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1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna i cel opracowania 

Podstawą prawną opracowania „Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 

2021” jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 

2016 r. poz. 672z późn. zm.), który nakłada na organ wykonawczy gminy obowiązek sporządze-

nia gminnego programu ochrony środowiska. Jest on sporządzany w celu realizacji polityki 

ochrony środowiska, przy uwzględnieniu celów zawartych w strategiach, programach i doku-

mentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383). Po zaopiniowaniu przez organ wykonawczy 

powiatu, Program uchwalany jest przez radę gminy. 

Ostatni „Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2015 z perspektywą 

na lata 2016-2019” został przyjęty uchwałą Nr XXX/351/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich 

Górach z dnia 26 września 2012 roku. Raporty z wykonania ww. Programu zostały opracowane 

w roku 2014 (obejmował lata 2012-2013) oraz 2016 (obejmował lata 2014-2015). 

Niniejszy Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry przygotowany został na zlece-

nie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Stanowi on podstawowe narzędzie prowadzenia 

polityki ochrony środowiska w gminie, ustala cele i zadania środowiskowe, usystematyzowane 

według priorytetów. Realizacja Programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska przy-

rodniczego oraz efektywnego zarządzania środowiskowego. 

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z następującymi przepisami i dokumentami:  

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska, wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi oraz inne przepisy prawne w swoim zakresie obowiązywania obejmujące 

szeroko rozumianą ochronę środowiska, 

 Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024,  

 Program ochrony środowiska dla powiatu tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą 

do roku 2024. 

1.2. Opis przyjętej metodyki 

Podstawowym źródłem danych na temat aktualnego stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego 

na terenie gminy Tarnowskie Góry były informacje uzyskane od: 

 Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach – część danych dostępnych jest na stronie 

www.tarnowskiegory.pl  

 Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach – część danych dostępna jest na stronie 

www.powiat.tarnogorski.pl  

 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – część danych dostępnych jest na 

stronie http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/ 

 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu– część danych dostępnych jest 

na stronie http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/ 

 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - część danych dostępnych jest na stronie 

http://katowice.rdos.gov.pl/  

 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – część danych dostępnych jest na stronie interne-

towej http://natura2000.gdos.gov.pl/  

 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach – część danych dostęp-

nych jest na stronie http://www.katowice.pios.gov.pl 

 Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach – część danych dostęp-

nych jest na stronie http://www.szmiuw.pl 

 Głównego Urzędu Statystycznego – część danych dostępnych jest na stronie 

http://katowice.stat.gov.pl/ 
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 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach – część danych dostęp-

nych jest na stronie http://www.slaskie.pl/ 

 Nadleśnictwa Brynek – część danych dostępnych jest na stronie 

http://www.brynek.katowice.lasy.gov.pl/  

 Nadleśnictwa Świerklaniec – część danych dostępnych jest na stronie: 

http://www.swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl/ 

 organizacji społecznych (stowarzyszenie trasy rowerowe). 

W opisie środowiska i sytuacji gminy Tarnowskie Góry posiłkowano się również następującymi 

opracowaniami i dokumentami:  

 Program ochrony środowiska dla powiatu tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą 

do roku 2024, 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszarze całej 

gminy Tarnowskie Góry, edycja 2014, 

 publikacja „Tarnowskie Góry. Podziemia”, 2010 rok,  

 publikacja „Tarnowskie Góry. Przyroda”, 2007 rok, 

 Aktualizacja waloryzacji przyrodniczej miasta Tarnowskie Góry, 2012 rok. 

W celu wyznaczenia priorytetów ekologicznych oraz celów i kierunków działań dla gminy prze-

prowadzono analizę dokumentów programowych opracowanych dla całego kraju, jak i samej 

gminy: 

 Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem    

perspektywy do 2024 roku,  

 Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”, 

 Strategii ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030, 

 Programu ochrony środowiska dla powiatu tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą 

do roku 2024, 

 Strategii rozwoju powiatu tarnogórskiego do roku 2022, 

 Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowskie Góry na lata 2016 – 2026, 

 Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022, 

 Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry, 

 Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 

Tarnowskie Góry na lata 2015 – 2030, 

 Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnowskie Góry – aktualizacja. 

Powyższe dokumenty zostały przeanalizowane pod kątem każdego z podrozdziałów niniejszego 

dokumentu, jednak w poszczególnych podrozdziałach wskazane są tylko te, w których znalazły 

się treści dotyczące opisywanych kwestii. W poszczególnych podrozdziałach pominięto również 

dokumenty powtarzające te same cele czy zadania, w takich wypadkach uwzględniono tylko 

dokumenty najwyższego rzędu. 
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2. Streszczenie 

Opracowanie Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672). Program ochrony środowiska 

gminy Tarnowskie Góry jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koor-

dynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze 

środków będących w dyspozycji Gminy. Program oparty jest na wielu strategiach, programach, 

politykach, na podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju. 

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano istniejący stan środowiska obszaru gminy w zakre-

sie takich obszarów interwencji jak: klimat i powietrze, klimat akustyczny, pole elektromagne-

tyczne, zasoby i jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospo-

darka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagadnienia hory-

zontalne: adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyj-

ne oraz monitoring środowiska. Analizy tej dokonano na podstawie materiałów literaturowych, 

danych dostępnych na stronach internetowych oraz informacji uzyskanych od poszczególnych 

jednostek (RZGW Gliwice, RZGW Wrocław, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Ka-

towicach Nadleśnictwo Brynek i Świerklaniec, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Katowicach itp.). Program zawiera analizę SWOT – słabych i mocnych stron oraz szans i zagro-

żeń gminy oraz efekty realizacji poprzedniego programu ochrony środowiska. Przedstawia rów-

nież propozycje zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środo-

wiska z terenu gminy, ze wskazaniem rozwiązań dla tych proponowanych działań. 

 Gminę Tarnowskie Góry obsługuje sieć wodociągowa o łącznej długości 201,2 km, zgodnie 

z danymi GUS, stan na 2014 rok. Do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

doprowadzonych jest łącznie 10 051 sztuk przyłączy. Z sieci wodociągowej korzysta około 

98,7% mieszkańców.  

 Według danych GUS siecią kanalizacyjną objętych jest 83,4% mieszkańców Tarnowskich 

Gór. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 196,8 km, a liczba połączeń prowadzą-

cych do budynków mieszkalnych i zbiorowego mieszkania wynosi 6 960 sztuk.  

 Łączna długość sieci gazowej wraz z przyłączami na terenie gminy ma długość 380,739 km. 

Ogólne zużycie gazu w 2014 roku na terenie miasta wyniosło 6 453,4 tys. m
3
. Aktualnie z 

sieci gazowej korzysta 45 079 osób na terenie gminy, co stanowi 74% ogółu mieszkańców.  

 Najcenniejsze walory przyrodnicze gminy objęte zostały ochroną prawną. Na terenie gminy 

Tarnowskie Góry znajduje się rezerwat przyrody Segiet, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Park w Reptach i dolina rzeki Dramy”, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Doły Piekar-

skie”, Obszar Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH 24003, dla którego zo-

stał ustanowiony plan zadań ochronnych w 2014 roku oraz 111 pomników przyrody. Na te-

renie gminy występują liczne gatunki flory i fauny, które są objęte ochroną gatunkową, 

m.in. nocek duży (Myotis myotis) umieszczony w załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG oraz żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

umieszczone w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

 Powierzchnia lasów i gruntów leśnych położonych na terenie gminy wynosi 3 151 ha. Lesi-

stość gminy wynosi około 39%. Większość obszarów leśnych zlokalizowanych w Tarnow-

skich Górach należy do Skarbu Państwa i podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Katowicach – Nadleśnictwo Brynek i Świerklaniec.  

 Na terenie gminy Tarnowskie Góry występują stosunkowo bogate złoża kopalin pospoli-

tych: surowce ilaste ceramiki budowlanej, piaski podsadzkowe oraz dolomity, kamienie 

drogowe i budowlane, a także złoża rud cynku i ołowiu.  
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 Głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy jest tzw. 

emisja niska, związana ze stosowaniem paliw o niskiej jakości w paleniskach domowych 

oraz z działalnością małych zakładów, nie podlegających obowiązkowi posiadania pozwo-

lenia na emisję do powietrza gazów i pyłów. W strefie śląskiej, do której należy gmina Tar-

nowskie Góry, wystąpiły przekroczenia stężenia dla: pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 i 

benzo(a)pirenu.  

 Głównymi ciekami na terenie gminy są Stoła i Drama. Charakteryzują się one wysokim za-

nieczyszczeniem. Główny wpływ na ten stan rzeczy mają zanieczyszczenia fizykochemicz-

ne, a w cieku Stoła również stan chemiczny. We wszystkich punktach pomiarowych na koń-

cową klasyfikację wpływ miały przede wszystkim związki biogenne oraz różnego rodzaju 

formy azotu (azot azotanowy, azot Kjeldahla). Na zły stan wód Stoły duży wpływ mają 

przekroczone wartości substancji szczególnie szkodliwych, takich jak: cynk, tal, kadm, 

ołów.  

 Wody podziemne na terenie Tarnowskich Gór charakteryzują się średnim i złym stanem 

jakościowym. Wskaźnikami decydującymi o stanie jakości wód w poszczególnych latach 

były azotany, amoniak, wapń, tlenki. Istotnym problemem wód podziemnych na terenie 

Tarnowskich Gór jest obecność trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER). 

 Głównymi czynnikami mającymi wpływ na poziom hałasu komunikacyjnego są: natężenie 

ruchu i udział transportu ciężkiego w strumieniu wszystkich pojazdów, stan techniczny po-

jazdów, rodzaj nawierzchni dróg oraz organizacja ruchu drogowego. Przez teren gminy 

przebiegają drogi: krajowe nr 11 i 78, wojewódzka nr 908, węzeł kolejowy oraz zlokalizo-

wana jest jedna z największych w kraju stacji rozrządowych.  

 Ostatnie pomiary poziomów PEM prowadzone były w roku 2015 w 2 punktach na terenie 

gminy Tarnowskie Góry: przy ulicy 9-go Maja oraz Kamiennej. Nie stwierdzono przekro-

czenia dopuszczalnej wartości poziomu pól elektromagnetycznych.   

 Ścieki gospodarcze i bytowe oraz technologiczne z obszaru gminy Tarnowskie Góry 

oczyszczane są w trzech oczyszczalniach ścieków: „Centralnej”, „Repty” oraz „Leśnej”. W 

gminie występuje około 100 % udział ścieków oczyszczanych biologicznie z podwyższo-

nym usuwaniem biogenów w stosunku do całkowitej ilości ścieków oczyszczanych. Od-

biornikami oczyszczonych ścieków odprowadzanych z tych oczyszczalni są: Stoła i Potok 

Starotarnowicki.  

 Obszar Tarnowskich Gór charakteryzuje się dużą różnorodnością glebową. Na terenie Gmi-

ny przeważają gleby bielicowe (V i VI klasa bonitacyjna), gleby brunatne (III klasa), rędzi-

ny (III i IV klasa) oraz gleby bagienne i pobagienne. 

 Na terenie gminy Tarnowskie Góry zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunal-

nych: składowisko odpadów komunalnych przy ul. Laryszowskiej (4 lipca 2016 r. Marsza-

łek Województwa Śląskiego wydał decyzję wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska) 

oraz nieczynne od 1997 roku zrekultywowane składowisko przy ul. Opolskiej. Na terenie 

gminy znajduje się również składowisko odpadów niebezpiecznych Zakładów Chemicznych 

„Tarnowskie Góry”. Ilość odpadów do unieszkodliwienia oszacowana została na 1,5 mln 

m
3
, tj. około 2,5 mln ton, a powierzchnię wymagającą rekultywacji określono na 56 ha. W 

2014 roku odebrano łącznie 14.600,41 Mg odpadów komunalnych, jeden mieszkaniec wy-

tworzył w ciągu roku 239,4 kg odpadów. Na bieżąco usuwane są również dzikie wysypiska 

śmieci z terenu Gminy, w 2015 roku usunięto ich 132, o łącznej masie odpadów 180,83 to-

ny. 

 Istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie gminy odgrywają m.in.: Urząd 

Miejski w Tarnowskich Górach – zwłaszcza Wydział Ochrony Środowiska, Starostwo Po-
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wiatowe, jednostki oświatowe: przedszkola i szkoły, Nadleśnictwa, Przedsiębiorstwo Wo-

dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ochotnicza Straż Pożarna oraz podmioty realizujące za-

dania zawarte w Programie Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry. 

„Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021” jest wykonany zgodnie z 

„Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środo-

wiska” z dnia 2 września 2015 roku oraz stworzony w oparciu o cele zawarte w dokumentach stra-

tegicznych Unii Europejskiej, kraju i województwa, a także planów i programów na szczeblu 

powiatowym i gminnym. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych wyższego 

szczebla oraz z opracowań gminnych posłużyły do wyznaczenia celów i kierunków ochrony 

środowiska niniejszego Programu, który jest z nimi kompatybilny. Dla poszczególnych obsza-

rów interwencji zostały wyznaczone cele średniookresowe w ramach Programu ochrony środo-

wiska gminy Tarnowskie Góry: 

Klimat i powietrze:  

 Poprawa stanu jakości powietrza  

Klimat akustyczny:  

 Zapewnienie mieszkańcom dobrego klimatu akustycznego  

Pole elektromagnetyczne:  

 Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka 

i środowisko 

Zasoby i jakość wód:  

 Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych  

Gleby:  

 Racjonalne użytkowanie gruntów oraz rekultywacja terenów poprzemysłowych 

Gospodarka odpadami:  

 Racjonalna gospodarka odpadami  

Zasoby przyrodnicze:  

 Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych  

Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska:  

 Ochrona przed skutkami poważnych awarii  

Działania edukacyjne:  

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

W celu realizacji przedstawionych celów z poszczególnych obszarów interwencji uwzględniono 

zadania przeznaczone do realizacji do roku 2021, wskazując opis przedsięwzięcia, okres realiza-

cji, jednostkę realizującą, prognozowane nakłady finansowe oraz źródło finansowania. Realiza-

cja Programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez władze samorządowe instrumen-

tów prawnych, ekonomiczno-finansowych i społecznych. Wdrażanie Programu ochrony środo-

wiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 

 określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,  

 określenia stopnia realizacji przyjętych celów,  

 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,  

 analizy przyczyn tych rozbieżności.  

Wyznaczono wskaźniki monitoringu  realizacji Programu ochrony środowiska, dzięki którym w 

kolejnych latach możliwe będzie określenie kierunku zmian zachodzących w środowisku. Wyni-

ki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji Programu ochrony środowiska. 
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3. Ogólna charakterystyka Gminy Tarnowskie Góry  

3.1. Położenie, powierzchnia, ludność 

Gmina Tarnowskie Góry jest gminą miejską, położona jest w środkowej części województwa 

śląskiego, w powiecie tarnogórskim i graniczy: 

 od północy z Gminą Kalety, Miasteczko Śląskie i Tworóg, 

 od wschodu z Gminą Świerklaniec i Radzionków, 

 od południa z Gminą Bytom, 

 od zachodu z Gminą Zbrosławice i Tworóg. 

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Tarnowskie Góry na tle powiatu tarnogórskiego i województwa śląskiego 

 
Źródło: „Województwo Śląskie”, Dulias, Hibszer 

Gmina Tarnowskie Góry zajmuje powierzchnię około 84 km
2 

(8372 ha), co stanowi 13% po-

wierzchni powiatu tarnogórskiego, 0,68% powierzchni województwa śląskiego oraz 0,03% po-

wierzchni kraju (stan na 31.12.2014r.). Przy czym: 

 użytki rolne stanowią 2 737 ha tj. 32,7% powierzchni gminy, 

 lasy 3 151 ha, tj. 37,6% powierzchni gminy, 

 tereny mieszkaniowe 699 ha tj. 8,3% powierzchni gminy, 

 drogi 367 ha, tj. 4,4% powierzchni gminy, 

 koleje 216 ha, tj. 2,6% powierzchni gminy. 
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Tarnowskie Góry są gminą miejską o charakterze przemysłowym. W jej granicach administra-

cyjnych znajduje się 11 dzielnic: Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne, Lasowice, Opatowice, 

Pniowiec, Repty Śląskie, Rybna, Sowice, Stare Tarnowice, Strzybnica, Śródmieście – Centrum, 

Osada Jana.  

Rysunek 2 Podział gminy Tarnowskie Góry na dzielnice 

 
Źródło: www.wikipedia.pl 

Tarnowskie Góry są gminą o bogatej historii i wielowiekowej tradycji górniczej. Pomimo funk-

cjonującego od średniowiecza przemysłu i osadnictwa zachowało się do dzisiaj wiele cennych 

elementów przyrodniczych flory, fauny i krajobrazu. Walory przyrodniczo- historyczne spowo-

dowały, że rozwój gminy zmierza w kierunku osadniczo - mieszkaniowym.  

Przez gminę przebiega kilka ważnych tras komunikacyjnych: 

 droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom, 

 droga krajowa nr 78 relacji Chałupki – Jędrzejów, 

 droga wojewódzka nr 908 relacji Częstochowa – Tarnowskie Góry. 

Gmina Tarnowskie Góry leży również na szlaku magistrali węglowej (Gdynia – Chorzów Bato-

ry), na szlaku kolejowym relacji Katowice – Lubliniec, szlaku kolejowym relacji Opole - Tar-

nowskie Góry. 

Lokalizację gminy na mapie topograficznej przedstawia Załącznik nr 2. 
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Gminę zamieszkuje 59.451 mieszkańców (stan na 31.12.2015r.), z czego 51,9% stanowią kobie-

ty. Średnie zagęszczenie gminy to 708 mieszkańców na km
2
. 

Rysunek 3 Piramida wieku mieszkańców Tarnowskich Gór 

 
Źródło: GUS www.polskawliczbach.pl, stan na dzień 31.12.2014 r. 

Geograficznie gmina położona jest na pograniczu dwóch prowincji fizyczno - geograficznych. 

Północna część gminy znajduje się w granicach Niżu Środkowopolskiego (31), należy do pod-

prowincji Niziny Środkowopolskie (318), leży w makroregionie Nizina Śląska (318.5) w mezo-

regionie Równina Opolska (318.57). Południowa część gminy znajduje się natomiast w prowin-

cji Wyżyny Polskie (34), w podprowincji Wyżyny Śląsko - Krakowskie (341), w makroregionie 

Wyżyna Śląska (341.1), w mezoregionie Garb Tarnogórski (341.12). 

Garb Tarnogórski zbudowany jest z wapienia muszlowego (środkowy trias), składającego się z 

kilku członów oddzielonych od siebie dolinami i kotlinami rzek. Mezoregion ma 1 010 km
2
 po-

wierzchni i wznosi się na wysokość 340 - 380 m n.p.m., a najwyższy punkt pod Twardowicami 

sięga 398 m n.p.m. Wyróżnia się następujące jego człony, poczynając od zachodu: Garb Lary-

szowski, Płaskowyż Tarnowicki, oddzielony kotliną Józefki w przełomie Brynicy od najwyższe-

go Płaskowyżu Twardowickiego, a ten z kolei przełom Czarnej Przemszy odgranicza od Garbu 

Ząbkowickiego. Ścisły teren gminy znajduje się w granicach Płaskowyżu Tarnowickiego. 

Równina Opolska wznosi się na wysokość 250 - 300 m n.p.m.. Powierzchnia terenu zbudowana 

jest przez zwydmione piaski, porośnięte przez Bory Stobrawskie. Mezoregion ma 2 600 km
2
 

powierzchni. Przez jego środek przepływa Mała Panew. 

Rysunek 4 Lokalizacja gminy Tarnowskie Góry na tle jednostek fizyczno- geograficznych Polski 

 
Źródło: „Geografia regionalna Polski”, Kondracki 
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3.2. Rzeźba i krajobraz terenu  

Główny wpływ na rzeźbę terenu gminy miało zlodowacenie środkowopolskie (stadiał maksy-

malny). Rzeźba terenu gminy powstała w wyniku podniesienia części strefy hercyńskiej i plat-

formy wschodnioeuropejskiej pokrytych osadami mezozoicznymi, tworzą ją płyty i monokliny 

zbudowane ze skał osadowych mezozoicznych – objęte zróżnicowanymi ruchami podnoszącymi 

w neogenie i czwartorzędzie. W północnej części gminy występują niskie działy wyżynne na 

skałkach najmniej odpornych z pokrywą plejstoceńską, w południowej natomiast średnie pła-

skowyże i garby bez pokrywy plejstoceńskiej. Wyspowo w południowej części gminy pojawiają 

się formy organogeniczne holoceńskie w postaci delt wstecznych. 

Rysunek 5 Pochodzenie rzeźby gminy Tarnowskie Góry 

 

1 – niskie działy wyżynne na skałkach 

najmniej odpornych z pokrywą plejsto-

ceńską, 

2 – średnie płaskowyże i garby bez pokry-

wy plejstoceńskiej, 

3 – delty wsteczne, 

Źródło: „Geografia regionalna Polski”, Rychling, Ostaszewska 

Ukształtowanie powierzchni Tarnowskich Gór jest dość zróżnicowane. W ukształtowaniu i kra-

jobrazie gminy wyraźnie wyróżniają się dwie odmienne części - północna, o płaskiej powierzch-

ni, porośnięta lasami i południowa pagórkowata z licznymi polami. Najwyższymi wzniesieniami 

są Sucha Góra (352 m npm) i Srebrna Góra (347 m npm), a najniżej położone są Dolina Stoły 

(254 m npm) i jej dopływ Graniczna Woda (255 m npm).  

Krajobraz rejonu tarnogórskiego jest w dużej mierze związany z budową geologiczną. Dominują 

tutaj dwie grupy skał - pierwsza to piaskowce, wapienie i dolomity, a druga - luźne piaski prze-

mieszane ze żwirami i glinami. Przez południowo-wschodni kraniec gminy przebiega dział wod-

ny oddzielający dorzecza Wisły i Odry. Północną część gminy zajmują rozległe tereny leśne, 

sosnowe i świerkowe, stanowiące fragment Lasów Lubliniecko -Świerklanieckich. Część połu-

dniowa natomiast to ciepłolubne łąki i lasy bukowe. 

Zgodnie z typologią krajobrazu teren gminy charakteryzuje się występowaniem dwóch klas kra-

jobrazu: 

 w północnej części gminy występują krajobrazy nizin, z rodzaju peryglacjalne, z gatunku kra-

jobrazy równinne i faliste. Charakteryzują się występowaniem gleb rdzawych i bielicowych. 

Lasy reprezentowane są przez bory mieszane lub grądy, 

 w południowej części gminy występują krajobrazy wyżyn i niskich gór, z rodzaju węglanowe 

i gipsowe – erozyjne, z gatunku zwartych masywów ze skałami. Powierzchnie masywów po-

kryte są zwietrzeliną i zniszczonymi osadami lodowcowymi (piaskami, glinami, czasem les-

sem), na których wytworzyły się gleby brunatne i płowe. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAba_terenu
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Rysunek 6 Krajobraz gminy Tarnowskie Góry 

 

1 –  równinne i faliste, 

2 –  zwarte masywy ze 

skałami, 

Źródło: „Geografia regionalna Polski”, Rychling, Ostaszewska 

3.3. Klimat obszaru gminy 

Zgodnie z klasyfikacją klimatów wg Köppena-Geigera gmina Tarnowskie Góry charakteryzuje 

się klimatem określanym jako Dfb (wilgotny kontynentalny z łagodnym latem, opady cały rok).  

 średnia roczna temperatura powietrza wynosi  8.2 °C, 

 średnioroczne opady to 671 mm, 

 najsuchszym miesiącem jest luty (32 mm opadów),  

 najwięcej opadów pojawia się w lipcu (93 mm), 

 najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatura 18,3°C),  

 najzimniejszym miesiącem jest styczeń (średnia temperatura -3,3°C), 

 średnia roczna amplituda temperatur wynosi 21,6°C. 

Rysunek 7 Wykres klimatyczny gminy Tarnowskie Góry 

 
Źródło: http://pl.climate-data.org/location/577/ 



Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 

 15 

Rysunek 8 Wykres obrazujący liczbę słonecznych godzin w ciągu dnia 

 
Źródło: http://pogoda.wp.pl/cid,43837,miasto,Tarnowskie-Gory,klimat.html?ticaid=116eb2 

W rejonie gminy Tarnowskie Góry przeważają wiatry z kierunków północno – zachodnich i po-

łudniowo - zachodnich – średni roczny rozkład wiatru wynosi po 18%, a także z kierunku za-

chodniego (11%). Dość często pojawiają się cisze atmosferyczne – średni roczny rozkład wiatru 

wynosi 15%. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3 m/s, średnia prędkość wiatru w styczniu 

wynosi 4 m/s, w kwietniu, lipcu i październiku 3 m/s. Średnia roczna częstość prędkości wiatru 

w przedziale 4-9 m/s wynosi 30%, a powyżej 10 m/s 2%.  

Położenie gminy na północ od przemysłowej części aglomeracji Górnośląskiego Okręgu Prze-

mysłowego sprawia, że przy dominującym układzie wiatrów, wpływy przemysłu na stan czysto-

ści powietrza nie są tak silne, jak w innych częściach aglomeracji.  
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4. Ocena stanu środowiska 

4.1. Powietrze 

Zmiany stanu powietrza monitorowane są w ramach państwowego monitoringu środowiska, 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W Polsce dokonuje się oceny jakości po-

wietrza w każdej strefie na obszarze danego województwa.  

Na terenie województwa śląskiego wyznaczono 5 stref :  

 Miasto Częstochowa (kod strefy:PL2404);  

 Miasto Bielsko Biała (kod strefy:PL2403);  

 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska (kod strefy:PL2402);  

 Aglomeracja Górnośląska (kod strefy:PL2402);  

 Strefa śląska(kod strefy:PL2405).  

Gmina Tarnowskie Góry mieści się w strefie śląskiej. 

Rysunek 9 Podział województwa śląskiego na strefy pod względem pomiarów jakości  powietrza 

 
Źródło: „Program ochrony powietrza dla terenów województwa śląskiego…”, 2014 

W ocenach prowadzonych pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdro-

wia ludzi uwzględnia się: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), 

benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10 i PM2,5, metale ciężkie: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd) i 

nikiel (Ni) w pyle PM10 oraz benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10. 

Oceny dokonywane pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmują: 

dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu NOx i ozon (O3).  
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Na terenie Tarnowskich Gór działa jedna stacja monitoringu powietrza. Jest zlokalizowana 

wśród budynków wolnostojących przy ul. Litewskiej. Na stacji mierzone są metodą manualną 

takie parametry jak:  

 pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, 

 arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren w PM10, 

 ołów. 

Największym problemem dla jakości powietrza w Polsce jest ponadnormatywne stężenie pyłu 

zawieszonego (PM10 i PM2,5), który powoduje choroby płuc i układu krążenia oraz ben-

zo(a)pirenu, który jest związkiem rakotwórczym.  

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są: 

 tzw. niska emisja, 

 źródła energetyczne i przemysłowe,  

 komunikacyjne źródła zanieczyszczeń,  

 emisja niezorganizowana,  

 emisja transgraniczna.  

Większość z powyższych źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego występuje na tere-

nie gminy Tarnowskie Góry w zróżnicowanym zakresie. Główną przyczyną nienajlepszej jako-

ści powietrza (zwłaszcza w sezonie grzewczym) jest emisja z indywidualnego ogrzewania bu-

dynków mieszkalnych. Szkodliwość emisji spowodowana jest głównie spalaniem paliw złej ja-

kości, lecz w bardzo wielu przypadkach w starych paleniskach, o słabych parametrach energe-

tycznych. Każdego roku w okresie sezonu grzewczego, trwającego od września do kwietnia, 

stacje monitoringowe jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 

Katowicach wykazują przekraczanie dopuszczalnych norm dla ww. parametrów. Liczba dni z 

przekroczoną normą dobową dla pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m
3
) wynosiła w 2014 roku w 

obszarach zabudowy mieszkaniowej od 53 do 144 dni. 

Jak widać na poniższym wykresie średnie roczne stężenie poziomu pyłu zawieszonego PM10 

na przestrzeni ostatnich lat zwiększyło się (od 40 µg/m
3
 w 2011 roku do 44 µg/m

3
 w 2014 roku), 

natomiast w 2015 roku zmniejszyło się o 6 µg/m
3
 i obecnie nie przekracza poziomu dopuszczal-

nego. 

Rysunek 10 Wartości średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w μg/m
3
 na stanowisku 

pomiarowym w Tarnowskich Górach w latach 2010-2015 
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Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r.  

Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 na stanowisku pomiarowym w Tarnowskich 

Górach przekracza poziom dopuszczalny o 4 µg/m
3
,
  
jednak w roku 2015 zmalało o 15% w po-

Poziom dopuszczalny 
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równaniu z rokiem 2014. Stacja pomiarowa w Tarnowskich Górach odnotowała najwyższe w 

strefie śląskiej, bo o 170% wyższe stężenie pyłów PM2,5 w sezonie zimowym niż w sezonie 

letnim. 

Rysunek 11 Stężenie średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 w sezonie zimowym i letnim w μg/m
3
 na 

stanowisku pomiarowym w Tarnowskich Górach w roku 2015 

 
Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r.  

Docelowy poziom stężenia benzo(a)pirenu od lat jest przekroczony. Jednak można zauważyć 

systematyczny spadek jego stężenia. 

Rysunek 12 Stężenia średnie roczne benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w sezonie zimowym i 

letnim w ng/m
3
 na stanowisku pomiarowym w Tarnowskich Górach w latach 2010-2015 

 
 Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu 

w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bli-

skość głównej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z po-

wierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, 

występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w 

związku z małą prędkością wiatru. 

Poziom dopuszczalny 

Poziom dopuszczalny 
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Średnie roczne stężenie arsenu nie przekracza poziomu dopuszczalnego, jednak w roku 2014 

wzrosło o 1 ng/m
3
 (tj. 55,6%) w porównaniu z rokiem 2013, a w roku 2015 o kolejne 0,2 ng/m

3
 

na stanowisku w Tarnowskich Górach. 

Rysunek 13 Wyniki średnich rocznych stężeń arsenu w pyle zawieszonym PM10 w ng/m
3
 na stanowisku 

pomiarowym w Tarnowskich Górach w latach 2010-2015  

 
Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r. 

Średnie roczne stężenie kadmu nie przekraczało poziomu dopuszczalnego, jednak w roku 2014 

wzrosło o 0,4 ng/m
3
 (tj. 17,4%) w porównaniu z rokiem 2013, ale w roku 2015 zmalało o 1,6 (tj. 

59,3%) na stanowisku pomiarowym w Tarnowskich Górach. 

Rysunek 14 Wyniki średnich rocznych stężeń kadmu w pyle zawieszonym PM10 w ng/m
3
 na stanowisku 

pomiarowym w Tarnowskich Górach w latach 2010-2015   

 
Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r. 

Średnie roczne stężenie niklu nie przekraczało poziomu dopuszczalnego, jednak w roku 2013 

wzrosło o 0,6 ng/m
3
 (tj. 40%) w porównaniu z rokiem 2012, natomiast w roku 2015 odnotowano 

spadek stężenia niklu w pyle zawieszonym PM10 o 1 ng/m
3
 (tj. 47,6%) w porównaniu z rokiem 

2013 na stanowisku pomiarowym w Tarnowskich Górach. 

Poziom dopuszczalny 

Poziom dopuszczalny 
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Rysunek 15 Wyniki średnich rocznych stężeń niklu w pyle zawieszonym PM10 w ng/m
3
 na stanowisku 

pomiarowym w Tarnowskich Górach w latach 2010-2015  

 
Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r. 

Średnie roczne stężenie ołowiu nie przekracza poziomu dopuszczalnego, jednak w roku 2013 

wzrosło o 0,01 µg/m
3
 (tj. 40%) w porównaniu z rokiem 2012 na stanowisku pomiarowym w 

Tarnowskich Górach. W roku 2015 odnotowano spadek średniego rocznego stężenia ołowiu w 

pyle zawieszonym PM10 na stanowisku pomiarowym w Tarnowskich Górach o 0,02 µg/m
3
 (tj. 

33%). 

Rysunek 16 Wyniki średnich rocznych stężeń ołowiu w µg/m
3
 na stanowisku pomiarowym w Tarnowskich 

Górach w latach 2010-2015 

 
Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r. 

Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyż-

szych stężeń na obszarze każdej strefy. Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z ko-

niecznością podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub utrzymania 

jego jakości na niezmienionym dobrym poziomie. 

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas: 

 klasa A – poziom stężeń nie przekracza poziomów dopuszczalnych/docelowych, poziomów 

celów długoterminowych; 

Poziom dopuszczalny 

Poziom dopuszczalny 
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 klasa C – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową powiększoną o margi-

nes tolerancji, 

 klasa C1 – poziom stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 przekracza poziom dopuszczalny 

20 µg/m
3
 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku, 

 Klasa D1 – jeżeli stężenie ozonu w powietrzu nie przekracza poziomu celu długotermino-

wego, 

 Klasa D2 – jeżeli stężenie ozonu w powietrzu przekracza poziom celu długoterminowe go. 

Wyniki pomiarów badanych substancji w latach 2012-2015 w strefie śląskiej kształtowały się w 

zakresie podanym w tabelach poniżej. 

Tabela 1 Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony  zdrowia 

dla poszczególnych zanieczyszczeń 
Zanieczyszczenia NO2 SO2 PM10 PM2,5 O3 CO C6H6 As B(α)P Cd Ni Pb 

Rok 2012 

Klasa strefy A C C C C A A A C A A A 

Rok 2013 

Klasa strefy A A C C C A A A C A A A 

Rok 2014 

Klasa strefy A A C C C A A A C A A A 

Rok 2015 

Klasa strefy A A C C1 C A A A C A A A 
Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r. 

Jak widać w powyższych tabelach dla większości badanych zanieczyszczeń w strefie, do której 

należy gmina Tarnowskie Góry, nie odnotowano przekroczeń i stwierdzono dla nich klasę wyni-

kową „A”. Jedynie dla pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5), ozonu oraz benzo(α)pirenu stwier-

dzono niższą klasę wynikową – „C”. W 2012 roku również pod względem SO2, strefa śląska 

zaliczona były do klasy „C”, stan ten poprawił się jednak w 2013 roku. W 2015 roku poprawiła 

się również sytuacja strefy śląskiej pod względem pyłu zawieszonego PM10 (z klasy C do klasy 

A). W związku z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych tych substancji, na podstawie art. 

91 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) Marszałek Województwa Śląskiego opracował program 

ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w tym dla strefy śląskiej. Program ma na 

celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów wskazanych substancji w powietrzu oraz pułapu 

stężenia ekspozycji. 

Pod względem ochrony roślin sytuacja w strefie śląskiej również się nie pogorszyła, jednak na-

dal przekroczone są wartości dopuszczalne dla celu długoterminowego dla ozonu. W roku 2013 

polepszyła się sytuacja pod względem ozonu - poziom docelowy (z klasy C do A), niestety w 

roku 2015 znów nastąpił spadek do klasy C. 

Tabela 2 Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

dla poszczególnych zanieczyszczeń 
Zanieczyszczenia SO2 NO2 O3 

Rok 2012 

Klasa strefy A A C/D2 

Rok 2013 

Klasa strefy A A A/D2 

Rok 2014 

Klasa strefy A A A/D2 

Rok 2015 

Klasa strefy A A C/D2 
Źródło: ”Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2015”, WIOŚ Katowice 2016 r. 

Na terenie gminy Tarnowskie Góry przy ul. Powstańców Warszawskich 83 zlokalizowany jest 

punkt monitoringu powietrza, gdzie badana jest zawartość metali w pyle, takich jak: arsen, 

kadm, ołów, cynk, tal oraz opad pyłu ogółem, w ramach kontynuacji projektu pn.: „Właściwe 
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zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarno-

górskiego”. 

Jak wynika z poniższego wykresu poziomy badanych substancji nie przekraczają wartości odnie-

sienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). 

Rysunek 17 Opad pyłu w punkcie monitoringu przy ul. Powstańców Warszawskich 83 w Tarnowskich 

Górach, w latach 2012-2015 

 
Źródło: http://www.ekologia.tarnogorski.pl 

Ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza jest zależna od ilości spalanego paliwa. To z kolei 

jest uzależnione od ilości ciepła potrzebnego do osiągnięcia wymaganej temperatury w pomiesz-

czeniach. Zapotrzebowanie ciepła ma ścisły związek z temperaturą zewnętrzną oraz izolacyjno-

ścią ścian zewnętrznych i okien. Im mniejsza ilość zużywanych paliw, tym mniejsze generowa-

nie zanieczyszczeń do powietrza. 

