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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 

 

 

 

 

 
 

 

 

MIASTO KATOWICE 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: około 301800 mieszkańców miasta Katowice. 

• Zaopatrzenie w wodę: ilość wody rozprowadzanej na terenie miasta Katowice wynosi              

około 39907 m3/dobę.  

• Producent wody: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S. A. ul. Wojewódzka 19, 

Katowice.  

• Dystrybutor wody: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obrońców Westerplatte 89, Katowice  
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Woda dostarczana do odbiorców na terenie miasta Katowice pochodzi głównie                          

z sieciowych zbiorników wyrównawczych w Murckach, które zasilane są wodą mieszaną 

pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice i Zakładu Uzdatniania Wody 

Dziećkowice oraz w mniejszej części z sieciowych zbiorników wyrównawczych                               

w Mikołowie, które zasilane są wodą mieszaną pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody 

Goczałkowice, Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice i Stacji Uzdatniania Wody Czaniec. 

Producentem wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej na teren miasta Katowice jest 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą, przy ul. Wojewódzkiej 19                    

w Katowicach. W/w zakłady i stacje uzdatniania wody oraz ujęcia, które je zaopatrują 

znajdują się poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Katowicach. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia                  

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. z 2015r. poz. 139) należy do zadań własnych gminy Katowice. Dystrybucją wody                 

na terenie miasta zajmują się Katowickie Wodociągi S.A. z siedzibą, przy ul. Obrońców 

Westerplatte 89 w Katowicach. 

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony był                       

na terenie miasta Katowice łącznie w 80 stałych punktach monitoringowych. 

W roku 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach ramach 

monitoringowych badań jakości wody pobrał ogółem: 

� 159 próbek do badań fizykochemicznych, 

� 159 próbek do badań bakteriologicznych.  

W zakresie w/w badań kwestionowano 1 próbkę wody (0,63%) ze względu                                       

na ponadnormatywną zawartość żelaza oraz 2 próbki wody (1,26%) ze względu                                   

na przekroczone parametry bakteriologiczne (bakterie grupy coli). Pozostałe próbki wody                   

w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały 

wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.), a od dnia 

28 listopada wymagania określone w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U.                     

z 2015r. poz. 1989).  

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nadzorował 

prowadzenie przez Katowickie Wodociągi S.A. i Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Liczba raportowanych próbek wody pobranych na terenie miasta Katowice przez w/w 

przedsiębiorstwa wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej w roku 2015 wynosiła 

łącznie: 

� 399 próbek do badań fizykochemicznych, 

� 400 próbek do badań bakteriologicznych. 
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Kwestionowano 2 próbki wody (0,5%) pobrane w ramach kontroli wewnętrznej ze względu                      

na ponadnormatywną mętność oraz 2 próbki wody (0,5%) ze względu na przekroczone 

parametry bakteriologiczne (bakterie grupy coli i ogólną liczbę bakterii w 22oC). Pozostałe 

raportowane próbki wody z kontroli wewnętrznej w zakresie badanych parametrów 

fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przepisach prawnych.  

Stwierdzone przekroczenia parametrów występowały krótkotrwale i miały zasięg 

lokalny (punktowy). Każdorazowo przedsiębiorstwa wodociągowe podjęły działania 

zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono 

prawidłowymi wynikami badań. Nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących                

się długotrwale przekroczeń zawartości dopuszczalnych żadnego z badanych parametrów.                      

W 2015 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie prowadził 

żadnego postępowania administracyjnego w zakresie poprawy jakości wody.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał dwie oceny jakości 

wody na terenie miasta Katowice – za okres pierwszego półrocza 2015 (w lipcu 2015r.) oraz 

za okres drugiego półrocza 2015r. (w lutym 2016r.). Na podstawie w/w ocen stwierdzono                

że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego, woda                         

na terenie miasta Katowice spełniała wymagania określone w przepisach prawnych i była 

przydatna do spożycia przez ludzi.  

