
 

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu 
 
Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego:  
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 
 

Wydział Nadzoru 
Właścicielskiego 

 
ul. Fredry 6  
44-100 Gliwice  
 
Adres do 
korespondencji: 
 
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 270 55 72 
Fax +48 32 270 55 79  
na@um.gliwice.pl 

 

 

NA.0003.28.2022 Gliwice, 05.09.2022 r. 

nr kor.  UM.920611.2022  

 

 

 

 

 

Pani Agnieszka Filipkowska  

Radna Rady Miasta Gliwice 

 

 

 

 

 
Dot.: BR.0003.588.2022 

   

 

W związku z Pani pismem z dnia 18.08.2022 r., informuję, że 

odpowiedzi na postawione w piśmie pytania udzieliło Przedsiębiorstwo 

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

Usług Komunalnych w Gliwicach (MZUK): 

 

1. Czy woda z gliwickich zdrojów miejskich PWiK nadaje się do 

spożycia dla ludzi i zwierząt? 

 

Woda ze zdrojów miejskich jest wodą pitną i pochodzi z tych samych 

źródeł zasilania, z których wprowadzana jest do sieci 

wodociągowej. PWiK w ramach monitoringu operacyjnego wewnętrznej 

kontroli realizuje badania w zakresie mikrobiologicznym  

i fizykochemicznym, regularne przeglądy techniczne oraz sanityzacje 

zdrojów wodnych. Woda ze zdrojów miejskich spełnia wymagania 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). 

 

2. Czy woda z kranów w mieszkaniach jest bezpieczna? 

 

PWiK realizuje program nadzoru nad jakością wody ujmowanej  

i dystrybuowanej do odbiorców, który obejmuje badania wody  

w ramach wewnętrznej kontroli jakości  przeprowadzanej przez 

Akredytowane Laboratorium PWiK oraz przez Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach (PSSE). Każdorazowo po 

wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, 

szczególnie jej pogorszenie, (w szczególności awarii sieci 

wodociągowej, awarii systemu uzdatniania, wymiany sieci, oddania do 

użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych 

opadów, suszy) wdrażane są działania korygujące i zapobiegawcze 

oraz dodatkowe badania jakości wody w porozumieniu z PSSE. 

 

3. Czy została przebadana woda we wszystkich akwenach wodnych 

na terenie miasta Gliwice? Jeśli tak, to jakie są wyniki tych badań? 

 

Woda w akwenach badana jest w ramach kompetencji i nadzoru przez 

PSSE. W obiektach administrowanych przez MZUK tj. kryte pływalnie 

Olimpijczyk, Delfin i Mewa, a także Ośrodek Wypoczynkowym 



 

Czechowice wykonywane są badania jakości wody zgodnie  

z zatwierdzonymi przez PSSE harmonogramami. Wykonawcą w/w 

badań jest certyfikowane laboratorium. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Agnieszka Leszczyńska 

Naczelnik Wydziału  

Nadzoru Właścicielskiego 

(podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym) 
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NA – a/a 

 