Zaopatrzenie gminy w energię cieplną oparte jest w części o sieć ciepłowniczą, a w pozostałych 

przypadkach o zróżnicowane lokalne, indywidualne źródła ciepła (węglowe, na biomasę, olejo-

we, gazowe i elektryczne).  

System ciepłowniczy  

Dwoma dużymi dostawcami energii cieplnej na terenie Gminy są:  

 Veolia Płudnie Sp. z o.o., 

 IDEA 98 Spółka z o.o. Zakład energetyki cieplnej Tarnowskie Góry.  

Siecią ciepłowniczą Veolia Południe Sp. z o.o. (w roku 2015 liczącą sobie około 51,88 km dłu-

gości) objęte są dzielnice Śródmieście - Centrum, Osada Jana, Lasowice i Stare Tarnowice – 

czyli około 65 % powierzchni Gminy. W ciepłowni zainstalowanych jest 5 kotłów: 

 3 kotły WR – 10 o mocy 11,630 MW, 

 2 kotły WR – 25 o mocy 29,07 MW. 

Są to kotły wysokotemperaturowe, z rusztem mechanicznym, opalane węglem kamiennym. 

Maksymalna moc cieplna instalacji to 93,04 MW. Każdy kocioł WR-10 i WR-25 posiada dwu-

stopniową instalację odpylania spalin. Instalacja ta składa się z dwóch połączonych szeregowo 

odpylaczy cyklonowych. Pierwszy stopień stanowi multicyklon przelotowy, drugi to bateria cy-

klonów. Produkcja ciepła w ubiegłych latach wyniosła 528 408,00 GJ w 2014 roku oraz 559 

654,00 GJ w 2015 roku. 

IDEA 98 Spółka z o.o. Zakład energetyki cieplnej Tarnowskie Góry posiada sieć ciepłowniczą o 

długości 4,7 km, która zlokalizowana jest w Tarnowskich Górach, w dzielnicy Strzybnica. Do 

Wartość odniesienia 
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sieci ciepłowniczej podłączonych jest 1 053 gospodarstw domowych. Zakład cieplny posiada 

zainstalowane dwa kotły wodne: 

 kocioł WR-10 o mocy nominalnej 14 MW (wytwarza ciepłą wodę w sezonie grzewczym na 

cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej), 

 kocioł KRM-1 o mocy 0,95 MW (przeznaczony do produkcji ciepłej wody użytkowej poza 

sezonem grzewczym). 

Sieć ciepłownicza wykonana jest w 89,24% w technologii rur preizolowanych, pozostałe 10,78% 

stanowią rury ciepłownicze położone w systemie tradycyjnym w kanałach przechodnich i nie-

przechodnich na terenie byłego Zakładu Zamet S.A. Sieć ciepłownicza jest podzielona na 3 

główne magistrale, które zasilają odbiorców poprzez węzły kompaktowe oraz w sposób bezpo-

średni wysokim parametrem o temperaturze obliczeniowej 130/70°C. 

Tabela 3 Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza w latach 2014-2015 

Rok 

Emisja 

SO2 NOx CO CO2 Pył Sadza BaP 

[kg] [kg] [kg] [Mg] [kg] [kg] [kg] 

2014 16 0529 48 843 38 900 52 867 25 228 45 59 0,24 

2015 169 259 53 395 42 854 53 770 26 728 5 189 0,19 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych od Veolia Południe Sp. z o.o. 

Okres w jakim budynek został wzniesiony ma ogromny wpływ na energochłonność obiektu. Jak 

wynika z danych umieszczonych w poniższej tabeli, największe zużycie energii cieplnej charak-

teryzuje budynki wzniesione w okresie do 1966 roku. Ma to wpływ nie tylko na koszty ogrze-

wania, ale również na stan środowiska. 

Tabela 4 Wskaźnik zużycia energii cieplnej budynków według roku ich budowy 

Budynki budowane w latach 
Wskaźnik zużycia ciepła 

kWh/m
2
rok kWh/m

3
rok 

do 1966 roku 240-350 77-113 

1967-1985 240-280 77-90 

1985-1992 160-200 52-65 

1993-1997 120-160 39-52 

od 1998 roku 90-120 29-38 
Źródło: „Ocena cech energetycznych budynków”, M. Robakiewicz, 2005  

74% budynków w gminie Tarnowskie Góry stanowią budynki w wieku powyżej 25 lat, a 18% 

budynków zostały wybudowane przed 1950 rokiem. 

Lokalne systemy ogrzewania i piece domowe najczęściej nie posiadają urządzeń ochrony powie-

trza. Powodują one pogorszenie stanu środowiska atmosferycznego i są przyczyną występowania 

przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. 

W Tarnowskich Górach w celu ochrony oraz polepszenia stanu powietrza atmosferycznego w 

2005 roku został uchwalony Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnowskie Góry. 

W latach 2006-2009 łącznie zlikwidowano 300 nieefektywnych źródeł ciepła. W ramach realiza-

cji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wykonano takie zabiegi jak: modernizacje kotłowni, 

instalacje kotłów węglowych, gazowych, pomp ciepła. Program został zaktualizowany w listo-

padzie 2015 roku. W latach 2015-2020 w ramach aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji planowane jest wykonanie dociepleń oraz modernizacji kotłów w kolejnych 241 budyn-

kach. 

W rejonie gminy znajduje się jeszcze szereg innych kotłowni zaopatrujących w ciepło zakłady 

przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty usługowe itp., wykorzystujące jako no-

śniki energii gaz ziemny, olej opałowy lub węgiel oraz sporadycznie źródła energii odnawialnej. 

Warto tu podkreślić, że coraz więcej jednostek modernizuje swoje urządzenia produkujące cie-

pło i stosuje ekologiczne paliwa. 

Na obszarze gminy Tarnowskie Góry w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza stale 

rozbudowywana jest istniejąca sieć ciepłownicza tak, aby objąć nią jak największą liczbę miesz-
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kańców gminy. Ponadto w celu obniżenia strat ciepła podczas jego dostarczania do użytkowni-

ków prowadzone są prace modernizacyjne i remontowe systemu ciepłowniczego. W latach 

2014-2015 wybudowano 3,46 km nowej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy, a także zmoder-

nizowano już istniejącą sieć o długości 475 m, wymieniając sieć kanałową na preizolowaną. Za-

budowano 39 węzłów indywidualnych bez wymiany sieci ciepłowniczej (parcelacja stacji gru-

powej SW4). 

System gazowniczy  

Łączna długość sieci gazowej wraz z przyłączami na terenie gminy ma długość 380,739 km (stan 

na 31.XII 2015 r.). W tym: 

 0,58 km stanowi sieć wysokiego ciśnienia z przyłączami, 

 19,985 km stanowi sieć podwyższonego średniego ciśnienia z przyłączami, 

 194,309 km stanowi sieć średniego ciśnienia z przyłączami (4,97 km to sieci obce), 

 165,865 km stanowią sieci niskiego ciśnienia z przyłączami. 

Sieć gazowa w gminie jest w dobrym stanie technicznym i może stanowić źródło dostaw gazu 

dla nowych podmiotów.  

W mieście 16 529 gospodarstw domowych jest odbiorcami gazu, w tym 3 874 pobiera gaz ziem-

ny na cele ogrzewania mieszkania. Liczba czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych wynosi 6 082 sztuk. Ogólne zużycie gazu w 2014 roku na terenie miasta wy-

niosło 6 453,4 tys. m
3
, w tym 4 556,2 tys. m

3
, na ogrzewanie mieszkań (70,6% całego zużycia 

gazu). Aktualnie z sieci gazowej korzysta 45 079 osób na terenie gminy, co stanowi 74% ogółu 

mieszkańców. 

Zaopatrzeniem gminy Tarnowskie Góry w gaz zajmuje się Górnośląska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. w Zabrzu. Gaz dostarczany jest do indywidualnych odbiorców poprzez gazociąg pod-

wyższonego średniego ciśnienia relacji Szobiszowice – Ząbkowice DN 400 CN 1,6 MPa, a na-

stępnie poprzez sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia do indywidualnych odbiorców.  

Przez teren gminy Tarnowskie Góry przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia relacji:  

 Tworóg – Tworzeń nitka I DN 500 PN 6,3 MPa, 

 Tworóg – Tworzeń nitka II DN 500 PN 6,3 MPa, (należące do Operatora Gazociągów Prze-

syłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach).  

Długość czynnej sieci gazowej w Tarnowskich Górach systematycznie rośnie, tak samo jak licz-

ba odbiorców gazu. Zużycie gazu ulega nieznacznym wahaniom, co może być związane z wa-

runkami pogodowymi, bowiem 70% ogólnej ilości zużywane jest na ogrzewanie mieszkań. We-

dług danych PSG Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w latach 2014-2015 wybudowano 7.801 m sieci i 

3.892 m przyłączy, a także rozbudowano 7.285 m gazociągów i 3.663 m przyłączy. 

Komunikacyjne źródła zanieczyszczenia powietrza 

Jednym ze źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest ruch pojazdów. Podczas 

pracy silników samochodowych emitowane są do powietrza zanieczyszczenia takie jak: tlenek 

węgla, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, związki ołowiu czy pyły. Wielkość 

emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych zależy od rodzaju i stanu technicznego silnika, rodzaju i 

ilości spalanego paliwa, zastosowanych rozwiązań proekologicznych, a także od warunków pra-

cy silnika. Obszar gminy Tarnowskie Góry posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg oraz sprawnie 

działający system komunikacyjny.  

Przez gminę prowadzą ważne szlaki komunikacyjne, do których zaliczają się: 

 droga krajowa nr 11 (relacji Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry – Boruszowice – Hanu-

sek – Brynek - Lubliniec – Kluczbork – Poznań), 

 droga krajowa nr 78 (relacji Chałupki - Gliwice – Tarnowskie Góry – Zawiercie – Chmiel-

niki), 
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 droga wojewódzka nr 908 (relacji Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie – Częstochowa). 

Powyższe trasy są powiązane z obwodnicą gminy – stanowiącą główny element komunikacyjny 

Tarnowskich Gór. Sieć drogową uzupełnia 27 dróg powiatowych oraz drogi gminne. Drogi kra-

jowe na terenie gminy Tarnowskie Góry administrowane są przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad, drogi wojewódzkie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 

drogi powiatowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, a drogi gminne przez 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów.  

Lokalizację największych dróg przebiegających przez teren gminy przedstawia Załącznik nr 2. 

Układ komunikacyjny gminy Tarnowskie Góry jest dobrze rozbudowany, stan techniczny na-

wierzchni ulic systematycznie się poprawia, drogi są modernizowane i przebudowane. Mimo 

prowadzonej modernizacji układów komunikacyjnych, wskutek narastającej liczby samocho-

dów, płynność ruchu w godzinach szczytu pozostaje zakłócona. Obecność spalin samochodo-

wych najdotkliwiej odczuwalna jest w lecie, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się 

warstwa ozonu troposferycznego, pochodzenia fotochemicznego. 

Tarnowskie Góry posiadają bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji publicznej. Głównym 

przewoźnikiem jest Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej - MZKP Tarnowskie 

Góry, świadczący usługi przewozowe dla KZK GOP. Według danych Urzędu Miasta w Tarnow-

skich Górach długość sieci komunikacji pasażerskiej w granicach Gminy wynosi 73 km i jest 

obsługiwana przez 36 linii komunikacji autobusowej. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 78 

przystanków autobusowych. W 2013 roku zakończono budowę nowego dworca autobusowego 

„Przystanek Europa” wraz z placem manewrowym, parkingiem oraz przebudową przyległych 

ulic i skrzyżowań. Na przełomie lat 2012-2013 PKM Świerklaniec zakupił 43 nowe autobusy 

marki MAN Lion’s City, które spełniają europejską normę czystości spalin EURO 5 EEV, a w 

2014 roku 4 autobusy hybrydowe Volvo – 3 z nich spełniają europejską normę czystości spalin 

EURO 5 EEV, jeden EURO 6. 

Źródła energetyczne i przemysłowe 

W Tarnowskich Górach znajduje się kilka dużych zakładów przemysłowych, które mają swój 

udział w kształtowaniu jakości powietrza na rozpatrywanym obszarze. Do zakładów i przedsię-

biorstw wpływających na jakość powietrza atmosferycznego, będących jednocześnie uciążliwy-

mi dla środowiska zalicza się między innymi: 

 Polbruk S.A., 

 Veolia Południe Sp. z o.o., 

 Idea 98 Sp. z o.o., 

 Marbach Polska Sp. z o.o., 

 Olmet Sp. z o.o., 

 Zakład Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A., 

 Zamet-Budowa Maszyn S.A., 

 Kopex Foundry Sp. z o.o., 

 Faser S.A., 

 Chempur. 

W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Częstochowie prze-

prowadził trzy kontrole w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie 

uciążliwych dla środowiska z terenu gminy Tarnowskie Góry. Badania jakości powietrza wyko-

nano ambulansem pomiarowym w pobliżu: OLMET Sp. z o.o., Kopex Foundry Sp. z o.o. oraz 

GS „Samopomoc Chłopska”. Ponadto w latach 2014-2015 przeprowadzono kontrole następują-

cych podmiotów gospodarczych: Kotex S.C. Danuta Opara Mariusz Warmuszok, Fazos S.A, 

Chempur, Invico S.A., Chemet S.A., Veolia Południe Sp. z o.o., Texcompany Sp. z o.o., Mar-

bach Polska Sp. z o.o., Faser S.A., Progress Security S.C. 
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Gmina Tarnowskie Góry jest w 100% zelektryfikowana. W układzie normalnym zasilanie od-

biorców zlokalizowanych na terenie gminy Tarnowskie Góry odbywa się na średnim napięciu 20 

kV i 6 kV liniami napowietrznymi i kablowymi oraz sieciami niskiego napięcia, zasilanymi ze 

stacji elektroenergetycznych:  

 SE Sowice (SWC) 110/20 kV,  

 SE Tarnowskie Góry (TAG) 110/20/6 kV,  

zlokalizowanych na terenie gminy Tarnowskie Góry, które stanowią własność TAURON Dys-

trybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Ponadto na przedmiotowym obszarze znajduje się stacja 

Strzybnica 110 kW WN/SN, nie będąca własnością i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. 

Oddział w Gliwicach.  

Sieć elektroenergetyczna 110 kV (napowietrzna), łącząca stacje WN/SN obsługiwana jest przez 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach i pracuje w układzie zamkniętym (ZAMET – 

Budowa Maszyn). W związku z czym w przypadkach awaryjnych istnieje możliwość wzajem-

nego połączenia stacji WN/SN. Ponadto istnieją również powiązania sieci na średnim napięciu 

między stacjami transformatorowymi, które mogą być odpowiednio konfigurowane w zależności 

od układu awaryjnego sieci. Przez teren gminy Tarnowskie Góry przechodzą również napo-

wietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV jedno- i dwutorowe, będące własnością i w eksploata-

cji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Stan techniczny linii SN, nN oraz stacji 

transformatorowych WN/SN i SN/nN zlokalizowanych na terenie gminy, a stanowiących wła-

sność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ocenia się jako dobry.  

W celu uporządkowania informacji zebranych w wyniku dokonanej analizy aktualnego stanu 

powietrza na terenie gminy Tarnowskie Góry posłużono się analizą SWOT. Analiza SWOT jest 

narzędziem, dzięki któremu można rozpoznać słabe i mocne strony, a także istniejące i poten-

cjalne szanse oraz zagrożenia. W poniższej tabeli przedstawiono strategiczne czynniki, istotnie 

wpływające w dalszych rozdziałach Programu ochrony środowiska na formułowanie celów, kie-

runków i zadań zmierzających do poprawy stanu środowiska na terenie Tarnowskich Gór. 

Tabela 5 Analiza SWOT, obszar interwencji - powietrze 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Rozbudowana sieć cieplna i gazowa; 

 Zmodernizowany tabor komunikacji zbiorowej; 

 Rozbudowana sieć tras rowerowych; 

 Duża świadomość mieszkańców o stanie powie-

trza; 

 Większość domostw ogrzewana z wykorzysta-

niem węgla i miału węglowego; 

 Niewielki odsetek pojazdów zasilanych paliwem 

LPG oraz biodiesel; 

 Duża część budynków wykorzystuje źródła świa-

tła wysokoenergetyczne; 

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 

wykonanie wszystkich potrzebnych prac; 

 Przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

średniorocznych pyłu PM2,5 oraz wartości doce-

lowej benzo(a)pirenu; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawial-

nych; 

 Realizacja wytycznych zawartych w „Programie 

ochrony powietrza dla stref województwa ślą-

skiego” oraz „Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji”; 

 Dotacje do wykonania termomodernizacji bu-

dynków mieszkalnych; 

 Edukacja ekologiczna młodzieży i dorosłych w 

zakresie ochrony powietrza; 

 Wysokie ceny paliw ekologicznych; 

 Napływ zanieczyszczeń z Górnośląskiego Okrę-

gu Przemysłowego; 

 Wzrost liczby samochodów na drogach; 
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4.2. Hałas 

Hałas to każdy dźwięk, który w danych warunkach jest niepożądany, uciążliwy, szkodliwy dla 

zdrowia człowieka. Jego szkodliwość zależy od natężenia, częstotliwości, długotrwałości działa-

nia oraz cech odbiorcy. Jest uważany za czynnik zanieczyszczający środowisko naturalne. Hałas, 

ze względu na źródło pochodzenia, dzielimy na: 

 hałas przemysłowy (instalacyjny), 

 komunikacyjny (w tym: drogowy, lotniczy, kolejowy), 

 komunalny (osiedlowy), 

 domowy,  

 hałas związany ze środowiskiem pracy. 

Na terenach, gdzie przeciętny poziom hałasu jest niższy od 55 dB, oddziaływanie hałasu nie 

stwarza problemów. Wyraźnie niekorzystne oddziaływanie hałasu pojawia się powyżej 65 dB. 

Podstawowymi źródłami hałasu kształtującymi klimat akustyczny gminy Tarnowskie Góry są 

obiekty przemysłowe, ruch drogowy oraz kolejowy. 

Hałas przemysłowy 

Hałasem przemysłowym określa się hałas emitowany na zewnątrz zakładów przemysłowych. 

Składają się na niego różnego rodzaju źródła dźwięku zlokalizowane w obrębie zakładu, zarów-

no na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu – np. wentylatory usytuowane na zewnątrz 

budynków), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Do wtórnych źródeł hałasu możemy zali-

czyć obiekty budowlane, w których hałas pochodzący od pracy maszyn emitowany jest do śro-

dowiska przez ściany, okna czy drzwi.  

W gminie Tarnowskie Góry funkcjonują zarówno zakłady przemysłowe, warsztaty, jak i pod-

mioty gospodarcze oferujące usługi o charakterze komercyjnym. Działalność tych podmiotów 

kształtuje klimat akustyczny jedynie terenów leżących w bezpośrednim ich sąsiedztwie i nie 

stanowi większego problemu. 

Wśród dużych podmiotów gospodarczych kształtujących klimat akustyczny Tarnowskich Gór 

znajdują się m.in.: „Faser”, Fabryka Maszyn i Urządzeń „Tagor”, Zakład Aparatury Chemicznej 

„Chemet”, „ZAMET - Budowa Maszyn” oraz „Olmet” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

Sp. z o.o. 

Hałas drogowy 

Hałas drogowy jest tworzony przez środki komunikacji samochodowej i transportowej porusza-

jące się po drogach, nie będących drogami kolejowymi. Wpływ na poziom hałasu komunikacyj-

nego ma przede wszystkim natężenie ruchu, złożoność układu drogowego, a także stan na-

wierzchni dróg. Nie bez znaczenia jest również stan techniczny pojazdów. Pojazdy jednośladowe 

emitują bowiem hałas od 79-87dB, samochody ciężarowe 83-93dB a autobusy i ciągniki od 85-

92 dB. Uciążliwości akustyczne na terenie gminy Tarnowskie Góry są zlokalizowane głównie 

przy drodze krajowej DK11 oraz DK78. W ostatnich latach 2012-2015 w celu poprawy stanu 

akustycznego gminy przeprowadzono modernizację i przebudowę wielu dróg przebiegających 

przez teren Tarnowskich Gór. Wymieniono stolarkę okienną w budynkach użyteczności publicz-

nej (Szkoły Podstawowe Nr 5, 9, 11, 12, 15; Przedszkola Nr 20, 22; Świetlica Miejska Nr 1 oraz 

Przychodnia Rejonowa Nr 6 przy ul. Witosa 61). Ponadto powstają nowe tereny zieleni przy-

drożnej, a na już istniejących wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne i techniczne. 

Hałas kolejowy 

Hałas kolejowy powstaje w wyniku eksploatacji linii kolejowych. Na jego poziom ma wpływ 

odległość od linii kolejowej, prędkość jazdy pociągu, stan techniczny oraz położenie torowiska, 

a także rodzaj taboru kolejowego. W Tarnowskich Górach znajduje się węzeł kolejowy (jest w 

grupie 11 głównych stacji rozrządowych transportu kolejowego w Polsce) oraz jedna z najwięk-
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szych w kraju stacja rozrządowa, która jest usytuowana obok terenu byłych Zakładów Chemicz-

nych „Tarnowskie Góry”. Tory tarnogórskiego węzła rozpościerają się na przestrzeni około czte-

rech kilometrów między Tarnowskimi Górami a Miasteczkiem Śląskim. Przez gminę przebiega-

ją dwie linie normalnotorowe (magistralna Katowice - Tczew oraz pierwszorzędna Tarnowskie 

Góry - Opole). 

Główny dworzec PKP zlokalizowany jest w Tarnowskich Górach przy ul. Częstochowskiej. Po-

łożony jest on w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego, co znacząco wpływa na wy-

godę podróżujących obydwoma środkami komunikacji. Przez gminę Tarnowskie Góry przebie-

gają następujące połączenia osobowe: 

 Katowice – Tarnowskie Góry – Lubliniec (Koleje Śląskie) 

 Tarnowskie Góry – Częstochowa (Przewozy Regionalne) 

 Tarnowskie Góry – Wieluń Dąbrowa (Przewozy regionalne) 

 Szczecin – Tarnowskie Góry – Przemyśl (PKP Intercity). 

W Tarnowskich Górach istnieje ponadto linia wąskotorowa: Bytom - Miasteczko Śl., prowadzą-

ca ruch turystyczny w okresie letnim.  

W porze nocnej hałas pochodzący od linii kolejowej może przekroczyć dopuszczalną wartość 

59dB w odległości do około 80 m od osi torów. 

Hałas lotniczy 

Hałas lotniczy powstaje w wyniku eksploatacji lotnisk, składa się na niego głównie hałas zwią-

zany ze startami i lądowaniami samolotów. Na poziom hałasu lotniczego najistotniejszy wpływ 

ma odległość od lotniska, rodzaj obsługiwanych na lotnisku samolotów, stan techniczny maszyn, 

czy położenie lotniska. W granicach gminy Tarnowskie Góry nie jest zlokalizowane żadne lotni-

sko międzynarodowe czy sportowe. Najbliższy port lotniczy MPL „Pyrzowice” zlokalizowany 

jest w odległości około 12 km od granicy gminy (odległość ta mierzona była linią prostą pomię-

dzy najdalej wysuniętym na zachód obszarem chronionym akustycznie znajdującym się w dziel-

nicy Lasowice, a najdalej wysuniętą na wschód granicą portu lotniczego „Pyrzowice”). Jest to 

znaczna odległość, jednakże korytarze powietrzne dla krajowego i międzynarodowego lotnicze-

go ruchu pasażerskiego mają wpływ na klimat akustyczny gminy. Dnia 25 sierpnia 2014 roku 

Uchwałą nr IV/53/12/2014 utworzony został obszar ograniczonego użytkowania dla MPL „Py-

rzowice” (Dz. Urz. Woj. Śl. z 1 września 2014 r. poz. 4405). W uchwale zawarte zostały infor-

macje na temat granicy obszaru, wymagań technicznych dotyczących budynków oraz ograniczeń 

związanych z przeznaczeniem terenu. W przypadku hałasu lotniczego droga propagacji fali 

dźwiękowej uniemożliwia zastosowanie skutecznych zabezpieczeń akustycznych. Samoloty no-

wej generacji są jednak o wiele mniej hałaśliwe od samolotów starszego typu, co daje nadzieję 

na zmniejszenie uciążliwości akustycznej w granicach opracowania.  

W wyniku analizy SWOT określono mocne i słabe strony (czynniki wewnętrzne), a na ich pod-

stawie wyznaczono szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne) związane z ochroną klimatu aku-

stycznego gminy Tarnowskie Góry. 

Tabela 6 Analiza SWOT, obszar interwencji - hałas 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Dobrze rozwinięta sieć połączeń drogowych; 

 Wiele inwestycji związanych z poprawą stanu 

technicznego dróg już wykonana lub w trakcie 

wykonywania*, 

 Rozbudowana sieć tras rowerowych; 

 Duża świadomość mieszkańców o klimacie aku-

stycznym gminy; 

 Pasy zadrzewień przy drogach; 

 Niewielka ilość pojazdów hybrydowych; 

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 

wykonanie wszystkich potrzebnych prac; 

 Oddziaływanie związane z emisją hałasu lotni-

czego z portu lotniczego MPL „Pyrzowice”; 
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Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Realizacja wytycznych zawartych w „Programie 

ochrony środowiska przed hałasem dla woje-

wództwa śląskiego” 

 Możliwość uzyskania dofinansowania do inwe-

stycji; 

 Edukacja ekologiczna młodzieży i dorosłych w 

zakresie ochrony przed hałasem; 

 Podjęcie działań zmniejszających hałas samo-

chodowy np. stosowanie cichych nawierzchni, 

dźwiękoszczelnych okien itp. 

 Wzrost liczby pojazdów na drogach; 

 Zły stan techniczny pojazdów; 

* Szczegóły dotyczące inwestycji zrealizowanych i w trakcie realizacji zawarto w rozdziale 5 „Efekty realizacji dotychczasowego programu 

ochrony środowiska”. 

4.3. Pole elektromagnetyczne 

Do najpowszechniejszych źródeł promieniowania elektromagnetycznego należą linie elektroe-

nergetyczne wysokiego napięcia (110 kV i więcej), stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz 

stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Na terenie gminy Tarnowskie Góry znajdują się różnego rodzaju instalacje będące potencjalnymi 

źródłami elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego. Wśród tych instalacji wymie-

nić należy przede wszystkim: 

 napowietrzne linie elektroenergetyczne,  

 stacje elektroenergetyczne,  

 urządzenia radiokomunikacyjne (stacje bazowe telefonii komórkowej, nadajniki radiowe i 

telewizyjne). 

Obszar gminy Tarnowskie Góry zasilany jest w energię elektryczną przez sieć linii wysokiego, 

średniego oraz niskiego napięcia należącą do holdingu TAURON Polska Energia S.A., którymi 

energia elektryczna jest dostarczana do odbiorców z rejonu gminy. Ponadto w Tarnowskich Gó-

rach jest także kilka stacji transformatorowych, wchodzących w skład krajowego systemu elek-

troenergetycznego. Innymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są urządzenia ra-

diokomunikacyjne. Na terenie gminy Tarnowskie Góry zlokalizowane są również stacje bazowe 

telefonii komórkowej (Strzybnica, Nowe Repty, Lasowice, Osada Jana, Bobrowniki Śląskie, 

Tarnowskie Góry) oraz obiekty radiokomunikacyjne o mniejszym zasięgu i znaczeniu, pracujące 

zarówno w paśmie mikrofalowym, jak również w zakresie częstotliwości radiowych. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

w 2015 roku prowadził pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w dwóch punktach zloka-

lizowanych na terenie gminy: przy ul. 9–Maja (dzielnica Śródmieście - Centrum) i ul. Kamiennej 

(dzielnica Repty Śląskie). 

Tabela 7 Wyniki pomiaru poziomu pół elektromagnetycznych na terenie gminy Tarnowskie Góry w 

2015 roku 

Punkt pomiarowy Średnie natężenie pola elektrycznego [V/m] 

Tarnowskie Góry ul. 9 -go Maja 0,25 

Tarnowskie Góry ul. Kamienna 0,43 
Źródło: WIOŚ, Katowice, 2015 

Analiza wyników z prowadzonych pomiarów wskazuje, iż w żadnym z badanych punktów nie 

została przekroczona wartość dopuszczalna wynosząca 7 V/m zgodnie z obowiązującym rozpo-

rządzeniem o wartościach dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie mocnych i słabych stron gminy Tarnowskie 

Góry związanych z polem elektromagnetycznym oraz ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki 
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postępowania w celu ochrony środowiska przed nadmiernym promieniowaniem elektromagne-

tycznym. 

Tabela 8 Analiza SWOT, obszar interwencji – pole elektromagnetyczne 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Wartości dopuszczalnego poziomu PEM na tere-

nie Gminy są zachowane; 

 Duża świadomość mieszkańców na temat zagro-

żeń związanych z  polem elektromagnetycznym; 

 Prowadzenie przez Starostę wykazu stacji bazo-

wych oraz wyników pomiaru promieniowania 

elektromagnetycznego; 

 Rosnąca liczba stacji emitujących pole elektro-

magnetyczne; 

 Stan techniczny linii napowietrznych, ryzyko 

powstania awarii w wyniku ekstremalnych wa-

runków pogodowych; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Rozwój Państwowego Monitoringu Środowiska; 

 Edukacja ekologiczna młodzieży i dorosłych w 

zakresie pola elektromagnetycznego; 

 Lokalizacja kolejnych obiektów radiokomunika-

cyjnych i radiolokacyjnych na terenie Gminy; 

4.4. Gospodarowanie wodami 

Stan czystości wód w gminie Tarnowskie Góry ulega znacznej poprawie dzięki rozbudowie sieci 

kanalizacyjnej oraz wybudowanej nowoczesnej oczyszczalni ścieków. 

Wody powierzchniowe 

Zgodnie z danymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Wrocławiu gmina 

Tarnowskie Góry znajduje się w granicach trzech regionów wodnych: 

 Małej Wisły, 

 Środkowej Odry, 

 Górnej Odry. 

Tarnowskie Góry leżą na dziale wodnym pierwszego rzędu, oddzielającym dorzecza Wisły i 

Odry. Biegnie on grzbietami wzniesień wzdłuż południowych i wschodnich granic gminy. Ponad 

95% należy do dorzecza Odry (wody odprowadzane są Dramą i Stołą), tylko niecałe 5% odpro-

wadzana jest do Wisły potokiem Segiet. 

Głównymi ciekami na terenie gminy są Stoła i Drama. 

Rzeka Stoła – dopływ Małej Panwi o długości 25 km i powierzchni zlewni 237 km
2
. Bierze 

swój początek na wysokości 320 m n.p.m. w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne. 

Stamtąd płynie do Lasowic i opływa gminę, przez Strzybnicę. Następnie biegnie przez Boru-

szowice, Brynek, Tworóg, Koty i w Potępie wpada do Małej Panwi. Dopływy Stoły wymieniając 

od górnego biegu rzeki to: Potok Pniowiecki, Graniczna Woda, Brzeźnica, Blaszynówka, Biela-

wa, Dębnica oraz Potok Leśny. Rzeka posiada zmienną szerokość dna od 0,9 m do 3,0 m. Spa-

dek podłużny jest również zmienny i waha się od 1,3‰ do 7,7‰. Długość ww. cieku na terenie 

gminy Tarnowskie Góry to 12,666 km. 

Rzeka Drama – prawobrzeżny dopływ Kłodnicy o długości 21 km i powierzchni zlewni 135 

km
2
. Zaczyna swój bieg w dzielnicy Repty Śląskie, w okolicy rezerwatu przyrody Segiet. Dalej 

płynie przez zabytkowy park w Reptach. Poniżej parku, na polach, do Dramy uchodzą wody z 

wylotu Sztolni Czarnego Pstrąga. Po minięciu granicy Tarnowskich Gór Drama płynie przez 

gminę Zbrosławice oraz miasto Pyskowice. W Pyskowicach zasila zbiornik Dzierżno Małe, a 

kilkaset metrów za nim uchodzi do Kanału Gliwickiego. Dopływami Dramy są potoki Stroczka i 

Grzybowicki, a także wody ze starych sztolni „Kościuszko”. Drama charakteryzuje się dużymi 

wahaniami wodostanów (łącznie z okresowym wysychaniem). Długość ww. cieku na terenie 

gminy Tarnowskie Góry to 3,530 km. 
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Administratorem zarówno Dramy, jak i Stoły, jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-

nych. 

Sieć hydrograficzną gminy uzupełniają nieliczne mniejsze cieki:  

 Woda Graniczna – stanowi prawobrzeżny dopływ Stoły, swoje źródła ma na terenie Mia-

steczka Śląskiego, następnie przepływa przez północną część Tarnowskich Gór, po czym w 

gminie Tworóg uchodzi do Stoły. Przez teren gminy płynie w kierunku wschód – zachód. 

Długość ww. cieku przepływającego przez teren Tarnowskich Gór to 4,506 km; 

 Potok Pniowiecki – stanowi prawobrzeżny dopływ Stoły, swoje źródła ma w pobliżu Za-

kładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji, przepływa 

przez Staw Siwcowy, przez dzielnicę Pniowiec, po czym wpada do Stoły, jego długość wy-

nosi około 8 km, na terenie gminy płynie w kierunku południowy – wschód – północny – 

zachód. Długość ww. cieku przepływającego przez teren Tarnowskich Gór to 3,068 km; 

 Rów Starotarnowicki – stanowi prawobrzeżny dopływ Dramy, potok ten płynie na zachód 

od Starych Tarnowic;  

 Potok Laryszowski – stanowi prawobrzeżny dopływ Dramy, swoje źródła ma w gminie 

Zbrosławice uchodzi do Dramy w południowej części gminy Tarnowskie Góry;  

 Potok Segiet – stanowi lewobrzeżny dopływ Szarlejki uchodzącej do Brynicy, swoje źró- 

dła ma na krańcach południowo – zachodnich gminy Tarnowskie Góry, przez teren Tarnow-

skich Gór płynie na niewielkim odcinku, a na terenie Bytomia uchodzi do Szarlejki;  

 Szarlejka – prawobrzeżny dopływ Brynicy, o łącznej długości 11,9 km. Długość ww cieku 

na terenie gminy Tarnowskie Góry to 0,980 km. 

 cieki bez nazwy i rowy melioracyjne. 

Na terenie Tarnowskich Gór znajdują się również nieliczne zbiorniki wód powierzchniowych. Są 

to niewielkie zbiorniki o charakterze antropogenicznym zlokalizowane głównie w północnej 

części gminy. Największymi z nich są Jezioro Głęboki Dół, Staw Siwcowy, Mały Zalew i Stary 

Zalew. 

Zgodnie z podziałem, jaki ustanowiono na potrzeby opracowania Planu gospodarowania wodami 

dla obszarów dorzeczy w Polsce, obszar gminy Tarnowskie Góry położony jest w obrębie trzech 

scalonych części wód powierzchniowych (SCWP). Południowo-zachodnia część gminy znajduje 

się w jednolitej części wód powierzchniowych Drama do Grzybowickiego Potoku włącznie 

(PLRW60006116669), która należy do scalonej części wód Drama z dopływami oznaczonej 

symbolem GO0202 w regionie wodnym Górna Odra. Niewielka powierzchnia południowej i 

południowo-wschodniej części należy do dwóch jednolitych części wód Szarlejka 

(PLRW20007212669) oraz Potok spod Nakła (PLRW20006212632) należących do scalonej czę-

ści wód Brynica od zbiornika Kozłowa Góra do ujścia wraz ze zbiornikiem MW0203, w regionie 

wodnym Małej Wisły. Pozostała część gminy należy do jednolitej części wód powierzchniowych 

Stoła od źródła do Kanara (PLRW6000181181649), która należy do scalonej części wód Stoła 

SCWP 0402 w regionie wodnym Środkowej Odry. 
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Rysunek 18 Sieć hydrograficzna gminy Tarnowskie Góry 

 
Źródło: Program ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry, 2003 

Na terenie województwa śląskiego badania monitoringowe jakości wód powierzchniowych pro-

wadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w ramach Pań-

stwowego Monitoringu Środowiska. Na terenie gminy Tarnowskie Góry obecnie nie znajduje się 

żaden punkt monitoringowy. Najbliższe punkty monitoringowe na rzece Drama znajdują się w 

sąsiadującej z Tarnowskimi Górami gminie Zbrosławice oraz w granicach gminy Pyskowice. 

Rzeka Stoła badana jest na terenie gminy Tworóg i Krupski Młyn. Wstępną ocenę jakości wód 

powierzchniowych za rok 2013 i 2014 w odniesieniu do JCWP wykonaną na podstawie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla sub-

stancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482), a także wytycznych Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska przedstawiają tabele poniżej. 

