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 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu przesyła w załączeniu obszarową ocenę 
zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia w roku 2018 na terenie Gminy Godkowo. 
 Na koniec roku sprawozdawczego na obszarze Gminy Godkowo funkcjonowały 3 wodociągi 
sieciowe: Godkowo, Podągi oraz wodociąg sieciowy w Klekotkach, zaopatrujący Hotel Młyn Klekotki. 
Gminę Godkowo zamieszkiwało ogółem 3203 osóby. Z wody o kontrolowanej jakości, odpowiadającej 
wymaganiom sanitarnym korzystało 100% mieszkańców.  

Wodociąg sieciowy Godkowo o dobowej produkcji wody 350 m3/dobę zaopatruje 25 miejscowości 
w gminie, z wyjątkiem jednej wsi Olkowo (26 mieszkańców), która zaopatrywana jest w wodę 
z wodociągu sieciowego w Karkajmach gm. Orneta. Wodociąg w Godkowie oparty jest na dwóch 
studniach głębinowych o głębokości 36 m. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi poddawana jest 
procesom uzdatniania (2 odżelaziacze, 2 odmanganiacze), w przypadku awarii przeprowadzane jest 
okresowe chlorowanie wody.   
 Wodociąg sieciowy w Podągach, zaopatrujący miejscowość Podągi (280 mieszkańców), posiada 
jedna studnię - samowylew o głębokości 148 m. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi 
poddawana jest napowietrzaniu oraz procesom uzdatniania (2  odżelaziacze, 2 odmanganiacze), 
okresowo w przypadku awarii prowadzona jest dezynfekcja wody.   
 Wodociąg sieciowy zaopatrujący Hotel Młyn Klekotki w Klekotkach posiada jedna studnię 
o głębokości 58 m. Prowadzony jest proces uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
poprzez napowietrzanie, uzdatnianie (1 odżelaziacz, 1 odmanganiacz), okresowa dezynfekcja wody 
w przypadku awarii. 
 Jakość wody produkowanej przez w/w wodociągi w roku 2018 w zakresie zbadanych wskaźników 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiadała wymaganiom sanitarnym, określonym w: Tabeli 1. 
części A, części B i części C załącznika nr 1, do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
11.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2294). Ponadto przeprowadzony monitoring substancji promieniotwórczych (w zakresie radonu, 
izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu) wody surowej w ujęciach w/w wodociągów potwierdził, że 
systemy zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia są pod kontrolą i nie wymagają specjalnych 
działań. Kolejne terminy wykonania pomiaru stężenia w/w substancji upływają w 2022 r. i 2027 r. 
  

W gminie Godkowo nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę przeznaczoną do spożycia 
prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych w Godkowie, w przypadku wodociągu przy  Hotelu 
Młyn Klekotki nadzór ten prowadzony jest przez  administratora Hotelu Młyn Klekotki. Przedsiębiorstwa 



 

           
 

zobowiązane są do prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody wg harmonogramu badań 
zatwierdzonych przez PPIS w Elblągu. Kontrole wykonywane były zgodnie z planem w zakresie 
monitoringu  parametrów grupy A i monitoringu  parametrów grupy B jakości wody. Sprawozdania 
z badań przedkładane terminowo.  
 Mając powyższe na względzie, na podstawie prowadzonego nadzoru nad jakością wody do 
spożycia oraz przedkładanych wyników badań przeprowadzanych przez administratorów  
przedmiotowych wodociągów PPIS w Elblągu wydał okresowe oceny jakości wody, w których stwierdził 
przydatność wody przeznaczonej do spożycia dla mieszkańców gminy Godkowo.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
 
1. adresat - Urząd Gminy 
    14-407 Godkowo 
2. a/a 

 
 
 
 
 
 

 
 


