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Dotyczy: sprawy zanieczyszczeń w Kanale Gliwickim  

 
    W odpowiedzi na interpelację z dnia 29.06.2022 r., odnoszącą się 

do opublikowanego materiału dziennikarskiego programu „Alarm!”, 

wskazać należy, iż błędne jest przyjęcie przez Państwa radnych założenia, 

że przedmiotowy materiał  wyemitowany w telewizji publicznej 

28.06.2022 r. jest rzetelną informacją dziennikarską, zgodną ze stanem 

faktycznym. Komentarz Rzecznika Prasowego Miejskiego Zarządu Usług 

Komunalnych (dalej MZUK), jaki ukazał się w programie „Alarm”, nie 

został opublikowany w całości, a jedynie w sposób wyrywkowy 

i tendencyjny przedstawiono jego fragmenty, co wypatrzyło sens całej 

wypowiedzi.   

Wyjaśniam, że przy realizacji zadania „Modernizacja stacji uzdatniania 

wody na terenie Kąpieliska Leśnego” wykonane zostały roboty ziemne, 

zagospodarowanie terenu zielenią oraz prace montażowe, które 

prowadzone były „na sucho”, bez użycia wody i jakichkolwiek 

chemikaliów. Niecki basenowe w okresie od października 2021 r. do 

czerwca 2022 r. nie były napełniane wodą ani opróżniane. Pierwsze 

napełnianie niecek w roku 2022 rozpoczęło się 7 czerwca. Nie ma żadnych 

przesłanek, które wskazywałyby, że prace prowadzone na terenie 

Kąpieliska miały negatywny wpływ na jakość wody w Kanale Gliwickim.   

 Zarówno administrator rzeki Kłodnicy oraz Kanału Gliwickiego - 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach, jak i Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) nie wskazał rodzaju  

i pochodzenia zanieczyszczeń wód Kanału, a tym bardziej nie został 

ustalony podmiot odpowiedzialny. Stąd, bezpodstawnie w materiale 

telewizyjnym  wskazano jednostkę miejską MZUK, jako odpowiedzialną za 

pojawienie się martwych ryb.  

 



 

 

W tym zakresie nadal prowadzone są działania przez RZGW oraz WIOŚ 

celem wykrycie źródła zanieczyszczenia. Należy zaznaczyć, że organem 

posiadającym kompetencje w sprawach identyfikacji zanieczyszczeń, 

poboru próbek, wykrywania podmiotów odpowiedzialnych za ich 

powstanie i nakładanie sankcji z tego tytułu jest właściwy terytorialnie 

inspektor ochrony środowiska.  

Niezależnie od działań WIOŚ, na zlecenie miasta, Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach (PWiK) przeprowadziło 

dodatkową kontrolę wylotów kanalizacji deszczowej należących do miasta. 

W zarządzanej przez miasto infrastrukturze sieci kanalizacji deszczowej 

nie wykazano nieprawidłowości i nie znaleziono źródła zanieczyszczenia. 

Pismem z dnia 13 maja br. Prezydenta Miasta zgłosił swoje uwagi do 

organów wyższego stopnia nad RZGW, tj. Prezesa Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej. W kierowanej korespondencji, Prezydent wniósł 

o intensyfikację działań RZGW w Gliwicach z uwagi na powtarzające się 

incydenty zanieczyszczania rzeki Kłodnicy i Kanału. 

 Ponadto, w stosunku do zarządców nieruchomości usytuowanych 

w rejonie Portu i Kanału Gliwickiego prowadzone jest w tut. Urzędzie  

postępowanie wyjaśniające dotyczące urządzeń odprowadzających wody 

deszczowe i ścieki.   

 

 Z poważaniem   

 Aleksandra Wysocka 

 Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice 
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