W roku 2015 na terenie miasta Katowice objęta była nadzorem Stacja Uzdatniania 

Wody Dołowej (SUW) należąca do Katowickiego Holdingu Węglowego Kopalni Węgla 

Kamiennego „Wujek”, przy ul. Wincentego Pola 65 w Katowicach. W/w stacja uzdatniania 

produkowała wodę wykorzystywaną wyłącznie na terenie kopalni. Ponadto na podstawie 

umowy z miastem Katowice woda produkowana przez ten SUW stanowiła awaryjne źródło 

zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców miasta. W 2015 roku w ramach monitoringu jakości 

wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                              

w Katowicach pobrano 6 próbek do badań fizykochemicznych i 5 próbek do badań 

bakteriologicznych. Ponadto Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” prowadziła wewnętrzną 

kontrolę jakości wody. Po rozpatrzeniu wszystkich wyników badań wykonanych w roku 2015 

stwierdzono, że woda produkowana przez SUW Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” 

odpowiadała wymaganiom określonym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                     

w w/w przepisach prawnych.  
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MIASTO SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  około 66411 mieszkańców miasta Siemianowice 

Śląskie. 

• Zaopatrzenie w wodę: ilość wody rozprowadzanej na terenie miasta Siemianowice Śląskie 

wynosi około 7527 m3/dobę.  

• Producent wody: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 

Katowice.  

• Dystrybutor wody: Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 

100, Siemianowice Śląskie. 

 

Woda dostarczana do odbiorców na terenie miasta Siemianowice Śląskie pochodzi                           

głównie z sieciowych zbiorników wyrównawczych w Katowicach- Murckach, które zasilane                 

są wodą pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice i Zakładu Uzdatniania 

Wody Dziećkowice. Okresowo do dzielnic Przełajka, Bańgów, Michałkowice i Centrum 

dostarczana jest woda ze Stacji Uzdatniania Wody w Będzinie. Producentem wody 

przeznaczonej do spożycia dostarczanej na teren miasta Siemianowice Śląskie jest 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą, przy ul. Wojewódzkiej 19                      

w Katowicach. W/w zakłady i stacje uzdatniania wody oraz ujęcia, które je zaopatrują 

znajdują się poza terenem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Katowicach. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia                   

7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz. U. z 2015r. poz. 139) należy do zadań własnych gminy Siemianowice Śląskie. 

Dystrybucją wody na terenie miasta zajmują się Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint               

Sp. z o.o. z siedzibą, przy ul. Świerczewskiego 100 w Siemianowicach Śląskich.  

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony był                        

na terenie miasta Siemianowice Śląskie łącznie w 12 stałych punktach monitoringowych. 

W roku 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w ramach 

monitoringowych badań jakości wody pobrał ogółem: 

• 41 próbek do badań  fizykochemicznych,  

• 42 próbki do badań bakteriologicznych.  

W zakresie w/w badań kwestionowano 1 próbkę wody (2,4%) ze względu                                        

na nieakceptowalny zapach oraz 2 próbki wody (4,8%) ze względu na przekroczone 

parametry bakteriologiczne (bakterie grupy coli, Clostridium perfringens). Pozostałe próbki 

wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały 

wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.), a od dnia 
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28 listopada wymagania określone w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz. U.                          

z 2015r. poz. 1989).  

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nadzorował 

prowadzenie przez Wodociągi Siemianowickie „Aqua- Sprint” Sp. z o.o. i Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej                      

do spożycia przez ludzi. Liczba raportowanych próbek wody pobranych przez w/w 

przedsiębiorstwa wodociągowe na terenie miasta Siemianowice Śląskie w ramach 

prowadzonej kontroli wewnętrznej w roku 2015 wynosiła łącznie:  

� 75 próbek do badań fizykochemicznych,  

� 73 próbki do badań bakteriologicznych.  

Wszystkie raportowane próbki wody z kontroli wewnętrznej w zakresie badanych 

parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone                           

dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Stwierdzone przekroczenia parametrów występowały krótkotrwale i miały zasięg lokalny 

(punktowy). Każdorazowo przedsiębiorstwa wodociągowe podjęły działania zmierzające                      

do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi 

wynikami badań. Nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale 

przekroczeń żadnego z badanych parametrów. W 2015 roku Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Katowicach nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie 

poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał dwie oceny jakości 

wody na terenie miasta Siemianowice Śląskie – za okres pierwszego półrocza 2015 (w lipcu 

2015r.) oraz za okres drugiego półrocza 2015r. (w lutym 2016r.). Na podstawie w/w ocen 

stwierdzono że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego, 

woda na terenie miasta Siemianowice Śląskie spełniała wymagania określone w przepisach 

prawnych i była przydatna do spożycia przez ludzi.  
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MIASTO MYSŁOWICE 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:  około 71444 mieszkańców miasta Mysłowice. 

