
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach 
 
 
 
 

 
 

MIASTO TYCHY 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 129000 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach 

dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy 

– ok. 25800).  

 

 Mieszkańcy miasta Tychy zaopatrywani są w wodę z ujęcia powierzchniowego, 

zlokalizowanego w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania 

Wody w Czańcu oraz w wodę z ujęcia powierzchniowego w Goczałkowicach, z którego woda 

uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach. Zakłady Uzdatniania 

Wody należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda 
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z Zakładu Uzdatniana Wody w Czańcu, leżącego poza terenem działania Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, dostarczana jest odbiorcom poprzez 

przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach.  

W mieście Tychy dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach pobrali 81 próbek wody do badań z 5 stałych punktów. 

W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych 

i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz 

pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów. Sporadycznie 

stwierdzane przekroczenia związane były z wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci 

wodociągowej, pojawiającym się wskutek malejącego zużycia wody oraz awarii na sieci 

wodociągowej, efektem czego jest zwolnienie przepływu i zastoje wody w sieci. Częstą 

przyczyną pogarszania się parametrów wody wodociągowej u odbiorców jest również zły stan 

wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia, 

przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

zalecano przedsiębiorstwu wodociągowemu, zobowiązanemu do usuwania awarii sieci lub 

płukania sieci wodociągowej o podjęcie działań, zmierzających do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

Pomimo sporadycznie występujących przekroczeń, na podstawie wyników badań, 

prowadzonych w 2011r., oceniono wodę jako przydatną do spożycia. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Tychy 

w 2011r. 

 

POWIAT BIERU ŃSKO-LĘDZIŃSKI 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 60134 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok. 

12025. 

 

Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą 

z ujęć powierzchniowych oraz z ujęć podziemnych. Gminy: Bojszowy, Bieruń i Lędziny są 

zaopatrywane w wodę z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, 
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z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S. A w Katowicach. Woda z ZUW w Czańcu, 

leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach, dostarczana jest odbiorcom poprzez 

przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach. Gmina Chełm Śląski jest zaopatrywana 

w wodę mieszaną z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach i ujęcia podziemnego (Studnia 

Dziećkowice), należącego i nadzorowanego przez Zakład Uzdatniania Wody w Imielinie. 

Miasto Imielin jest zaopatrywane w wodę do spożycia z ujęcia podziemnego (Studnia 

Dziećkowice). Osiedla: Rachowy, Centrum 2 i Rotacyjne w Lędzinach zaopatrywane są 

w wodę do spożycia z ujęcia dołowego uzdatnianego przez Stację Uzdatniania Wody przy 

KWK „Ziemowit”. Dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 

4 (Bieruń, Bojszowy, Lędziny); Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47 (Lędziny); Gminna Spółka 

Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 25 (Chełm Śląski); 

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 

87 (Imielin). 

Ogółem w 2011r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

na terenie powiatu pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym 

i bakteriologicznym 40 próbek wody. Najwięcej informacji o jakości wody wodociągowej 

dostarczały analizy wyników badań laboratoryjnych z 10 stałych punktów. W zakresie 

parametrów fizykochemicznych kwestionowano 6 próbek. Poprawę jakości wody 

potwierdzano ponownym pobraniem próbek wody do badań laboratoryjnych z punktów, 

w których występowały kwestionowane parametry.  

PPIS w Tychach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego w 2011r. 

 

MIASTO BIERU Ń 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 19519 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 
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Katowice (woda z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach dostarczana przez 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 3903).  

 

Mieszkańcy gminy Bieruń zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia 

powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, leżącego poza terenem działania PPIS 

w Tychach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, 

należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda 

dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach. 

W gminie Bieruń dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod 

względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. W pobranych próbkach 

wody nie stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą 

wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Bieruń 

w 2011r. 

 

 

GMINA BOJSZOWY  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 7030 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach dostarczana przez 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 1405).  

  

Gmina Bojszowy zaopatrywana jest w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia 

powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, leżącego poza terenem działania PPIS 

w Tychach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, 

należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Poprzez 

przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach woda dostarczana jest mieszkańcom gminy 

Bojszowy. 
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W gminie Bojszowy dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4. 

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

przedstawiciele PPIS w Tychach, z punktu stałego, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 6 próbek wody. Za wyjątkiem sporadycznie 

występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła 

zastrzeżeń. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Bojszowy 

w 2011r. 