Tabela 9 Wstępna ocena stanu wód przepływających przez teren Tarnowskich Gór w 2013 i 2014 roku 

Nazwa punktu 

Elementy klasyfikacji stanu/ potencjału 

ekologicznego: Stan/ potencjał 

ekologiczny 

Ocena 

stanu 

chemicznego 

Ocena stanu 

wód 
biologiczne 

hydro 

morfologicznych 

fizyko 

chemiczne 

Drama wpływ do zbior-

nika Dzierżno Małe,  

km 3,10 

słaby dobry 
poniżej stanu 

dobrego 
słaby dobry zły 

Drama – Potok Grzybo-

wicki – ujście  do Dra-

my, km 0,9 

słaby bardzo dobry 
poniżej stanu 

dobrego 
słaby dobry zły 

Stoła m. Brynek,  

km 9,00 
zły dobry 

poniżej stanu 

dobrego 
zły 

poniżej 

dobrego 
zły 

Stoła ujście do Małej 

Panwi, km 0,30 
słaby dobry 

poniżej stanu 

dobrego 
słaby 

poniżej 

dobrego 
zły 

Źródło: WIOŚ Katowice, 2015 
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Wyniki przeprowadzonych analiz w latach 2013-2014 przedstawione w powyższej tabeli poka-

zują, że wszystkie cieki przepływające przez teren prowadziły wody charakteryzujące się wyso-

kim zanieczyszczeniem. Główny wpływ na ten stan rzeczy miały zanieczyszczenia fizykoche-

miczne, a w rzece Stoła również stan chemiczny. We wszystkich punktach pomiarowych na 

końcową klasyfikacje wpływ miały przede wszystkim związki biogenne oraz różnego rodzaju 

formy azotu (azot azotanowy, azot Kjeldahla). Na zły stan wód rzeki Stoła duży wpływ mają 

przekroczone wartości substancji szczególnie szkodliwych, takich jak: cynk, tal, kadm, ołów. 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ w Katowicach prowadził również ba-

dania wód powierzchniowych pod względem zawartości węglowodorów chlorowanych. Wyniki 

pomiarów przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 10 Ocena zawartości węglowodorów chlorowanych w wodach powierzchniowych 

przepływających przez teren Tarnowskich Gór w latach 2014-2015 
Nazwa punktu Trichloroetylen (µg/l) Tetrachloroetylen (µg/l) 

Rok 2014 

Drama – m. Zbrosławice, km 18,4 8,95 1,5 

Drama – wpływ do zbiornika Dzierżno 

Małe, km 3,1 
0,22 0,07 

Rok 2015 

Drama – m. Zbrosławice, km 18,4 9,15 1,59 
Źródło: WIOŚ Katowice, 2016 

Ponadto w ramach realizacji Projektu „Właściwe zarządzanie środowiskowe gwarantem bezpie-

czeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” od 2010 roku Starostwo Powiatowe 

systematycznie zleca monitoring jakości wody w Potoku Pniowieckim. Parametry wód Potoku w 

2015 roku porównane zostały z wartościami granicznymi wskaźników jakości wód powierzch-

niowych w ciekach naturalnych takich jak struga, strumień, potok, rzeka określonymi w rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla sub-

stancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482). 

Podczas badań monitoringowych Potoku Pniowieckiego w poszczególnych miesiącach zanoto-

wano podwyższone wartości takich wskaźników jak: przewodność elektryczna właściwa, tlen 

rozpuszczony, azot amonowy, azot Kjeldahla oraz rtęć. Parametry te przekraczały wartości gra-

niczne dla klasy II. W wodach Potoku Pniowieckiego stwierdzono również podwyższone warto-

ści stężenia chemicznego zapotrzebowania na tlen oraz ogólnego węgla organicznego. Parametry 

tychże wskaźników przekraczały normy kwalifikujące wody do klasy I.  

Wody podziemne 

Zgodnie z Atlasem hydrologicznym Polski (Paczyński, 1995) gmina Tarnowskie Góry leży w 

granicach regionu śląsko - krakowskiego (XII), subregionu triasu śląskiego (XII1), w rejonie 

gliwickim (XII1B). Według Hydrologii Regionalnej Polski, 2007, teren Tarnowskich Gór leży na 

pograniczu dwóch prowincji: prowincji Odry, w regionie środkowej Odry (RŚO), subregionie 

południowym (SŚOPd) oraz prowincji Wisły, w regionie środkowej Wisły (RŚW), subregionie 

wyżynnym (SŚWW). Zgodnie z podziałem Państwowej Służby Hydrogeologicznej teren Tar-

nowskich Gór znajduje się w zasięgu trzech Jednolitych Części Wód Podziemnych. Największa 

część gminy znajduje się w granicach JCWPd 110 Subregionu Środkowej Odry Południowy, 

niewielka południowa część gminy znajduje się w granicach JCWPd 128 Regionu Górnej Odry, 

wschodnia część gminy znajduje się w zasięgu JCWPd 111 Subregionu Środkowej Wisły Wy-

żynny. 
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Rysunek 19 Lokalizacja Gminy Tarnowskie Góry na tle JCWPd  

 
Źródło: PSH, 2016 r. 

W granicach gminy występują trzy poziomy wodonośne. Pierwszy poziom leży w wapieniach 

dolnotriasowych, drugi w wapieniach i dolomitach środkowego triasu, a trzeci w obrębie osadów 

czwartorzędowych. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne nie tworzy na obszarze gminy ciągłej pokrywy. Zbiorniki 

czwartorzędowe występują w porowych utworach piaszczystych i żwirowych, lokalnie 

zaglinionych. Czwartorzędowe piętro wodonośne zbudowane jest z plejstoceńskich i 

holoceńskich piasków i żwirów o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Wody podziemne 

w obrębie tego piętra występują w formie zawieszonych izolowanych soczewek, warstw czy 

wkładek piaszczystych o niewielkiej zasobności, zasilanych opadami atmosferycznymi. 

Zwierciadło ma charakter swobodny i występuje na głębokości od 1 m do kilku metrów. Może 

występować kontakt hydrauliczny z piętrem triasowym. 

Triasowe piętro wodonośne występuje na całym obszarze gminy. W profilu hydrogeologicznym 

tego piętra występują poziomy wodonośne wapienia muszlowego, retu, oraz poziom związany z 

warstwami świerklanieckimi zaliczanymi do niższej części pstrego piaskowca i piaskami 

występującymi wśród iłów. Poziomy wodonośne wapienia muszlowego i retu są zbudowane ze 

spękanych i skrasowiałych dolomitów i wapieni. Są to poziomy szczelinowokrasowo-porowe. 

Kompleks wodonośny triasu jest porozcinany licznymi kamieniołomami oraz sztolniami i 

szybami pozostałymi po eksploatacji górniczej rud ołowiu, srebra i żelaza. Miąższość kompleksu 

wodonośnego serii węglanowej triasu wynosi od kilku do blisko 200 m. Zwierciadło wody ma 

charakter swobodny i występuje na zmiennych głębokościach, w przedziale od kilkunastu do 

ponad 100 m. Zasilanie kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu odbywa się na drodze 

infiltracji opadów atmosferycznych. 
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Rysunek 20 Schemat przepływu wód w rejonie terenu opracowania  

 
Źródło: PSH, 2016 r. 

Na obszarze Tarnowskich Gór znajdują się dwa triasowe Główne Zbiorniki Wód Podziemnych: 

GZWP 327 Lubliniec – Myszków oraz GZWP 330 Gliwice. 

Rysunek 21 Lokalizacja Gminy Tarnowskie Góry na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

(GZWP) 

 
Źródło: RZGW, Gliwice 

GZWP 327 Lubliniec-Myszków zlokalizowany jest w obszarze monokliny śląsko - krakowskiej i 

zajmuje powierzchnię około 1 729 km
2
. Jest to zbiornik triasowy, typu szczelinowo- krasowego. 

Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika zatwierdzone zostały na 312 tys. m
3
/d. Kompleks wodono-

śny jest zbudowany z dolomitów, wapieni i margli triasu, a jego miąższość wynosi od 10 do 250 

m. Na przeważającej części obszaru kompleks wodonośny jest przykryty serią utworów słabo 

przepuszczalnych triasu górnego i jury dolnej. Średnie głębokości ujęć w obrębie zbiornika 

oszacowano na około 135 m. Głównym źródłem zasilania jest przesączanie się wód z poziomów 

przypowierzchniowych poprzez utwory słabo przepuszczalne; wynosi ono 25 mm/rok. Inten-

sywność tego przesączania jest zróżnicowana w obszarze zbiornika i zmienia się od wartości 

poniżej 9 do 69 mm/rok. Skład chemiczny wody można określić jako HCO3 – SO4 – Ca – Mg. 

GZWP nr 327 Lubliniec – Myszków jest zbiornikiem udokumentowanym posiada zatwierdzoną 

decyzją Ministra Środowiska (znak DG/kdh/BJ/489-6266/00) z dnia 05.05.2000 „Dokumentację 

hydrogeologiczną zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych serii węglanowej triasu GZWP 

327 Lubliniec – Myszków”. 
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GZWP 330 Gliwice wydzielony został w węglanowych utworach triasu. Fragment występujący 

na obszarze gminy w nadkładzie serii węglanowej triasu zawiera na ogół przepuszczalne utwory 

czwartorzędu. Przepływ wód podziemnych odbywa się w systemie połączonych szczelin, pustek 

i kawern. Ogólny kierunek przepływu wód w kompleksie wodonośnym serii węglanowej triasu 

przebiega z północnego wschodu na południowy zachód. Długotrwała i intensywna eksploatacja 

wód studniami spowodowała zakłócenia pierwotnego układu hydrodynamicznego i warunków 

przepływu. Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika zatwierdzone zostały na 113 tys. m
3
/d. Skład 

chemiczny wody można określić jako HCO3 – SO4 – Ca – Mg. Jest zbiornikiem o powierzchni 

392 km
2
 i średniej głębokości ok. 120 m.  Dla GZWP nr 330 Gliwice został wskazany obszar 

ochronny, który planowany jest do ustanowienia w oparciu o „Dokumentację hydrogeologiczną 

określającą warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód pod-

ziemnych Gliwice – GZWP Nr 330” zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska (znak 

DGkdh/4791-6555-8/2654/06/ED) z dnia 30.03.2006 r. 

Jakość wód podziemnych na terenie gminy Tarnowskie Góry jest monitorowana przez Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – Delegatura w Częstochowie. Wyniki 

klasyfikacji w latach 2012-2015 przedstawiają tabele poniżej. 

Tabela 11 Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych gminy Tarnowskie Górach w latach 2012-

2015 

Nr pkt. Nazwa 

Stratygrafia 

warstwy 

wodonośnej 

Klasa jakości wody 

Typ wody 
2012 2013 2014 2015 

0902/K Repty Śląskie  T - III - III HCO3-SO4-Ca-Mg 

0082/R Tarnowskie Góry T2 III III III III HCO3-SO4-Ca-Mg 

1704/K Tarnowskie Góry T2 II II - - Cl-HCO3-Ca-Na 
Źródło: WIOŚ, Katowice 

Tabela 12 Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych gminy Tarnowskie Góry w roku 2013   

Nr pkt. Nazwa 

Stratygrafia 

warstwy wodo-

nośnej 

Klasa 

jakości 

wody 

Wskaźniki odpowiadające poszczegól-

nym klasom jakości Typ wody 

II klasa III klasa 

0082/R Tarnowskie Góry T2 III PEV, Zn, SO4, HCO3,  Ca, NO3,  HCO3-SO4-Ca-Mg 

1704/K Tarnowskie Góry T2 II Temp., Mo, SO4, Ca - Cl-HCO3-Ca-Na 

0902/K Repty Śląskie T III 
Temp., No2, Zn, Mg, 

SO4, Ca, HCO3 
NO3 HCO3-SO4-Ca-Mg 

Źródło: WIOŚ, Katowice 

Tabela 13 Wyniki badań monitoringowych wód podziemnych gminy Tarnowskie Góry w roku 2014 i 

2015 

Nr pkt. Nazwa 

Stratygrafia 

warstwy wo-

donośnej 

Klasa 

jakości 

wody 

Wskaźniki odpowiadające po-

szczególnym klasom jakości Typ wody 

III klasa 

Rok 2014 
0082/R Tarnowskie Góry T2 III Ca, NO3, HCO3-SO4-Ca-Mg 

Rok 2015 
0082/R Tarnowskie Góry T2 III Ca, NO3, HCO3-SO4-Ca-Mg 
0902/K Repty Śląskie T III NO3 HCO3-SO4-Ca-Mg 
Źródło: WIOŚ, Katowice 

Jak wynika z powyższych tabel, triasowy poziom wód podziemnych na terenie Tarnowskich Gór 

charakteryzuje się średnim stanem jakościowym. Stan wód w poszczególnych punktach utrzy-

muje się mniej więcej na stałym nienajlepszym poziomie. W ciągu ostatnich lat jakość wody w 

punkcie 0082/R Tarnowskie Góry utrzymuje III – średnią klasę. Wskaźnikami decydującymi o 

stanie jakości wód w poszczególnych latach były azotany, amoniak, wapń, tlenki, w przypadku 

punktu 0082/R Tarnowskie Góry również trichloroetylen. 

Istotnym problemem wód podziemnych na terenie Tarnowskich Gór jest obecność trichloroety-

lenem (TRI) i tetrachloroetylenem (PER). W latach 90 z powodu zanieczyszczenia zamknięto 
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ujęcie wody w szybie Staszic. Dlatego od 2005 roku prowadzony jest stały monitoring wód, fi-

nansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-

cach. WIOŚ corocznie przeprowadza badania w ramach Monitoringu badawczego trichloroetenu 

i tetrachloroetenu w powiecie tarnogórskim. Jedenaście na dwanaście punktów pomiarowych jest 

zlokalizowana na terenie gminy Tarnowskie Góry. Wyniki stężeń zanieczyszczeń ww. węglo-

wodorów chlorowanych charakteryzują się dużą zmiennością, w związku z czym dla większości 

punktów nie można ustalić trendów zmian. 

Tabela 14 Wyniki badań wód podziemnych przeprowadzonych w latach 2014-2015 w ramach 

monitoringu badawczego trichloroetylenu i tetrachloroetylenu w powiecie tarnogórskim 

Rok Nazwa punktu 
Nr 

GZWP 

Trichloroetylen 

[μg/l] 

Tetrachloroetylen 

[μg/l] 

Temperatura 

[
0
C] 

Ph 

2014 

PT-2A 327 0,08 0,17 15 8,2 

PT-8 327 1 13 10,8 7 

Electrocarbon 327 0,1 0,26 11,6 8,2 

PT-6A 327 2 0,17 10,1 7,2 

82 330 9,6 2,7 9,7 7 

Chemet 330 - - - - 

Koehler 330 140 14 13,3 7,5 

Tagor 330 41 0,81 10,1 7,3 

Tex Company 330 35 2,5 11,5 7,4 

Faser 330 4,3 0,58 10,4 7,1 

PT4 330 37 15 10,4 7,2 

2015 

PT-2A 327 0,08 <0,01 14,9 8 

PT-8 327 2,0 44 10,1 7,1 

Electrocarbon 327 <0,05 <0,01 11,2 8 

PT-6A 327 0,09 <0,01 10,4 7,4 

82 330 26 5,8 9,9 7 

Chemet 330 4,4 27 18,8 7,9 

Koehler 330 200 36 12,1 7,4 

Tagor 330 36 0,35 10,3 7,4 

Tex Company  330 3,9 0,20 11,7 7,8 

Faser 330 4,3 0,06 10,6 7,3 

PT4 330 32 11 10,5 7,4 

Negatywny wpływ na stan czystości triasowych zbiorników wód podziemnych mają również 

nieodpowiednio zdeponowane, w przeszłości, odpady przemysłowe. Dotyczy to w szczególności 

Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji. Likwidacja 

zagrożenia ze strony odpadów chemicznych w sposób zadowalający zapewni ochronę wód pod-

ziemnych. 

Zaopatrzenie w wodę 

Obecnie w Tarnowskich Górach działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-

rowego odprowadzania ścieków prowadzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Tarnowskich Górach (PWiK). Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-

nalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach jest: 

 produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, 

zbiorowych i przemysłowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry, 

 odbiór i oczyszczanie ścieków i wód opadowych. 

Przedsiębiorstwo eksploatuje wodę z własnych ujęć wód podziemnych: 

 ujęcie nr III przy ulicy Opolskiej 51 – woda wykorzystywana jest do zaopatrzenia centralnej 

części miasta Tarnowskie Góry, 
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 ujęcie „Koehler” przy ul. Opolskiej 51 – woda wykorzystywana jest do zaopatrzenia cen-

tralnej części miasta Tarnowskie Góry (w roku 2000 zaniechano eksploatacji wody z tego 

ujęcia, ze względu na wysoką zawartość tri i tetrachloroetylenu. Eksploatację wznowiono w 

2015 roku i wybudowano Stację Uzdatniania Wody), 

 ujęcie Opatowice przy ul. Opatowickiej – woda wykorzystywana jest do zaopatrzenia za-

chodnich dzielnic miasta Tarnowskie Góry, 

 ujęcie „PREFABET” studnia S-3 w Strzybnicy przy ul. Batalionów Chłopskich – woda wy-

korzystywana była do zaopatrzenia dzielnic Rybnej i Strzybnicy, ujęcie wyłączone z eksplo-

atacji, 

 ujęcie Pniowiec przy ul. Jagodowej – woda wykorzystywana była do zaopatrzenia miejsco-

wości Pniowiec, aktualnie ujęcie nie jest eksploatowane (w 2005 roku ujęcie wyłączono z 

eksploatacji ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza w wodzie). 

Zużycie wody z sieci administrowanej przez PWiK w 2015 roku wynosiło 3 325 620 (średnio 9 

111,3 m
3
/d). Z własnych ujęć PWiK eksploatowało wodę w ilości 594 281m

3
/rok (1 628,2 m

3
/d). 

Reszta zapotrzebowania pokrywana była wodą kupowaną głównie od GPW. PWiK kupuje rów-

nież wodę ze studni zakładowej Centrum Handlowo – Magazynowego (obecnie właścicielem 

studni jest Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne) i studni Górnośląskiego Centrum Rehabili-

tacji w Reptach. Łączna ilość kupowanej wody w 2015 roku wyniosła 7 483,1 m
3
/d. 

Mieszkańcy obszaru gminy Tarnowskie Góry zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycz-

nego objęci są siecią wodociągową w 98,7%. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tar-

nowskich Górach długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej na terenie gminy w 2015 

roku wynosiła 233,4 km. Sieć wykonana jest z takich materiałów jak: stal, polietylen (PE), poli-

chlorek winylu (PVC). W 2015 roku odnotowano 232 awarie sieci wodociągowej. 

Tabela 15 Długość czynnej sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowskie Góry w  latach 2011-

2014 
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowskie Góry 

Rok 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 188,1 190,2 199,9 201,2 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca [m
3
] 28,4 29,5 27,8 27,5 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [osoba] 59 927 60 218 60 176 60 101 

Przyłącza prowadzone do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

[sztuk] 
8 405 10 001 10 031 10 051 

Źródło: GUS 

Z powyższej tabeli wynika, że długość czynnej sieci wodociągowej, ilość przyłączy prowadzo-

nych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania oraz ilość osób korzystających z 

sieci wodociągowej na przełomie lat 2011 – 2014 systematycznie wzrastała. Zmalało natomiast 

zużycie wody na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym o 0,9 m
.3 

(28,4 m
3 

w 2011 roku – 

27,5 m
3
 w 2014 roku). 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 16 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności z gminy Tarnowskie Góry w 

latach 2011-2014  
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności [dam

3
/rok] 

Rok: 2011 2012 2013 2014 

ogółem 2 589,3 2 491,6 2 377,0 2 340,3 

przemysł 222 201 141 123 

rolnictwo i leśnictwo 0 0 0 0 

eksploatacja sieci wodociągowej 2 367,3 2 290,6 2 236,0 2 217,3 

gospodarstwa domowe 1 728,2 1 794,6 1 693,0 1 679,5 

zużycie wody na 1 mieszkańca [m
3
/rok] 42,5 40,9 39,0 38,4 

Źródło: GUS 
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W gminie Tarnowskie Góry systematycznie wykonywane są prace modernizujące stare (skoro-

dowane) odcinki instalacji w celu usprawnienia dostaw wody do jej odbiorców, zminimalizowa-

nia strat wody jakie występują podczas jej przesyłu. Ponadto w razie wystąpienia awarii na bie-

żąco przeprowadza się naprawy sieci. W latach 2014-2015 zmodernizowano łącznie 8 928 mb 

sieci wodociągowej oraz wybudowano 513 mb nowych podłączeń i urządzeń wodociągowych. 

Zakłady przemysłowe zlokalizowane w granicach gminy Tarnowskie Góry czerpią wodę pod-

ziemną do celów przemysłowych, część wody dostarczana jest z funkcjonującej na terenie gminy 

sieci wodociągowej. 

Tabela 17 Pobór i zużycie wód podziemnych i powierzchniowych na cele przemysłowe w Tarnowskich 

Górach w latach 2011-2014 
Pobór wód Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

wody powierzchniowe dam
3
 0 0 0 0 

wody podziemne dam
3
 721 471 1 000 796 

Zużycie wody na potrzeby przemysłu Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

ogółem  dam
3
 222 201 141 123 

Zakup wody razem Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

ogółem dam
3
 77 61 42 32 

zakup wody z wodociągów komunalnych  

na cele produkcyjne 
dam

3
 23 3 0 0 

Źródło: GUS 

Ponadto część zakładów przemysłowych Tarnowskich Gór zaopatruje się w wodę we własnym 

zakresie korzystając z pokładów wód podziemnych: 

 ujęcie wód podziemnych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

GCR „REPTY” ul. Śniadeckiego 1, woda jest wykorzystywana do celów pitnych, 

 ujęcie Opatowice na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Opa-

towicach, 

 ujęcie wód podziemnych na terenie Zakładu Aparatury Chemicznej „Chemet S.A” przy ul. 

Sienkiewicza 47 (wyłącznie na cele przemysłowe), 

 ujęcie wód podziemnych na terenie Fabryki Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „Fa-

ser” S.A przy ul. Nakielskiej 42/44, 

 ujęcie wód podziemnych na terenie Zakładów Remontowo – Energetycznych „Zamet – Re-

mont i energetyka” przy ul. Zagórskiej 83 (na potrzeby przemysłowo – produkcyjne, bytowo 

– gospodarcze), 

 ujęcie wód podziemnych na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych - ujęcie 

PKP „Las”, studnia nr 9 (na cele bytowo – gospodarcze, technologiczne i przeciwpożaro-

we), 

 ujęcie wód podziemnych na terenie Centrum Handlowo Magazynowego przy ul. Zagórskiej 

159 (na potrzeby produkcyjno- usługowe oraz socjalne). 

Ochrona przed powodzią 

15 kwietnia 2015 roku Prezes KZGW przekazał ostateczną wersję map zagrożenia oraz ryzyka 

powodziowego jednostkom administracji rządowej. Będą one stanowić podstawę do planowania 

przestrzennego. Ww. mapy dla gminy Tarnowskie Góry są dostępne na Hydroportalu KZGW w 

formacie pdf. 

Na mapach zagrożenia powodziowego Tarnowskich Gór przedstawiono obszary o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 

500 lat (Q0,2%), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat (Q1%), 
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 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 

10 lat (Q10%). 

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są mapy ryzyka powodziowego, określające 

wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zalanie w 

przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, 

które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzic-

twa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć nega-

tywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej. 

Zgodnie z opracowanymi MZP oraz MRP w granicach gminy Tarnowskie Góry nie występują 

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Przepływające przez gminę cieki wodne –

Stoła i Drama nie stanowią zagrożenia powodziowego. W celu ochrony przed lokalnymi podto-

pieniami, pojawiającymi się w okresie nawalnych deszczy i wielkich roztopów większość cie-

ków, nawet tych najmniejszych przepływających przez teren gminy, zostało uregulowanych, ich 

koryta zostały częściowo technicznie obudowane. Na obszarze gminy co roku wykonywane są 

bieżące renowacje rowów melioracyjnych oraz regularne przeglądy urządzeń przeciwpowo-

dziowych, rzek oraz innych cieków wodnych. Gmina Tarnowskie Góry w co roku przekazuje 

dotację na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na bieżącą konserwację Potoku Pnio-

wickiego oraz Stoły i Dramy, prowadzona była również bieżąca konserwacja rowów odwadnia-

jących wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji. Zgodnie z danymi Śląskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach planuje się kontynuować konserwację cieku Sto-

ła w km 22+548 – 27+840 w gminie Tarnowskie Góry. Planowana jest również odbudowa kory-

ta cieku Drama od km 16+894 – 22+500. 

W wyniku analizy SWOT określono mocne i słabe strony (czynniki wewnętrzne), a na ich pod-

stawie wyznaczono szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne) związane z gospodarką wodną 

gminy Tarnowskie Góry. 

Tabela 18 Analiza SWOT, obszar interwencji – gospodarowanie wodami 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Duża świadomość mieszkańców na temat potrzeb 

oszczędzania wody oraz ochrony wód na terenie 

Gminy; 

 Wiele inwestycji zostało już wykonanych lub są 

w trakcie wykonywania*; 

 Większa część Gminy jest skanalizowana; 

 Stały monitoring wód powierzchniowych i pod-

ziemnych na terenie Gminy; 

 Sporządzone mapy zagrożenia oraz ryzyka po-

wodziowego; 

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 

wykonanie wszystkich potrzebnych prac; 

 Zanieczyszczenie wód podziemnych tri i tetra-

chloroetylenem; 

 Zanieczyszczenia powierzchniowe pochodzenia 

rolniczego 

 Zanieczyszczenia przedostające się do wód na 

terenie Gminy z Huty Cynku „Miasteczko Ślą-

skie” oraz z byłych Zakładów Chemicznych 

„Tarnowskie Góry”; 

 Wpływ działalności antropogenicznej; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Dotacje do wykonania przyłączy kanalizacyj-

nych; 

 Edukacja oraz propagowanie zachowań motywu-

jących ludność do oszczędzania wody; 

 Zaostrzające się normy dla przemysłu dają szansę 

na poprawę stanu wód; 

 Zwiększenie skali sztucznej retencji wodnej, w 

tym budowa zbiornika retencyjnego; 

 Napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin m.in. 

z Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” (najbardziej 

narażona jest rzeka Stoła); 

 Rozwój terenów górniczych w gminach sąsiadu-

jących; 

 Brak środków na dalszą rekultywację terenów 

byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie 

Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji; 
* Szczegóły dotyczące inwestycji zrealizowanych i w trakcie realizacji zawarto w rozdziale 5 „Efekty realizacji dotychczasowego programu 
ochrony środowiska” 
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4.5. Gospodarka wodno- ściekowa  

Sieć kanalizacyjna z obszaru gminy Tarnowskie Góry administrowana jest przez Przedsiębior-

stwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Według danych PWiK woda dostarczana jest do 99% 

mieszkańców, a ścieki odbierane są od 86% mieszkańców. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

w 2015 roku wynosiła 233,4 km, a liczba indywidualnych odbiorców korzystających z sieci wo-

dociągowej wynosiła 8 802 osoby. Według danych GUS w 2014 roku 50 770 mieszkańców ko-

rzystało z sieci kanalizacyjnej, a ilość odprowadzonych ścieków wyniosła 1 802,0 dam
3
. Sieć 

kanalizacyjna jest wykonana z takich materiałów jak: beton, kamionka, polichlorek winylu 

(PVC), polietylen (PE). 

Gospodarstwa domowe i podmioty usługowo – produkcyjne z terenu gminy Tarnowskie Góry, 

podłączone są do sieci kanalizacyjnej, natomiast ścieki z terenów nieskanalizowanych groma-

dzone są w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach ścieków. Więk-

szość istniejącej sieci na terenie gminy stanowi kanalizacja sanitarna. 

Tabela 19 Stopień skanalizowania gminy tarnowskie Góry na przestrzeni lat 2011-2014 
Stopień skanalizowania gminy Tarnowskie Góry w poszczególnych latach 

Rok: 2011 2012 2013 2014 

% skanalizowania gminy 80,1 82,1 83,4 83,4 

Ludność korzystająca z kanalizacji [osoby] 48 774 50 066 50 834 50 770 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 151,3 151,8 196,1 196,8 

Liczba przyłączy do budynków [sztuki] 5 477 6 320 6 959 6 960 

Ilość odprowadzonych ścieków [dam
3
] 1 529 1 803 1 802 1 802 

Źródło: GUS 

Jak wynika z powyższej tabeli stopień skanalizowania Gminy na przestrzeni 4 lat wzrósł o 3,3%. 

Wzrosła długość czynnej sieci kanalizacyjnej o 45,5 km (porównując rok 2011 z 2014) oraz 

liczba przyłączy do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania o 1 483. Zwiększyła się 

również liczba osób korzystająca z kanalizacji o 2 060 osób (porównując rok 2011 do 2013). W 

2014 roku nastąpił nieznaczny spadek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej. Może to być 

związane ze spadkiem liczby mieszkańców gminy Tarnowskie Góry. 

Ścieki gospodarcze i bytowe oraz technologiczne z obszaru gminy Tarnowskie Góry oczyszcza-

ne są w trzech oczyszczalniach ścieków:  

 Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowskich Górach,  

 Oczyszczalnia Ścieków „Repty” w Starych Tarnowicach,  

 Oczyszczalnia Ścieków „Leśna” w Strzybnicy.  

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Tarnowskich Górach zlokalizowana jest w zachodniej 

części gminy w rejonie ulicy Grzybowej i zajmuje około 5,5 ha. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki 

komunalne z dzielnic Śródmieście – Centrum, Osada Jana, Lasowice i Sowice. Przepustowość 

oczyszczalni ścieków wynosi dla pory mokrej 6 858 m
3
/d natomiast dla suchej 4 512m

3
/d. Cen-

tralną Oczyszczalnię Ścieków wybudowano w 2011 roku.  

Część mechaniczną oczyszczalni stanowią:  

 kraty gęste hakowe, prasa,  

 płuczka skratek,  

 piaskowniki napowietrzane o ruchu poziomo wirowym, separator tłuszczu, separator piasku; 

 zbiorniki retencyjne ścieków opadowych,  

 pompownia ścieków surowych,  

 osadnik wstępny.  

Część biologiczną stanowią:  

 reaktory biologiczne osadu czynnego BIO – PAK – pięciokomorowy selektor beztlenowy,  

 komora nitryfikacji/denitryfikacji, osadniki wtórne pionowe. 
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Część osadową tworzą: 

 zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego, 

 zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego, 

 komora fermentacji beztlenowej WKFz, 

 stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu przefermentowanego. 

Biogaz powstający z wyniku procesu fermentacji wykorzystywany jest do podgrzewania komory 

fermentacyjnej oraz na cele ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w budynkach 

technicznej obsługi oczyszczalni ścieków. W oczyszczalni znajduje się zautomatyzowana stacja 

zlewna przeznaczona do odbioru nieczystości ciekłych dowożonych taborem asenizacyjnym ze 

zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych nie podłączonych do sieci kanalizacyj-

nej. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Stoła. 

Tabela 20 Osiągane efekty oczyszczania Centralnej Oczyszczalni Ścieków w 2015 roku 

Rodzaj zanieczyszczeń 
Najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń wg obo-

wiązujących przepisów prawa  

Osiągane wskaźniki  

zanieczyszczeń  

BZT5 15 mg O2/l 7,08 mg O2/l 

ChZT 125 mg O2/l 31,05 mg O2/l 

Zawiesina ogólna 35 mg/l 5,8 mg/l 

Fosfor ogólny 2 mgP/l 1,37 mgP/l 

Azot ogólny 15 mgN/l 10,86 mgN/l 
Źródło: PWiK Sp. z o.o. 

Oczyszczalnia ścieków „Repty” przyjmuje ścieki komunalne z dzielnic Stare Tarnowice, Rep-

ty, z obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” oraz Wielospecjalistycznego Szpi-

tala Powiatowego w Tarnowskich Górach. W 2000 roku nastąpiła modernizacja obiektu.  

Część mechaniczną oczyszczalni tworzą: 

 stacja mechanicznego podczyszczania ścieków z zawiesin stałych, 

 pompownia ścieków surowych. 

Część biologiczną tworzą: 

 komory osadu czynnego, stacja dmuchaw, 

 prostokątny osadnik wtórny. 

Komory osadu czynnego pracują szeregowo z następującymi po sobie strefami: defosfatacji, 

denitryfikacji, nitryfikacji. 

Osiągane efekty oczyszczania przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 21 Osiągane efekty oczyszczania oczyszczalni „Repty” w 2015 roku 

Rodzaj zanieczyszczeń 
Najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń wg obo-

wiązujących przepisów prawa  

Osiągane wskaźniki  

zanieczyszczeń  

BZT5 15 mg O2/l 9,4 mg O2/l 

ChZT 125 mg O2/l 45,7 mg O2/l 

Zawiesina ogólna 35 mg/l 12,6 mg/l 
Źródło: PWiK Sp. z o.o. 

Przeróbki osadu nadmiernego dokonuje się w dwóch zagęszczaczach grawitacyjnych a następnie 

w dwóch otwartych komorach fermentacyjnych. Osad odwadniany jest przy pomocy Przewożo-

nej Stacji Odwadniania Osadu. Odbiornikiem ścieków jest Potok Starotarnowicki. 

Oczyszczalnia ścieków „Leśna” w Strzybnicy przyjmuje ścieki z dzielnic Strzybnica i Rybna.  

Część mechaniczną oczyszczalni tworzą: 

 stacja mechanicznego podczyszczania ścieków z zawiesin stałych, 

 pompownia ścieków surowych, 

 dwa osadniki wstępne typu Imhoffa. 
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Część biologiczną oczyszczalni tworzą: 

 dwa równolegle pracujące złoża biologiczne, 

 dwa radialne osadniki wtórne. 

Tabela 22 Osiągane efekty oczyszczania oczyszczalni „Leśna” w 2015 roku 

Rodzaj zanieczyszczeń 
Najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń wg obo-

wiązujących przepisów prawa 

Osiągane wskaźniki zanie-

czyszczeń 

BZT5 25 mg O2/l 12,75 mg O2/l 

ChZT 125 mg O2/l 56,2 mg O2/l 

Zawiesina ogólna 35 mg/l 9,25 mg/l 
Źródło: PWiK Sp. z o.o. 

Osady stabilizowane są w osadnikach wstępnych, a następnie odwadniane na poletkach osado-

wych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Stoła. 

Lokalizacja wyżej wymienionych oczyszczalni ścieków przedstawiona została w Załączniku 

nr 2. 

Tabela 23 Ilość oczyszczonych ścieków w Tarnowskich Górach w latach 2014-2015 
Nazwa oczyszczalni 2014 2015 

Ilość ścieków oczyszczonych [m
3
/rok] 

Oczyszczalnia ścieków „Leśna 251 834 251 894 

Oczyszczalnia ścieków „Repty” 590 225 565 848 

Oczyszczalnia ścieków „Centralna” 1 793 481 1 870 003 

Ilość ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych [mg]o kodzie 190805 

Oczyszczalnia ścieków „Leśna 558 342 

Oczyszczalnia ścieków „Repty” 2416 2102 

Oczyszczalnia ścieków „Centralna” 3044 3008 
Źródło: PWiK Sp. z o.o. 

Na obszarze gminy Tarnowskie Góry zaobserwować możemy 100 % - owy udział ścieków 

oczyszczanych biologicznie z podwyższonym usuwaniem biogenów w stosunku do całkowitej 

ilości ścieków oczyszczanych. Odbiornikami oczyszczonych ścieków odprowadzanych z tych 

oczyszczalni jest rzeka Stoła i Potok Starotarnowicki. 

