
WODZISŁAW ŚLĄSKI 

 

Miasta w powiecie wodzisławskim (Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Pszów, Radlin), 

zaopatrywane są w wodę do picia głównie z GPW Katowice (producenta i dystrybutora 

hurtowego wody wodociągowej), a rozprowadzaną przez PWiK Wodzisław Śląski, 

Wodociągi Esox oraz Przedsiębiorstwo „Amar” Sp. z o.o. (Pszów). Powiat wodzisławski 

zaopatrywany jest głównie ze zbiorników Oddziału Sieci Magistralnej GPW w Pszowie 

(woda jest transportowana z Oddziału Sieci Magistralnej w Mikołowie). Zgodnie z oceną, 

wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, 

woda pochodząca z ww. obiektów w 2010r. spełniała wymagania stawiane wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto miasta w powiecie wodzisławskim zasilane 

są z wodociągów: 

- „Biały Domek” Wodzisław Śląski - woda spełniała wymagania sanitarne, za wyjątkiem 

jednokrotnie podwyższonej mętności i zawartości żelaza; 

- „Lasy Popielowskie” Radlin - woda spełniała wymagania sanitarne; 

- „Rydułtowy” - woda spełniała wymagania sanitarne na warunkach przyznanego odstępstwa, 

(decyzja/zgoda na odstępstwo w zakresie boru do 28.02.2012r.).  



Większość gmin: Gorzyce, Marklowice, Mszana zasilana jest przez GPW za pośrednictwem 

PWiK w Wodzisławiu Śląskim - jakość wody nie budziła zastrzeżeń. Dodatkowo teren ten 

zasilany jest przez wodociągi: 

- Turza - woda na ogół nie budziła zastrzeżeń i spełniała wymagania stawiane wodzie do 

spożycia (niski odczyn wody w jednym z dwóch punktów monitoringowych); 

- „Lasy Popielowskie” (Wodociągi Esox) - woda spełniała wymagania sanitarne. 

Gmina Lubomia zasilana jest z niezależnych ujęć, należących do Zakładu Wodociągowo-

Kanalizacyjnego w Lubomii: 

- „Nieboczowy” - jakość wody oceniono jako dobrą, nadającą się do spożycia przez ludzi; 

- „Lubomia” - woda spełniała wymagania sanitarne za wyjątkiem okresowo podwyższonej 

mętności i zawartości manganu (decyzja terminowa na warunkowe dopuszczenie wody do 

spożycia do 30.06.2011r.). 

PPIS w Wodzisławiu Śląskim nadzoruje również jakość wody, pochodzącej z ujęć lokalnych: 

- sklep spożywczy, Gołkowice - podwyższona zawartość azotanów; 

- restauracja „Balaton”, Wodzisław Śląski - niski odczyn, przekroczona barwa; 

- Wojewódzki Szpital Chorób Płuc, Wodzisław Śląski - jakość wody nie budziła zastrzeżeń; 

- sklep ogólnospożywczy, Wodzisław Śląski, ul. Batalionów Chłopskich - zanieczyszczenie 

mikrobiologiczne (wprowadzono okresową dezynfekcję studni). 

Zaopatrzenie w wodę miasta Jastrzębie Zdrój odbywa się za pośrednictwem Jastrzębskiego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Poza wodą produkowaną przez GPW, wykorzystywana 

jest również woda pochodząca z Czech. Zgodnie z oceną, wydaną przez PPIS w Wodzisławiu 

Śląskim, jakość wody z ww. wodociągów w 2010r. spełniała wymagania stawiane wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 