 

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 5927 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęcia powierzchniowego „Dziećkowice” i z ujęcia podziemnego 

„Studnia Dziećkowice” dostarczana przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. 

Chełm Śląski – ok. 1186).  

 

Mieszkańcy gminy Chełm Śląski zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, 

pochodzącą z ujęcia powierzchniowego – zbiornik „Dziećkowice”, z którego woda 

uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Imielinie oraz z ujęcia podziemnego 

(Studnia Dziećkowice), nadzorowanego przez ZUW w Imielinie. Ujęcia wody należą do 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach.  

W gminie Chełm Śląski dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Gminna 

Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim, przy ul. Techników 25.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod 

względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 6 próbek wody. Analiza jakości wody nie 

budziła zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie 

zagrażają zdrowiu konsumentów.  

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 
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z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Chełm 

Śląski w 2011r. 

MIASTO IMIELIN  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 8264 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęcia podziemnego „Studnia Dziećkowice” dostarczana przez 

Miejską Spółkę Komunalną Sp. z o.o. Imielin – ok. 1652).  

 

Miasto Imielin zaopatrywane jest w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęcia 

podziemnego Studnia „Dziećkowice”, nadzorowanego przez Zakład Uzdatniania Wody 

w Imielinie. Ujęcie wody należy do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

w Katowicach.  

W mieście Imielin dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Miejska Spółka 

Komunalna  Sp. z o.o. z siedzibą w Imielinie, przy ul. Imielińskiej 87.  

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod 

względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. W pobranych próbkach 

wody nie stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą 

wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Imielin 

w 2011r. 

 

MIASTO L ĘDZINY  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 19396 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  
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- woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice 

(woda z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach dostarczana przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 3479), 

- woda dostarczana z ujęcia dołowego Oddziału KWK „Ziemowit” Lędziny (woda 

dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. 

Lędziny – ok. 400). 

 

Mieszkańcy miasta Lędziny zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z ujęcia 

powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, leżącego poza terenem działania PPIS 

w Tychach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, 

należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Poprzez 

przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach woda dostarczana jest ok. 17396 

odbiorcom. Z kolei osiedla: Rachowy, Centrum 2, Rotacyjne w Lędzinach oraz pojedyncze 

budynki przy ul. Lędzińskiej zaopatrywane są w wodę do spożycia z ujęcia dołowego, 

uzdatnianego przez Stację Uzdatniania Wody przy KWK „Ziemowit” w Lędzinach, przy 

ul. Oficerskiej (ok. 2000 osób). 

W mieście Lędziny dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy 

ul. Sadowej 4 oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Lędzinach, przy ul. Lędzińskiej 47.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z trzech punktów stałych, pobrali i przebadali pod 

względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. Za wyjątkiem 

sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie 

budziła zastrzeżeń. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Lędziny 

w 2011r. 
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POWIAT MIKOŁOWSKI 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 93350 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok. 

18670. 

 

Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą 

z ujęć powierzchniowych oraz z ujęć podziemnych. Mieszkańcy: Łazisk Górnych, 

Ornontowic, Wyr i Orzesza zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą 

z ujęć wody powierzchniowej, produkowanej przez Zakłady Uzdatniania Wody 

(Goczałkowice, Dziećkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. 

Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, 

dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej 

w Mikołowie. Ok. 100 mieszkańców Orzesza-Rybówki zaopatrywanych jest w wodę 

przeznaczoną do spożycia z ujęcia wody podziemnej w Bełku, leżącego poza terenem 

działania PPIS w Tychach. Mikołów-Bujaków zaopatrywany jest w wodę z ujęcia 

podziemnego, zlokalizowanego w Bujakowie przy ul. Szkolnej, należącego i nadzorowanego 

przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. (ZIM Sp. z o.o.) w Mikołowie przy 

ul. Kolejowej 4. Sołectwa: Paniowy, Śmiłowice, Borowa Wieś, Mokre, Goj oraz ulice: 

Akacjowa, Kalinowa, Olchowa, Cedrowa i Cyprysów w Bujakowie są zaopatrywane z ujęcia 

podziemnego w Mikołowie-Śmiłowicach, również należącego i nadzorowanego przez ZIM 