Tabela 24 Zestawienie dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków gminy Tarnowskie Góry w latach 

2012-2014 
Przepustowość projektowa oczyszczalni 2012 2013 2014 

oczyszczalnie biologiczne m
3
/dobę 4 200 4 288 4 288 

oczyszczalnie z podwyższonym oczyszczaniem biogenów m
3
/dobę 6 860 6 860 6 860 

Charakterystyka komunalnych oczyszczalni ścieków 
ścieki oczyszczone odprowadzone ogółem dam

3
 1 803 1 802 1 802 

ścieki oczyszczone odprowadzone w czasie doby do kanalizacji dam
3
 4,9 4,9 4,9 

ścieki oczyszczone łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami 

dowożonymi 

dam
3
 2 765 2 917 2 647 

ścieki oczyszczane razem dam
3
 1 803 1 802 1 802 

ścieki oczyszczane biologicznie dam
3
 648 635 611 

ścieki oczyszczone z podwyższonym usuwaniem biogenów dam
3
 1 155 1 167 1 191 

ścieki oczyszczone biologicznie i z podwyższonym usuwaniem 

biogenów w % ścieków ogółem 

% 100,00 100,00 100,00 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu 
BZT5 kg/rok 25 252 28 891 23 560 

ChZT kg/rok 104 597 123 191 115 047 
zawiesina  kg/rok 40 708 31 970 18 777 

azot ogólny kg/rok 31 172 47 691 32 860 

fosfor ogólny kg/rok 1 860 2 443 3 975 

Osady ściekowe 

osady ściekowe wytworzone ton/rok 1 207 796 1 042 
osady ściekowe stosowane do rekultywacji terenów, w tym grun-

tów na cele rolne 

ton/rok 953 746 b.d. 

osady ściekowe składowane razem ton/rok b.d. 6 1 

osady ściekowe magazynowane czasowo ton/rok 254 44 28 
Źródło: GUS, BDL 
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Pozostałe ścieki, które nie dopływają do oczyszczalni siecią kanalizacyjną gromadzone są w 

zbiornikach bezodpływowych i dowożone do oczyszczalni beczkowozami lub oczyszczane w 

indywidualnych, przydomowych oczyszczalniach ścieków. Liczba przydomowych oczyszczalni 

ścieków kształtuje się następująco: 

Tabela 25 Liczba nowo oddanych przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2012 - 2015 

Liczba nowo oddanych przydomowych oczyszczalni ścieków 
2012 2013 2014 2015 

33 22 26 28 
Źródło: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 

Jak wynika z powyższej tabeli w gminie Tarnowskie Góry z roku na rok ogólna liczba przydo-

mowych oczyszczalni stale rośnie. W 2015 roku ich ilość na terenie gminy Tarnowskie Góry 

wynosiła 231 sztuk. Ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków odprowadzane są głównie do 

ziemi, sporadycznie do rowu. 

Gmina Tarnowskie Góry kładzie duży nacisk na rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitar-

nej tak, aby objąć jej zasięgiem jak największą liczbę mieszkańców. W tym celu w 2007 roku 

przystąpiła do realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni 

ścieków w Tarnowskich Górach, w ramach którego: 

 podczas Fazy I na terenie gminy wybudowano Centralną Oczyszczalnie Ścieków, zmoderni-

zowano kolektor północny (obecnie przez kolektor płyną ścieki do Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków), rozbudowano i zmodernizowano sieć kanalizacyjną w dzielnicach Lasowice, So-

wice, Śródmieście  - Centrum, Osada Jana, Bobrowniki Śląskie, 

 podczas Fazy II rozbudowano i zmodernizowano sieć kanalizacyjną w dzielnicach Strzybni-

ca, Rybna, Opatowice, Stare Tarnowice, Repty Śląskie, Śródmieście, 

 podczas fazy III wybudowano między innymi 4,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy 

Repty Śląskie, rozbudowano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem wód deszczowych 

w rejonie ulicy Towarowej 

 ustalono zakres rzeczowy projektu IV fazy. 

Poza wyżej wymienionym projektem na terenie Tarnowskich Gór w latach 2014-2015 prowa-

dzono szereg innych prac, związanych z usprawnieniem gospodarki ściekowej na terenie gminy. 

Przeprowadzono remont istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Krasickiego oraz Strzelców By-

tomskich. Wybudowano odcinek kanalizacji w ul. Królowej Jadwigi oraz Klonowej. Prowadzi 

się również bieżącą konserwację rowów odwadniających wody opadowe po wylotach gminnych 

kanalizacji oraz odprowadza się i oczyszcza wody opadowe i roztopowe z zanieczyszczonych 

należących do gminy dróg i parkingów. 

Urbanizacja kolejnych terenów (do niedawna czynnych przyrodniczo) powoduje stopniowe ob-

niżenie retencji obszaru gminy. Może to spowodować w najbliższych latach narastanie problemu 

retencji wód powierzchniowych. Wody opadowe, które dawniej w większości pochłaniane były 

przez grunt, spływają teraz systemem kanałów i regulowanych odcinków rowów i rzek poza 

granice gminy. Istniejąca zabudowa nie pozwala przy tym na poszerzenie cieków i dostosowanie 

ich przekrojów do zwiększonego napływu wód opadowych, stąd występują coraz częściej lokal-

ne podtopienia. Istniejące pod miastem podziemia tarnogórskie wraz z żyjącymi tam nietope-

rzami wymagają utrzymania na stałym poziomie odpowiedniej wilgotności. Ponadto brak prze-

pływu wód przez górne warstwy nie sprzyja oczyszczeniu wód podziemnych z nagromadzonych 

wcześniej w tych warstwach zanieczyszczeń. Na terenie gminy znajduje się już kilka naturalnych 

i sztucznych zbiorników wód opadowych. W 2014 roku Gmina wybudowała zbiornik chłonno – 

odparowujący przy ul. Wielkopolskiej oraz podziemny zbiornik retencyjny wraz z pompownią w 

rejonie Hali Sportowej. W 2015 roku wybudowano zbiornik retencyjno – rozsączający o objęto-

ści 756 m
3
 w rejonie ulicy Towarowej. 



Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 

 45 

 
Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Wielkopolskiej 

Ścieki przemysłowe 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku odprowadzono łącznie 134 

dam
3 

ścieków przemysłowych, z czego do sieci kanalizacyjnej trafiło 87 dam
3
, a do wód i ziemi 

47 dam
3
. 

Z zamieszczonej poniżej tabeli wynika, że co roku liczba ścieków odprowadzonych ogólnie z 

zakładów przemysłowych maleje, maleje również ilość ścieków odprowadzanych do sieci 

kanalizacyjnej. Ścieki te charakteryzują się występowaniem substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego, dużą zawiesiną, BZT5, ChZT oraz jonami chlorków i siarczanów, w 

2012 oraz 2014 roku spadła w nich ilość azotu i fosforu ogólnego oraz lotnych fenoli. 

Tabela 26 Charakterystyka ścieków przemysłowych pochodzących z terenu gminy Tarnowskie Góry w 

latach 2012-2014 
Charakterystyka ścieków przemysłowych 2012 2013 2014 

Ścieki odprowadzane ogółem dam
3
 250 190 134 

Ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej dam
3
 126 113 87 

Ścieki odprowadzane bezpośrednio do wód lub ziemi dam
3
 124 77 47 

Ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środo-

wiska wodnego 
dam

3
 55 50 19 

Ścieki odprowadzane bezpośrednio do wód lub ziemi wymagają-

ce oczyszczania 
dam

3
 124 77 47 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzonych do wód lub ziemi 

BZT5 kg/rok 557 797 630 

ChZT kg/rok 3 730 6 231 3 150 

zawiesina  kg/rok 3 464 842 1 032 

suma jonów chlorków i siarczanów kg/rok 41 174 33 642 5 157 

fenole lotne kg/rok 0 0 0 

azot ogólny kg/rok 0 79 0 

fosfor ogólny kg/rok 0 8 0 

Osady dotychczas składowane (nagromadzone) na terenie własnym zakładu 

osady ściekowe wytworzone (nagromadzone) ton/rok 71 76 0 

osady wykorzystywane z dotychczas składowanych ton/rok 0 0 0 
Źródło: GUS, BDL 

W poniższej tabeli przedstawiono podmioty gospodarcze występujące na terenie gminy 

Tarnowskie Góry, które posiadają własne oczyszczalnie/podczyszczalnie ścieków. 
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Tabela 27 Zakłady posiadające własne oczyszczalnie ścieków na terenie Tarnowskich Gór 

Zakład Oczyszczalnia Podczyszczalnia 
Odbiornik 

ścieków 

STA – ODLEWNIE Sp. z o.o. - Podczyszczalnia 
Obieg 

zamknięty 

FAZOS S.A. 
Oczyszczalnia 

Qśred,d = 65 m
3
/dobę 

- 
Kanalizacja 

PWiK 

PKP PLK S.A. ZLK 

w Tarnowskich Górach 
- Podczyszczalnia 

Potok 

Pniowiecki 

Zakłady Chemiczne „Tarnow-

skie Góry” w Tarnowskich 

Górach w likwidacji  

Oczyszczalnia ścieków przemy-

słowych Qśred,d = 315 m
3
/dobę 

- Stoła 

Electrocarbon Sp. z o.o. - 

Podczyszczalnia dla ścieków 

przemysłowych z komory reakcyj-

nej o pojemności 2,5 m
3
 każda 

Stoła 

CHM Andrzej Dyląg 
Oczyszczalnia ścieków byto-

wych o RLM = 500 
- Stoła 

ZPHU „Repty” Sp. J. 

R.B. Wojtacha 

Oczyszczalnia ścieków przemy-

słowych o RLM powyżej 2000 
- Drama 

FASER S.A. 
Oczyszczalnia ścieków 

przemysłowych 
- Stoła 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, 2016 

Na terenie Tarnowskich Gór według danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 2014 

rok) zlokalizowana jest jedna chemiczna i jedna biologiczna przemysłowa oczyszczalnia 

ścieków. 

Tabela 28 Zestawienie dotyczące przemysłowych oczyszczalni ścieków z obszaru gminy Tarnowskie 

Góry w latach 2012-2014 
Rodzaj oczyszczalni przemysłowych 2012 2013 2014 

mechaniczne liczba 0 0 0 

chemiczne  liczba 2 2 1 

biologiczne liczba 2 1 1 

z podwyższonym usuwaniem biogenów liczba 0 0 0 

Przepustowość projektowa oczyszczalni 2012 2013 2014 

mechaniczne  m
3
/dobę 0 0 0 

chemiczne  m
3
/dobę 1 755 1 755 1 440 

biologiczne  m
3
/dobę 188 100 100 

z podwyższonym usuwaniem biogenów m
3
/dobę 0 0 0 

Charakterystyka przemysłowych oczyszczalni ścieków 

ścieki oczyszczone razem dam
3
 102 74 43 

ścieki oczyszczone chemicznie dam
3
 55 50 19 

ścieki oczyszczone biologicznie dam
3
 47 24 24 

ścieki nieoczyszczone dam
3
 22 3 4 

udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia % 82,3 96,1 91,5 

Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków 

osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków ogółem ton/rok 2 6 1 

osady stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne ton/rok 1 0 0 

osady składowane razem ton/rok 1 5 0 

magazynowane czasowo ton/rok 1 1 1 
Źródło: GUS, BDL 

Z powyższej tabeli wynika, iż corocznie wzrasta udział ścieków przemysłowych oczyszczonych 

w ściekach wymagających oczyszczenia. Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków skła-

dowane są razem, tylko niewielka ich część stosowana jest do rekultywacji terenów, w tym grun-

tów na cele rolne. 

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie mocnych i słabych stron gminy Tarnowskie 

Góry oraz ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki postępowania w celu ochrony środowiska 

związanej z gospodarką wodno – ściekową. 
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Tabela 29 Analiza SWOT, obszar interwencji – gospodarka wodno- ściekowa 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Większość mieszkańców Gminy korzysta z sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej; 

 Wzrasta  ilość przydomowych oczyszczalni ście-

ków na terenie Gminy; 

 Wiele inwestycji związanych z realizacją projek-

tu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Gó-

rach” już wykonanych*; 

 Duża świadomość mieszkańców na temat prze-

strzegania zasad gospodarki wodno – ściekowej; 

 Spełnienie wymagań jakości oczyszczania ście-

ków; 

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 

wykonanie wszystkich potrzebnych prac; 

 Nie wszyscy mieszkańcy mają dostęp do kanali-

zacji; 

 Duża ilość ścieków przemysłowych odprowa-

dzana bezpośrednio do wód i ziemi; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Dotacje do wykonania przyłączy kanalizacyj-

nych; 

 Edukacja oraz propagowanie zachowań motywu-

jących ludność do oszczędzania wody; 

 Zaostrzające się normy dla przemysłu dają szansę 

na minimalizację ilości ścieków przemysłowych 

odprowadzanych bezpośrednio do ziemi i wód; 

 Rozwój sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej 

w sąsiednich gminach; 

 Wiele inwestycji związanych z realizacją projek-

tu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Gó-

rach” jest w trakcie wykonywania; 

 Obniżenie retencji obszaru Gminy; 

 Szkody górnicze w Tarnowskich Górach, a także 

gminach sąsiedzkich; 

 Deficyt wody; 

* Szczegóły dotyczące inwestycji zrealizowanych i w trakcie realizacji zawarto w rozdziale 5 „Efekty realizacji dotychczasowego programu 

ochrony środowiska” 

4.6. Zasoby geologiczne 

Obszar gminy Tarnowskie Góry położony jest na pograniczu Równiny Opolskiej i Garbu Tarno-

górskiego. Północną część gminy stanowią tereny płaskie, gdzie pochylenia nie przekraczają 5%, 

teren ten obniża się lekko z południa ku północy. Zbudowana jest z piasków akumulacji wodno-

lodowcowej. Występujące tu liczne wydmy dochodzą miejscami do znacznych wysokości i są w 

całości zalesione. Południowa część gminy w granicach garbu tarnogórskiego wykazuje większe 

zróżnicowanie, występują tu odosobnione wzgórza skaliste oraz obniżenia równinne, wypełnione 

materiałem akumulacji wodno – lodowcowej. Deniwelacje terenu sięgają 30 – 50 m. Garb Tar-

nogórski zbudowany jest z triasowych wapieni i dolomitów, ze złożami rud cynku i ołowiu. W 

centralnej części gminy występuje płaskodenna dolina denudacyjna uchodząca w północno - 

wschodniej części gminy do równoleżnikowej doliny Stoły. Urzeźbienie terenu w południowej 

części gminy wykazuje obniżenie terenu z południa obszaru ku północy w kierunku doliny rzeki 

Stoły.  

Ze względu na prowadzoną w przeszłości eksploatację złóż galeny ołowiowej z domieszką sre-

bra, limonitu (tzw. żelaziaka brunatnego) i galmanu do dziś na powierzchni terenu widoczne są 

skutki jej eksploatacji. Na obszarze całej gminy występują liczne miejsca ekspozycji krajobrazu 

pogórniczego w postaci warpi, dołów, kamieniołomów. Widoczne jest to m.in. w Parku Miej-

skim przy ul. Wyszyńskiego, w parku przy Szpitalu św. Kamila Zakonu Ojców Kamilianów – 

jest to częściowo zniwelowany zespół dawnego kamieniołomu, wyrobisk odkrywkowych, warpi. 

W rejonie ulic Wyspiańskiego i Sawina zachował się nasyp kolejki kopalnianej oraz hałda.  



Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 

 48 

Pod względem geologicznym południowa część gminy Tarnowskie Góry leży w obrębie bloku 

górnośląskiego. W podłożu bloku występuje trójkrotny blok prekambryjskich skał krystalicz-

nych, tworzących najniższe piętro strukturalne jednostki, który przez cały czas ewolucji jednost-

ki zachowywał się jako element sztywny. Najniższe piętro strukturalne, piętro krystaliczne, 

obejmuje skały krystaliczne podłoża bloku: głównie granitoidy, gnejsy, łupki krystaliczne, a tak-

że zasadowe skały magmowe. Piętro to dzieli się na trzy kompleksy: kra cieszyńska, którą budu-

ją skały metamorficzne i magmowe, kompleks intruzywny, utworzony z zasadowych i ultrazasa-

dowych skał magmowych i kra bytomska, której skład petrograficzny nie jest dostatecznie po-

znany. Na skałach tych spoczywają okruchowe i węglanowe skały najwyższego proterozoiku, 

kambru, młodszego paleozoiku i triasu, tworzące trzy piętra strukturalne: pokrywowe (obejmu-

jące osady najwyższego proterozoiku, kambru, dewonu i dolnego karbonu), molasowe (starsze – 

reprezentowane przez osady namuru i wasalu oraz młodsze - obejmujące stefan i perm dolny) 

oraz piętro mezozoiczne.  

Północna część gminy znajduje się w zasięgu monokliny śląsko – krakowskiej, zalegającej nie-

zgodnie na sfałdowanych utworach paleozoicznych piętra waryscyjskiego. Podłoże paleozoiczne 

tworzą silnie zaburzone tektonicznie utwory karbonu dolnego, w postaci (głównie) przewar-

stwiających się nawzajem iłowców i piaskowców. Strop utworów karbonu uformowany w 

kształcie niecki, pokrywają osady triasu i jury, przykryte utworami czwartorzędowymi. Trias 

dolny to okruchowe osady pstrego piaskowca miąższości do kilkudziesięciu metrów oraz mor-

skie ilasto – węglanowe osady retu. Trias środkowy to głównie dolomity kruszconośne, z który-

mi związane jest okruszcowanie siarczkami cynku i ołowiu. Trias górny to głównie pstre osady 

miąższości do sześciuset metrów. Jura dolna reprezentowana jest przez początkowo lądowe, a 

później brakiczne osady okruchowe. Jura środkowa to morskie osady ilaste (w tym iły rudono-

śne, syderyty i sferosyderyty) a później także margle i wapienie. Wewnętrzna struktura monokli-

ny śląsko - krakowskiej jest stosunkowo prosta. Warstwy zapadają się najczęściej pod kątem 

kilku stopni w kierunku północno – wschodnim. Powszechne natomiast są uskoki w większości 

zrzutowe, głównie w kierunkach równoleżnikowych, powstanie ich związane jest z nasuwaniem 

się Karpat zewnętrznych na przedpole. Ruchy pionowe wzdłuż tych uskoków doprowadziły do 

powstania licznych zrębów. 

Podłoże gminy Tarnowskie Góry budują utwory triasu, trzeciorzędu i czwartorzędu. Utwory 

triasowe ukształtowane są w formie niecki - synkliny tarnogórskiej, której oś przebiega wzdłuż 

linii Sucha Góra - Stare Tarnowice. Skrzydło południowo - wschodnie jest łagodne i lekko pofa-

lowane, a skrzydło południowo - zachodnie bardziej strome. Synklina tarnogórska ograniczona 

jest od wschodu antyklinalnym przegubem fleksury brzeżnej Pyrzowic, a od południowego - 

zachodu dyslokacją będzińsko - radzionkowską. Łagodne siodło o osi Radzionków - Stolarzowi-

ce - Zbrosławice oddziela nieckę tarnogórską od niecki bytomskiej. Niecka tarnogórska pocięta 

jest licznymi uskokami (różnowiekowymi), w wyniku czego powstały struktury mniejszego rzę-

du, przybierające postać zrębów i rowów tektonicznych. System uskoków (wieku prawdopodob-

nie starokimeryjskiego) składa się z uskoków o przebiegu NNW - SSE i NNE – SSW, uskoki te 

mają zrzut warstw od kilku do 30 metrów. Młodoalpejski system uskoków ma zbliżony przebieg 

do równoleżnikowego, z wyraźnie zaznaczającym się zespołem południkowym (zrzuty warstw 

wahają się od 20 m do 50 m). W wyniku wietrzenia osadów triasowych (w strefach wychodni 

wapieni gogolińskich i dolomitów kruszconośnych) powstały formy krasowe typu: leje krasowe, 

nisze, zagłębienia, jaskinie, maczugi iglice. Formy krasowe wypełnione były ilasto - piaszczysto 

- gruzowym regolitem, wzbogaconym w rudy limonitowe, które były eksploatowane (rudy żela-

za, manganu, glinki ogniotrwałe).  

Utwory triasu dolnego reprezentowane są przez warstwy świerklanieckie w postaci zlepieńców, 

piaskowców, piasków, iłów o miąższości od kilkunastu do 30 m oraz pstry piaskowiec górny – 

ret – zróżnicowany litologicznie, w spągu występują jasnoszare, cienkoławicowe margle dolomi-

tyczne z licznymi przewarstwieniami iłowców i mułowców, warstwy stropowe to gruboławico-
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we dolomity margliste oraz wyżej ległe dolomityczne wapienie z krzemieniami. Miąższość retu 

zmienia się od 40 m do 80 m.  

Utwory triasu środkowego reprezentowane są przez warstwy gogolińskie dolne o charakterze 

izolacyjnym, w postaci cienko i średnioławicowych wapieni pelitowych i drobnodetrytycznych o 

miąższości do 15 m, warstwy gogolińskie górne wykształcone są w postaci na przemian ległych 

cienko i średnioławicowych jasnoszarych i żółtawych wapieni, szarozielonych margli i iłowców 

marglistych oraz szarych zlepieńców o łącznej miąższości 30 m. Występuje tu również wapień 

muszlowy należący do warstw dolomitów kruszconośnych, dolomitów diploporowych, warstw 

tarnowickich. Warstwy dolomitów kruszconośnych wykształcone są w postaci zwięzłych i od-

pornych mechanicznie utworów węglanowych, średnioławicowych, szarych i żółtawoszarych. Są 

to skały epigenetyczne powstałe w wyniku hydrotermalnego przeobrażenia wapieni. Minerały 

kruszconośne występują głównie w partii spągowej formacji powyżej kontaktu z warstwami go-

golińskimi i lokalnie z warstwą iłów witriolowych. Dolomity diploporowe wykształcone są w 

postaci średnioławicowych oraz gruboławicowych kompleksów, jasnoszarych, żółtych i kremo-

wych, pelitowych, lokalnie ziarnistych dolomitów oraz oolitowych i pseudoolitowych dolomitów 

o miąższości do 40 m. Warstwy tarnowickie wykształcone są w postaci regularnych ławic jasno-

żółtych, kremowych i szarożółtych dolomitów marglistych i dolomitów o miąższości nie prze-

kraczającej 20 m.  

Utwory triasu górnego reprezentowane są przez warstwy boruszowickie, wykształcone w postaci 

iłów marglistych i margli ciemnoszarych przechodzących ku stropowi warstwy w łupki ilaste z 

wkładkami piaskowców, o miąższości od 4 do 18 m. Warstwy te posiadają właściwości izola-

cyjne.  

Utwory trzeciorzędu reprezentują osady wypełniające leje krasowe na wychodniach dolomitów i 

wapieni triasowych, wykształcone są w postaci zwietrzeliny gliniasto – piaszczystej z okruchami 

wapieni i dolomitów (osady bogate w limonit – były eksploatowane jako rudy żelaza).  

Czwartorzęd tworzą osady o dużej zmienności litologicznej i rozprzestrzenienia poszczególnych 

warstw. Pokrywa czwartorzędowa leży bezpośrednio na wapieniach i dolomitach triasu, miąż-

szość tych osadów jest bardzo zmienna od zera do ponad 50 m. Miąższość i rozprzestrzenienie 

osadów czwartorzędu wzrasta w kierunku zachodnim i północnym, w kierunku kopalnej doliny 

rzeki Stoły. Największy obszar zajmują piaski powierzchniowe które największą miąższość 

osiągają w dolinie rzeki Stoły – ponad 20 m i pochodzą z okresu północnopolskiego zlodowace-

nia. Na obszarach stoków Garbu Tarnogórskiego piaski te mają genezę fluwioperyglacjalną i 

osiągają miąższość od kilku do kilkunastu metrów. Pod piaskami występują muły limnoglacjalne 

lub gliny zwałowe (zachowały się głównie w strefach kopalnych dolin rzecznych). Najmłodsze 

osady holoceńskie występują w dnie współczesnej doliny rzeki Stoły oraz jej dopływów - piasz-

czyste i torfiaste namuły. Natomiast w misach deflacyjnych i w strefach starorzeczy występują 

muły torfiaste i torfy.  

Zgodnie z mapą geologiczną Polski (arkusz 910 – Bytom), teren gminy Tarnowskie Góry po-

krywają głównie dolomity epigenetyczne (dkTmP), mające w centrum gminy swoje wychodnie, 

miejscowo pojawiają się jurajskie żwiry (J1) i wapienie, margle i dolomity warstw błotnickich i 

gogolińskich (Tm
h
), utwory te mają tu swoje wychodnie. W rejonie Pniowca, Rybnej i na połu-

dniu w rejonie Bobrownik występują dolomity warstw jemielnickich oraz dolomity margliste, 

miejscami z ewaporatami warstw tarnowickich (Tm
i
), a na południowym wschodzie i wschodzie 

w okolicy Rept Śląskich i Strzybnicy występują łupki, dolomity, wapienie i piaskowce warstw 

rybniańskich, boruszowskich i miedarskich (Tm
3
) - utwory te mają tu swoje wychodnie. Na po-

wyższych utworach jurajskich i triasowych zalegają plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodow-

cowe (fgŚ), występują one na prawie całym obszarze gminy. W południowej części gminy wy-

stępują również piaski i gliny deluwialne (d), a we wschodniej części piaski, żwiry, gliny i głazy 

lodowcowe (gŚ
1
) i miejscowo torfy (tH), w rejonie Rybnej również eluwia glin zwałowych i in-
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nych osadów czwartorzędowych (ze). Dolinę Stoły, Potoku Pniowieckiego wypełniają holoceń-

skie mułki i piaski rzeczne (fH). 

Na terenie gminy Tarnowskie Góry nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych. Nie odnotowano tu terenów zagrożonych osuwiskami, spełzywaniem i spływami gruntów. 

Występują natomiast obszary predysponowane do wystąpienia ruchów masowych ziemi:  

 zbocza dolin rzecznych,  

 skarpy form antropogenicznych, 

 nasypy (m.in. komunikacyjne),  

 wyrobiska.  

Teren gminy zagrożony jest ze strony zrobów porudnych i szybikowych. Istnieje tu wiele wyro-

bisk powstałych po eksploatacji rud żelaziaka brunatnego, galmanu i galeny, stwarzających za-

grożenie (czynne procesy osiadania, tworzenie się lejów zapadliskowych, zapadlisk w miejscach 

pustek poeksploatacyjnych) powierzchni terenu.  

Surowce naturalne  

Na terenie gminy Tarnowskie Góry występują stosunkowo bogate złoża kopalin pospolitych: 

surowce ilaste ceramiki budowlanej, piaski podsadzkowe oraz dolomity, kamienie drogowe i 

budowlane, a także złoża rud cynku i ołowiu. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geolo-

gicznego – baza internetowa Midas (stan na maj 2016 rok) na terenie gminy występują następu-

jące złoża surowców mineralnych: 

 Złoże nr 3052 „Bobrowniki” – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej (podtyp: gli-

ny) o powierzchni 1,12 ha. Eksploatacja złoża została zaniechana. 

 Złoże nr 1206 „Bobrowniki” – złoże piasków formierskich (podtyp: glina) o powierzchni 

0,4 ha. Złoże rozpoznane szczegółowo. 

 Złoże nr 177 „Bobrowniki - Blachówka” – złoże dolomitów, kamienie drogowe i budowlane 

(podtyp: piasek) o powierzchni 37,15 ha. Eksploatacja złoża została zaniechana. 

 Złoże nr 2090 „Rybna” – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej (podtyp: piaski 

podsadzkowe, materiał podsadzkowy) o powierzchni 8,88 ha. Eksploatacja złoża została za-

niechana. 

 Złoże nr 226 „Strzybnica” – złoże piasków podsadzkowych (podtyp: piasek ze żwirem) o 

powierzchni 628,72 ha. Złoże rozpoznane jest wstępnie. 

Tabela 30 Charakterystyka złóż występujących w granicach gminy Tarnowskie Góry 

Nazwa złoża 
Grubość nakładu [m] Miąższość złoża [m] Głębokość spągu [m] 

min. maks. śred. min. maks. śred. min. maks. śred. 

Bobrowniki (KN) 0,00 3,20 0,94 2,80 12,70 8,04 2,80 12,90 8,98 

Bobrowniki (PF) - - 0,94 - - 6,96 - - - 

Bobrowniki -Blachówka  0,20 56,00 5,20 39,30 55,40 46,70 39,70 105,40 51,90 

Rybna 0,20 0,60 0,40 5,10 19,00 12,50 5,50 19,40 12,90 

Strzybnica 0,05 1,00 0,26 2,10 14,80 5,32 2,30 15,00 - 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, baza internetowa Midas  

Lokalizację złóż na terenie gminy Tarnowskie Góry przedstawia Załącznik nr 2. 

Na terenie gminy nie powołano żadnych obszarów i terenów górniczych. 

W wyniku analizy SWOT określono mocne i słabe strony (czynniki wewnętrzne), a na ich pod-

stawie wyznaczono szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne) związane z zasobami geologicz-

nymi gminy Tarnowskie Góry. 
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Tabela 31 Analiza SWOT, obszar interwencji – zasoby geologiczne 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Na terenie Gminy nie prowadzi się już prac 

związanych z eksploatacją złóż;  

 Na terenie Gminy widoczne są skutki eksploata-

cji złóż galeny ołowiowej w postaci warpi, dołów 

czy kamieniołomów;  

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 

rekultywację terenów poeksploatacyjnych; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Zaostrzające się normy dla przemysłu dają szansę 

na poprawę stanu środowiska; 

 Zagrożenia powierzchni terenu, będące następ-

stwem eksploatacji rud żelaziaka brunatnego, 

galmanu i galeny (czynne procesy osiadania, 

tworzenie się lejów zapadliskowych, zapadlisk w 

miejscach pustek poeksploatacyjnych); 

 Dawne zasady wykorzystywania złóż kopalin 

doprowadziły do degradacji środowiska natural-

nego oraz uszczuplenia zasobów naturalnych; 

4.7. Gleby 

Struktura użytkowania gruntów na terenie gminy Tarnowskie Góry przedstawia się następująco: 

Tabela 32 Struktura użytkowania gruntów gminy Tarnowskie Góry wg stanu na 2014 rok 
Rodzaj użytkowania terenu Pow. [ha] 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem, w tym 3 298 
lasy 3 151 

grunty zadrzewione i zakrzewione 146 

Grunty pod wodami ogółem, w tym 32 

grunty pod wodami pow. płynącymi 18 

grunty pod wodami pow. stojącymi 14 

Użytki rolne ogółem, w tym 2 737 

grunty orne 2 068 
łąki 333 

sady 46 
pastwiska trwałe 218 

Grunty zabudowane i zurbanizowane ogółem 2 109 

Nieużytki 141 
Źródło: GUS 

Jak wynika z powyższej tabeli, największą powierzchnię terenu gminy Tarnowskie Góry stano-

wią grunty leśne (39% powierzchni gminy). Stosunkowo dużą część obszaru gminy zajmują 

użytki rolne (32,7 % powierzchni gminy), pośród których dominują grunty orne – ponad 75% 

wszystkich użytków rolnych, najmniej na terenie gminy jest sadów, zaledwie 1,7% wszystkich 

gruntów. Sporą część gruntów znajdujących się na terenie Gminy stanowią grunty zabudowane i 

zurbanizowane (25% powierzchni gminy). 

Ogólne zagospodarowanie terenu gminy przestawia Załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. 

Obszar Tarnowskich Gór charakteryzuje się dużą różnorodnością glebową. Na terenie Gminy 

przeważają gleby bielicowe, brunatne, bagienne oraz gleby początkowego stadium rozwoju, 

związane z obszarami górniczymi, przemysłowymi i mieszkaniowymi. Materiał glebotwórczy 

tworzą piaski i żwiry czwartorzędowe, gliny zwałowe, a na niewielkich powierzchniach również 

muły wodnego pochodzenia oraz iły trzeciorzędowe. Na dolomitowych i wapiennych wzniesie-

niach południowej części miasta wykształciły się rędziny. Doliny rzeczne wypełniają mady, 

utwory organogeniczne lub zmieszany materiał osadów rzecznych i torfów.  

Największy udział w powierzchni miasta mają: 

 gleby bielicowe, zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej (okolice Pniowca), 

 gleby brunatne, zaliczane do III klasy bonitacyjnej (środkowa i południowa część miasta), 
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 rędziny, zaliczane do III i IV klasy bonitacyjnej (wierzchołek Srebrnej Góry, wzniesienia 

pomiędzy Śródmieściem a Reptami), 

 gleby bagienne i pobagienne (mułowe, torfowe, murszowe), wykształciły się w dolinach 

rzek Stoły, Dramy, Potoku Pniowieckiego oraz Wody Granicznej. 

W miejsko – przemysłowych rejonach Gminy duża część gleb uległa degradacji, gdzie możemy 

zaobserwować obecność gleb antropogenicznych (środkowa i południowa część miasta). Gleby 

te powstały w miejscach, które w przeszłości związane były z intensywnym górnictwem oraz 

hutnictwem ołowiu i srebra. Są glebami zawierającymi znaczne ilości metali ciężkich, w począt-

kowym stadium rozwoju. W obrębie gminy przeważają gleby kwaśne (pH 4,5 - 5,5) oraz słabo 

kwaśne (pH 5,5 - 6,5). Gleby bardzo kwaśne (pH < 4,5) występują rzadko (rejon dzielnic 

Strzybnica i Pniowiec). Gleby obojętne (pH>6,5) występują w rejonie dzielnic Rybna i Opatowi-

ce.  

Przewaga gleb kwaśnych ma wpływ na wysoką mobilność metali, co oznacza wzrost ich pobie-

rania przez rośliny. Na terenie gminy doszło do skażenia gleb metalami ciężkimi, na co główny 

wpływ miała prowadzona od końca XV wieku eksploatacja srebra, ołowiu, cynku i żelaza. Do 

skażenia gleb przyczyniły się również nieistniejące już Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry”, 

które przez całe dziesięciolecia deponowały odpady poprodukcyjne na zwałowiskach wokół za-

kładu bez odpowiedniego zabezpieczenia podłoża.  

Tereny rolne 

Gmina Tarnowskie Góry jest gminą miejską, ale posiada obszary wykorzystywane rolniczo. Pro-

centowy udział kompleksów rolniczej przydatności gleb dla gruntów ornych i użytków zielonych 

w granicach gminy Tarnowskie Góry przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 33 Procentowy udział kompleksów rolniczej przydatności gruntów ornych i użytków zielonych 

gminy Tarnowskie Góry 
Kompleksy gruntów ornych Procentowy udział kompleksów rolniczej przydatności (%) 

pszenny dobry 13,23 

pszenny wadliwy 20,35 

żytni bardzo dobry 12,26 

żytni dobry 19,52 

żytni słaby 22,75 

żytni bardzo słaby 5,09 

zbożowo – pastewny mocny 2,30 

zbożowo pastewny słaby 4,49 

Kompleksy użytków zielonych Procentowy udział użytków zielonych (%) 

średni 36,05 

słaby i bardzo słaby 63,95 
Źródło: Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018  

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - 

IETU na terenie gminy Tarnowskie Góry występują następujące strefy lokalizacji terenów rolni-

czych:  

 STREFA A – dopuszczalna (rolnictwo bez ograniczeń) - strefa w której opad kadmu wyno-

si mniej niż 3,0 kg/km
2
/rok, ołowiu mniej niż 180 kg/km

2
/rok, stężenie CO2 w okresie wege-

tacyjnym jest niższe od wartości 32 μg/m
3
, zanieczyszczenie gleb ołowiem jest niższe od 

100 mg/kg, zaś kadmu niższe od 3,0 mg/kg gleby. W tej strefie istnieje możliwość uprawy 

wszystkich gatunków roślin jadalnych i paszowych. Strefa A występuje na niewielkim ob-

szarze gminy m.in. w zachodniej części gminy przy granicy z Laryszowem. 

 STREFA B – niekorzystna (pewne ograniczenia upraw) – strefa w której opad kadmu mie-

ści się w granicach od 3 do 10 kg/km
2
/rok, opad ołowiu mieści się w granicach od 180 do 

200 kg/km
2
/rok, stężenie CO2 w okresie wegetacyjnym zawarte jest w granicach od 32 do 

400 μg/m
3
, zawartość ołowiu w glebie waha się od 100 do 1 000 mg/kg, a kadmu od 3 do 20 
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mg/kg gleby. W strefie B wskazana jest selektywna uprawa, ograniczona do gatunków od-

porniejszych na występowanie zanieczyszczenia, czyli nie zagrażających zdrowiu konsu-

mentów. W Tarnowskich Górach strefa ta występuje w pasie rozciągającym się od dzielnicy 

Pniowiec, poprzez Strzybnicę, Stare Tarnowice po Repty Śląskie oraz w rejonie Piekar 

Rudnych w dzielnicy Bobrowniki Śląskie.  

 STREFA C – wybitnie niekorzystna (gleby nieprzydatne pod uprawy spożywcze) - to strefa 

ochronna zakładu przemysłowego lub w odległości mniejszej niż 600 m od emitora pyłów 

metalonośnych, w odległości mniejszej niż 500 m od aktywnego zwałowiska odpadów 

przemysłowych, w odległości mniejszej niż 50 m od drogi o dużym natężeniu ruchu koło-

wego. Opad ołowiu i kadmu wynosi odpowiednio ponad 200 i 10 kg/km
2
/rok lub stężenie 

dwutlenku siarki w okresie wegetacyjnym przekracza wartość 400 μg/m
3
 powietrza, zanie-

czyszczenie gleby ołowiem jest powyżej 1 000 mg/kg lub kadmem powyżej wartości 20 

mg/kg gleby. Na terenie gminy Tarnowskie Góry strefa ta występuje w pasie rozciągającym 

się od dzielnicy Lasowice poprzez Śródmieście do Bobrownik Śląskich.  

