
LUBLINIEC 

 
Gmina Boronów – w 2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu 

skontrolował wodociąg sieciowy zasilany z ujęć wody w gminie Herby. Ocena jakości wody 

w gminie Boronów wskazuje na przydatność wody do spożycia przez ludzi.  

Gmina Lubliniec – PPIS w Lublińcu przebadał wodę w wodociągach sieciowych: Kokotek, 

Lubliniec, Lubliniec - ul. Częstochowska oraz wodociągach zaopatrujących Lublinieckie 

Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT, Ośrodek Wypoczynkowy „Leśne 

Ustronie”, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Lubliniec, ul. Pusta Kuźnica 

23, Ośrodek Obozowy Hufca ZHP Bytom w Lublińcu - woda zdatna do spożycia przez ludzi. 

W wodociągu sieciowym należącym do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego 

w Lublińcu wodę oceniono jako nie odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra 

Zdrowia ze względu na przekroczone parametry fizykochemiczne. PPIS w Lublińcu nie 

skontrolował jakości wody z wodociągu zaopatrującego w wodę Stanicę Obozową Hufca 

ZHP Piekary Śląskie – Stanica w roku bieżącym była nieczynna.  

Gmina Ciasna – PPIS w Lublińcu skontrolował wodociągi sieciowe: Patoka, Panoszów, 

Przywary oraz wodociągi zaopatrujące w wodę Ośrodek Wypoczynkowy Brzegi,  

ul. Wczasowa 6, Szkołę Podstawową w Molnej oraz Zakład Karny w Przywarach - wodę 

oceniono jako zdatną do spożycia przez ludzi. Wodociąg zaopatrujący w wodę Szkołę 



Podstawową w Wędzinie został zlikwidowany, a Szkoła korzysta z wody z wodociągu 

sieciowego Przywary. 

Gmina Herby – przebadano wodę z wodociągów: Lisów i Herby. Ocena jakości wody             

w gminie Herby, wydana przez PPIS w Lublińcu, wskazuje na przydatność wody do spożycia 

przez ludzi. 

Gmina Kochanowice – PPIS w Lublińcu skontrolował wodociągi sieciowe: Lubockie-Ostrów, 

Kochcice, Kochanowice, Kochanowice-Provimi, Lubliniec, Pawełki - woda przydatna do 

spożycia. 

Gmina Koszęcin – w 2010r. stwierdzano przekroczenia parametrów fizykochemicznych wody 

w wodociągu sieciowym Koszęcin. PPIS w Lublińcu ocenił wodę jako warunkowo zdatną do 

spożycia przez ludzi. Woda w wodociągu sieciowym Lubliniec-Sadów została oceniona jako 

zdatna do spożycia. 

Gmina Pawonków – PPIS w Lublińcu przebadał wodę z wodociągów sieciowych: Kochcice     

i Pawonków - woda przydatna do spożycia przez ludzi. 

Gmina Woźniki – wodę w wodociągach: Woźniki, Psary, Dąbrowa Wielka, Dyrdy-Sośnica 

oceniono jako zdatną do spożycia przez ludzi, natomiast wodę w wodociągu sieciowym 

Pakuły oceniono jako warunkowo odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra 

Zdrowia ze względu na przekroczone parametry fizykochemiczne.  

Największym problemem dotyczącym zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu 

lublinieckiego jest jej zanieczyszczenie związkami żelaza i manganu. Wszystkie ujęcia wody, 

które tego wymagają wyposażone są w stacje uzdatniania wody. Konieczna jest jednak ich 

staranna i profesjonalna eksploatacja oraz stałe nakłady finansowe, w celu utrzymania ich      

w dobrym stanie technicznym. 

 
 


