
 

Dofinansowanie na usunięcie azbestu 

Uchwałą Nr XXIV/300/2012 Rady 

Miejskiej w Tarnowskich Górach                

z dnia 30 maja 2012 r. został przyjęty 

„Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy 

Tarnowskie Góry na lata 2012-2032”. 

Dotacje przyznawane są zgodnie                 

z chwałą Nr LXI/609/2014 Rady 

Miejskiej w Tarnowskich Górach                

z dnia 27 sierpnia 2014 r.                       

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu 

gminy na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem                                          

i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry. 

W naszej gminie nabór wniosków ma charakter ciągły, a dotacje udzielane są do 

momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Dotację mogą otrzymać 

osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami, posiadaczami lub 

użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy 

Tarnowskie Góry, na których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających 

azbest. Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów poniesionych na demontaż, transport       

i utylizację lub transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, lecz nie więcej niż 

3 000,00 zł. Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2, 

pok. nr 63.  

Fot. Usuwanie azbestu. Źródło: http://www.tarnowskiegory.pl/articles,article,548,Azbest 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Aktualny stan jakości powietrza w gminie Tarnowskie Góry 

 

 
                         Fot. Ambulans pomiarowy – wyk. Jerzy Cieśliński 

 

Na terenie Tarnowskich Gór działa stacja monitoringu powietrza, która 

zlokalizowana jest przy ul. Litewskiej. Na stacji mierzone są metodą manualną 

takie parametry jak: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, arsen, 

kadm, nikiel i benzo(a)piren w PM10 oraz ołów. Wyniki pomiarów 

prezentowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach. 

 W dniach od 29 listopada do 16 grudnia 2016 r. na terenie dzielnicy 

Osada Jana wykonane zostały przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie badania jakości 

powietrza za pomocą ambulansu pomiarowego. Dobowe stężenia 

zanieczyszczeń powietrza przedstawiają się następująco:  

Maksymalne stężenie 1-godzinne pyłu PM10 osiągnęło 143,9% wartości 

odniesienia. Maksymalne stężenie pyłu w okresie doby stanowiło 284% 

dopuszczalnego poziomu.  
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Maksymalne stężenie godzinne dwutlenku siarki w powietrzu wyniosło 

45,8% poziomu dopuszczalnego, maksymalne dla doby wyniosło 38,2% 

normy.  
Najwyższe stężenie dwutlenku azotu w okresie 1 godziny było na poziomie 

32,4% dopuszczalnego poziomu. Średnie stężenie dwutlenku azotu stanowiło 

61,7% poziomu dopuszczalnego dla roku.  
Stężenie tlenku węgla osiągnęło 13,1% wartości odniesienia dla 1 godziny 

oraz wyniosło 34,2% dopuszczalnego poziomu dla 8 godzin.  
Maksymalne stężenie benzenu osiągnęło 115,3% wartości odniesienia dla               

1 godziny. Średnie stężenie wyniosło 76% dopuszczalnego poziomu. 

Dla lepszego zobrazowania wyników zapylenia powietrza porównano            

je z wynikami ze stacji monitoringu powietrza w Tarnowskich Górach przy 

ul. Litewskiej, położonej ponad 3 km na północny zachód od punktu 

pomiarowego ambulansu.  
 

 

 

 

Za mało miejsca w pojemniku na odpady? 

Jeżeli podczas tej zimy wytworzyłeś więcej odpadów niesegregowanych (np.: popiołu) 

niż mieści się w Twoim czarnym kuble istnieje możliwość zamówienia dodatkowego 

pojemnika. Zgodnie z Uchwałą Nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach         

z dnia 25 marca 2015 r. dla nieruchomości zamieszkałych ustalona została minimalna 

pojemność pojemników na 20 litrów/osoba.  
Zgłoszenie (przykładowe poniżej) można pobrać w Urzędzie Miejskim (Wydział 

Gospodarki Miejskiej, ul. Sienkiewicza 2, parter). Wypełnione należy złożyć w biurze 

podawczym (pokój nr 1). 
 