• Zaopatrzenie w wodę: ilość wody rozprowadzanej na terenie miasta Mysłowice wynosi              

około 9301 m3/dobę.  

• Producent wody: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 

Katowice.  

• Dystrybutor wody: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.                

w Mysłowicach ul. Fabryczna 10. 

 

Woda dostarczana do odbiorców na terenie miasta Mysłowice pochodzi głównie                            

z Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice oraz w mniejszej części z sieciowych zbiorników 

wyrównawczych w Katowicach- Murckach, które zasilane są wodą pochodzącą z Zakładu 

Uzdatniania Wody Goczałkowice i Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice. Producentem 

wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej na teren miasta Mysłowice jest Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą, przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach.                     

W/w zakłady uzdatniania wody oraz ujęcia, które je zaopatrują znajdują się poza terenem 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015. poz. 139)                   

należy do zadań własnych gminy Mysłowice. Dystrybucją wody na terenie miasta zajmuje się 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach z siedzibą, 

przy ul. Fabrycznej 10.  

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony był                          

na terenie miasta Mysłowice łącznie w 28 stałych punktach monitoringowych. 

W roku 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w ramach 

monitoringowych badań jakości wody pobrał ogółem: 

• 49 próbek do badań  fizykochemicznych,  

• 50 próbek do badań bakteriologicznych.  

Kwestionowano 2 próbki wody (4%) ze względu na ponadnormatywną mętność oraz                   

1 próbkę wody (2%) ze względu na przekroczone parametry bakteriologiczne (bakterie grupy 

coli). Pozostałe próbki wody w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych                          

i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 61 

poz. 417 z późn. zm.), a od dnia 28 listopada wymagania określone w nowym rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).  

Ponadto w roku 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 

nadzorował prowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji                  
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Sp. z o.o. w Mysłowicach i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. wewnętrznej 

kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Liczba raportowanych próbek 

wody pobranych na terenie miasta Mysłowice przez w/w przedsiębiorstwa wodociągowe               

w ramach kontroli wewnętrznej wynosiła łącznie w 2015 roku:  

� 84 próbki do badań fizykochemicznych,  

� 84 próbki do badań bakteriologicznych.  

Wszystkie raportowane próbki wody z kontroli wewnętrznej w zakresie badanych 

parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełniały wymagania określone dla 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Stwierdzone przekroczenia parametrów występowały krótkotrwale i miały zasięg 

lokalny (punktowy). Każdorazowo przedsiębiorstwa wodociągowe podjęły działania 

zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzono 

prawidłowymi wynikami badań. Nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się 

długotrwale przekroczeń żadnego z badanych parametrów. W 2015 roku Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach nie prowadził żadnego postępowania 

administracyjnego w zakresie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.     

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał dwie oceny jakości 

wody na terenie miasta Mysłowice – za okres pierwszego półrocza 2015 (w lipcu 2015r.)     

oraz za okres drugiego półrocza 2015r. (w lutym 2016r.). Na podstawie w/w ocen 

stwierdzono że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego, 

woda na terenie miasta Mysłowice spełniała wymagania określone w przepisach prawnych                 

i była przydatna do spożycia przez ludzi.  

W roku 2015 na terenie miasta Mysłowice objęta była nadzorem Stacja Uzdatniania 

Wody Dołowej (SUW) należąca do Katowickiego Holdingu Węglowego Kopalni Węgla 

Kamiennego „Mysłowice- Wesoła” przy ul. Kopalnianej 5 w Mysłowicach. W/w stacja 

uzdatniania produkowała wodę, wykorzystywaną wyłącznie na terenie kopalni. W 2015 roku 

w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Katowicach pobrano 6 próbek wody do badań fizykochemicznych                                        

i 5 próbek do badań bakteriologicznych. Ponadto Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-

Wesoła” prowadziła wewnętrzną kontrolę jakości wody. Po rozpatrzeniu wszystkich 

wyników badań wykonanych w 2015 roku stwierdzono, że produkowana woda ze względu         

na stale utrzymującą się przekroczoną zawartość siarczanów spełniała warunkowo 

wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przepisach 

prawnych. W roku 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 

prolongował termin warunkowej przydatności wody do spożycia do dnia 15.09.2016r. 

 


