
CHORZÓW 

 

Chorzów i Świętochłowice zaopatrywane są w wodę z wodociągu grupowego, należącego do 

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z ujęć zlokalizowanych poza terenem 

nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. 

Dzielnica Chorzów II oraz dzielnice Świętochłowice Chropaczów, Świętochłowice Lipiny  

i Świętochłowice Piaśniki (w części) zaopatrywane są w wodę mieszaną z przewagą wody 

głębinowej – twardej z ujęć w Miasteczku Śląskim (SUW Bibiela) i Świerklańcu (SUW 

Kozłowa Góra). Natomiast w dzielnicach: Chorzów Maciejkowice, Chorzów Stary, Chorzów 

Klimzowiec, Chorzów Centrum, Chorzów Batory, Chorzów Niedźwiedziniec oraz 

Świętochłowice Centrum, Świętochłowice Zgoda, Świętochłowice Piaśniki (w części) woda 

do spożycia ma charakter mieszany z przewagą wody powierzchniowej – miękkiej z ujęć  

z Podbeskidzia, tj. Kobiernice, Czaniec, Goczałkowice. 

W Chorzowie przeprowadzone kontrole wykazały pogorszoną jakość wody w 2 próbkach 

pobranych na terenie Stadionu Miejskiego, ul. Lompy 10a (w czerwcu 2010r. podwyższona 

zawartość żelaza w próbce pobranej z instalacji wewnętrznej budynku; w lipcu 2010r. 

podwyższona mętność w próbce pobranej na przyłączu wodociągowym do ww. budynku). 

W Świętochłowicach przeprowadzone kontrole wykazały pogorszoną jakość wody  

w 3 próbkach, w tym dwukrotnie na przyłączu wodociągowym do Szkoły Podstawowej Nr 



19, ul. B. Chrobrego 4 (w lutym 2010r. nieprawidłowa barwa, zbyt duża mętność, 

podwyższona zawartość manganu, żelaza oraz jonów amonowych; ponownie w lipcu 2010r. 

podwyższona mętność oraz obecność bakterii Clostridium perfringens – przypuszczalnie        

w wyniku odnotowanej awarii na pobliskim rurociągu magistralnym należącym do GPW 

S.A.; w próbce pobranej w Szpitalu Powiatowym przy ul. Chorzowskiej 36 obecność bakterii 

Clostridium perfringens). 

Stwierdzone przez PPIS w Chorzowie przekroczenia parametrów mikrobiologicznych              

i fizykochemicznych miały charakter incydentalny i lokalny. Każdorazowo w przypadku 

stwierdzenia naruszenia wymagań mikrobiologicznych czy fizykochemicznych wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PPIS w Chorzowie informował przedsiębiorstwa 

wodociągowe GPW S.A. w Katowicach oraz ChŚPWiK Sp. z o.o. w Chorzowie, jako 

właścicieli sieci wodociągowej, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej 

zarządzających tymi obiektami o wszczęciu postępowania administracyjnego, polecając tym 

samym doprowadzenie jakości wody do stanu nie zagrażającemu zdrowiu i życiu ludzi. 

 