 
 

Ponadto w ustawie zmieniono wysokość opłaty za usuwanie drzew i krzewów, które wynoszą:  

  dla drzew  - nie więcej niż 500 zł za 1 cm obwodu pnia mierzonego na 130 cm,  

  dla krzewów -  nie więcej niż 200 zł za metr kwadratowy powierzchni gruntu pokrytej 

krzewem.   

Do czasu podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat w danej 

gminie, stosuje się stawki maksymalne, o których mowa wyżej.  

Zmianie uległy również przepisy w zakresie naliczania opłat za usuwanie  drzew lub 

krzewów. Po zmianie nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony                

na wys. 130 cm nie przekracza: 

 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego                  

i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;  

 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew  

w celu przywrócenie gruntów do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym                

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach 

zabudowy (WZ) i zagospodarowania terenu.  

Z tych samych powodów (przywrócenie gruntów do użytkowania zgodnego z MPZP lub 

decyzji WZ) nie nalicza się opłat za usuwanie krzewu lub krzewów rosnących                     

w skupiskach, pokrywających grunt o pow. do 50m2.  
Podobnie jak w przypadku katalogu wyłączeń stosowania ustawy, rada gminy może określić,                  

że opłat za usunięcie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew                      

lub krzewów.    

Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, które 

weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., nie zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia 

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie 

historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, 

bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod 

ochroną konserwatorską. 

UWAGA! 

Brak obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z zakazów 

określonych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, obowiązujących w  stosunku do roślin,  

zwierząt i grzybów  objętych  ochroną gatunkową, tj. m.in.  niszczenia siedlisk, ostoi, gniazd                     

i innych schronień zwierząt. Wykaz gatunków chronionych zwierząt oraz katalog zakazów 

obowiązujących w stosunku  do poszczególnych gatunków zostały określone w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Na podstawie art. 56 

ust. 1 i 2 cyt. ustawy istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na odstępstwa od przedmiotowych 

zakazów. Według w.w. rozporządzenia w terminie od 1 marca do 15 października zabronione 

jest usuwanie tych drzew, w których stwierdza się występowanie gniazd ptaków i ssaków. 

Usunięcie takich drzew wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych 

ochroną gatunkową.  

 

W razie wątpliwości Wydział Ochrony Środowiska służy pomocą (tel.: 323933691). 

 

 

 

Fot. Drzewo liściaste. Źródło: http:// www.tarnows kiegory.pl/articl es,article,3609,C -  

o_wolno_wyciacaconie? 

 

 

 

 

 
 

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzone ambulansem 

pomiarowym w dzielnicy Osada Jana wykazały dużą korelację z wynikami 

pomiarów prowadzonymi przez WIOŚ w sposób ciągły na stacji 

pomiarowej przy ul. Litewskiej, z tym że wyniki pomiarów prowadzonych 

ambulansem wykazały wyższe średnie wartości dla pyłu zawieszonego. 

Różnica poziomów stężeń wynosząca około 20-30% nie jest jednak 

duża, biorąc pod uwagę okres pomiarów wynoszący 18 dni,                                

a dodatkowo również podczas tego okresu zdarzyły się sytuacje związane                

z wyższymi stężeniami pyłu na stacji przy ul. Litewskiej niż w obszarze 

Osady Jana. Ocena jakości powietrza wykonywana jest na podstawie serii 

rocznych pomiarów, co pozwala na zarejestrowanie szerokiego zakresu 

zmian pogodowych, związanych z kierunkami wiatrów, temperaturą 

powietrza, opadami jak również zmienności czynników związanych                    

z działalnością człowieka (przede wszystkim zróżnicowanie sezonowe 

związane z oddziaływaniem niskiej emisji). 