Sp. z o.o. w Mikołowie. Ulica Solna w Mikołowie-Paniowy zaopatrywana jest w wodę 

z lokalnego ujęcia podziemnego przy Gospodarstwie Rolnym w Paniowach przy 

ul. Przelotowej 7, należącego i nadzorowanego przez Gospodarstwo Rolne Marek Błaszczyk 

w Przyszowicach, ul. Gliwicka 32. Woda powierzchniowa z Zakładów Uzdatniania Wody 

poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie dostarczana była 

ok. 35060 odbiorcom, woda z ujęcia Śmiłowice - ok. 3600 odbiorcom, z ujęcia Bujaków - 

ok. 416 odbiorcom, a z ujęcia Paniowy - 120 odbiorcom. 

Dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4 (Wyry, Łaziska, 

Orzesze); Zakład Inżynierii Miejskiej z siedzibą w Mikołowie 

przy ul. Kolejowej 4 (Mikołów); Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z siedzibą 

w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26A (Ornontowice) oraz Przedsiębiorstwo 
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Wodociągów i Kanalizacji w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór 20 (dystrybucja 

wody wyłącznie na terenie Orzesze-Rybówka). 

Ogółem w 2011r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

na terenie powiatu pobrano 69 próbek wody do badań. Najwięcej informacji o jakości wody 

wodociągowej dostarczały analizy wyników badań laboratoryjnych z 16 stałych punktów. 

Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 4 

próbkach wody, a wskaźników mikrobiologicznych w 3 próbkach.  

PPIS w Tychach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu 

mikołowskiego w 2011r. 

 

MIASTO ŁAZISKA GÓRNE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 22113 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęć powierzchniowych dostarczana przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 4423).  

 

Mieszkańcy miasta Łaziska Górne zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, 

pochodzącą z ujęć wody powierzchniowej, produkowaną przez Zakłady Uzdatniania Wody 

(Goczałkowice, Dziećkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. 

Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, 

dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej 

w Mikołowie. 

W mieście Łaziska Górne dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod 

względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 16 próbek wody. Za wyjątkiem 

sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie 

budziła zastrzeżeń. 
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PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Łaziska 

Górne w 2011r. 

 

 

 

 

 

MIASTO MIKOŁÓW  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 39196 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice 

(woda z ujęć powierzchniowych) – ok. 7012, 

- woda dystrybuowana przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów (woda z 

ujęcia podziemnego w Bujakowie – ok. 83, woda z ujęcia podziemnego w Mikołowie-

Śmiłowicach – ok. 720) – ok. 803, 

- woda dystrybuowana przez Gospodarstwo Rolne Marek Błaszczyk Przyszowice (woda z 

ujęcia podziemnego przy Gospodarstwie Rolnym Paniowy – ok. 24). 

 

Mikołów-Bujaków zaopatrywany jest w wodę z ujęcia podziemnego, zlokalizowanego 

w Bujakowie przy ul. Szkolnej, należącego i nadzorowanego przez Zakład Inżynierii 

Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4. Sołectwa: Paniowy, Śmiłowice, 

Borowa Wieś, Mokre, Goj oraz ulice: Akacjowa, Kalinowa, Olchowa, Cedrowa i Cyprysów 

w Bujakowie są zaopatrywane z ujęcia podziemnego w Mikołowie-Śmiłowicach, również 

należącego i nadzorowanego przez ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie. Ulica Solna w Mikołowie-

Paniowy zaopatrywana jest w wodę z lokalnego ujęcia podziemnego przy Gospodarstwie 

Rolnym w Paniowach przy ul. Przelotowej 7, należącego i nadzorowanego przez 

Gospodarstwo Rolne Marek Błaszczyk w Przyszowicach, ul. Gliwicka 32. 

Dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. 

z o.o. w Mikołowie przy ul. Kolejowej 4 oraz Gospodarstwo Rolne Marek Błaszczyk 

z siedzibą w Przyszowicach przy ul. Gliwickiej 32 (dot. ul. Solna Mikołów-Paniowy).  
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W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

przedstawiciele PPIS w Tychach, z 7 punktów stałych oraz z 5 punktów, zlokalizowanych 

w Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie przy ul. Filaretów 1, pobrali 33 próbki wody do 

badań. Analiza jakości wody nie budziła zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie 

występujących przekroczeń, które nie zagrażają zdrowiu konsumentów.  