Największą powierzchnię uprawną w gminie Tarnowskie Góry zajmują zboża, w tym najwięk-

szy udział stanowią jęczmień, pszenica, pszenżyto i owies. Mniejszy udział stanowią rzepak i 

ziemniaki. Zwierzętami najchętniej hodowanymi na terenie gminy są przede wszystkim kury, 

trzoda chlewna i bydło. 

Na obszarze gminy prowadzone są działania mające na celu rozpowszechnienie zasad dobrej 

praktyki rolniczej. Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych realizuje Wydział Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach wraz z Powiatowym Zespołem Śląskie-

go Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z zasadami do-

brej praktyki rolniczej obejmuje przestrzeganie minimalnych wymagań w zakresie: 

 stosowania i przechowywania nawozów naturalnych i sztucznych, 

 rolniczego wykorzystywania ścieków komunalnych w gospodarstwach rolnych, 

 stosowania i przechowywania środków ochrony roślin, 

 gospodarowania użytkami zielonymi, 

 zapewnienia odpowiednich warunków chowu zwierząt, 

 utrzymania maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym, 

 ochrony gleby, 

 odpowiedniej gospodarki wodnej. 

Tereny leśne 

Obszar gminy Tarnowskie Góry charakteryzuje się stosunkowo dużą lesistością; powierzchnia 

lasów stanowi około 39% całkowitej powierzchni gminy. Większość obszarów leśnych zlokali-

zowanych w Tarnowskich Górach należy do Skarbu Państwa i podlega Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Katowicach – Nadleśnictwo Brynek i Świerklaniec. Lasy na obszarze 

gminy posiadają status lasów ochronnych w ramach Leśnego Pasa Ochronnego GOP, pełniąc 

przede wszystkim funkcje ochronne - bioklimatyczne i społeczne. 
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Tabela 34 Struktura gruntów leśnych gminy Tarnowskie Góry w latach 2012-2014 

Rodzaj gruntów leśnych 
Powierzchnia gruntów leśnych [ha] 

2012 2013 2014 

grunty leśne ogółem 3 108,8 3 112,37 3 112,35 

grunty leśne publiczne ogółem 3 065,8 3 069,57 3 069,55 

grunty leśne prywatne 43 42,8 42,8 

Leśnictwo Skarbu Państwa [ha] 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 3 037,8 3 042,57 3 042,55 

grunty leśne publiczne w zarządzie Lasów Państwowych 3 037,8 3 042,57 3 042,55 

Leśnictwo poza Skarbem Państwa [ha] 

grunty leśne ogółem 71 69,8 69,8 

grunty leśne prywatne osób fizycznych 43 41,3 41,1 

grunty leśne gminne 28 27 27 
Źródło: GUS  

Jak wynika z powyższej tabeli przeważającą część gruntów leśnych stanowią grunty należące do 

Skarbu Państwa (97,75%). Grunty poza Skarbem Państwa stanowią jedynie znikomą część 

ogólnej powierzchni leśnej (2,24%) z czego około 38,68% stanowią grunty leśne należące do 

gminy, natomiast około 58,88% stanowią grunty prywatne. Ogólna powierzchnia gruntów 

leśnych w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 3,5 ha.  

Tereny przemysłowe 

Obecny stan czystości gleb na terenie gminy Tarnowskie Góry w znacznym stopniu został 

ukształtowany przez działalność, już nieprosperujących, Zakładów Chemicznych „Tarnowskie 

Góry”. Zakłady te zlokalizowane są w dzielnicy Sowice. Zakłady Chemiczne rozpoczęły swoją 

działalność na początku XX wieku. Odpady zlokalizowane na zwałowiskach pochodzą z pro-

dukcji siarczku baru, chlorku baru i azotanu baru, zakładowej oczyszczalni ścieków oraz z pro-

dukcji celulozy. Wszystkie odpady poprodukcyjne Zakładów Chemicznych należy zaliczyć do 

grupy odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska. Zawierają one w swoim składzie truci-

zny (rozpuszczalne związki baru i strontu) lub środki szkodliwe (związki boru, cynku, miedzi). 

Takie składowanie niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych na niezabezpieczonym gruncie 

powoduje przenikanie toksycznych substancji do środowiska gruntowo – wodnego, czego kon-

sekwencją jest zanieczyszczenie wód podziemnych i gleby. Do gleby i wód przenikały głównie 

takie związki chemiczne jak: bar, bor, kadm, stront, arsen i cynk. Skażenie tego typu powoduje 

wysokie stężenia metali ciężkich w wodach i gruntach. 

Dlatego wyniki przeprowadzonych analiz chemicznych i glebowych prób gruntów i wód pod-

ziemnych z sieci monitoringowej zakładów oraz składowisk odpadów wskazywały na wielo-

krotne przewyższenie wartości dopuszczalnych. W ramach realizacji zadania pt. „Ochrona 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwia-

nie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Gó-

ry” w Tarnowskich Górach w likwidacji” do maja 2016 roku do Centralnego Składowiska Od-

padów wbudowano ponad 1 mln m
3
 odpadów, natomiast szacuje się, że do unieszkodliwienia 

pozostaje ok. 425 tys. m
3
 odpadów, co stanowi ok. 29% łącznej  ilości odpadów przewidzianych 

do wbudowania w składowisko. Do rekultywacji biologicznej pozostaje 26,3 ha terenów stano-

wiących własność Skarbu Państwa (w tym 7,38 ha dotyczy rekultywacji pozostałych kwater 

Centralnego Składowiska Odpadów) oraz 10,2 ha terenów stanowiących własność osób prywat-

nych. 

Monitoring gleb 

W ramach programu „Właściwe zarządzanie środowiskiem - gwarantem bezpieczeństwa i zdro-

wia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w 2015 roku przeprowadzono badania jakości gleb 

pod względem zawartości metali ciężkich w 65 punktach na terenie gminy. Badania te wykazały, 

że w 45 próbkach pobranych z terenu gminy odnotowano przekroczoną dopuszczalną wartość 
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głównie ołowiu, cynku i kadmu, ale również miedzi, niklu, rtęci oraz chromu. Przekroczenia 

ołowiu odnotowano w 45 próbkach (32 próbki w 2010 roku), przekroczenia cynku w 27 prób-

kach (24 próbki w 2010 roku), przekroczenia kadmu w 24 próbkach (19 próbek w 2010 roku), 

przekroczenia miedzi w 6 próbkach (3 próbki w 2010 roku), przekroczenia niklu w 4 próbkach 

(1 próbka w 2010 roku), przekroczenia chromu w 4 próbkach, a rtęci w 2 próbkach.  

W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2010 roku 

jakość gleb uległa pogorszeniu. Dopuszczalna wartość metali ciężkich została przekroczona w 

10 próbkach więcej niż 5 lat temu.   

Próbki, w których odnotowano zanieczyszczenia zlokalizowane są na terenie całej gminy Tar-

nowskie Góry, we wszystkich dzielnicach. 

Do zakłócenia warunków glebowo – rolnych doszło w skutek działalności człowieka, niewła-

ściwego skanalizowania terenu, lokalnych zakładów przemysłowych oraz zakładów przemysło-

wych miast ościennych, jak również składowania odpadów. Znaczny wpływ na kształtowanie 

środowiska gruntowego miała działalność Zakładów Chemicznych. Dodatkowo w związku z 

częściowo rolniczym charakterem gminy, gleba narażona jest również na zanieczyszczenia rol-

nicze pochodzące z nawozów mineralnych i chemicznych powstałych w wyniku niewłaściwego 

nawożenia gruntów, nieprawidłowej gospodarki rolnej. 

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie mocnych i słabych stron gminy Tarnowskie 

Góry oraz ukazała potencjalne zagrożenia i kierunki postępowania w celu ochrony środowiska 

glebowego Tarnowskich Gór. 

Tabela 35 Analiza SWOT, obszary interwencji - gleby 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Poprawa jakości gleb w wyniku zmniejszenia 

ilości nieoczyszczonych ścieków odprowadza-

nych bezpośrednio do gleby; 

 Wiele inwestycji już wykonanych lub w trakcie 

wykonywania*, 

 Duża świadomość ekologiczna mieszkańców na 

temat dbania o środowisko glebowe Gminy;  

 Stały monitoring środowiska glebowego Gminy; 

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 

wykonanie wszystkich potrzebnych prac; 

 Duża ilość „dzikich” wysypisk śmieci; 

 Nie skanalizowane obszary zabudowane; 

 Niewłaściwe stosowanie nawozów mineralnych 

oraz środków ochrony roślin; 

 Duża ilość zakładów przemysłowych; 

 Brak gleb I i II klasy; 

 Przewaga gleb słabych (klasa V); 

 36,5 ha terenów byłych Zakładów Chemicznych 

„Tarnowskie Góry” pozostało do biologicznej 

rekultywacji; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Zaostrzające się normy dla przemysłu dają szansę 

na poprawę stanu środowiska; 

 Możliwość uzyskania dofinansowania do badań i 

monitoringu gleb, a także do rekultywacji tere-

nów zdegradowanych; 

 Kontynuacja działań rekultywacyjnych terenów 

zdegradowanych; 

 Poprawa jakości gleb w wyniku dalszej rozbu-

dowy kanalizacji na terenie Gminy; 

 Poprawa jakości gleb związana ze zmniejszeniem 

zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy 

(przestrzeganie zapisów zawartych w POP dla 

strefy śląskiej); 

 Zagrożenia powierzchni terenu, będące następ-

stwem eksploatacji rud żelaziaka brunatnego, 

galmanu i galeny (czynne procesy osiadania, 

tworzenie się lejów zapadliskowych, zapadlisk w 

miejscach pustek poeksploatacyjnych); 

 Dawne zasady wykorzystywania złóż kopalin 

doprowadziły do degradacji środowiska natural-

nego oraz uszczuplenia zasobów naturalnych; 

 Wysoka przepuszczalność gleb; 

 Brak środków na dalszą rekultywację terenów 

byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Gó-

ry” w Tarnowskich Górach w likwidacji; 

 
* Szczegóły dotyczące inwestycji zrealizowanych i w trakcie realizacji zawarto w rozdz. 5 Efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony 

środowiska 
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4.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Powstanie odpadów komunalnych jest ściśle związane z działalnością bytową człowieka. Źró-

dłami powstania odpadów są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty usługowe. 

Typowymi rodzajami odpadów, jakie powstają na terenie gminy są odpady komunalne, wielko-

gabarytowe, odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, odpa-

dy niebezpieczne takie jak: baterie, akumulatory, świetlówki, detergenty, leki, oleje, zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne, itp. 

Opis gospodarki odpadami oraz cele i działania wyznaczone do realizacji, które mają zmierzać 

do poprawy sytuacji w tej mierze zawarte zostały w niżej wymienionych dokumentach: 

 Uchwała Nr XXX/350/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, 

 Uchwała Nr XXXIII/373/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 28 listopada 

2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie 

gminy Tarnowskie Góry, 

 Uchwała Nr XLV/482/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 

r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 Uchwała Nr V/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 r. w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tar-

nowskie Góry, 

 Uchwała Nr V/61/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 marca 2015 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w za-

mian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 Uchwała Nr IX/109/2015 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 czerwca 2015 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W 2014 roku odebrano łącznie 14 600,41 Mg odpadów komunalnych, jeden mieszkaniec wy-

tworzył w ciągu roku 239,4 kg odpadów.  

Tabela 36 Ilość odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie gminy Tarnowskie 

Góry w latach 2012-2014 

Rok 

Zmieszane odpa-

dy komunalne 

zebrane w ciągu 

roku 

[Mg] 

Zmieszane odpady 

komunalne zebrane 

w ciągu roku przy-

padające na 1 

mieszkańca  

[kg] 

Zmieszane odpady 

komunalne zebrane 

w ciągu roku po-

chodzące z gospo-

darstw domowych  

[Mg] 

Ilość zlikwidowa-

nych dzikich 

wysypisk śmieci 

[sztuki] 

Ilość odpadów 

komunalnych 

zebranych podczas 

likwidacji dzikich 

wysypisk śmieci 

[Mg] 

2012 26 930,60 442,1 18 828,55 111 37,8 

2013 18 239,99 299,4 16 413,52 1 803 91,8 

2014 14 600,41 239,4 12 481,04 371 271,4 
Źródło: GUS, BDL 

Z danych umieszczonych w powyższej tabeli wynika, że co roku zmniejsza się ilość zebranych 

odpadów komunalnych. Corocznie z terenu gminy Tarnowskie Góry usuwane są dzikie wysypi-

ska śmieci. Według danych Urzędu Gminy w Tarnowskich Górach w 2015 roku usunięto 132 

dzikie wysypiska o łącznej masie odpadów 180,83 tony. 

Gmina Tarnowskie Góry odpowiedzialna jest za organizację odbioru i zagospodarowanie odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy natomiast wpłacają na konto gmi-

ny opłatę za gospodarowanie odpadami. Odbiorcą odpadów komunalnych, na podstawie zawar-
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tej umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i 

zbieranych w sposób selektywny, powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie 

gminy Tarnowskie Góry jest firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnow-

skich Górach przy ul. Nakielskiej 1-3.  

Odpady komunalne z terenu Gminy odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej.  

Selektywna zbiórka odbywa się w dwóch systemach: 

 w systemie workowym, obejmującym swym zasięgiem zabudowę jednorodzinną. Raz w 

miesiącu surowce wtórne posegregowane w workach z podziałem na papier, metale, two-

rzywa sztuczne i szkło, odbierane są przez firmę odbierającą odpady komunalne, która do-

starcza też mieszkańcom harmonogram takiej zbiórki wraz z informacją o zasadach jej pro-

wadzenia, 

 w systemie pojemnikowym, obejmującym swym zasięgiem zabudowę wielolokalową. W 

tym systemie znajdują się pojemniki przeznaczone do zbiórki: opakowań z tworzyw sztucz-

nych i metali (pojemnik żółty), szkła (pojemnik zielony), papieru (pojemnik niebieski). Na-

tomiast pojemniki oznaczone kolorem brązowym przeznaczone są do zbiórki odpadów bio-

degradowalnych. 

Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dostarcza Gmina, a 

koszty z tym związane pokryte są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza-

nych przez właścicieli nieruchomości. 

Na terenie Gminy ze strumienia odpadów komunalnych wydzielone są również odpady wielko-

gabarytowe, przeterminowane lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, baterie i akumulatory, chemikalia. 

Odpady wielkogabarytowe są odbierane sprzed nieruchomości dwa razy w roku. W roku 2015 

zebrano łącznie 330,7 Mg odpadów wielkogabarytowych. 

Na terenie Gminy funkcjonują trzy punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-

nego do których każdy mieszkaniec może bezpłatnie oddać wysłużone urządzenia. W 2015 roku 

łącznie zebrano 1,11 Mg zużytego sprzętu elektronicznego. 

Zbiórka zużytych baterii prowadzona jest poprzez system pojemników ustawionych na terenie 

placówek oświatowych w Tarnowskich Górach oraz w budynkach Urzędu Miejskiego. 

Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona jest poprzez system oznakowanych pojemników 

ustawionych w 11 aptekach na terenie miasta. W 2015 roku łącznie zebrano 1,596 Mg przeter-

minowanych lekarstw. 

Według sprawozdania Burmistrza Tarnowskich Gór z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za rok 2015 liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały ode-

brane odpady komunalne wynosiła 8 970. Odebrano 22 278,10 m
3
 ścieków bytowych oraz 264 

m
3
 ścieków komunalnych. 

Do przyjmowania odpadów segregowanych przeznaczony jest także Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na terenie Gminy przy ul. Laryszowskiej. 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego 2014” gmina Tarnowskie 

Góry należy do regionu II Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi. 

Na terenie gminy Tarnowskie Góry zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunalnych: 

 składowisko odpadów komunalnych przy ul. Laryszowskiej, 

 zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - nieczynne od 

1997 roku. 

Składowisko odpadów komunalnych przy ul. Laryszowskiej administrowane jest przez Remon-

dis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Zajmuje powierzchnię 34 800 m
2
. Pojemność całkowita składo-
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wiska wynosi 478 060 m
3
. Czasza składowiska została uszczelniona gliną, w miarę postępu eks-

ploatacji składowiska budowana była zewnętrzna warstwa uszczelniająca i okrywowa o całkowi-

tej grubości 0,8 m, składająca się z następujących warstw: 

 warstwa zagęszczonej gliny (materiału ilastego), o grubości 0,3 m, 

 warstwa humusu o grubości 0,5 m. 

4 lipca 2016 r. Marszałek Województwa Śląskiego wydał decyzję wyrażającą zgodę na za-

mknięcie składowiska, a od 30 czerwca 2016 r. na składowisko nie są przyjmowane odpady do 

unieszkodliwiania poprzez składowanie. 

Na składowisku odpadów przy ul. Laryszowskiej z dniem 1.04.2007 roku uruchomiona została 

sortownia odpadów. Jednak nie jest ona traktowana jako osobna instalacja do odzysku odpadów, 

a jeden z elementów instalacji, jaką jest składowisko. Odpady z sektora komunalnego przywo-

żone na składowisko wyładowywane są pod wiatą rozładunkową, skąd kierowane są do sorto-

wania. Odpady są umieszczane ładowarką na taśmociągu, który transportuje je do bębna sortow-

niczego, gdzie odsiewana jest drobniejsza frakcja (ziemia, popioły), następnie odpady trafiają na 

sito i w dalszej kolejności do kontenerów, a następnie do kabiny sortowniczej, gdzie odbywa się 

sortowanie ręczne. Wybrane odpady nadające się do dalszego przetworzenia trafiają do zsypów 

prowadzących z kolei do kontenerów w podziale na sześć głównych frakcji (szkło, makulatura, 

tworzywa sztuczne, PETY, folie, złom), które następnie przekazywane są firmom zajmującym 

się przetwarzaniem tego typu surowców. 

Składowisko przy ul. Opolskiej wynosiło 3,5 ha i dochodziło do 20 m głębokości. Na składowi-

sku zdeponowano około 780 tys. Mg odpadów komunalnych i innych, w tym niebezpiecznych. 

W 2010 roku przystąpiono do jego rekultywacji. Wykonano ukształtowanie wierzchowiny skła-

dowiska z przemieszczaniem mas ziemnych, plantowaniem terenu na powierzchni 42 203,86 m
2
. 

Uszczelniono składowisko warstwą izolacyjną z geomembrany PEHD. Wykonano odgazowanie 

za pomocą 6 studni gazowych, odwodnienie składowiska wykonano za pomocą drenażu z rur 

PCV. W ramach robót ziemnych wykonano warstwę odgazowującą z piasku, warstwę zabezpie-

czającą geomembraną z geowłókniny, warstwę drenażową z piasku, warstwę podglebia, warstwę 

humusu. Rekultywacja biologiczna polegała na wykonaniu trawników dywanowych, nasadzenia 

drzew i krzewów. Wykonano roboty dodatkowe mające na celu zabudowanie mas ziemi i gruzu 

z terenów przylegających do nieczynnego wysypiska. Co roku Gmina przeznacza środki na bie-

żące utrzymanie oraz monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci przy ul. Opolskiej. 

Na terenie gminy znajduje się również składowisko odpadów niebezpiecznych Zakładów Che-

micznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji. W/w Zakłady Chemiczne 

rozpoczęły swoją działalność w 1922 r. i były jednym z największych w kraju producentów 

chemicznych związków nieorganicznych. Postawione zostały w stan likwidacji w 1995 r. Odpa-

dy składowane były na terenie zakładu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie bez odpowiedniego 

zabezpieczenia, co doprowadziło do skażenia gleby, wód powierzchniowych oraz wód Główne-

go Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice, który stanowi rezerwuar wody pitnej dla około 

600 tys. mieszkańców północno - zachodniej części Aglomeracji Górnośląskiej. Podjęto więc 

działania zmierzające do trwałego ograniczenia zanieczyszczania środowiska odpadami niebez-

piecznymi. Opracowano i wdrożono program pn. „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych 330-Gliwice poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją tere-

nów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwida-

cji”.  

W latach 2000-2006 w ramach realizacji w/w. zadania: 

 usunięto i unieszkodliwiono pozostałości z instalacji produkcyjnych, stanowiących całą ga-

mę związków chemicznych, w tym m.in. węglan baru, chlorek baru, siarczek baru, azotan 

baru, siarczan miedzi, 



Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 

 59 

 wyburzono 99% obiektów kubaturowych, a gruz wykorzystano do budowy wałów we-

wnętrznych Centralnego Składowiska Odpadów i do stabilizacji bryły składowiska, 

 wybudowano kwatery K1 CSO, K2 CSO, K3 CSO, K4 CSO, K5 CSO o łącznej pojemności 

1290,6 tys. m
3
 i łącznej powierzchni z wałami zewnętrznymi 13,07 ha, 

 zlikwidowano zwałowiska odpadów niebezpiecznych nr 2, 3, 3a, 7 i obszar „GIV” oraz roz-

poczęto likwidację zwałowisk nr 5 i 6, 

 unieszkodliwiono poprzez wybudowanie do kwater K1, K2, K3, K4 i K5 CSO 943,3 tys. m
3
 

odpadów niebezpiecznych, 

 zrekultywowano teren o powierzchni 11,15 ha po zlikwidowanych zwałowiskach nr 2, „ob-

szar GIV”, 3 i 3a, część terenu pod wtórne zagospodarowanie i po likwidacji części zwało-

wiska nr 6 oraz zrekultywowano okrywę kwatery K1 i K2 i część okrywy kwatery K3 o po-

wierzchni 4,35 ha, co daję łączną powierzchnię zrekultywowaną 15,5 ha tj. 27,8% terenów, 

 wyregulowano koryto rzeki Stoły na długości 708 mb od przepustu pod torami kolejowymi 

do końca terenu po byłym zwałowisku nr 2. 

W latach 2011-2012 z terenów byłych Zakładów Chemicznych usunięto kolejne 75,5 tys. m
3
 

odpadów niebezpiecznych oraz zrekultywowano teren o powierzchni 1,7 ha. 

W sumie w latach 2000-2012 unieszkodliwiono około 1 mln m
3
 odpadów niebezpiecznych, co 

stanowi około 70% planowanego zakresu rzeczowego. Poniesiono koszty w wysokości 226 mln 

złotych, które zostały pokryte w oparciu o środki z dotacji pochodzących z Budżetu Państwa, 

Ministerstwa Skarbu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwa Powiato-

wego w Tarnowskich Górach, a do 2003 roku również z niewielkim udziałem środków własnych 

Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji. 

Do unieszkodliwienia pozostaje jeszcze około 425 tys. m
3
 odpadów, co stanowi 29% łącznej 

ilości odpadów przewidzianych do wbudowania w składowisko. Na terenach stanowiących wła-

sność Skarbu Państwa znajduje się ok. 153 tys. m
3
 odpadów, natomiast pozostała ilość, tj. ok. 

272 tys. m
3
 odpadów zlokalizowanych jest na terenach osób prywatnych. Odpady zlokalizowane 

na zwałowiskach pochodzą z produkcji siarczku baru, chlorku baru i azotanu baru, zakładowej 

oczyszczalni ścieków oraz z produkcji celulozy. Wszystkie odpady poprodukcyjne Zakładów 

Chemicznych należy zaliczyć do grupy odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska. Za-

wierają one w swoim składzie trucizny (rozpuszczalne związki baru i strontu) lub środki szko-

dliwe (związki boru, cynku, miedzi). Do rekultywacji biologicznej pozostaje 26,3 ha terenów 

stanowiących własność Skarbu Państwa (w tym 7,38 ha dotyczy rekultywacji pozostałych kwa-

ter Centralnego Składowiska Odpadów) oraz 10,2 ha terenów stanowiących własność osób pry-

watnych. Ponadto zakres inwestycji obejmować będzie również makroniwelację terenów, wybu-

rzenia pozostałych obiektów technologicznych, likwidację infrastruktury technicznej oraz za-

mknięcie kwater K4 i K5 CSO. W ramach powyższego zakresu robót, przy założeniu unieszko-

dliwienia odpadów ze zwałowiska nr 1 zostaną usunięte wszystkie odpady poprodukcyjne byłe-

go zakładu, zamknięte zostanie całkowicie Centralne Składowisko Odpadów oraz całkowicie 

zrekultywowany zostanie zdegradowany teren. Wnioski o dofinansowanie zostały złożone we 

wrześniu 2014 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach oraz w październiku 2014 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do chwili obecnej z uwagi na przeszkody formalno-prawne 

nie została podpisana umowa dofinansowania planowanego zadania. Zgodnie z szacunkiem 

koszt kompleksowego unieszkodliwienia wszystkich odpadów poprodukcyjnych dawnego 

przedsiębiorstwa (z terenów Skarbu Państwa oraz prywatnych) wraz z rekultywacją terenów i 

zamknięciem składowiska odpadów wynosi ponad 90 mln zł, a czas realizacji inwestycji to 4 - 

4,5 roku. Przeszkody uniemożliwiające dokończenie procesu unieszkodliwienia są związane nie 

tylko z brakiem dofinansowania lecz również z problemem egzekucji komorniczych spowodo-

wanych roszczeniami finansowymi wierzyciela Zakładów Chemicznych, powstałymi przed 2008 
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roku. Uwarunkowania te uniemożliwiają dalszą rekultywację zdegradowanych terenów przemy-

słowych, przez co pogarsza się stan środowiska naturalnego gminy Tarnowskie Góry. 

Lokalizację składowisk komunalnych i niebezpiecznych na terenie gminy przedstawia Załącznik 

nr 2. 

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie mocnych i słabych stron gminy Tarnowskie 

Góry związanych z gospodarką odpadami oraz pozwoliła nakreślić kierunki postępowania w 

celu zmniejszenia powstawania odpadów. 

Tabela 37 Analiza SWOT, obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Duża ilość odpadów zbierana selektywnie; 

 Znaczna świadomość mieszkańców na temat 

gospodarki odpadami; 

  70% skażonego terenu byłych Zakładów Che-

micznych została zrekultywowana; 

 Funkcjonujący PSZOK w Tarnowskich Górach; 

 Usuwanie dziko powstałych wysypisk odpadów; 

 Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, jak w odpo-

wiedni sposób zagospodarować odpady, w tym 

niebezpieczne; 

 Duża ilość dzikich wysypisk śmieci; 

 Składowanie jako dominujący sposób unieszko-

dliwiania odpadów; 

 Duża ilość odpadów pozostała do unieszkodli-

wienia na terenach byłych Zakładów Chemicz-

nych „Tarnowskie Góry”; 

 Rekultywacja pozostałego terenu po Zakładach 

Chemicznych; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Wdrażanie nowych technologii zwiększających 

odzysk odpadów; 

 Realizacja wytycznych zawartych w „Planie 

gospodarki odpadami dla województwa śląskie-

go 2014” 

 Nielegalne składowanie odpadów; 

 Niewystarczające środki na organizację akcji 

informacyjnych, doszkalających społeczeństwo w 

zakresie gospodarki odpadami, a także na usuwa-

nie azbestu; 

 Niebezpieczeństwo niewywiązania się z obo-

wiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów re-

dukcji składowania odpadów komunalnych ule-

gających biodegradacji; 

 Brak dofinansowania na dalszą rekultywację 

terenów po Zakładów Chemicznych „Tarnowskie 

Góry”; 

4.9. Zasoby przyrodnicze 

Gmina Tarnowskie Góry pomimo lokalizacji w centralnej części województwa śląskiego, w po-

bliżu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego charakteryzuje się bogatym środowiskiem przy-

rodniczym. Fauna i flora gminy jest dość dobrze poznana, w 1996 roku powstała „Waloryzacja 

przyrodnicza miasta Tarnowskie Góry”, w 2012 roku ukazała się jej aktualizacja, powstała rów-

nież publikacja „Tarnowskie Góry. Przyroda” opisująca walory przyrodnicze gminy. 

Naturalne i półnaturalne ekosystemy i zbiorowiska roślinne na terenie gminy 

W gminie Tarnowskie Góry poza rejonami silnie przekształconymi (tereny przemysłowe, silnie 

zurbanizowane), występują także naturalne obszary cenne przyrodniczo, charakteryzujące się 

dużym udziałem przedstawicieli rzadkich gatunków roślin i zwierząt.  

Do bezcennych pod względem przyrodniczym obszarów występujących w gminie zaliczyć moż-

na bez wątpienia lasy. Tereny zalesione w gminie stanowią około 39% jej ogólnej powierzchni. 

Lasy na terenie gminy nie tworzą jednak jednolitej powierzchni, można je podzielić na dwie 

główne grupy. W północnej części gminy występuje kompleks borów sosnowych, należący do 
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Lasów Lubliniecko – Świerklanieckich. W drzewostanie dominuje sosna z domieszką brzóz i 

świerka. W poszyciu przeważają różne gatunki borówki, wrzosy, trzcinnik, skrzyp, kruszyna, 

żurawina, orlica, pojawia się również śmiałek pogięty, siódmaczek, trzcinnik, szczawik zajęczy, 

trzęślica modra a miejscami maliny i jeżyny. Miejscowo bór sosnowy przechodzi w bór miesza-

ny, gdzie obok sosen spotkać można dęby i osikę. W rejonie Lasowic pojawiają się liściaste grą-

dy z dębami, lipami, jaworem i grabem. Na terenach podmokłych sporadycznie występują łęgi z 

olszą i brzozą oraz olsy porzeczkowe. Pośród obszarów leśnych występują łąki, bagna, torfowi-

ska, wrzosowiska. Na południu gminy Tarnowskie Góry terenów leśnych jest o wiele mniej, 

zostały one zamienione polami uprawnymi, łąkami i terenami zabudowanymi. Pozostałością 

dawnych lasów są buczyny w Parku Repeckim i Lesie Segieckim. Na stokach dawnych wyro-

bisk na Suchej Górze rośnie las zbliżony do grądu, gdzie drzewostan tworzą grab, brzoza, klon, 

jawor, lipa.  

W południowej części gminy w otoczeniu terenów zabudowanych dominują agrocenozy, obsza-

ry użytkowane przez człowieka: pastwiska, pola uprawne, sady, łąki, murawy. Pola uprawne 

położone są naprzemiennie z rozległymi łąkami kośnymi, suchymi i wilgotnymi, z pastwiskami i 

ugorami. Zieleń śródpolną tworzą remizy i pojedyncze drzewa i krzewy – jesion, wierzba, bez 

czarny, jarzębina, olsza i in. Wzdłuż miedz, oddzielających te pasma gruntów, rosną ciągi krze-

wów, np. jeżyn, kępy dziurawca i wrzosu. Ciepłolubne murawy porastają chabry, macierzanki, 

na suchych łąkach pojawia się dzwonek rozpierzchły. Na łąkach napotkać można płytkie sa-

dzawki i oczka wodne, liczne cieki, wokół których grupuje się specyficzna roślinność, np. skupi-

ska osik, olch i wierzb. Na wilgotnych łąkach koło Pniowca i Rybnej rosną chronione storczyki 

szerokolistne. Z terenami otwartymi pól i łąk związane są liczne gatunki zwierząt, głównie pta-

ków objętych ochroną gatunkową: skowronki, świergotki, cierniówki, trznadle, pliszki, po-

trzeszcz oraz ptaków łownych – bażantów.  

Cennymi walorami przyrodniczymi gminy charakteryzują się doliny cieków wodnych. Fragmen-

tarycznie wzdłuż cieków pojawiają się olsy i łęgi. W dolinach rzecznych przetrwały także oczka 

wodne z szuwarami i stawy z rzadką rośliną – grążelem. Specyficzne zbiorniki wodne – glinian-

ki – powstały na terenie dawnych wyrobisk. Z terenami wód powierzchniowych i występujących 

wzdłuż nich szuwarami związane są liczne gatunki zwierząt, w tym liczne ptaki: gęś gęgawa, 

kaczki krzyżówki, również gatunki chronione: żuraw, bąk, jarzębata, zimorodek, przelotem wy-

stępuje tu czapla siwa. Można tu napotkać zagrożone gatunki zwierząt: ptaka samotnika czy wy-

drę. Ogółem flora tarnogórska obejmuje ponad 500 gatunków roślin naczyniowych, w tym 21 

gatunki roślin objętych ochroną prawną, w tym 2 gatunki mszaków bielistka siwa i rokietnik 

pospolity, 2 gatunki paprotników widłak goździsty i pióropusznik strusi oraz 17 gatunków roślin 

naczyniowych. Gatunki roślin naczyniowych podlegających ochronie prawnej to między innymi: 

włosienicznik skąpopręcikowy, buławnik czerwony, buławnik mieczolistny, kruszczyk rdzawo-

czerwony, kruszczyk szerokolistny, kosaciec syberyjski, bagno zwyczajne, lilia złotogłów, bo-

brek trójlistkowy, podkolan biały, pływacz drobny, ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygo-

wy, goryczka orzęsiona, , mieczyk dachówkowaty, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczeły-

ko. 

W Tarnowskich Górach odnotowano obecność 117 gatunków ptaków o statusie lęgowym, spo-

śród których 107 jest objętych ochroną ścisłą, a 10 ochroną częściową. Spośród stwierdzonych 

gatunków 14 ujętych jest w unijnej Dyrektywie Ptasiej m.in. gąsiorek, derkacz, dzięcioł czarny i 

zielonosiwy, jarzębatka, bocian biały i czarny, lelek, lerka, muchołówka białoszyja, ortolan, 

włochatka, zimorodek, żuraw. Do ptaków najliczniej występujących na terenie gminy Tarnow-

skie Góry należą: bogatka (1 000 – 1 500 par lęgowych), dzwoniec (800 – 1 000), jerzyk (800 – 

1 000), kawka (500 - 700), kos (1 200 – 1 500), łozówka (400 - 500), modraszka (700 - 900), 

piecuszek (800 – 1 000), pierwiosnek (1 000 – 1 500), sierpówka (1 000 – 1 500), szpak (1 500 – 

2 000), wróbel (1 500 – 2 500), zięba (1 500 – 2 500). 
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Na obszarze Tarnowskich Góry stwierdzono występowanie 5 gatunków gadów objętych czę-

ściową ochroną gatunkową. Są to: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, zaskro-

niec zwyczajny oraz żmija zygzakowata.  

Bardzo licznie reprezentowane na terenie gminy są również płazy, wśród których na uwagę za-

sługuje 9 gatunków objętych ochroną prawną: kumak nizinny, żaba trawna, moczarowa, wodna, 

jeziorkowa, rzekotka drzewna, ropucha zielona i szara, grzebiuszka ziemna. 

Na terenach leśnych w granicach gminy występują 42 gatunki ssaków, między innymi: sarna, 

jeleń europejski, daniel, dzik, rzadziej borsuk, wydra, gronostaj. Jako osobniki wędrowne poja-

wiają się także łosie i wilki. Spotkać tu również można lisa, jenota, kunę leśną i domową, łasicę i 

tchórza, a z mniejszych ssaków: zające, piżmaki, wiewiórki, orzesznice, jeże, krety, karczowniki, 

ryjówki i nornice. Dwanaście z nich jest objętych ochroną prawną. Wśród nich 3 gatunki są obję-

te ochroną ścisłą (zając, wilk i orzesznica), natomiast pozostałe objęte zostały ochroną częściową 

(gronostaj, łasica, kret, wiewiórka, ryjówka, badylarka, karczownik, mysz zaroślowa, wydra). 

W podziemiach Tarnowskich Gór występuje również 10 gatunków nietoperzy objętych ścisłą 

ochrona gatunkową: nocek duży, mroczek późny, gacek brunatny, nocek Brandta, nocek rudy, 

nocek wąsatek, nocek Natterera, nocek Bechsteina, nocek orzęsiony, gacek szary. 

W Tarnowskich Górach napotkać można wiele oryginalnych form przyrodniczych, zwykle an-

tropogenicznych, jak np. pozostałości po eksploatacji górniczej. Obok hałd i podziemnych chod-

ników, zaliczają się do nich też dawne kamieniołomy i dolomitołomy. Tarnogórskie „Dolomity” 

stanowią unikatowe środowisko przyrodniczo- krajobrazowe, gniazduje tu m. in. sokół pustułka. 

Celem ochrony jest zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt, a w szczególności 

gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wygi-

nięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, jak też zachowanie róż-

norodności gatunkowej i genetycznej. Współczesna strategia ochrony przyrody silnie łączy 

ochronę gatunkową zwierząt i roślin z ochroną ich siedlisk. W obliczu wciąż postępujących 

przekształceń środowiska naturalnego, zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych, sama ochro-

na gatunkowa nie daje gwarancji ich zachowania. Jedynie całościowa ochrona biotopów będą-

cych siedliskiem zagrożonych gatunków, na wystarczająco dużych powierzchniach połączonych 

korytarzami ekologicznymi, może zapobiec ich zanikaniu. 

