice i przyśpieszają ko-
nieczność remontu sieci kanalizacyjnej w bu-
dynku.



PO PIERWSZE. System zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gdańska 
i Sopotu objęty jest ścisłą kontrolą wody, której próbki do badań 
pobierane są z 60 różnych punktów.

PO DRUGIE. Na ujęciu w Straszynie, na pierwszej linii kontroli jako-
ści czuwają małże i pstragi, które zaalarmują nas w razie konieczno-
ści, o każdym zanieczyszczeniu wody. Taki system biomonitoringu 
jest niezawodny. 

DLACZEGO MOŻNA PIĆ WODĘ PROSTO Z KRANU?

PO TRZECIE. 86% wody w sieci wodocią-
gowej Gdańska pochodzi z ujęć głębino-
wych – studni trzecio, czwartorzędowych 
i kredowych, co oznacza, że jest to woda 
naturalnie czysta, która nie wymaga 
skomplikowanych metod uzdatniana.

PO CZWARTE. Od roku 2010 woda w 
Gdańsku może się poszczycić certyfika-
tem normy ISO 22000:2005. Jest to nor-
ma zarządzania bezpieczeństwem żyw-
ności, a w przypadku SNG odnosi się do 
zarządzania bezpieczeństwem produkcji 
wody pitnej.

PO PIĄTE. Smak, zapach i przejrzystość 
wody w Gdańsku i Sopocie jest ocenia-
na wysoko przez samych konsumentów.  
Co dwa lata przeprowadzamy badania an-
kietowe, dotyczące jakości wody w kranie.  
W 2015 roku aż 89% gdańsz-
czan i 96% sopocian oceniło wodę  
w   kranie   jako   dobrą   i   bardzo  dobrą.