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Mikołów 

w 2011r. 

 

GMINA ORNONTOWICE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 5790 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęć powierzchniowych dostarczana przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Wodociągowej Ornontowice – ok. 1158).  

 

Mieszkańcy gminy Ornontowice zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, 

pochodzącą z ujęć wody powierzchniowej, produkowaną przez Zakłady Uzdatniania Wody 

(Goczałkowice, Dziećkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. 

Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, 

dostarczana jest odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej 

w Mikołowie. 

W gminie Ornontowice dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z siedzibą w Ornontowicach, przy 

ul. Zwycięstwa 26.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z punktu stałego, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 5 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie 

stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz 

pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 
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z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Ornontowice w 2011r. 

 

 

 

 

MIASTO ORZESZE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 19304 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice 

(woda z ujęć powierzchniowych dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 3840), 

- woda dostarczana z ujęcia podziemnego w Bełku (woda dystrybuowana przez 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Czerwionka-Leszczyny – ok. 

20). 

Miasto Orzesze zaopatrywane jest w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą z ujęć 

wody powierzchniowej, produkowaną przez Zakłady Uzdatniania Wody (Goczałkowice, 

Dziećkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. Wszystkie ujęcia 

powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  S.A|. 

w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, dostarczana jest 

ok. 19204 odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej 

w Mikołowie. Natomiast ujęcie podziemne w Bełku, leżące poza terenem działania PPIS 

w Tychach, zaopatruje w wodę ok. 100 mieszkańców Orzesza-Rybówki. 

W mieście Orzesze dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4 

oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach, przy 

ul. Nowy Dwór 20 (dystrybucja wody wyłącznie na terenie Orzesze-Rybówka).  

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

przedstawiciele PPIS w Tychach, z 4 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 22 próbki wody. Za wyjątkiem sporadycznie 

występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła 

zastrzeżeń. 
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PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Orzesze 

w 2011r. 

 

 

GMINA WYRY  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6950 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęć powierzchniowych dostarczana przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy – ok. 1390).  

 

Mieszkańcy gminy Wyry zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia, pochodzącą 

z ujęć wody powierzchniowej, produkowaną przez Zakłady Uzdatniania Wody 

(Goczałkowice, Dziećkowice i Czaniec) zlokalizowane poza powiatem mikołowskim. 

Wszystkie ujęcia powierzchniowe należą do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

S.A.  w Katowicach. Woda z tych trzech ujęć, po wymieszaniu i dochlorowaniu, dostarczana 

jest odbiorcom poprzez przepompownię wody na Oddziale Sieci Magistralnej w Mikołowie. 

W gminie Wyry dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z punktu stałego, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 6 próbek wody. Analiza jakości wody nie budziła 

zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie zagrażają 

zdrowiu konsumentów. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Wyry 

w 2011r. 
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POWIAT PSZCZYŃSKI 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 106776 

• Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok. 

21355. 

 

Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia pochodzącą z ujęć 

wód powierzchniowych oraz z ujęć wód podziemnych. Mieszkańcy gmin: Goczałkowice-

Zdrój, Kobiór, Suszec zaopatrywani są w wodę, pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody 

w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku 

Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole. Mieszkańcy gminy 

Miedźna zaopatrywani są w wodę, pochodzącą z ujęcia powierzchniowego, zlokalizowanego 

w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, 

należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda 

z „ZUW” w Czańcu, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach, dostarczana jest 

ok. 1600 odbiorcom poprzez przepompownię wody w Tychach-Urbanowicach. Wyjątkiem 

w tej gminie jest miejscowość Wola, która w większości zaopatrywana jest w wodę mieszaną 

(ok. 8500 mieszkańców), pochodzącą z „ZUW” w Czańcu oraz z ujęcia podziemnego – Stacji 

Uzdatniania Wody, zlokalizowanej na terenie KWK „Piast Ruch II”. Natomiast sołectwa: 

Gilowice, Frydek i część Miedźnej zaopatrywane są w wodę podziemną (ok. 5600 

mieszkańców), pochodzącą z ujęcia podziemnego – Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach. 