Obszary leśne 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego całkowita powierzchnia lasów na terenie 

gminy Tarnowskie Góry wynosi 3 026,10 ha, co zajmuje 39% powierzchni całej gminy. Z po-

śród tych lasów 97,69% stanowią lasy pozostające w administracji Lasów Państwowych. Lasy 

administrowane są przez dwa Nadleśnictwa: Brynek i Świerklaniec. Pozostałe stanowią lasy 

komunalne oraz prywatne. We władaniu Nadleśnictwa Świerklaniec są lasy położone w północ-

nej części gminy, we władaniu Nadleśnictwa Brynek z kolei lasy zlokalizowane na południu 

gminy. Cała powierzchnia lasów będąca w administracji Lasów Państwowych zaliczona została 

do kategorii lasów ochronnych w strefie oddziaływania przemysłu. 



Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 

 63 

Rysunek 22 Lasy administrowane przez Nadleśnictwa Świerklaniec i Brynek 

 
Źródło: www.lasy,gov.pl 

Największe zwarte kompleksy leśne występują w północnej i północno- zachodniej części gmi-

ny. Łączą się one z lasami lublinieckimi i mają istotny wpływ na racjonalną gospodarkę leśną. 

Zwarty kompleks gruntów leśnych w północnej części gminy, zlokalizowany głównie w dzielni-

cach Pniowiec, Lasowice, Strzybnica stanowi południowe obrzeże Lasów Lublinieckich. 

Lasy Lublinieckie w rejonie ul. Grzybowej w Tarnowskich Górach 

Pozostałe lasy mają mniejszą powierzchnię. Fragmentarycznie zlokalizowane są w dzielnicach 

Rybna, Repty Śląskie i Bobrowniki Śląskie.  

Nadleśnictwo Świerklaniec 

W Nadleśnictwie Świerklaniec występuje 6 typów siedliskowych lasu zróżnicowanych pod 

względem wilgotnościowym i żyznościowym. Największy udział mają: bór mieszany wilgotny, 

bór mieszany świeży oraz las mieszany wilgotny. Drzewostan tworzą głównie bory sosnowe i 

sosnowo – świerkowe z domieszką dębu i brzozy. Lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Świer-

klaniec są znacznie osłabione z uwagi na bliskość zakładów przemysłowych Śląska. Zagrożenie 

stanowią emisje gazów i pyłów, a także zakłócenie stosunków wodnych poprzez pobór wód głę-

binowych dla celów komunalnych i potrzeb Huty Cynku. Na terenie Nadleśnictwa zostały usta-

lone następujące strefy uszkodzeń przemysłowych: 

 II strefa uszkodzeń – 15 697,97 ha, 

 III strefa uszkodzeń – 1 522,45 ha, 

 IV strefa uszkodzeń (strefa śmierci) – 136,32 ha. 
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Lasy będące w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec są zaliczane do lasów gospodar-

czych. Podstawową zasadą jest prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej wg planu 

urządzania lasu (zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach), zgodnie z 

zasadami: 

 trwałości utrzymania lasów, 

 powszechnej ochrony lasów, 

 ciągłego i zrównoważonego wykorzystania wszelkich funkcji lasów, 

 powiększania zasobów leśnych 

oraz realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody” obowiązującego na lata 2013-2022, 

poprzez działania związane z ochroną lasu, przyrody, ochroną przeciwpożarową, hodowlą lasu 

oraz działem pozyskania. Nadleśnictwo corocznie prowadzi działalność edukacyjną zgodnie z 

założeniami zawartymi w programie edukacji leśnej. Każdego roku organizują akcje skierowane 

głównie dla dzieci i młodzieży lokalnych przedszkoli i szkół, np. sprzątanie świata, ratujmy 

kasztanowce, choinka dla zwierząt, wakacje w lesie, zima w lesie, akcje przeciwpożarowe, leśna 

majówka. 

Nadleśnictwo Brynek 

Powierzchnia lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo na terenie Tarnowskich Gór wynosi 

613,43 ha. Stwierdzono występowanie 19 typów siedliskowych lasu, zróżnicowanych pod 

względem wilgotnościowym i żyznościowym. Największy udział stanowią: bór mieszany wil-

gotny, las wyżynny wilgotny oraz bór mieszany świeży. Wśród drzewostanu dominuje sosna 

pospolita, zajmując prawie 70% powierzchni leśnej. W ww. lasach rosną również: brzozy, dęby, 

buki, olchy, świerki oraz modrzewie. 

Lasy Nadleśnictwa Brynek znajdują się pod wpływem szkodliwych emisji przemysłowych. W 

związku z czym zostały zaliczone do następujących stref uszkodzeń przemysłowych (po-

wierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona): 

 I strefa uszkodzeń – 10 945,48 ha, 

 II strefa uszkodzeń – 3 743,35 ha, 

 III strefa uszkodzeń – 503,10 ha. 

Tarnowskie Góry położone są w I strefie uszkodzeń przemysłowych. 

W lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Brynek są nieustannie prowadzone działania 

ochronne oraz inne mające na celu polepszenie składu gatunkowego zbiorowisk leśnych, jak i 

poprawę stanu sanitarnego lasów. Celom tym służy m.in. zwiększone zastosowanie rębni złożo-

nych oraz odejście od wielkoobszarowych zrębów zupełnych. Prace pielęgnacyjne są prowadzo-

ne na każdym etapie drzewostanu (czyszczenia, trzebieże, podsadzenia produkcyjne). Na terenie 

Tarnowskich Gór realizowane są wytyczne „Programu ochrony przyrody” obowiązującego na 

lata 2012-2021, który wchodzi w skład Planu Urządzenia Lasu, zatwierdzonego przez Ministra 

Środowiska. Realizacja programu polega na: ochronie rezerwatu przyrody „Segiet”, ochronie 

występujących pomników przyrody, ochronie gatunkowej roślin, zwierząt oraz siedlisk natural-

nych. Nadleśnictwo corocznie prowadzi akcje edukacyjne dot. zagrożeń środowiskowych oraz 

prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej. 

Ponadto w obu nadleśnictwach co roku prowadzone są działania mające na celu ochronę drze-

wostanu przed zagrożeniami: 

 biotycznymi (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne); 

 abiotycznymi – (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury); 

 antropogenicznymi – (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu). 

W ochronie lasu przed owadami na terenie nadleśnictw istotne znaczenie ma ochrona upraw 

drzew iglastych przed ryjkowcami, a szczególnie szeliniakiem sosnowcem. Stosowane są meto-

dy mechaniczne oraz chemiczne. Ochrona przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi m.in.: 
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osnuja gwiaździsta, brudnica mniszka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki i 

zawodnica świerkowa) prowadzona jest poprzez różne prace prognostyczne, np. liczenie samic 

brudnicy mniszki podczas przejścia przez zagrożone drzewostany w czasie kulminacji rójki, je-

sienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników sosny czy świerka. Starsze drzewostany 

iglaste narażone są na szkody powodowane przez szkodników wtórnych (uszkadzających drew-

no) takich jak: cetyńce, korniki i przypłaszczek granatek. Ochrona przed tymi szkodnikami pole-

ga głównie na: wyznaczaniu, terminowym usuwaniu i wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych, 

utylizacji resztek poeksploatacyjnych (gałęzi, kory) powstałych podczas pozyskiwania drzew 

zasiedlonych, terminowym wywozie pozyskanego drewna z lasu, a w razie jego pozostawania w 

lesie w okresie wiosennym i letnim – korowaniem i wykładaniem pułapek wabiących. Bardzo 

ważne w walce z nadmiernym rozmnożeniem się szkodliwych owadów są ptaki. Aby poprawić 

ich warunki bytowania, w lasach są wywieszane budki lęgowe, a zimą ptaki są dokarmiane na 

masową skalę. 

Duże znaczenie gospodarcze mają szkody powodowane przez zwierzynę (jeleń, sarna, łoś), któ-

rym zapobiega się w uprawach przez grodzenie, smarowanie repelentami, zabezpieczanie plasti-

kowymi tubami oraz palikowanie cennych gatunków, a w młodnikach głównie przez zabezpie-

czanie sosny osłonkami plastikowymi. Zimą podczas wykonywania pielęgnacji młodników i 

drzewostanów pozostawia się zwierzynie ścięte drzewa na dwa – trzy tygodnie, co znacznie 

ogranicza spałowanie młodników. 

Lasy Nadleśnictwa Brynek oraz Świerklaniec charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia 

pożarowego. W sezonie palności codziennie określany jest stopień zagrożenia pożarowego. Przy 

wystąpieniu III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego i utrzymującej się przez co naj-

mniej pięć kolejnych dni wilgotności ściółki leśnej poniżej 10% nadleśnictwo obligatoryjnie 

wprowadza zakaz wstępu do lasu. Nadleśnictwa posiadają system ochrony przeciwpożaro-

wej złożony z punktu alarmowo-dyspozycyjnego w biurze nadleśnictwa oraz dostrzegalni prze-

ciwpożarowej. W okresie wysokiego zagrożenia pożarowego organizowane są także patrole sa-

mochodowe. Przy siedzibie Nadleśnictwa Brynek zlokalizowane jest lądowisko dla helikopterów 

w miejscowości Brynek, gdzie stacjonują helikoptery patrolowo-gaśnicze pozostaje do dyspozy-

cji RDLP w Katowicach. Oba nadleśnictwa wyposażone są w sprzęt do gaszenia pożarów.  

Zieleń urządzona 

Ważnym elementem wpływającym na jakość życia mieszkańców gminy są tereny zieleni urzą-

dzonej, ich wielkość, struktura i dostępność przestrzenna. Do terenów zieleni miejskiej na terenie 

gminy Tarnowskie Góry należą: parki, zieleńce, skwery, zieleń osiedlowa, zieleń uliczna i zieleń 

cmentarna.  

Tabela 38 Tereny zieleni miejskiej gminy Tarnowskie Góry według stanu z 2015 roku 
Rodzaj zieleni miejskiej Powierzchnia [ha] Liczba obiektów 

parki spacerowo-wypoczynkowe 209,35 8 

zieleńce  5,91 32 

zieleń uliczna 51,40 - 

tereny zieleni osiedlowej 4,2 - 

cmentarze  13,5 11 
Źródło: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 

Tabela 39 Nasadzenia i ubytki zieleni miejskiej w gminie Tarnowskie Góry w latach 2012 – 2014 

Wyszczególnienie  
Ilość [szt.] 

2012 2013 2014 2015 

nasadzenia drzew 147 188 1 020 333 

nasadzenia krzewów 472 728 123 150 

ubytki drzew 732 831 581 738 

ubytki krzewów 0 0 30 15 
Źródło: GUS – lata 2012 – 2013, Urząd Miejski w Tarnowskich Górach – rok 2014,2015 
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Tarnowskie Góry posiadają 8 parków rozmieszczonych w różnych częściach gminy o łącznej 

powierzchni prawie 210 ha. Jednym z największych i najcenniejszych parków na terenie gminy 

jest Park Repecki zajmujący powierzchnię około 180 ha. Park ten ma charakter naturalnego lasu 

bukowego z fragmentami grądu. Pośród prawie 300 gatunków występujących w parku roślin 

znaleźć można również drzewa obcego pochodzenia, jak np. choina kanadyjska, sosna wejmut-

ka. Ze względu na swoje walory przyrodnicze został on objęty ochroną w postaci zespołu przy-

rodniczo – krajobrazowego. Drugi pod względem wielkości Park Miejski założony w 1903 roku, 

położony na warpiach będących pozostałością po działających tu w XIX wieku kopalniach rud, 

zajmuje powierzchnię 22 ha. Posiada mieszany drzewostan, złożony z 50 gatunków drzew i 

krzewów rodzimych i obcych, np. lip, dębów, buków, grabów, brzóz, klonów, jaworów, świer-

ków i sosen. Na uwagę zasługuje również Park Klasztorny OO. Kamilianów – założony przez 

zakonników w XX wieku, stanowi doskonałe otoczenie dla terenów szpitalnych.  

 
Park Miejski w Tarnowskich Górach 

Największe powierzchnie zieleni osiedlowej znajdują się w dzielnicy Stare Tarnowice w rejonie 

Osiedla Przyjaźń, a także w dzielnicach Śródmieście i Osada Jana.  

Do obszarów o wysokich wartościach krajobrazowych należą również cmentarze : 

 cmentarz żydowski przy ul. Gliwickiej 66,  

 cmentarz przy kościele św. Anny,  

 cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego,  

 cmentarz wojenny przy ul. Wyszyńskiego.  

Zieleń urządzona jest miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt, głównie bezkręgowców, 

drobnych ssaków i ptaków, między innymi: gryzoni, jeży, kosów, srok, wróbli, mazurków, sikor 

bogatek, modraszek, ubogich, gawronów, kawek, kopciuszków. Sowa uszata wiosną zamieszku-

je remizy, parki i brzegi lasów, w okresie zimowym częściej pojawia się w okolicach ludzkich 

siedzib. W krzewach iglastych i żywopłotach, w ogrodach i na działkach gniazdują makolągwy. 

W gminie Tarnowskie Góry występują również gniazda bociana białego. 

W ostatnich latach (2014-2015) w Tarnowskich Górach, w ramach utrzymania, modernizacji 

terenów zieleni urządzonej, prowadzono między innymi prace pielęgnacyjno- porządkowe na 

terenie zieleni miejskiej, zakupiono rośliny ozdobne do nasadzeń w kwietnikach miejskich oraz 

drzewa i krzewy do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej. Przeprowadzono również remont 

wieżyczki widokowej w Parku Miejskim, wyremontowano ogrodzenie boiska piłkarskiego TS 



Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 

 67 

„Tarnowiczanka” w Parku w Reptach Śląskich, a także wybudowano i zmodernizowano place 

zabaw na terenie gminy. 

Ochrona krajobrazu kulturowego 

Na terenie Gminy zlokalizowanych jest wiele obiektów cennych kulturowo, z których 50 jest 

wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. Wśród nich największy udział mają domy 

mieszkalne i kościoły. Do zabytkowych i zarazem przyrodniczo cennych obiektów na terenie 

Tarnowskich Gór należą: 

 Zespół pałacowo-parkowy dawnego zarządu dóbr hrabiów Henckel von Donnersmarck 

(park o charakterze kwaterowym z lat siedemdziesiątych XIX wieku), zlokalizowany w 

Tarnowskich Górach pomiędzy ulicami: Legionów, Lipową i Ogrodową, 

 Park krajobrazowy z pozostałościami dawnego zwierzyńca oraz aleją kasztanową, stanowią-

cą fragment drogi z Rept do Tarnowic Starych, z XIX wieku, zlokalizowany w Tarnowskich 

Górach Repty, na obu zboczach doliny rzeki Dramy, 

 Zespół pałacowo-parkowy (park późnobarokowy), zlokalizowany w Tarnowskich Górach 

Rybnej na ul. Powstańców Śląskich 83, 

 Zamek wraz z otoczeniem parkowym, z XVI wieku, zlokalizowany w Tarnowskich Górach 

Stare Tarnowice na ul. Pyskowickiej 39. 

Turystyka i rekreacja 

Położenie geograficzne, walory krajobrazowe, duża lesistość, bogata sieć hydrograficzna stwa-

rzają korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy Tarnowskie Góry. 

Stwarzają one możliwość do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej, wodnej. Tereny 

służące do codziennego wypoczynku mieszkańców stanowią parki i zieleńce, obiekty sportowe, 

zespoły ogródków działkowych oraz obszary otwarte takie jak zespoły pól uprawnych i łąk, jak 

również zespoły leśne i stawy w północnej części gminy. 

Gmina Tarnowskie Góry posiada również wiele obiektów zabytkowych, w większości pochodzą 

one z okresu powstania i rozwoju górnictwa kruszcowego srebra i ołowiu. Do najcenniejszych i 

wartych zwiedzenia należą: Kopalnia Zabytkowa - jedyna w Polsce podziemna trasa turystyczna 

udostępniająca zwiedzanie podziemi po dawnych kopalniach kruszców srebronośnych oraz 

sztolnia „Czarnego Pstrąga”. 

Na obszarze gminy Tarnowskie Góry zlokalizowanych jest 5 tras turystycznych: 

 Nr 1 – dla miłośników kolei i rowerzystów, 

 Nr 2 – dla miłośników przyrody, 

 Nr 3 – szlakiem mniej znanych obiektów architektury sakralnej, 

 Nr 4 – szlakiem zabytków górniczych, 

 Nr 5 – szlakiem fortyfikacji tarnogórskich, 

oraz 5 szlaków turystycznych: 

 Czerwony szlak turystyczny - Szlak Husarii Polskiej – biegnie z Będzina do Krzanowic, 

jego długość wynosi 156 km. Szlak biegnie wzdłuż trasy, którą w 1683 roku przemieszczały 

się wojska polskie Jana III Sobieskiego w kierunku Wiednia, 

 Zielony szlak turystyczny - Szlak Stulecia Turystyki – biegnie z Rybnika do Tarnowskich 

Gór, jego długość wynosi 138 km. Trasa biegnie pośród kompleksów leśnych, 

 Niebieski szlak turystyczny - Szlak Powstańców Śląskich – biegnie z Bytomia do Gliwic, 

jego długość wynosi 184 km, 

 Żółty szlak turystyczny - Szlak Gwarków – biegnie ze Sztolni „Czarnego Pstrąga” do Kolo-

ni Woźnickiej, jego długość wynosi 27 km, 
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 Czarny szlak turystyczny - Szlak Segiecki – biegnie od Rezerwatu przyrody Segiet do osie-

dla Pniowiec. Jego długość to 12 km. 

 

 
Oznakowanie trasy rowerowej w rejonie ul. Bałtyckiej w Tarnowskich Górach 

Na terenie gminy Tarnowskie Góry znajduje się oznakowana sieć tras rowerowych o łącznej 

długości 22 km, która łączy centrum miasta z najważniejszymi punktami turystycznymi połu-

dniowej jego części. Rowerzystów prowadzi kilkanaście tablic z mapami sieci, równomiernie 

rozstawionych na całej jej długości. Trasa dodatkowo wzbogacona jest o kilka tablic opisujących 

mijane atrakcje turystyczne. 

Na terenie gminy znajdują się również cztery ścieżki przyrodniczo – edukacyjne: 

 ścieżka dydaktyczna pod Garbie Tarnogórskim „Pogórnicze łąki i park w Reptach” o długo-

ści 10 km, typ ścieżki: faunistyczna, florystyczna, dendrologiczna, łąkowo – murawowa, 

nadwodna, przyrodniczo – historyczna, 

 ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna po zespole przyrodniczo - krajobrazowym „Doły Pie-

karskie” o długości 1 km, typ ścieżki: faunistyczna, florystyczna, przyrodniczo – historycz-

na, 

 ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna po zespole przyrodniczo - krajobrazowym „Park w 

Reptach i dolina rzeki Dramy” o długości 2,3 km, typ ścieżki: faunistyczna, florystyczna, 

 ścieżka dydaktyczna na Garbie Tarnogórskim - „Las Segiecki” po rezerwacie i otulinie na 

terenie gmin Bytom i Tarnowskie Góry o długości 3,8 km; specjalizacja: faunistyczna, flo-

rystyczna, leśna. 

Formy ochrony przyrody 

Obowiązująca ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1651 z późn. zm.) wymienia różne formy ochrony przyrody, zarówno indywidualne jak i obsza-

rowe: 

 parki narodowe, 

 rezerwaty przyrody, 

 parki krajobrazowe, 

 obszary chronionego krajobrazu, 

 obszary Natura 2000, 

 pomniki przyrody, 

 stanowiska dokumentacyjne, 

 użytki ekologiczne, 
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 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Zgodnie z rejestrem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, umieszczonym 

na stronie internetowej www.katowice.rdos.gov.pl na terenie gminy znajdują się następujące 

obszarowe formy ochrony przyrody (stan na 2016 rok): 1 rezerwat przyrody (fragment), 2 zespo-

ły przyrodniczo – krajobrazowe, 1 obszar Natura 2000. 

Tabela 40 Wykaz obszarowych form ochrony przyrody w Tarnowskich Górach 
Nazwa  Powierzchnia [ha]  Rok powstania  Akty prawne  

Rezerwat przyrody „Segiet” 24,54 1953, 2002 

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 

39/07 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 130, poz. 2574 

z dnia 1 sierpnia 2007 roku) 

Zespół przyrodniczo – krajo-

brazowy „Park w Reptach i 

dolina rzeki Dramy” 

475,51 2002 

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 

46/02 (Dz. U. Woj. Śl. nr 53 poz. 11730 z 

dnia 29 lipca 2002 roku). 

Zespół przyrodniczo – krajo-

brazowy „Doły Piekarskie” 
26,79 2006 

Uchwała Rady Miejskiej w Tarnowskich 

Górach nr LXVI/581/2006 z dnia 4 paź-

dziernika 2006 roku – Dz. Urz. z dnia 24 

listopada 2006 roku nr 136, poz. 3865. 

Obszar Natura 2000 Podziemia 

Tarnogórsko – Bytomskie PLH 

24003 

3490,8 2007 

Dyrektywa Rady Europy 92/43/EWG z dnia 

21 maja 1992 roku w sprawie ochrony sie-

dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 

flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa). 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Rezerwat „Segiet” – został utworzony w 1953 roku na mocy zarządzenia Min. Leśnictwa z dnia 

21 kwietnia 1953 r., jednakże obecna podstawa utworzenia wymieniona w rejestrze RDOŚ to 

Rozporządzenie Nr 39/07 Wojewody Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2007 roku. Leży w granicach 

administracyjnych Bytomia i Tarnowskich Gór. Obejmuje obszar o powierzchni 24,65 ha, z cze-

go na terenie Tarnowskich Gór znajduje się 3,53 ha. Rezerwat rozpościera się na terenie Srebrnej 

Góry w obrębie Lasu Segieckiego. Istniejące na tym terenie leje, zapadliska, hałdy i szyby sta-

nowią pozostałość po trwającym tu od blisko 800 lat górnictwie. Ze względu na rozległe chodni-

ki i komory podziemne rezerwat stanowi największe ze znanych na Górnym Śląsku zimowisko 

nietoperzy. Porastający szczyty Srebrnej Góry 150-letni, szczątkowy las bukowy jest naturalne-

go pochodzenia. 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park w Reptach i dolina rzeki Dramy” został utworzo-

ny w dniu 11 lipca 2002 roku w oparciu o rozporządzenie Nr 46/02 Wojewody Śląskiego, poło-

żony jest na terenie gmin Tarnowskie Góry i Zbrosławice. Obejmuje obszar o powierzchni 

475,51 ha, z czego na terenie Tarnowskich Gór znajduje się 233,63 ha. Usytuowany jest na obu 

zboczach doliny rzeki Dramy z pozostałościami dawnego zwierzyńca (Park Repecki) oraz aleją 

kasztanową stanowiącą fragment drogi z Rept Starych do Tarnowic Starych. Park w Reptach 

tworzy w znacznej części starodrzew bukowy w tym około 150 drzew o wymiarach pomniko-

wych. Dominujące starodrzewy zajmują 1/3 całej powierzchni zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego. Są najcenniejszym elementem krajobrazu składającego się z naturalnych zespo-

łów leśnych z licznymi rzadkimi gatunkami rodzimymi i zagranicznymi. W parku spotkać moż-

na także inne cenne drzewa takie jak: lipa szerokolistna, wiąz szypułkowy, modrzew polski. 

Oprócz flory zróżnicowana jest także fauna parku. Można tutaj spotkać: sarny, lisy, kuny domo-

we, dziki oraz liczne gatunki ptaków. Wartość przyrodniczą zespołu podkreśla nieregularny, 

malowniczy odcinek rzeki Dramy.  

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Doły Piekarskie” – został objęty ochroną na mocy 

Uchwały Nr LXVI/581/2006 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 04 października 

2006 r., zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Tarnowskich Gór, w dzielnicy Bo-

browniki Śląskie – Piekary Rudne. Teren obejmuje obszary powyrobiskowe, które na początku 

lat 60-tych XX wieku zostały częściowo zalesione, natomiast w większości nastąpiła naturalna 
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sukcesja. Obecnie na stokach dawnych wyrobisk znajduje się las zbliżony do grądu. Zbocza 

śródleśnych dolinek lokalnie porastają zbiorowiska murawowe, gdzie występują gatunki chro-

nione np. dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny oraz gatunki chronione częściowo, 

tj. kruszyna pospolita, konwalia majowa. Zanotowano także wśród nich jedyne w granicach Tar-

nowskich Gór stanowisko goryczki orzęsionej – rośliny rzadkiej i objętej całkowitą ochroną 

prawną. W jednym z powyrobiskowych zagłębień znajduje się oczko wodne z fragmentami ro-

ślinności szuwarowej. W pobliżu stawu żyje wiele płazów m.in. trzy gatunki żab oraz ptaki np. 

skowronek, pliszka żółta, gąsiorek. 

Na terenie gminy powołano również 111 pomników przyrody, w tym 108 pomników drzew, 2 

grupy drzew i jeden głaz narzutowy. Spis pomników przyrody występujących na terenie gminy 

Tarnowskie Góry przedstawia Załącznik nr 3. 

Na terenie gminy znajdują się inne również cenne obszary nie objęte ochroną prawną. Na terenie 

gminy zlokalizowane są elementy (zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym do planu za-

gospodarowania przestrzennego województwa śląskiego”) ekologicznej przestrzeni wojewódz-

twa śląskiego:  

 teren lasów na południu obszaru zaliczono do regionalnej wyspy ekologicznej - WR 15 

„Miechowicka” będący ekosystemem współtworzącym mozaikowość krajobrazu, kształtu-

jącym różnorodność biologiczną, oddziaływującym stabilizująco na tereny sąsiednie oraz 

zwiększającym szansę migracji i zmniejszającym tempo wymierania gatunków,  

 ponadregionalny korytarz ekologiczny KP 6 Lasy Lublinieckie - Wyżyna Śląska (południo-

wo - zachodnią część obszaru) mający na celu połączyć jednostki przestrzenne krajobrazu, 

dla których podstawową funkcją jest przemieszczanie materii i energii,  

 biocentrum ponadregionalne BP 13 - teren Lasów Lublinieckich, cechujący się najniższym 

stopniem antropogenicznych zmian, bogactwem gatunkowym, występowaniem gatunków i 

zbiorowisk endemicznych i rzadkich, dużym na ogół zagęszczeniem osobników, zasilają-

cym i stabilizującym oddziaływaniem na tereny sąsiednie, mające za zadanie ochronę zaso-

bów genetycznych roślin i zwierząt, ochronę naturalnych fragmentów przyrody, ochronę 

miejsc rozrodu zwierząt i zdobywania przez nie pokarmu, zasilać biologicznie i stabilizować 

ekologicznie tereny sąsiednie.  

Zgodnie z „Aktualizacją waloryzacji przyrodniczej miasta Tarnowskie Góry” na terenie gminy 

Tarnowskie Góry znajduje się 49 terenów cennych przyrodniczo, głównie lasów, łąk, pastwisk, 

pól uprawnych oraz terenów wód powierzchniowych. Do najcenniejszych należą: 

 powierzchnia w północno – wschodniej części miasta, w rejonie cieku Woda Graniczna. 

Pokryta borami z dominacją sosny, domieszką świerka i dębu szypułkowego, urozmaico-

nymi śródleśnymi łąkami. Znajdują się tam ważne miejsca lęgowe płazów (w tym żaby mo-

czarowej), stanowiska lęgowe dzięcioła, cierniówki oraz żerowiska bociana czarnego. Na 

ww. terenie stwierdzono obecność takich gatunków roślin i zwierząt jak: bagno zwyczajne , 

pływacz zwyczajny, ciemiężyca zielona, wawrzynek wilczełyko, kukułka szerokolistna, 

kruszczyk szerokolistny, traszka zwyczajna, żaba moczarowa, jaszczurka żyworodna, pada-

lec, krzyżodziób świerkowy, samotnik, błotniak stawowy, 

 powierzchnia zlokalizowana w północno – zachodniej części miasta pokryta lasami, głównie 

borami z dominacją sosny i znaczną domieszką świerka oraz dębu szypułkowego. Zachowa-

ły się także fragmenty olsu. Niewielką część powierzchni zajmują wilgotne łąki ze związku 

Molinion z trzęślicą modrą, ostrożniem łąkowym i wiązówką błotną oraz zbiorowiska szu-

warowe. Znajdują się tu stanowiska lęgowe dzięcioła, cierniówki, gąsiorka i włochatka. Na 

ww. terenie stwierdzono obecność takich gatunków roślin i zwierząt jak: kruszczyk szeroko-

listny, jaszczurka żyworodna, krzyżodziób świerkowy, dudek, 

 dawna cegielnia przy ul. Repeckiej, obejmująca staw powyrobiskowy z półwyspem i wyspą, 

otoczony luźnym zadrzewieniem złożonym z topól i olch czarnych, dębów, wierzb, buków, 
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podszyt stanowi podagrycznik pospolity, wiechlina łąkowa, jaskier ostry. Strefą brzegową 

tworzy tatarak, manna jadalna, jaskier jadowity, rzepicha błotna. W stawie występuje grążel 

żółty, jest to miejsce występowania żaby jeziorkowej i wodnej oraz kwiczoła, kosa, zagania-

cza, szpaka, dzwońca, szczygła, makolągwa i trznadla, 

 obszar powyrobiskowy Bobrowniki, w którym znajduje się oczko wodne, będące siedli-

skiem licznych żab. Na płyciźnie przy brzegu rośnie żabieniec babka wodna, a dalej bez 

czarny, pokrzywa zwyczajna, bylica pospolita, trzcinnik piaskowy i pięciornik gęsi. Północ-

no – zachodnia część powierzchni pokryta jest roślinnością murawową. Jest to miejsce wy-

stępowania grzywacza, skowronka, pliszki żółtej, kopciuszka, kląskawki, łozówki, cier-

niówki i piecuszka. 

Lokalizację form ochrony przyrody i najcenniejszych obszarów przyrodniczych przedstawia 

Załącznik nr 2. 

Obszar NATURA 2000 

W obrębie gminy Tarnowskie Góry zlokalizowany jest obszar należący do sieci NATURA 2000. 

Według spisu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska 

(www.mos.gov.pl) Tarnowskie Góry leżą w obrębie Podziemi Tarnogórsko - Bytomskich 

PLH 24003. Jest to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (data zatwierdzenia: listopad, 2007 

rok). Przedmiotowy obszar Natura 2000 w części pokrywa się z rezerwatem przyrody „Segiet”, 

oraz terenem zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnic-

two Brynek. 

Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie PLH 240003 zajmują obszar o powierzchni 3 490,8 ha, 

który obejmuje podziemne wyrobiska po eksploatacji kruszców metali ciężkich. To jeden z naj-

większych podobnych systemów podziemnych na świecie. Wyrobiska powstawały na przestrze-

ni setek lat, od XII do XX wieku. Obecnie liczą ponad 300 km chodników. Podziemia obejmują 

5 sztolni odwadniających, liczne szyby i odsłonięcia w kamieniołomach Podziemia stanowią 

prawdopodobnie drugie co do wielkości zimowisko nietoperzy w Polsce. Liczebność zimujących 

w podziemiach nietoperzy wynosi przynajmniej kilkanaście tysięcy osobników. Obiekt zasiedla-

ny jest przez nietoperze także w okresie letnim. Do fauny podziemi zaliczyć można również roz-

tocza, dżdżownice, pajęczaki i owady. Reprezentantami flory są mszaki i paprocie. Mykoflora 

występuje w ciemnej i głębokiej części podziemi i rozwija się na resztkach organicznych.  

W Podziemiach Tarnogórsko- Bytomskich występują także różnorodne formy naciekowe: 

makarony (formy stalaktytów), zasłony, draperie, bardzo dobrze wykształcone polewy 

pokrywające powierzchnie ścian, chodników i spągu. Można tu także spotkać różnorakie perty 

jaskiniowe. W okresie zimowym w miejscach wnikania do wnętrza mroźnego powietrza, 

powstają nacieki lodowe. 

Obszar Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko- Bytomskie został wyznaczony dla ochrony: 

 gatunków ssaków: Nocek duży (Myotis myotis), kod: 1324 – umieszczony jest w załączniku 

II Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 

 siedlisk przyrodniczych: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-

Fagenion), kod: 9130 – umieszczony jest w załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG; 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 24 kwietnia 2014 roku ustanowił 

plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko- Bytomskie” 

PLH24003. 

http://www.mos.gov.pl/
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Rysunek 23 Granica obszaru Natura 2000 Podziemia Tarnogórsko – Bytomskie na tle gminy Tarnowskie 

Góry 

 
Źródło: SDF 

Innymi ważnymi gatunkami ssaków zamieszkującymi podziemia są: 

 mroczek późny (Eptesicus serotinus), 

 nocek Brandta (Myotis brandtii), 

 nocek rudy (Myotis daubentonii), 

 nocek wąsatek (Myotis mystacinus), 

 nocek Natterera (Myotis nattereri), 

 nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), 

 gacek brunatny (Plecotus auritus), 

 gacek szary (Plecotus austriacus), 

 karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), 

 karlik większy (Pipistrellus nathusii), 

 borowiec wielki (Nyctalus noctula). 

Lokalizację terenu opracowania na tle obszarów Natura 2000 przedstawia Załącznik nr 1. 

W lutym 2016 roku do Paryża trafiła aplikacja Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 

o wpis tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych na listę światowego dzie-

dzictwa UNESCO. Do wpisu na listę UNESCO zakwalifikowano ostatecznie 28 obiektów po-

górniczych, w tym: kompleks podziemi po dawnym górnictwie rud ołowiu, srebra i cynku; dwie 

sztolnie: Głęboką Sztolnię Fryderyk, Sztolnię Boże Wspomóż; liczne szyby górnicze, w tym trzy 

będące częścią podziemnej trasy turystycznej w Zabytkowej Kopalni Srebra i dwa w Sztolni 

Czarnego Pstrąga, pierwotny rejon założenia Kopalni Fryderyk w dzielnicy Bobrowniki Śląskie, 

krajobraz pogórniczy z XIX wieku, krajobraz pogórniczy Srebrnej Góry, Park Miejski, hałdę 

popłuczkową dawnej Kopalni Fryderyk oraz Stację Wodociągową Staszic wraz z kompleksem 

podziemnych komór. Decyzja Komitetu światowego dziedzictwa UNESCO powinna zapaść w 

2017 roku. 

W wyniku analizy SWOT określono mocne i słabe strony (czynniki wewnętrzne), a na ich pod-

stawie wyznaczono szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne) związane z zasobami przyrodni-

czymi gminy Tarnowskie Góry. 
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Tabela 41 Analiza SWOT, obszar interwencji – zasoby przyrodnicze 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Duża powierzchnia terenów zielonych, w tym 

lasów oraz obszarów chronionych na terenie 

Gminy; 

 Spora ilość akcji ekologicznych związanych z 

ochroną przyrody organizowana na terenie Gmi-

ny; 

 Znaczna świadomość ekologiczna mieszkańców 

Tarnowskich Gór na temat walorów przyrodni-

czych Gminy; 

 Zidentyfikowana chroniona fauna i flora Gminy; 

 Liczne szlaki turystyczne, piesze i rowerowe na 

terenie gminy; 

 Obszary zielone narażone są na szkodliwe dzia-

łanie przemysłu; 

 Niedbałość niektórych mieszkańców o chronione 

obszary, akty wandalizmu; 

 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Możliwość uzyskania dofinansowania na ochro-

nę istniejących form ochrony przyrody; 

 Powołanie nowych form objętych ochroną praw-

ną; 

 Rozwój turystyki i funkcji kulturalnych opartych 

o dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrod-

nicze Gminy; 

 Duża liczba gospodarstw rolnych jako potencjal-

nych do prowadzenia rolnictwa ekologicznego; 

 Niewystarczająca ilość akcji informacyjnych 

dotyczących ochrony przyrody organizowana na 

terenie Gminy; 

 Uszkodzenie drzewostanu na skutek zanieczysz-

czeń przemysłowych; 

 Utrzymujące się dzikie wysypiska śmieci na tere-

nach zielonych; 

 Nasilająca się presja turystyki na środowisko; 

4.10. Zagrożenia poważnymi awariami 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 672 z późn. zm.) poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, 

powstałe podczas procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania za-

grożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnie-

niem. Również zgodnie z ww. ustawą przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną 

awarię w zakładzie. 

Każda awaria może powodować poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i całego środowiska 

naturalnego. Ochrona środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii powinna w 

głównej mierze być oparta na zapobieganiu zaistnienia tego typu zdarzeń oraz, w przypadku 

wystąpienia awarii, na szybkim ograniczeniu jej skutków dla środowiska. W tym celu na pod-

mioty stwarzające ryzyko wystąpienia tego typu zagrożeń nakłada się obowiązek postępowania 

tak, aby przeciwdziałać występowaniu jakichkolwiek awarii i sytuacji stwarzających zagrożenia. 