Wyniki pomiarów prowadzonych ambulansem potwierdziły,                     

że decydujący wpływ na wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10                  

ma emisja z indywidualnych gospodarstw domowych. Wielkości stężeń pyłu 

zawieszonego zawsze będzie nieco zróżnicowana w różnych częściach 

miasta, dlatego miejsce lokalizacji stałych punktów pomiarowych musi być 

miarodajne dla większego obszaru i lokalizacja stacji pomiarowej jakości 

powietrza na ulicy Litewskiej spełnia warunki reprezentatywności. 
Spośród badanych zanieczyszczeń powietrza największą uciążliwość 

stanowił pył zawieszony PM10 oraz okresowo benzen. Róża wiatrów               

dla tych substancji wskazuje, że ich największy napływ odbywał się                         

z kierunków północnych i południowo-wschodnich względem punktu 

pomiarowego. Podobny rozkład napływu zanieczyszczeń dotyczył także 

pozostałych badanych zanieczyszczeń. Jedną z przyczyn zanieczyszczenia 

powietrza była tzw. niska emisja czyli spalanie paliw dla celów grzewczych 

w budynkach indywidualnych. 
 

 
 
Materiał opracowano na podstawie sprawozdania z badań: 

M. Ślężańskiego, WIOŚ Katowice Delegatura w Częstochowie. 

 Pełna treść opracowania dostępna jest pod adresem: 
http://tarnowskiegory.pl/environments,environment,28,Ochrona_powietrza 

 



 

Walczymy z niską emisją 

Od 2015 r. realizowany jest ponownie „Program ograniczenia niskiej emisji  

dla gminy Tarnowskie Góry”. 

Celem Programu jest 

eliminacja możliwości 

spalania   odpadów                       

w źródłach ciepła 

zamontowanych                              

w gospodarstwach 

domowych oraz poprawa 

efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. Program 

realizowany jest ze środków 

WFOŚiGW w Katowicach. 

Łączna kwota udzielonych              

w latach 2015-2016 dotacji 

wyniosła  1 394 841 zł. 

Pozostało do wykorzystania   

w 2017 r. 752 523 zł. Nadal 

rozpatrywane są wnioski złożone przez mieszkańców w 2015 roku,                    

a nowe nie są przyjmowane.    

 

Fot. Smog. Źródło: http://misja-emisja.pl/wp-content/uploads/2014/10/god%C3%B3w-

550x298.jpg 

 

 

                                                                

Wycinka drzew – nowe regulacje 

Z początkiem tego roku weszły w życie istotne zmiany dotyczące wycinki drzew. 

Nie są już potrzebne zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych, pod warunkiem, że usuwane są na cele 

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy 

o lasach rozszerzyła katalog wyłączeń dotyczących stosowania ustawy. Oznacza to 

zniesienie obowiązku uzyskiwania zezwolenia (nie dotyczy użytkowników 

wieczystych, najmu oraz dzierżawy) na: 
a) usuwanie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; 
b) usuwanie krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m

2
; 

c) usuwanie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych 

do użytkowania rolniczego. 

d) usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 

- 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego                 

i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;  

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. Katalog wyłączeń stosowania ustawy 

może zostać poszerzony o inne drzewa lub krzewy, jeżeli rada gminy przyjmie w tej sprawie 

stosowną uchwałę, stanowiącą akt prawa miejscowego.   

W innych wypadkach o zezwolenie nadal trzeba się ubiegać. Warto znać przepisy, by nie 

narazić się na karę!  

 

 

 

Rodzaj 

inwestycji 
2015 r. 2016 r. 

Zabudowa kotła 

gazowego 
16 22 

Zabudowa kotła 

węglowego  
10 26 

Zabudowa 

węzła cieplnego 
4 10 

Zabudowa 

pompy ciepła 
1 0 

Zabudowa kotła 

na biomasę 
0 1 

Łączna ilość 

wymienionych 

kotłów 

31 59 

Ocieplenie 

budynku  
23 45 