Oba ujęcia podziemne należą do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Miedźnej-Górze. Mieszkańcy gminy Pawłowice zaopatrywani są w wodę pochodzącą 

z dwóch niezależnych ujęć wody. Miejscowości: Pielgrzymowice, Golasowice, Krzyżowice, 

Jarząbkowice oraz ulice: Stawowa i Leśna w Pawłowicach zaopatrywane są w wodę z ujęcia 

podziemnego Stacji Uzdatniania Wody (składa się na nie 1 studnia głębinowa), 

zlokalizowanego w Golasowicach, należącego do Gminnego Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Krzyżowicach przy ul. Orlej 11. Z tego ujęcia woda dostarczana była ok. 4564 

odbiorcom. Ok. 13363 mieszkańców gminy Pawłowice zaopatrywanych jest w wodę z ujęcia 

powierzchniowego na rzece Wiśle, zlokalizowanego w Strumieniu, leżącego poza terenem 

działania PPIS w Tychach. Mieszkańcy gminy Pszczyna zaopatrywani są w wodę mieszaną 

(powierzchniową i podziemną), pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, 

opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu 
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zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole oraz z ujęcia podziemnego „WZD” Sp. z o.o. 

w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 (składają się na nie 4 studnie głębinowe).  

Dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Sadowej 4 (Kobiór); 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 

4 (Pszczyna); Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu przy 

ul. Ogrodowej 2 (Suszec); Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Miedźnej-

Górze przy ul. Topolowej 6 (Miedźna); Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą 

w Krzyżowicach przy ul. Orlej 11 (Pawłowice); Administracja Zasobów Komunalnych 

z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Szkolnej 13 (Goczałkowice-Zdrój).  

Ogółem w 2011r. w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

na terenie powiatu pobrano i przebadano pod względem fizykochemicznym 

i bakteriologicznym 71 próbek wody. Najwięcej informacji o jakości wody wodociągowej 

dostarczały analizy wyników badań laboratoryjnych z 17 stałych punktów. Przekroczenia 

dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 10 próbkach wody, 

a wskaźników mikrobiologicznych w 2 próbkach.  

PPIS w Tychach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie powiatu 

pszczyńskiego w 2011r. 

. 

 

GMINA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6528 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach 

dostarczana przez Administrację Zasobów Komunalnych Sp. z o.o. Goczałkowice-

Zdrój – ok. 1305).  

 

Mieszkańcy gminy Goczałkowice-Zdrój zaopatrywani są w wodę, pochodzącą z Zakładu 

Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, 

tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole.  
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W gminie Goczałkowice-Zdrój dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się 

Administracja Zasobów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, przy 

ul. Szkolnej 13.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z dwóch punktów stałych, pobrali i przebadali pod 

względem fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. Za wyjątkiem 

sporadycznie występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie 

budziła zastrzeżeń. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy 

Goczałkowice-Zdrój w 2011r. 

 

GMINA KOBIÓR  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 4780 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. 

Katowice (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach 

dostarczana przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy 

– ok. 956).  

 

Gmina Kobiór zaopatrywana jest w wodę, pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody 

w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku 

Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole.  

W gminie Kobiór dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4.  

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

przedstawiciele PPIS w Tychach, z punktu stałego, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 5 próbek wody. Analiza jakości wody nie budziła 

zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie zagrażają 

zdrowiu konsumentów. 
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PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kobiór 

w 2011r. 

 

GMINA MIED ŹNA 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 15700 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice 

(woda z ujęcia powierzchniowego w Kobiernicach – ok. 320), 

- woda dystrybuowana przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miedźna-

Góra (woda mieszana ZUW Czaniec i KWK „Piast Ruch II – ok. 1700, woda z ujęcia 

podziemnego SUW Gilowice – ok. 1120) – ok. 2820.  

 

Mieszkańcy gminy Miedźna zaopatrywani są w wodę, pochodzącą z ujęcia 

powierzchniowego, zlokalizowanego w Kobiernicach, z którego woda uzdatniana jest 

w Zakładzie Uzdatniania Wody w Czańcu, należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów S.A. w Katowicach. Woda z „ZUW” w Czańcu, leżącego poza terenem 

działania PPIS w Tychach, dostarczana jest ok. 1600 odbiorcom poprzez przepompownię 

wody w Tychach-Urbanowicach. Wyjątkiem w tej gminie jest miejscowość Wola, która 

w większości zaopatrywana jest w wodę mieszaną (ok. 8500 mieszkańców), pochodzącą 

z „ZUW” w Czańcu oraz z ujęcia podziemnego – Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej 

na terenie KWK „Piast Ruch II”. Natomiast sołectwa: Gilowice, Frydek i część Miedźnej 

zaopatrywane są w wodę podziemną (ok. 5600 mieszkańców), pochodzącą z ujęcia 

podziemnego – Stacji Uzdatniania Wody w Gilowicach. Oba ujęcia podziemne należą do 

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miedźnej-Górze.  