Zadania z zakresu zapobiegania występowania poważnych awarii przemysłowych realizuje Wo-

jewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Państwowa Straż Pożarna. Organy te prowadzą 

kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Dodat-

kowo przeprowadzają badania przyczyn wystąpienia awarii i sposobów likwidacji ich skutków 

oraz prowadzą szkolenia i instruktaże w tym zakresie. 

Na terenie gminy Tarnowskie Góry nie występują zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wy-

stąpienia poważnej awarii. Jednak może ona wystąpić podczas transportu materiałów niebez-

piecznych: w wyniku kolizji drogowej lub kolejowej, a także rozszczelnienia cystern kolejowych 

lub autocystern. Taka sytuacja miała miejsce 6 maja 2010 roku na trasie kolejowej Tarnowskie 

Góry – Nakło, nastąpił wyciek oleju napędowego. Obecność gazociągów przesyłowych wyso-

kiego ciśnienia także stwarza zagrożenie pożarowe. Zdarzenia te charakteryzują się specyficz-
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nymi cechami takimi jak niepewność ich wystąpienia, złożoność przyczyn, różnorodność bezpo-

średnich skutków oraz indywidualnym, niepowtarzalnym przebiegiem. 

Wykonana analiza SWOT umożliwiła rozpoznanie mocnych i słabych stron gminy Tarnowskie 

Góry oraz ukazała potencjalne zagrożenia związane z wystąpieniem poważnych awarii. 

Tabela 42 Analiza SWOT, obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 W ostatnich latach na terenie Gminy nie doszło 

do wystąpienia żadnej poważnej awarii; 

 Prowadzone są akcje szkoleniowe na temat: jak 

postępować w przypadku wystąpienia poważnej 

awarii; 

 Zwiększone ryzyko wystąpienia poważnej awarii 

w wyniku rozwoju transportu drogowego i kole-

jowego oraz przemysłu; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Prowadzenie logistyki transportowej w przewo-

zie towarów niebezpiecznych; 

 Wzmocnienie współpracy jednostek odpowie-

dzialnych za bezpieczeństwo ludzi i środowiska; 

 Zaostrzające się normy dla przemysłu są szansą 

na zmniejszenie ilości poważnych awarii; 

 Rozwijająca się sieć komunikacyjna, duży ruch 

transportowy; 

 Charakter wystąpienia awarii jest nagły i trudny 

do przewidzenia; 

 Niewłaściwie przygotowana sieć dróg na wypa-

dek awarii podczas przewożenia materiałów nie-

bezpiecznych oraz brak miejsc postoju dla samo-

chodów przewożących materiały niebezpieczne; 

4.11. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Zagrożeniami środowiska mającymi charakter naturalny, jakie mogą wystąpić na terenie Gminy 

Tarnowskie Góry są: 

 pożary,  

 susze,  

 nawalne deszcze, 

 lokalne podtopienia, 

 gradobicia,  

 silne wiatry, 

 zaburzenia cyrkulacji powietrza. 

Największe zagrożenie lokalnych podtopień może wystąpić w związku z nagłym przyborem 

wód, mogącym zaistnieć w przypadku odwilży i długotrwałych opadów występujących w okre-

sie wiosennym. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z naruszaniem przepisów przeciwpo-

żarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, tj. paleniem papierosów, 

ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Umyślne podpalenia, 

wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny poja-

wienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia 

pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i 

pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i ro-

ślinności dna lasu. Najbardziej zagrożone pożarem są drzewostany młodszych klas wieku. W 

takich drzewostanach ogień w pokrywie ściółkowej łatwo przeistacza się w pożar wierzchołko-

wy, trudny do opanowania i ugaszenia. 

Skutkiem ocieplania się klimatu jest wzrost częstości występowania groźnych zjawisk pogodo-

wych takich jak: fale upałów lub zimna, intensywne opady, burze, susza, podnoszenie się po-

ziomu rzek, smog. Mają one wpływ na różnorakie sektory i obszary funkcjonowania Gminy 

m.in.: rolnictwo, leśnictwo, zasoby i gospodarka wodna, bioróżnorodność, energetyka, budow-

nictwo, transport, gospodarka przestrzenna, zdrowie publiczne, turystyka i rekreacja. 
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Pomocne w przygotowaniu się Gminy do nieprzewidywalnych, a gwałtownych zjawisk może 

być opracowanie „Gminnego Planu Adaptacji do zmian klimatu".  

W wyniku analizy SWOT określono mocne i słabe strony (czynniki wewnętrzne), a na ich pod-

stawie wyznaczono szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne) związane z adaptacją do zmian 

klimatu i nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska. 

Tabela 43 Analiza SWOT, obszar interwencji – adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Duża świadomość mieszkańców na temat skut-

ków efektu cieplarnianego; 

 Rozwój przedsiębiorczości opartej na nowocze-

snych technologiach; 

 Dość duże zróżnicowanie krajobrazu: lasy, pola, 

zadrzewienia; 

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 

wykonanie potrzebnych prac; 

 Różnice interesów między ochroną środowiska a 

rozwojem społeczno- gospodarczym gminy; 

 przeważające monokultury sosnowe, które są 

mniej odporne na zmiany klimatu;  

 niewielka świadomość społeczna  zakresie 

ochrony klimatu; 

 zbyt niski udział energii odnawialnej; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Możliwość korzystania z funduszy unijnych przy 

realizacji szerokiej gamy przedsięwzięć; 

 Coraz większe zainteresowanie mieszkańców 

odnawialnymi źródłami energii; 

 Wzrost częstości i intensywności ekstremalnych 

stanów pogodowych; 

 Wysokie ceny paliw ekologicznych odstraszają 

mieszkańców chcących zmienić źródło ciepła; 

 Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy 

sprzyja rozwojowi chorób i szkodników, w tym 

także gatunków inwazyjnych; 

 wzrost zapotrzebowania na wodę do nawodnień  

w okresach suszy oraz wzrost częstości wystę-

powania intensywnych opadów w okresie letnim 

i zwiększenia potrzeb odwadniania;  

4.12. Edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców 

Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeń-

stwa. Edukacja ekologiczna polega na kształceniu i wychowaniu społeczeństwa w duchu posza-

nowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem: „myśleć globalnie, działać lokalnie”. 

Cele poznawcze obejmujące wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożeniach, należy łączyć z 

kształtowaniem postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla środowiska, a także dą-

żeniem do kontaktu ze środowiskiem i racjonalnego korzystania z niego, w poczuciu pełnej od-

powiedzialności za jego stan. 

Edukacja ekologiczna jest procesem długotrwałym, dlatego też nie może być prowadzona tylko 

jako jednorazowa akcja zbierania makulatury czy segregacji śmieci. Wszystkie działania proeko-

logiczne podejmowane w gminie muszą być zaakceptowane przez społeczeństwo lokalne, w 

przeciwnym razie działania te nie przyniosą zamierzonych korzyści. Natomiast brak świadomo-

ści ekologicznej mieszkańców może zniweczyć niejedną kosztowną inwestycję z zakresu ochro-

ny środowiska, gdyż społeczeństwo nieświadome zagrożenia ze strony pewnych procederów 

(np. wylewanie zawartości szamb na ogródki przydomowe, czy wyrzucanie śmieci zmieszanych 

mimo możliwości ich segregacji) nie będzie zainteresowane dostosowaniem się do nowych, eko-

logicznie bezpiecznych rozwiązań.  
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Głównymi, ogólnymi celami edukacji ekologicznej są: 

 uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszka-

nia, 

 budzenie szacunku do przyrody, 

 rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, 

 zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu, 

 poznanie współzależności człowieka i środowiska, 

 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko, 

 rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. 

Edukacja ekologiczna na terenie Tarnowskich Gór prowadzona jest: 

 poprzez edukację dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie Gminy; 

 poprzez edukację społeczeństwa w strukturach pozaszkolnych – jest to związane z działa-

niami takich jednostek jak: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwa Świerkla-

niec i Brynek, Powiatowa Liga Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Trasy Rowerowe, Koło 

„Zamet” Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 72 w Tarnowskich Górach, Remondis Tar-

nowskie Góry Sp. z o.o., Veolia Woda Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tar-

nowskie Góry Sp. z o.o., Tarnogórskie Centrum Kultury, Polski Klub Ekologiczny Koło w 

Tarnowskich Górach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Nakle Śląskim, 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zagadnienia związane z edukacją ekologiczną powinny być przekazywane w sposób rzeczowy i 

przystępny, ważną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej odgrywają media, (telewizja, 

radio, prasa, internet), podręczniki szkolne, poradniki i przewodniki dla nauczycieli, reklama, 

dostęp do instytucji kultury i sztuki, itp. Również wycieczki, turystyka kwalifikowana, ścieżki 

dydaktyczne i przyrodnicze oraz samo otoczenie miejsca pracy i zamieszkania stwarzają dużo 

okazji do wpływania na świadomość ekologiczną. 

Baza edukacyjna gminy Tarnowskie Góry 

Na terenie gminy Tarnowskie Góry funkcjonują (zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w 

Katowicach na rok 2015): 

 23 przedszkola, 

 11 szkół podstawowych,  

 8 szkół gimnazjalnych. 

Tematyka ekologiczna stanowi element wielu przedmiotów, a jej właściwa realizacja zależy od 

zaangażowania nauczycieli oraz ich znajomości problemów z zakresu ochrony środowiska.  

Na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonuje tzw. zielona ścieżka edukacyjna, 

polegająca na wprowadzaniu treści ekologicznych do programów nauczania wszystkich przed-

miotów. Na poziomie szkół średnich elementy edukacji ekologicznej przewijają się w takich 

przedmiotach jak geografia czy biologia. W przypadku szkół ważny jest sposób prowadzenia 

lekcji i zajęć, tak by były ciekawe i zainteresowały uczniów, wzbudzały w nich chęć samodziel-

nego poznawania problematyki ochrony przyrody i działań na rzecz ekorozwoju. 

Jedną z możliwości zwiększenia świadomości ekologicznej są ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, 

których tworzenie ma szczególny sens, w momencie, gdy jest możliwe ukazanie poszczególnych 

problemów na tle naturalnych uwarunkowań przyrodniczych. Takie ścieżki edukacyjne mogą 

powstawać w różnych miejscach gminy, wykorzystując wszelkiego rodzaju formy terenu, np. 

obszary zrekultywowane, zabytkowe parki i założenia zieleni, czy rejony zieleni chronionej 

(parki przyrodniczo-krajobrazowe, rezerwaty przyrody itp.). 
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Działania proekologiczne podejmowane w obrębie gminy Tarnowskie Góry 

W 2013 roku Gmina opracowała „Wieloletni program edukacji ekologicznej gminy Tarnowskie 

Góry na lata 2013-2016” i co roku na jego podstawie opracowuje „Roczny Program Edukacji 

Ekologicznej gminy Tarnowskie Góry”.  

Celem edukacji ekologicznej w gminie jest wykształcenie świadomości ekologicznej społeczeń-

stwa, w tym upowszechnianie wiedzy o środowisku przyrodniczym gminy, wpajanie nawyków, 

zachowań proekologicznych i pogłębianie wiedzy ekologicznej. W ramach Rocznych Progra-

mów Edukacji Ekologicznej przewidziane zostały zadania dla wszystkich mieszkańców gminy. 

Najbardziej liczne propozycje są jednak skierowane dla dzieci i młodzieży z tarnogórskich pla-

cówek oświatowych. Są to głównie konkursy propagujące postawy ekologiczne, do najciekaw-

szych należą: m.in.: „Sportowy Eko-turniej” realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska, 

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Veolia Woda PWiK Tarnowskie Góry Sp. z o.o. oraz 

liczne konkursy plastyczne, muzyczne o tematyce ekologicznej, realizowane przez Wydział 

Ochrony Środowiska, Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, Biuro Promocji Miasta, Ligę 

Ochrony Przyrody. Organizowane są również warsztaty ekologiczno-edukacyjne realizowane 

wspólnie z Tarnogórskim Centrum Kultury, m.in.  „Eko-kraina”. Strażacy z Jednostek Ochotni-

czej Straży Pożarnej systematycznie prowadzili spotkania edukacyjne z uczniami tarnogórskich 

placówek oświatowych z zakresu bezpiecznych zachowań, pierwszej pomocy i ekologii (np. 

wypalania traw). 

W obrębie gminy Tarnowskie Góry prowadzone są również akcje edukacyjne, dotyczące ochro-

ny zasobów wodnych. Działania tego rodzaju podejmuje między innymi Veolia (organizacja 

Światowego Dnia Wody, dni otwarte w PWiK połączone z wyjazdem na oczyszczalnię) oraz 

Polski Związek Wędkarski (konkursy wędkarskie i spławikowe). 

Dla dorosłych mieszkańców realizowane są kampanie społeczne m.in. „Chronimy tarnogórskie 

kasztanowce”, „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, „Kampania antyazbestowa”. Prowadzone są 

również wspólnie z Powiatowym Zespołem Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego szkolenia 

dla rolników z zakresu dobrych praktyk rolniczych. Wraz ze Stowarzyszeniem Trasy Rowerowe 

prowadzone są prace polegające na rozbudowie ścieżek rowerowych oraz edukacyjnych na tere-

nie gminy Tarnowskie Góry. Co roku harcerze ZHP Chorągwi Śląskiej Hufca ziemi tarnogór-

skiej prowadzą edukację mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ekolo-

gicznej. Natomiast strażacy z Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach 

realizują szkolenia z zakresu samoobrony z pracownikami zakładów pracy i instytucji miasta.  

Cyklicznie organizowane są takie akcje ekologiczne jak: 

 ,,Dzień Ziemi”, 

 „Sprzątanie Świata”, 

 „Święto Drzewa”. 

Prowadzona jest również działalność wydawnicza popularyzująca walory przyrodnicze i pro-

blemy środowiskowe gminy (m.in. druk publikacji „Świat przyrody Srebrnej Góry – Bytom i 

Tarnowskie Góry”, wydawanie „Eko – gazetki” oraz publikowanie artykułów o tematyce ekolo-

gicznej na łamach lokalnej prasy i na stronie internetowej gminy). Prowadzono kolportaż ulotek 

dotyczących m.in. ochrony kasztanowców przed szrotówkiem oraz selektywnej zbiórki odpa-

dów. 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego działa Biuletyn Informacji o Środowisku, zawierają-

cy wszelkie niezbędne informacje dotyczące problemów środowiskowych gminy. 

W poniższej tabeli przedstawiono strategiczne czynniki, istotnie wpływające w dalszych rozdzia-

łach Programu ochrony środowiska na formułowanie celów, kierunków i zadań zmierzających 

do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców Tarnowskich Gór.  
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Tabela 44 Analiza SWOT, obszar interwencji – edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców 

Mocne strony (czynniki wewnętrzne) Słabe strony (czynniki wewnętrzne) 

 Duża świadomość ekologiczna mieszkańców; 

 Udział społeczeństwa w aktywnych działaniach 

na rzecz poprawy stanu środowiska; 

 Dobra kadra pracująca w administracji ochrony 

środowiska; 

 Duże zainteresowanie ochroną środowiska przez 

młode pokolenie; 

 Niewystarczająca ilość środków finansowych na 

wykonanie potrzebnych prac; 

 Niedostateczny stopień świadomości ekologicz-

nej społeczeństwa; 

 Niski poziom socjalny części społeczeństwa; 

 Niedostateczna wiedza edukatorów środowisko-

wych; 

Szanse (czynniki zewnętrzne) Zagrożenia (czynniki zewnętrzne) 

 Realizacja przyjętych programów i strategii w 

zakresie ochrony środowiska; 

 Możliwość prowadzenia badań naukowych, edu-

kacji ekologicznej na obszarach cennych przy-

rodniczo; 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

jest szansą na utrzymanie czystego stanu środo-

wiska; 

 Możliwość uzyskania dofinansowania do projek-

tów związanych z edukacją społeczeństwa w za-

kresie ochrony przyrody; 

 Niedostateczna świadomość ekologiczna społe-

czeństwa; 

 Niestabilność finansowa działań edukacyjnych; 

 Niski poziom zrozumienia mieszkańców dla 

przepisów ochrony środowiska; 

 Konsumpcyjny styl życia i utrwalające się nawy-

ki, np. dzikie wysypiska, spalanie odpadów; 

5. Efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska 

Jednym z elementów opracowania niniejszego Programu jest uwzględnienie oceny osiągnięcia 

celów ekologicznych wskazanych w „Programie ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry 

na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Poniżej przedstawiono ocenę realizacji 

celów i kierunków działań ekologicznych do roku 2015 na terenie analizowanej Gminy. Wymie-

nione cele miały być realizowane poprzez działania o charakterze inwestycyjnym i nieinwesty-

cyjnym, prowadzące do eliminacji lub ograniczenia natężenia oddziaływania czynników zagra-

żających zasobom środowiska naturalnego oraz do odtwarzania użytkowanych zasobów. 
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Tabela 45 Efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska w latach 2012-2015 

Zakładany cel Podjęte działania Efekt 

Gospodarka wodno- ściekowa 

Ochrona i poprawa jakości wód 

podziemnych i powierzchniowych 

rejonu gminy 

 Przeprowadzano szkolenia dla rolników z zakresu dobrej praktyki rolniczej; 

 Udzielono 83 dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych; 

 Powstały 54 nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków; 

 Wybudowano łącznie 75,39 km kanalizacji sanitarnej, 17,15 km kanalizacji 

ogólnospławnej i 13,86 km kanalizacji deszczowej; 

 Unieszkodliwiono 72 tys. m
3
 odpadów niebezpiecznych oraz dokończono 

rekultywację kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie by-

łych Zakładów Chemicznych, 

 Zarybiano wody Zalewu Pniowiec; 

 Zmodernizowano i zakonserwowano urządzenia gospodarki wodnej w rejo-

nie dróg na terenie Tarnowskich Gór; 

 Prowadzony był monitoring jakościowy i ilościowy wód podziemnych i 

powierzchniowych na terenie Gminy; 

 Wybudowano wodociąg oraz nowe urządzenia i podłączenia wodociągowe 

o łącznej długości ok 25 km wraz z przyłączami; 

 Zmodernizowano wodociąg na łącznej długości ok. 13,5 km; 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia wód występujących 

na terenie gminy; 

 Utrzymanie równowagi biologicznej w zbiornikach; 

 Zmniejszenie wodochłonności; 

 Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę; 

 Zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody do 

picia; 

 Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i 

powierzchniowych ściekami komunalnymi; 

Ochrona przed lokalnymi podtopie-

niami 

 Systematycznie przeprowadzano kontrole drożności przepustów na ciekach 

oraz rowach. Kontrole przeprowadzano także przed prognozowanymi więk-

szymi opadami deszczu, a także po ich wystąpieniu, w celu usunięcia ewen-

tualnych skutków. Regularnie były też usuwane zatory z cieków oraz ro-

wów; 

 Wybudowano zbiornik odparowująco – rozsączający przy ul. Towarowej, 

zbiornik chłonno-odparowujący przy ul. Wielkopolskiej oraz zbiornik 

chłonno-odparowujący w rejonie Hali Sportowej; 

 Corocznie dokonywano konserwacji potoku Pniowieckiego, cieków Stoła 

oraz Drama; 

 Dokonano regulacji koryta cieku Stoła w km 14+186-14+539 oraz 14+539-

14+673, 14+708-16+078, 16+823-17+189: 

 Opracowane zostały mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dla gminy 

Tarnowskie Góry; 

 Właściwe kształtowanie stosunków wodnych;  

 Ochrona przed podtopieniami; 
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Zakładany cel Podjęte działania Efekt 

Racjonalne wykorzystanie zasobów 

wód powierzchniowych i podziem-

nych obszaru gminy Tarnowskie 

Góry 

 Propagowano zachowania motywujące mieszkańców do oszczędzania wo-

dy; 

 Zmniejszenie wodochłonności 

Gospodarka odpadami 

Wdrażanie systemu usuwania azbe-

stu i materiałów zawierających 

azbest 

 Udzielono 16 dotacji celowych do unieszkodliwienia azbestu; 

 Zdemontowano płyty azbestowo-cementowe z budynku przy ul. Szwedzkiej 

1 i 5; 

 W 2014 roku usunięto azbest z budynków przy ul. Armii Krajowej 4 oraz 

Francuskiej 5; 
 W 2015 roku usunięto azbest z budynków przy ul. Armii Krajowej 2, 3, 5, 

Strzybnickiej 10, Andersa 55 oraz Szwedzkiej 15; 

 Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia 

odpadów komunalnych; 

Zwiększenie strumienia odpadów 

poddanych odzyskowi i zmniejszenie 

ilości odpadów deponowanych na 

składowisku 

 Mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów 

otrzymali pojemniki na odpady biodegradowalne. Ponadto mieszkańcy mają 

możliwość dostarczenia we własnym zakresie nielimitowaną ilość odpadów 

biodegradowalnych do PSZOK –u. Łącznie w ww. latach zebrano 8.214,5 

Mg odpadów ulegających biodegradacji; 

 Prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie selektyw-

nej zbiórki odpadów; 

 Na terenie składowiska odpadów w Rybnej funkcjonowała pryzmowa kom-

postownia odpadów; 

 Odzysk i wykorzystanie odpadów ulegających 

biodegradacji; 

 Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na 

składowisko; 

Doskonalenie systemu gospodarki 

odpadami opakowaniowymi, zużytym 

sprzętem elektronicznym AGD, zuży-

tymi samochodami 

 Na terenie gminy Tarnowskie Góry funkcjonowały trzy punkty zbiórki zu-

żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przy ul. Laryszowskiej, Na-

kielskiej i Towarowej), gdzie mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać wysłużo-

ne urządzenia; 

 Wydzielenie odpadów elektronicznych ze strumienia 

odpadów komunalnych; 

Ochrona powierzchni ziemi i gleby 

Rekultywacja terenów poprzemysło-

wych, zdegradowanych działalnością 

człowieka 

 Zlikwidowano 544 dzikie wysypiska śmieci,  skąd zebrano ok. 581,83 tony 

odpadów; 

 Unieszkodliwiono 72 tys. m
3
 odpadów niebezpiecznych oraz dokończono 

rekultywację kwatery K3 Centralnego Składowiska Odpadów, na terenie by-

łych Zakładów Chemicznych; 

 Rekultywacja terenów zdegradowanych; 
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Zakładany cel Podjęte działania Efekt 

Ochrona powierzchni ziemi i gleby 

przed zanieczyszczeniami antropoge-

nicznymi oraz racjonalne użytkowa-

nie gruntów 

 Co roku przeprowadzane były przez wykładowców Śląskiego Ośrodka Do-

radztwa Rolniczego szkolenia dla rolników obejmujące Zasady Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolniczych; 

 Prowadzony był monitoring składowiska w zakresie analizy wód podziem-

nych, osiadania powierzchni składowiska, pomiaru emisji gazu składowi-

skowego oraz badania gazu na zawartość CH4, CO2, O2, stateczności skarp;  

 Specjaliści z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach prowa-

dzili badania pH gleb na terenie gminy Tarnowskie Góry; 

 W ramach realizacji projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwaran-

tem zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” w 

2015 roku przeprowadzono monitoring gleb. Badano glebę pod względem 

zawartości azotu, pierwiastków przyswajalnych oraz metali ciężkich; 

 PPIS prowadził nadzór nad środkami ochrony roślin u podmiotów stosują-

cych i wprowadzających z zakresie oznakowania opakowań i kart charakte-

rystyki zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

oraz rozporządzeniami wykonawczymi; 

 Podniesienie poziomu wiedzy rolników w zakresie 

ochrony i racjonalnego użytkowania gleb; 

 Ochrona powierzchni gleb przed zanieczyszczeniami; 

 Kontrola zanieczyszczeń; 

 Właściwe stosowanie środków ochrony roślin; 

 Ochrona przed erozją; 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prowadzenie monitoringu jakości 

powietrza 

 Straż Miejska przeprowadziła kontrole gospodarstw domowych w zakresie 

posiadania umów na odbiór odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania 

odpadów; 

 Zaktualizowano Program Ograniczenia Niskiej Emisji oraz opracowano 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnowskie Góry; 

 Przy ul. Litewskiej działa stacja monitoringu powietrza Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska, której zakres pomiarowy obejmuje: pył 

zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 oraz zawarty w nim arsen, kadm, 

nikiel, ołów, benzo(α)piren; 

 W ramach realizacji projektu „Właściwe zarządzanie środowiskiem gwaran-

tem zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego” pro-

wadzony był stały monitoring powietrza. Punkt monitoringowy zlokalizo-

wany jest na ulicy Powstańców Warszawskich 83 w Tarnowskich Górach; 

 Delegatura w Częstochowie przeprowadziła 32 kontrole w podmiotach zlo-

kalizowanych na terenie miasta w zakresie emisji zanieczyszczeń do powie-

trza; 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza; 

 Ustalenie zagrożeń i kierunków działań związanych z 

ochrona powietrza; 
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Zakładany cel Podjęte działania Efekt 

Poprawa stanu jakości powietrza  Wybudowano i oznakowano 22 km tras rowerowych na terenie gminy; 

 Wykonano termomodernizację kilku budynków gminnych i użyteczności 

publicznej, m.in.  budynku UKS Strzybnica, OSP Pniowiec, budynku Przed-

szkola Nr 11, domu dla bezdomnych, budynków komunalnych przy ul. Ce-

buli 20, Żwirowej 1, Powstańców Śląskich 40, Piotra Skargi 13, Bocznej 5, 

Górniczej 44, Zagórskiej 87, Radosnej 48-58, Opolskiej 8, Chopina 31, So-

bieskiego 24, 36 i 38; 

 Udzielono 54 dotacje celowe z budżetu miasta do wykonania termomoder-

nizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

 Wykonano wiele prac poprawiających stan techniczny dróg m.in. wykonano 

nakładki docelowe na fragmentach ulic: Skłodowskiej, Broniewskiego, Za-

cisznej, Prostopadłej, Saperów, Wolskiego, Zwycięstwa, Krasickiego, Si-

korskiego, Astrów, Kossaka, Cmentarnej, Ogrodowej, Młodości, Fińskiej, 

Dąbrowskiego, Włoskiej i innych; 

 Przebudowano ulicę Litewską; 

 Wybudowano rondo w ul. Kaczyniec; 

 Wybudowano drogę łączącą ul. Bałtycką z ul. Łanową; 

 Wymieniono nawierzchnię ścieralną jezdni ul. Armii Krajowej; 

 Wykonano przebudowę drogi powiatowej 3275 S ulicy Wyszyńskiego od 

ul. Gliwickiej do ul. Obwodowej; 

 PKM Świerklaniec zakupił 24 autobusy MAN rok prod. 2012 z normą emi-

sji spalin EURO 5 EEV, 2 autobusy MAN rok prod. 2007, norma EURO 4, 

1 autobus Volkswagen Crafter rok produkcji 2008 oraz 2 autobusy MAN 

norma EURO 4, 2 autobusy MAN norma EURO 3, 1 autobus MAN norma 

EURO, 2 autobusy Mercedes Citaro norma EURO 2, a także 4 autobusy hy-

brydowe: 1 sztuka Volvo 7900 Euro 6 oraz 3 Volvo 7700  EEV Euro 5. 

 Wybudowano dworzec autobusowy m.in. duży plac manewrowy, który po-

prawił płynność ruchu, natomiast na dachu budynku zastosowano układ ko-

lektorów (45 poj. paneli) do ogrzewania ciepłej wody użytkowej; 

 Rozbudowano14,5 km sieci gazowej na terenie gminy; 

 Podłączono nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej; 

 Wybudowano i zmodernizowano sieć ciepłowniczą; 

 Ograniczenie natężenia ruchu samochodowego; 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń; 

 Ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do powietrza; 

 Oszczędność kosztów przeznaczonych na energię; 

 Poprawa płynności ruchu; 

 Obniżenie emisji CO2 o ok. 5 500 kg/a, NO 230 kg/a, 

PM 240 kg/a, węglowodorów 230 kg/a  

 Likwidacja lokalnych kotłowni węglowych; 

 Ograniczenie niskiej emisji; 
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Zakładany cel Podjęte działania Efekt 

Ochrona przed hałasem 

Zapewnienie mieszkańcom dobrego 

klimatu akustycznego 

 Poprawa stanu technicznego dróg, modernizacja nawierzchni dróg gmin-

nych (działania dokładnie opisane w: Ochrona powietrza atmosferycznego); 

 Wykonano roboty utrzymaniowo – naprawcze na linii kolejowej nr 131 

Chorzów Batory – Tczew tor nr 2 szlak Radzionków – Tarnowskie Góry km 

30,903-34,940; 

 Zrewitalizowano linię kolejową nr 131, odcinek Radzionków-Tarnowskie 

Góry ( km 33,600 – 41,300) oraz tor nr 2 linii kolejowej nr 131 na odcinku 

Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowano 18 rozjazdów w stacji Tarnow-

skie Góry;  

 Wykonano pomiary hałasu przy drodze krajowej DK78 oraz DK11  w ra-

mach okresowych pomiarów (GPH 2015); 

 Na terenie zakładu Olmet przy ul. Towarowej 15 wybudowano ekrany aku-

styczne o wysokości 350 cm i długości 381 m; 

 Poprawa klimatu akustycznego gminy; 

 Ograniczenie emisji hałasu w rejonie linii kolejowej; 

 Ustalenie zagrożeń i kierunków działań związanych z 

ochroną przed hałasem; 

 Ograniczenie emisji hałasu z terenu zakładu; 

Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym 

Ochrona mieszkańców oraz środowi-

ska naturalnego przed nadmiernym 

promieniowaniem niejonizującym 

 W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ przeprowadził 

pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych w przedziale 

częstotliwości 100 kHz – 3 GHz w 2 pkt zlokalizowanych na terenie Gminy; 

 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego; 

Ochrona przyrody 

Kształtowanie zrównoważonego oraz 

ekologicznego modelu gminy, z 

uwzględnieniem istniejących walo-

rów przyrodniczych, krajobrazowych 

i kulturowych 

 Ochrona zabytkowej zieleni w parku w Reptach (co roku zakupywano dys-

pensery feromonowe oraz pułapki do zwalczania szkodnika, wykonywano 

prace porządkowe i pielęgnacyjne, konserwację rowów i przepustów, na-

prawiano kosze i ławki); 

 Realizowano zadania bieżące w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym 

„Doły Piekarskie”; 

 W ramach realizacji Uproszczonego Planu Urządzania Lasu wykonano ko-

szenie chwastów na powierzchni 4,36 ha zajętej przez  uprawy leśne na ra-

batowałkach; posadzono 9 700 sztuk sadzonek drzew liściastych i iglastych; 

wykonano cięcia sanitarne oraz przygodne na powierzchni 4,05 ha; 

 W 2012 roku kupiono pokarm zimowy dla ptaków; 

 Co roku kupowano ryby w celu ochrony siedliska wydry w rejonie zalewu 

w Pniowcu; 

 Zachowanie najcenniejszych walorów przyrodni-

czych gminy; 

 Rozpoznanie bioróżnorodności przyrodniczej gminy; 

 Ochrona bioróżnorodności; 

 Wzrost różnorodności biologicznej gminy; 

 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez 

wycięcie chorego drzewostanu oraz poprawa estety-

ki; 

 Utrzymanie ciągłości ekosystemów w obszarach 

zurbanizowanych; 

 Tworzenie ekologicznego systemu obszarów 

chronionych województwa śląskiego; 

 Racjonalna gospodarka leśna; 
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Zakładany cel Podjęte działania Efekt 

Kształtowanie zrównoważonego oraz 

ekologicznego modelu gminy, z 

uwzględnieniem istniejących walo-

rów przyrodniczych, krajobrazowych 

i kulturowych 

 Opracowano „Aktualizację waloryzacji przyrodniczej miasta Tarnowskie 

Góry”; 

 Ochrona drzewostanu alei lipowej; 

 Prowadzono wycinkę drzew i cięcia pielęgnacyjne w ciągu dróg krajowych 

DK11 i 78; 

 Prowadzone były prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu na tere-

nach zieleni miejskiej: w przeciągu 4 lat ścięto 2927 sztuk drzew i krzewów 

oraz nasadzono 3161; 

 Ustanowiono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podziemia 

Tarnogórsko – Bytomskie PLH240003; 

 Nadleśnictwa Brynek i Świerklaniec prowadziły prace pielęgnacyjne oraz 

zadania związane z ochroną zasobów leśnych przed szkodami od czynników 

biotycznych oraz abiotycznych; 

 Nadleśnictwo Świerklaniec  na podstawie porozumień zawartych ze Starostą 

Powiatowym w Tarnowskich Górach sprawuje nadzór nad gospodarką leśną 

na powierzchni 429,32 ha. 

 Nadleśnictwo Brynek  na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Po-

wiatowym w Tarnowskich Górach sprawuje nadzór nad gospodarką leśną na 

powierzchni 91,21 ha. 

Rozwijanie funkcji rekreacyjnych o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

na bazie istniejących zasobów przy-

rodniczych 

 Zagospodarowano i rewaloryzowano parki, rewitalizowano istniejące zaso-

by zieleni miejskiej; 

 Nazwano alejki w Parku Miejskim, wykonano drewniane oznakowanie ale-

jek; 

 Uzupełniono wyposażenie placów zabaw w Parku Miejskim, w Bobrowni-

kach,  Śl., przy ul. Św. Wojciecha, Torowej i Rozpłochowskiej: 

 Wybudowano place zabaw w dzielnicach: Osada Jana, Strzybnica, Stare 

Tarnowice, Lasowice, Bobrowniki Śląskie, Rybna; 

 Na terenie gminy powstała sieć tras rowerowych. Na liczącej 22 km tarno-

górskiej sieci tras rowerowych pojawiło się 14 tablic z mapą ww. trasy oraz 

7 tablic opisujących atrakcje turystyczne znajdujące się na drodze TSTR; 

 Wykonano tablice ostrzegawcze: „Uwaga płazy na drodze”, 50 sztuk tabli-

czek z nazwą gatunkową drzew oraz tablicę: „Nietoperze w Zespole”; 

 Zakończono prace nad wnioskiem o wpis tarnogórskich podziemi do UNE-

SCO; 

 Łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną 

środowiska przyrodniczego; 

 Rozszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej 

oraz rekreacyjno-turystycznej; 

 Poprawa przyrodniczego wizerunku gminy; 

 Tworzenie ekologicznego systemu obszarów 

chronionych województwa śląskiego; 
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Zakładany cel Podjęte działania Efekt 

Edukacja ekologiczna 

Wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy 

 W Publicznych Przedszkolach nr 4, 11, 12, 17, 22, 26 przeprowadzono kon-

kurs plastyczny pn.: „Wiedzą dzieci jak sprzątać śmieci; 

 Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska co roku organizowano 

Sportowy Eko-Turniej dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy; 

 Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zorganizowano warszta-

ty ekologiczne na składowisku odpadów w Rybnej. Warsztaty połączone 

były z oprowadzaniem po Zakładzie Gospodarki Odpadami; 

 Uczniowie uczestniczyli w konkursach plastycznych o tematyce ekologicz-

nej oraz w zbiórce makulatury; 

 Co roku organizowano warsztaty ekologiczno-edukacyjne Eko-kraina; 

 Zorganizowano zajęcia dydaktyczne „Tropem bażanta i kuropatwy” z 

uczniami Szkoły Podstawowej w Pniowcu przez Wojskowe Koło Łowieckie 

Żubr” w Gliwicach; 

 zorganizowano konkurs „Co wiesz o Tarnowskich Górach”; 

 zorganizowano konkurs fotograficzny „Jesień/Zima/ Wiosna/Lato w Tar-

nowskich Górach” wraz z warsztatami fotograficznymi dla laureatów kon-

kursu; 

 Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska uczestniczyli w płatnych szko-

leniach oraz bezpłatnych konferencjach i seminariach z zakresu ochrony 

środowiska; 

 Raz w roku odbywało się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolni-

ków; 

 Rokrocznie organizowany był Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Tarnogór-

skie Święto Drzewa oraz kampania ekologiczna pn.; „Chronimy tarnogór-

skie kasztanowce”; 

 Gmina uczestniczyła w akcji „Gmina niskoemisyjna – w kierunku energety-

ki prosumenckiej”, „Kochasz dzieci - nie pal śmieci” oraz w Kampanii an-

tyazbestowej; 

 Na stronie internetowej miasta oraz w lokalnej prasie – Dziennik Zachodni i 

Gwarek zamieszczane były informacje/artykuły nt.: akcji ekologicznych, ni-

skiej emisji, szkodliwości azbestu, wycinki drzew, ochrony zwierząt, sprzą-

tania świata, dotacji do przyłączy kanalizacyjnych oraz skutków dokarmia-

nia gołębi; 

 Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży; 

 Wzrost wiedzy o stanie środowiska naturalnego; 

 Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie; 

 Wzrost wiedzy o walorach przyrodniczych gminy; 
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Zakładany cel Podjęte działania Efekt 

Wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy 

 2 razy w roku ukazywały się kolejne numery Eko-Gazetki; 

 Prenumerowano czasopisma ekologiczne: „Przegląd Komunalny”, „Zielona 

Liga” i „Zieleń miejska”, „Katowickie Aktualności Rolnicze”, „Top Agrar”; 

 Wydrukowano album „TG. Przyroda”, „TG. Powietrze”, „TG. Podziemia”, 

„TG. Pod niebem”; 

 Wydrukowano 2000 sztuk publikacji pn.: „Świat przyrody Srebrnej Góry – 

Bytom i Tarnowskie Góry”; 

 W siedzibie PWiK Sp. z o.o. zorganizowano Światowy Dzień Wody. Roz-

dawano puzzle edukacyjne pt. „Słodka woda na świecie” oraz ulotki infor-

macyjne: „Jak oszczędzać wodę”, „Jak chronić jakość wody”, „Jak unikać 

strat wody”, „Twardość wody”; 

 Roznoszono tematyczne ulotki i broszury promujące selektywną zbiórkę 

odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego; 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów z realizacji Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry za lata 2012-2013 oraz 2014-2015; 
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6. Cele Programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 

Aktualny stan środowiska i przewidywane jego zmiany w aspekcie planowanego dalszego roz-

woju wymuszają konieczność zrównoważonego rozwoju poprzez realizację przedsięwzięć proe-

kologicznych. Istotnym problemem jest dokonanie zobiektywizowanego wyboru celów oraz 

kierunków interwencji.  