W gminie Miedźna dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Miedźnej-Górze, przy ul. Topolowej 6.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z 5 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 14 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie 

stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz 

pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów. 
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PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Miedźna 

w 2011r. 

 

GMINA PAWŁOWICE  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 17927  

•  Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d:  

- woda dystrybuowana przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Krzyżowice (SUW Golasowice – ok. 913, SUW Strumień – ok. 2673) – ok. 3586.  

 

Gmina Pawłowice zaopatrywana jest w wodę, pochodzącą z dwóch niezależnych ujęć wody. 

Miejscowości: Pielgrzymowice, Golasowice, Krzyżowice, Jarząbkowice oraz ulice: Stawowa 

i Leśna w Pawłowicach zaopatrywane są w wodę z ujęcia podziemnego Stacji Uzdatniania 

Wody (składa się na nie 1 studnia głębinowa), zlokalizowanego w Golasowicach, należącego 

do Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach przy ul. Orlej 11. Z tego 

ujęcia woda dostarczana była ok. 4564 odbiorcom. Ok. 13363 mieszkańców gminy 

Pawłowice zaopatrywanych jest w wodę z ujęcia powierzchniowego na rzece Wiśle, 

zlokalizowanego w Strumieniu, leżącego poza terenem działania PPIS w Tychach. 

W gminie Pawłowice dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się Gminny 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Krzyżowicach, przy ul. Orlej 11.  

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

przedstawiciele PPIS w Tychach, z 3 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 12 próbek wody. Za wyjątkiem sporadycznie 

występujących przekroczeń badanych parametrów, analiza jakości wody nie budziła 

zastrzeżeń.  

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Pawłowice 

w 2011r. 
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GMINA PSZCZYNA  

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 50450 

• Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda dystrybuowana przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. 

Pszczyna (woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach oraz 

woda z ujęcia podziemnego „WZD” Sp. z o.o.) – ok. 10091.  

 

Mieszkańcy gminy Pszczyna zaopatrywani są w wodę mieszaną (powierzchniową 

i podziemną), pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody w Goczałkowicach, opartego na 

dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku Goczałkowice oraz ujęciu 

zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole oraz z ujęcia podziemnego „WZD” Sp. z o.o. 

w Pszczynie przy ul. Zdrojowej 2 (składają się na nie 4 studnie głębinowe).  

W gminie Pszczyna dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmuje się 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, przy 

ul. Zdrojowej 4.  

Przedstawiciele PPIS w Tychach, z 4 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 32 próbki wody. Analiza jakości wody nie budziła 

zastrzeżeń, za wyjątkiem sporadycznie występujących przekroczeń, które nie zagrażają 

zdrowiu konsumentów. 

PPIS w Tychach w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Pszczyna 

w 2011r. 

 

GMINA SUSZEC 

 

• Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 11380 

 Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    

w m3/d: woda zakupywana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Katowice 

(woda z ujęć powierzchniowych w Kobiernicach i Goczałkowicach dostarczana przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Suszec – ok. 2277).  
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Gmina Suszec zaopatrywana jest w wodę, pochodzącą z Zakładu Uzdatniania Wody 

w Goczałkowicach, opartego na dwóch ujęciach wody powierzchniowej, tj. Zbiorniku 

Goczałkowice oraz ujęciu zlokalizowanym w Kobiernicach na rzece Sole.  

W gminie Suszec dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia zajmują się: Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu, przy ul. Ogrodowej 2 oraz KWK 

„Krupiński”, przy ul. Piaskowej 35.  

W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

przedstawiciele PPIS w Tychach, z 2 punktów stałych, pobrali i przebadali pod względem 

fizykochemicznym i bakteriologicznym 16 próbek wody. W pobranych próbkach wody nie 

stwierdzono przekroczeń, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz 

pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów. 

PPIS w Tychach  w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 

z późn. zm.) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Suszec 

w 2011r. 

 