Zadania i cele w zakresie ochrony środowiska wyznaczone w Programie ochrony środowiska 

pozostają w ścisłej korelacji z zadaniami wyznaczonymi w programach ochrony środowiska na 

szczeblu wyższym oraz uwzględniają cele zawarte w innych strategiach, programach i dokumen-

tach programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwo-

ju.  

Cele długoterminowe wyznaczają stan jaki należy osiągnąć w 2021 r., są identyfikowane na pod-

stawie analizy obszarów problemowych występujących na terenie gminy. Powinny być mierzal-

ne, realistyczne i terminowe.  

Realizacja założeń Programu ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry jest związana z po-

prawą stanu środowiska. Zmiany wartości wskaźników i mierników charakteryzujących elemen-

ty środowiska będą stanowiły wymierny efekt realizacji założeń Programu.  

Wyznaczono następujące cele i kierunki interwencji dla Gminy Tarnowskie Góry do osiągnięcia 

do roku 2021: 

Klimat i powietrze 

Cel: Zmniejszenie niskiej emisji  

Kierunki interwencji:  

 Zmniejszenie niskiej emisji z transportu, 

 Zmniejszenie niskiej emisji z budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych, 

 Zmniejszenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Cel: Kontrola nad wprowadzanymi zanieczyszczeniami do atmosfery  

Kierunek interwencji:  

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Cel: Rozwój odnawialnych źródeł energii  

Kierunek interwencji:  

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Cel: Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 

Kierunki interwencji:  

 Prowadzenie monitoringu powietrza, 

 Poprawa jakości powietrza. 

Klimat akustyczny 

Cel: Zapewnienie mieszkańcom dobrego klimatu akustycznego  

Kierunki interwencji:  

 Zmniejszenie emisji hałasu z transportu drogowego, 

 Wprowadzenie monitoringu hałasu zwłaszcza na terenach zagrożonych hałasem komunika-

cyjnym, 

 Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego, 
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 Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym strefowania hałasu – rozgraniczania terenów o 

zróżnicowanej funkcji, 

 Ograniczenie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego. 

Pole elektromagnetyczne 

Cel: Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka 

i środowisko  

Kierunki interwencji:  

 Prowadzenie monitoringu stanu środowiska pod kątem PEM, 

 Prowadzenie bazy danych o urządzeniach będących emitorem PEM. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

Kierunki interwencji:  

 Poprawa jakości wód, 

 Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, 

 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki, 

 Zmniejszenie zanieczyszczenia wód związkami organicznymi, 

 Ochrona przed podtopieniami. 

Gleby 

Cel: Rekultywacja terenów poprzemysłowych 

Kierunki interwencji:  

 Polepszenie warunków ochrony środowiska glebowego terenów poprzemysłowych, 

 Kontrola zanieczyszczeń glebowych. 

Cel: Racjonalne użytkowanie gruntów 

Kierunki interwencji:  

 Podniesienie poziomu wiedzy rolników w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania 

gleb, 

 Dostosowanie upraw do specyfikacji gleb. 

Gospodarka odpadami 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami 

Kierunki interwencji:  

 Ograniczenie ilości odpadów trafiających bezpośrednio na składowisko oraz zmniejszenie 

uciążliwości odpadów, 

 Prowadzenie monitoringu poeksploatacyjnego na zamkniętych składowiskach odpadów, 

 Rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów, 

 Likwidacja azbestu, 

 Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych. 
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Zasoby przyrodnicze 

Cel: Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

Kierunki interwencji:  

 Ochrona bioróżnorodności gminy, 

 Wzrost bioróżnorodności biologicznej gminy oraz utrzymanie i kształtowanie terenów le-

śnych. 

Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Cel: Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom  środowiska 

Kierunki interwencji:  

 Ochrona przed skutkami poważnych awarii. 

Edukacja ekologiczna 

Cel: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

Kierunek interwencji:  

 Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności za otaczające środowisko i wyeliminowanie 

negatywnych zachowań, 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Tarnowskich Gór. 
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Tabela 46 Cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska gminy Tarnowskie Góry 

Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

1. Klimat i po-

wietrze 

        1. Klimat i po-

wietrze 

Zmniejszenie 

niskiej emisji 

Zmniejszenie 

niskiej emisji z 

transportu 

Długość zmoder-

nizowanych dróg 

2 odcinki/rok 3 odcinki/rok Modernizacja, remont, wymiana na-

wierzchni, przebudowa dróg, budowa 

nowych dróg: budowa ulic Sikorek, 

Czajek, Garusa, Łanowej, Ściegienne-

go, Górniczej, Komuny Paryskiej, 

Hallera, Chmielewskiego, Bystrama, 

ulic bocznych od ul. Opatowickiej, 

łącznika ul. Pomorskiej i Fińskiej; 

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

908 na odcinku Częstochowa – Tar-

nowskie Góry (41+760 – 46+593 km); 

budowa drogi ekspresowej S11, w 

tym obwodnicy Tarnowskich Gór 

MZUiM, Wydział In-

westycji i Remontów, 

zarządcy dróg powiato-

wych, krajowych i wo-

jewódzkich 

Brak 

środków 

2. Długość nowo 

wybudowanych 

lub wyznaczonych 

tras 

2 km/rok 2 km/rok Budowa i organizacja tras rowero-

wych na terenie Gminy Tarnowskie 

Góry 

Wydział Inwestycji i 

Remontów, Wydział 

Zarządzania Kryzyso-

wego 

 

3. Zmniejszenie 

niskiej emisji z 

budynków miesz-

kalnych jednoro-

dzinnych 

Liczba nowych 

czynnych podłą-

czeń gazowych do 

budynków miesz-

kalnych i nie-

mieszkalnych na 

rok 

170 podłączeń do 

budynków miesz-

kalnych i nie-

mieszkalnych/ rok 

180 podłączeń 

do budynków 

mieszkalnych i 

niemieszkalnych/ 

rok 

Modernizacja i rozszerzenie zasięgu 

sieci gazowej gminy Tarnowskie Góry 

Górnośląska Spółka 

Gazownictwa, przedsię-

biorcy, wspólnoty 

mieszkaniowe 

Podwyż-

szenie 

ceny gazu 

4. Liczba zmoderni-

zowanych budyn-

ków 

Ocieplone budyn-

ki: 52 

Wymienione kotły: 

47 

Ocieplone bu-

dynki: 216 

Wymienione 

kotły: 201 

Ocieplenie oraz modernizacja syste-

mów grzewczych budynków jednoro-

dzinnych 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska, osoby prywat-

ne 

Zbyt 

wysokie 

koszty 

inwesty-

cji 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

5. Klimat i po-

wietrze 

Zmniejszenie 

niskiej emisji 

Zmniejszenie 

niskiej emisji z 

budynków uży-

teczności publicz-

nej oraz komunal-

nych 

Liczba zmoderni-

zowanych budyn-

ków 

3 obiekty/rok 5 obiektów/rok Termomodernizacja budynków: ZSP 

Nr 1 przy ul. Słowackiego, ZSP Nr 4 

przy ul. Powstańców Warszawskich 

42, PG Nr 3 przy ul. Zacisznej, ZSP 

Nr 2 przy ul. Jagodowej 72, SP Nr 15 

przy ul. Litewskiej 6, ZSP nr 3 przy 

ul. Żeromskiego, SP Nr 5 przy ul. 

Leśnej, SP Nr 9 przy ul. Korczaka 2, 

SP Nr 10 przy ul. Kochanowskiego 

15, SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 

Nr 1, Przedszkola Nr 2 przy ul. Gru-

zełki 17, Przedszkola Nr 17 przy ul. 

Norweskiej, Przedszkola Nr 20 przy 

ul. Morcinka Nr 7, Żłobek Nr 1 przy 

ul. Wyszyńskiego 135, Strzybnicka 3; 

Termomodernizacja budynków gmin-

nych przy ulicy: Sobieskiego 20 i 21, 

Mickiewicza24, Cebuli 20, Wyspiań-

skiego 17 i 22, Zagórskiej 91 i 93, 

Strzeleckiej 28 i 30, Odrodzenia 3, 5, 

7 i 9, Bytomskiej 9 i 13, Krakowskiej 

13, 14 i 18, Rynek 3, 6, 8, 9 i 10, Gli-

wickiej 17, 19 i 25, Korola 21, 23 i 25, 

Skargi 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13 

Wydział Inwestycji i 

Remontów, Wydział 

Gospodarki Lokalowej 

Brak 

środków, 

przedłu-

żający się 

termin 

budowy 

6. Kontrola nad 

wprowadzanymi 

zanieczyszczenia-

mi do atmosfery 

Ograniczenie emi-

sji zanieczyszczeń 

do powietrza 

Liczba wydanych 

pozwoleń  na 

wprowadzanie 

gazów i pyłów do 

powietrza na rok 

2 pozwolenia/ rok 2 pozwolenia/ 

rok 

Uzgodnienie i wydawanie pozwoleń 

na emisję zanieczyszczeń do atmosfe-

ry 

Starostwo Powiatowe  
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

7. Klimat i po-

wietrze 

Kontrola nad 

wprowadzanymi 

zanieczyszczenia-

mi do atmosfery 

Ograniczenie emi-

sji zanieczyszczeń 

do powietrza 

Liczba przeprowa-

dzonych weryfika-

cji 

85 kontroli/rok 100 kontroli/rok Przeprowadzanie kontroli w gospo-

darstwach indywidualnych w zakresie 

przestrzegania zakazu spalania odpa-

dów w kotłach i piecach, kontrole w 

ogrodach przydomowych i Rodzin-

nych Ogródkach Działkowych w 

zakresie przestrzegania spalania odpa-

dów na otwartej przestrzeni, kontrole 

w zakresie przestrzegania obowiązku 

usuwania zanieczyszczeń dróg spo-

wodowanych przez pojazdy opuszcza-

jące place budów 

Straż Miejska  

8. Rozwój odnawial-

nych źródeł energii 

Zwiększenie wy-

korzystania odna-

wialnych źródeł 

energii 

Liczba powstałych 

instalacji OZE 

1 szt./rok 2 szt./ rok Propagowanie odnawialnych źródeł 

energii 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska, prywatni in-

westorzy 

Brak 

środków 

na dofi-

nansowa-

nie insta-

lacji 

OZE, 

brak 

zaintere-

sowania 

inwesto-

rów, 

9. Osiągnięcie wy-

maganych standar-

dów jakości po-

wietrza 

Prowadzenie mo-

nitoringu powie-

trza 

Monitoring jakości 

zanieczyszczeń 

1 punkt pomiaro-

wy 

1 punkt pomia-

rowy 

Monitoring zanieczyszczeń zwałowi-

ska odpadów niebezpiecznych po 

Zakładach Chemicznych w Tarnow-

skich Górach 

Starostwo Powiatowe Brak 

środków 

10. Poprawa jakości 

powietrza 

Liczba przekro-

czeń wartości 

substancji w po-

wietrzu na stano-

wisku pomiaro-

wym w Tarnow-

skich górach 

PM2,5: 29 µg/m
3
’ 

PM10: 38 µg/m
3
’ 

B(a)P: 4,95 ng/m
3
 

Zmniejszenie 

wartości prze-

kroczonych 

wskaźników o 

2% 

Prowadzenie monitoringu powietrza WIOŚ, 

Starostwo Powiatowe 

Niedo-

trzymanie 

standar-

dów 

jakości 

powietrza 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

11. Klimat aku-

styczny 

Zapewnienie 

mieszkańcom 

dobrego klimatu 

akustycznego 

Zmniejszenie 

emisji hałasu z 

transportu drogo-

wego 

Długość zmoder-

nizowanych dróg 

2 odcinki/ rok 3 odcinki/ rok Modernizacja, remont, wymiana na-

wierzchni, przebudowa dróg, budowa 

nowych dróg: budowa ulic Sikorek, 

Czajek, Garusa, Łanowej, Ściegienne-

go, Górniczej, Komuny Paryskiej, 

Hallera, Chmielewskiego, Bystrama, 

ulic bocznych od ul. Opatowickiej, 

łącznika ul. Pomorskiej i Fińskiej; 

przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

908 na odcinku Częstochowa – Tar-

nowskie Góry (41+760 – 46+593 km); 

budowa drogi ekspresowej S11, w 

tym obwodnicy Tarnowskich Gór 

MZUiM,  

Wydział Inwestycji i 

Remontów, zarządcy 

dróg powiatowych, 

krajowych i wojewódz-

kich 

Brak 

środków, 

przedłu-

żający się 

termin 

budowy 

12. Wprowadzenie 

monitoringu hałasu 

zwłaszcza na tere-

nach zagrożonych 

hałasem komuni-

kacyjnym 

Wyniki pomiaru 

hałasu 

Brak pomiarów 1 pomiar/rok Kontrola dróg krajowych i wojewódz-

kich w zakresie emitowanego hałasu 

WIOŚ w Katowicach  

13. Minimalizacja 

emisji hałasu ko-

munikacyjnego 

Liczba nasadzeń  49 sztuk 70 sztuk Realizacja zieleni izolacyjnej Zarządcy dróg Brak 

środków 

14. Uwzględnianie w 

planowaniu prze-

strzennym strefo-

wania hałasu - 

rozgraniczania 

terenów o zróżni-

cowanej funkcji  

Liczba mpzp z 

zapisami o rozgra-

niczaniu ze wzglę-

du na klimat aku-

styczny, terenów 

pełniących różne 

funkcje  

11 przyjętych 

mpzp z terenu 

Tarnowskich Gór 

Zapisy we 

wszystkich  

przyjętych mpzp 

z terenu Tarnow-

skich Gór 

Wprowadzenie do miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzenne-

go zapisów sprzyjających ogranicze-

niu zagrożenia hałasem (rozgranicze-

nie terenów o zróżnicowanej funkcji)  

Wydział Architektury  

15. Ograniczenie emi-

sji hałasu pocho-

dzącego z sektora 

gospodarczego 

Liczba wydanych 

decyzji o dopusz-

czalnym poziomie 

hałasu 

0 decyzji/ rok 0 decyzji/ rok Ochrona mieszkańców przed hałasem 

z instalacji przemysłowych przez 

wydawanie decyzji o dopuszczalnym 

poziomie hałasu  

Starostwo Powiatowe  
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

16. Pole elektro-

magnetyczne 

Minimalizacja 

oddziaływania 

PEM na zdrowie 

człowieka i śro-

dowisko 

Prowadzenie  

monitoringu stanu 

środowiska pod 

kątem PEM 

Wyniki pomiaru 

pól elektromagne-

tycznych 

Brak przekroczeń Brak przekro-

czeń 

Pomiary monitoringowe pól elektro-

magnetycznych na terenie zabudowy 

mieszkaniowej w Tarnowskich Gó-

rach 

WIOŚ w Katowicach  

17. Prowadzenie bazy 

danych o  urządze-

niach będących 

emitorem PEM 

Liczba zgłoszeń 

instalacji  

3 zgłoszenia/ rok 2 zgłoszenia/ rok Ochrona mieszkańców gminy przed 

promieniowaniem elektromagnetycz-

nym przez weryfikację składanych 

zgłoszeń instalacji wytwarzających 

promieniowanie elektromagnetyczne  

Starostwo Powiatowe  

18. Gospodarka 

wodno-

ściekowa 

Osiągnięcie i 

utrzymanie dobre-

go stanu wód po-

wierzchniowych i 

podziemnych 

Poprawa jakości 

wód 

Liczba wykona-

nych prac pielę-

gnacyjno-

porządkowych 

1 szt./ rok 1 szt./ rok Przedsięwzięcia związane z ochroną 

wód (zarybianie, wykaszanie trawy 

wokół zbiorników, cieków wodnych, 

rowów przydrożnych)  

Starostwo Powiatowe, 

związki wędkarskie, 

administratorzy cieków 

wodnych i rowów 

Brak 

środków 

19. Wyniki pomiarów 

badanych wód 
 Jakość wód 

powierzchnio-

wych: Elementy 

fizykochemiczne: 

poniżej dobrego; 

ocena stanu che-

micznego: Drama 

stan dobry, Stoła 

poniżej dobrego. 

Jakość wód pod-

ziemnych: II, III 

 Jakość wód 

powierzchnio-

wych: Elementy 

fizykochemicz-

ne: stan dobry; 

ocena stanu 

chemicznego: 

Drama stan do-

bry, Stoła stan 

dobry. Jakość 

wód podziem-

nych: I, II 

Monitoring wód powierzchniowych i 

podziemnych z terenu gminy Tarnow-

skie Góry 

WIOŚ w Katowicach,  

Starostwo Powiatowe 

 

20. % unieszkodliwio-

nych odpadów 

wraz z rekultywa-

cją terenów skażo-

nych po Zakładach 

Chemicznych w 

Tarnowskich Gó-

rach 

71 100 Kontynuacja realizacji zadania pt. 

"Ochrona Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez 

kompleksowe unieszkodliwienie od-

padów wraz z rekultywacją terenów 

skażonych Zakładów Chemicznych 

"Tarnowskie Góry" w Tarnowskich 

Górach w likwidacji." 

Starosta Tarnogórski 

wykonujący zadania z 

zakresu administracji 

rządowej 

Brak 

środków 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

21. Gospodarka 

wodno-

ściekowa 

Osiągnięcie i 

utrzymanie dobre-

go stanu wód po-

wierzchniowych i 

podziemnych 

Rozbudowa infra-

struktury oczysz-

czania ścieków 

% skanalizowania 

Gminy 

83,4 98 Budowa kanalizacji – działania nie 

objęte projektem w ramach POIiŚ 

Wydział Inwestycji i 

Remontów  

Brak 

środków 

22. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w 

ul. Opolskiej, Mickiewicza, Piastow-

skiej, Tylnej, Karola Miarki; moderni-

zacja kolektora głównego w Strzybni-

cy; 

PWiK Brak 

środków 

23. Budowa kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej w ramach realizacji projektu 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej w Tarnowskich Górach-Faza 

IV oraz zadań uzupełniających” 

Zespół ds. Realizacji 

Projektu 

Nieo-

trzymanie 

dofinan-

sowania z 

Funduszu 

Spójności 

24.  Liczba przydo-

mowych oczysz-

czalni ścieków  

 Liczba zbiorników 

bezodpływowych 

228 

 

 

827 

300 

 

 

50 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

Właściciele nierucho-

mości 

 

25. Zapewnienie do-

stępu do czystej 

wody dla społe-

czeństwa i gospo-

darki 

% ludności korzy-

stająca z sieci 

wodociągowej 

98,7 100 Rozwój oraz modernizacja sieci wo-

dociągowej na terenie gminy, m.in.: 

modernizacja wodociągu w ul. Wło-

skiej, Grabowej, Słoneczników, Alei 

Kwiatów, Młodości, Opolskiej, Sobie-

skiego, Reja, Mazowieckiej. 

 Wymiana rur wodociągowych 

zawierających azbest (do 2032 roku) 

m.in.: ul. Chopina, Grzybowa, Kor-

czaka, Laryszowska, Mickiewicza, 

Nakielska, Piotra Skargi, Pogodna, 

Polarna, Reja, Śliska, Towarowa, 

Zowiśloka; 

PWiK Brak 

środków 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

26. Gospodarka 

wodno-

ściekowa 

Osiągnięcie i 

utrzymanie dobre-

go stanu wód po-

wierzchniowych i 

podziemnych 

Zmniejszenie 

zanieczyszczenia 

wód związkami 

organicznymi 

Ilość przeprowa-

dzonych szkoleń 

2 szkolenia/ rok 2 szkolenia/ rok Propagowanie dobrych praktyk rolni-

czych wśród rolników 

Śląski Ośrodek Doradz-

twa Rolniczego, Wy-

dział Ochrony Środowi-

ska 

 

27. Ilość przeprowa-

dzonych kontroli 

50 kontroli/rok 50 kontroli/rok Kontrole w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 

Straż Miejska  

28. Ochrona przed 

podtopieniami 

Liczba wykona-

nych prac 

1 szt./ciek/rok 2 szt./ciek/rok Remonty i modernizacje obiektów 

hydrotechnicznych oraz wykonanie 

regulacji cieków z obrębu gminy, 

m.in.: regulacja koryta cieku Stoła na 

łącznej długości 5,292 km; regulacja i 

odbudowa koryta cieku Drama od km 

16+894-22+500 wraz z koncepcją 

programowo- przestrzenną na łącznej 

długości 5,606 km 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej, 

Śląski Zarząd Meliora-

cji i Urządzeń Wodnych 

Brak 

środków 

29. Gleby Rekultywacja 

terenów poprze-

mysłowych 

Polepszenie wa-

runków ochrony 

środowiska glebo-

wego terenów 

poprzemysłowych 

Powierzchnia 

zrekultywowanego 

terenu 

Rekultywacja 

obszaru o po-

wierzchni 30 ha 

Rekultywacja 

obszaru o po-

wierzchni 56 ha 

Likwidacja zwałowisk odpadów nie-

bezpiecznych poprzez unieszkodli-

wienie oraz rekultywację terenów po 

Zakładach Chemicznych "Tarnowskie 

Góry" w Tarnowskich Górach w li-

kwidacji 

Starosta Tarnogórski 

wykonujący zadania z 

zakresu administracji 

rządowej 

Brak 

środków 

30. Racjonalne użyt-

kowanie gruntów 

Podniesienie po-

ziomu wiedzy 

rolników w zakre-

sie ochrony i ra-

cjonalnego użyt-

kowania gleb 

Ilość przeprowa-

dzonych szkoleń  

2 szkolenia/ rok 2 szkolenia/ rok Organizacja szkoleń dla rolników 

obejmujących Zasady Kodeksu Do-

brych Praktyk Rolniczych 

Zadanie tożsame z zad. 26 

Śląski Ośrodek Doradz-

twa Rolniczego, Wy-

dział Ochrony Środowi-

ska 

 

31. Dostosowanie 

upraw do specyfiki 

gleb 

Liczba mpzp z 

zapisami dotyczą-

cymi ochrony 

terenów rolni-

czych, leśnych i 

cennych przyrod-

niczo przed nieod-

powiednim zago-

spodarowaniem 

11 uchwalonych 

mpzp 

Zapisy we 

wszystkich przy-

jętych mpzp 

Uwzględnienie w mpzp wszystkich 

udokumentowanych złóż surowców 

naturalnych, terenów predysponowa-

nych do ruchów masowych ziemi oraz 

ochrony terenów rolniczych, leśnych i 

cennych przyrodniczo przed nieodpo-

wiednim zagospodarowaniem 

Wydział Architektury  
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

32. Gospodarka 

odpadami 

Racjonalna gospo-

darka odpadami 

Ograniczenie ilości 

odpadów trafiają-

cych bezpośrednio 

na składowisko 

oraz zmniejszenie 

uciążliwości odpa-

dów  

% mieszkańców, 

którzy złożyli 

deklaracje śmie-

ciowe  

% mieszkańców 

prowadzących 

selektywną zbiór-

kę  

89,2% 

94% 

100% 

100% 

Objęcie wszystkich mieszkańców 

systemem odbioru odpadów oraz 

selektywnego zbierania odpadów  

Wydział Gospodarki 

Miejskiej 

 

33.  Poziom recyklingu 

i przygotowania do 

ponownego użycia 

wybranych frakcji 

odpadów: papier, 

metale, tworzywa 

sztuczne i szkło 

(%); 

 poziom recyklin-

gu, przygotowania 

do ponownego 

użycia i odzysku 

innymi metodami 

innych niż nie-

bezpieczne odpa-

dów budowlanych 

i rozbiórkowych 

(%) 

20,1% 

100% 

50% 

100% 

Minimalizacja składowanych odpa-

dów 

Wydział Gospodarki 

Miejskiej 

 

34. Liczba zlikwido-

wanych dzikich 

składowisk opa-

dów 

132 W zależności od 

potrzeb (wszyst-

kie zidentyfiko-

wane) 

Likwidacja dzikich składowisk odpa-

dów z terenu Gminy 

Wydział Gospodarki 

Miejskiej 

 

35. Prowadzenie mo-

nitoringu po-

eksploatacyjnego 

na zamkniętych 

składowiskach 

odpadów  

 liczba monitoro-

wanych składo-

wisk  

2 3 Monitoring zamkniętych składowisk 

odpadów 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska, Starosta Tar-

nogórski wykonujący 

zadania z zakresu admi-

nistracji rządowej, Re-

mondis Tarnowskie 

Góry Sp. z o.o.  
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Cel 

Kierunek  

interwencji 

Wskaźnik 

Zadania Właściciel zadania Ryzyko 
Nazwa 

Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

36. Gospodarka 

odpadami 

Racjonalna gospo-

darka odpadami 

Rekultywacja  

składowisk odpa-

dów 

Liczba zrekulty-

wowanych skła-

dowisk  

2 3 Rekultywacja zamkniętego składowi-

ska odpadów innych niż niebezpiecz-

ne i obojętne przy ul. Laryszowskiej w 

Tarnowskich Górach - Rybnej 

Remondis Tarnowskie 

Góry Sp. z o.o., Starosta 

Tarnogórski wykonują-

cy zadania z zakresu 

administracji rządowej 

Brak 

środków 

37. Likwidacja azbestu Ilość udzielonych 

dotacji 

4/rok Zgodnie ze zło-

żonymi wnio-

skami 

Dofinansowanie utylizacji materiałów 

zawierających azbest dla osób fizycz-

nych w ramach „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z 

terenu Gminy Tarnowskie Góry na 

lata 2012-2032” 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska 

Brak 

zaintere-

sowania 

ze strony 

właścicie-

li budyn-

ków z 

azbestem 

38. Wydzielenie odpa-

dów wielkogabary-

towych ze stru-

mienia odpadów 

komunalnych 

Liczba przeprowa-

dzonych zbiórek 

odpadów wielko-

gabarytowych 

2/ rok 2/ rok Prowadzenie w dzielnicach gminy 

okresowych zbiórek odpadów wielko-

gabarytowych wydzielonych ze stru-

mienia odpadów komunalnych 

Wydział Gospodarki 

Miejskiej 

 

39. Zasoby przy-

rodnicze 

Ochrona walorów 

przyrodniczych i 

krajobrazowych 

Ochrona bioróżno-

rodności gminy 

Wysokość ponie-

sionych kosztów 

563 470 zł Zależnie od 

potrzeb 

Utrzymanie zieleni miejskiej, pielę-

gnacja i konserwacja istniejących 

pomników przyrody i obszarów chro-

nionych 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska 

Niewy-

starczają-

ca ilość 

środków 

finanso-

wych 

40. Ilość nowych na-

sadzeń, ubytków, 

bieżąca pielęgna-

cja drzewostanu 

przydrożnego 

Nasadzenia 49, 

Cięcia 58, 

Prace pielęgnacyj-

ne w koronach 41 

drzew 

Zależnie od 

potrzeb 

Konserwacja zieleni w pasach drogo-

wych dróg gminnych 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska, zarządcy dróg 

 

41. Ilość zakupionego 

narybku karpia w 

celu ochrony sie-

dliska wydry w 

rejonie zalewu w 

Pniowcu 

81 kg 100 kg Czynna ochrona zwierząt Starostwo Powiatowe, 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska 

Brak 

środków 
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Wskaźnik 
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Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

42. Zasoby przy-

rodnicze 

Ochrona walorów 

przyrodniczych i 

krajobrazowych 

Ochrona bioróżno-

rodności gminy 

Liczba mpzp  

uwzględniających 

zasady ochrony 

przyrody i krajo-

brazu 

11 uchwalonych 

mpzp 

Zapisy we 

wszystkich przy-

jętych mpzp 

Uwzględnianie w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzenne-

go obszarów chronionych oraz zasad 

ochrony przyrody i krajobrazu  

Wydział Architektury  

43. Wzrost bioróżno-

rodności biolo-

gicznej gminy oraz 

utrzymanie i 

kształtowanie 

terenów leśnych 

Wykonane prace Wykonanie prac 

pielęgnacyjnych 

oraz zadania zwią-

zane z ochroną 

zasobów leśnych 

przed szkodami od 

czynników bio-

tycznych oraz 

abiotycznych. 

Prowadzenie edu-

kacji ekologicznej 

najmłodszych 

mieszkańców 

gminy 

Zależne od po-

trzeb 

Zrównoważona gospodarka leśna Nadleśnictwa, właści-

ciele lasów 

 

44. Wykonane prace  Wykoszenie 

chwastów na po-

wierzchni zajętej 

przez uprawy leśne 

- posadzono 1200 

szt. sadzonek buka 

pospolitego 

Zależne od po-

trzeb 

Realizacja uproszczonego planu urzą-

dzania lasu 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska 
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Lp. 
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interwencji 
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Wartość  

Bazowa (2015 r.) 

Wartość docelo-

wa 

45. Adaptacja do 

zmian klimatu 

i nadzwyczaj-

ne zagrożenia 

środowiska 

Przeciwdziałanie 

awariom i zagro-

żeniom środowiska 

Ochrona przed 

skutkami poważ-

nych awarii 

Ilość zakupionych 

sprzętów 

Doposażenie OSP 

w sprzęt ratownic-

twa ekologiczne-

go: elektryczna 

pompa szlamowa, 

średni samochód 

ratowniczo- gaśni-

czy MAN-2015, 

średni samochód 

specjalistyczny 

pożarniczy ratow-

niczo- gaśniczy 

MAN-2014. 

Zależne od po-

trzeb 

Wsparcie jednostek straży pożarnej w 

zakresie wyposażenia do prowadzenia 

działań ratowniczych, zapobiegania i 

przeciwdziałania poważnym awariom 

oraz zagrożeniom środowiska i zdro-

wia człowieka, wynikającym z nad-

zwyczajnych zdarzeń 

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego 

Brak 

środków 

46. Edukacja 

ekologiczna 

Wzrost świadomo-

ści ekologicznej 

mieszkańców 

gminy 

Podniesienie świa-

domości ekolo-

gicznej mieszkań-

ców Tarnowskich 

Gór 

Ilość przeprowa-

dzonych akcji 

edukacyjnych we 

wszystkich ww. 

obszarach inter-

wencji 

17/rok 20/rok Organizacja akcji ekologicznych, 

ujętych w Rocznym Programie Edu-

kacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie 

Góry, mających na celu podniesienie 

świadomości ekologicznej mieszkań-

ców Tarnowskich Gór we wszystkich 

ww. obszarach interwencji 

Wydział Ochrony Śro-

dowiska, Wydział Edu-

kacji, Sportu i Turysty-

ki, Biuro Promocji Mia-

sta, Tarnogórskie Cen-

trum Kultury, PWiK, 

Remondis Tarnowskie 

Góry sp. z o.o. 
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Osiągnięcie zakładanych celów możliwe będzie dzięki realizacji przedsięwzięć zaplanowanych 

przez Gminę Tarnowskie Góry oraz inne jednostki realizujące działania na jej terenie.  

W Programie zostały uwzględnione:  

 zadania własne gminy, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będą-

cych w dyspozycji gminy,  

 zadania koordynowane - pozostałe zadania, związane z ochroną środowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków gminy, przedsię-

biorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szcze-

bla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.  

Krajowe źródła finansowania: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie 

stanowi największą w Polsce instytucję finansującą inwestycje proekologiczne. Priorytetem ob-

jęte są zadania realizowane z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej i innych bez-

zwrotnych środków zagranicznych, których realizacja służyły osiągnięciu przez Polskę efektów 

ekologicznych określonych w Traktacie Akcesyjnym. Ze środków NFOŚiGW dofinansowywane 

są zadania z zakresu:  

 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 

 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 

 ochrona atmosfery, 

 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów. 

W NFOŚiGW dostępne są trzy formy dofinansowania inwestycji proekologicznych: 

 finansowanie pożyczkowe (pożyczki, kredyty udzielane przez banki ze środków NFOŚiGW, 

konsorcja, linie kredytowe NFOŚiGW obsługiwane przez banki), 

 finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredy-

tów bankowych, umorzenia, rozłożenia na raty), 

 finansowanie kapitałowe (obejmowanie udziałów lub akcji, zakładanie lub dekapitalizowa-

nie istniejących spółek w celu realizacji inwestycji gwarantujących osiągnięcie efektu eko-

logicznego. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowi-

cach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną 

województwa śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na wspieraniu działań 

proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i 

organizacje pozarządowe oraz zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę 

środowiska i gospodarkę wodną. Działalność finansowa skupia się głównie na wspieraniu przed-

sięwzięć w zakresie:  

 ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, 

 gospodarki odpadami i ochronie powierzchni ziemi, 

 ochrony atmosfery, 

 ochronie różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu, 

 edukacji ekologicznej, 

 zapobiegania poważnym awariom, 

 zarządzania środowiskowego w regionie, 

 profilaktyki zdrowotnej. 
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Zagraniczne źródła finansowania: 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy 

program wspierający gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i przyjazną środowisku 

oraz sprzyjającą spójności terytorialnej i społecznej. 

Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł: 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 

4 905,9 mln euro, 

 Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro, 

 Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 

4 853,2 mln euro. 

W Programie POIiŚ 2014-2020 zaproponowano 10 osi priorytetowych, w tym 6 dotyczy zagad-

nień środowiskowych: 

Priorytet I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

Priorytet III – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, 

Priorytet IV – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, 

Priorytet V – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

Priorytet VI – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 

współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem 

jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej 

polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów do-

tyczących środowiska w tym przyrody.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku pełni rolę Krajo-

wego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich Wnioskodawców proponując nowator-

ski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu w Polsce realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o budżecie blisko 620 mln PLN i 

wsparciu NFOŚiGW 260 mln PLN.  

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji działań na terenie gminy 

Tarnowskie Góry do roku 2021. 
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Tabela 47 Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem do roku 2021  

Lp. 
Obszar  

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [tys. zł] Źródło 

finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

1. Klimat i powie-

trze 

Termomodernizacja budynków miesz-

kalnych komunalnych wraz z rewitali-

zacją terenów przyległych 

Wydział Gospodarki Loka-

lowej 

0 2 050 3 223 2 433 0  0 7 706 WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, 

POIiŚ,  

środki własne 

2.  Termomodernizacja placówek oświato-

wych 

Wydział Inwestycji i Re-

montów  

45 9 804 3 500 3 500 196 0 17 045 WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, 

POIiŚ,  

środki własne 

3. Dotacje celowe dla osób fizycznych do 

wykonania termomodernizacji budyn-

ków mieszkalnych jednorodzinnych 

Wydział Ochrony Środowi-

ska 

927 743 743 743 743 0 3 899 WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, 

POIiŚ,  

środki własne 

4. Modernizacja, remont, wymiana na-

wierzchni, przebudowa dróg, budowa 

nowych dróg 

Miejski Zarząd Ulic i Mo-

stów, Wydział Inwestycji i 

Remontów 

4 454 7 009 2 000 2 000 2 000 2 000 19 463 Środki własne, 

dotacja celowa z 

budżetu państwa 

5. Przeprowadzanie kontroli w gospodar-

stwach indywidualnych w zakresie 

przestrzegania zakazu spalania odpadów 

w kotłach i piecach, kontrole w ogro-

dach przydomowych i Rodzinnych 

Ogródkach Działkowych w zakresie 

przestrzegania spalania odpadów na 

otwartej przestrzeni, kontrole w zakresie 

przestrzegania obowiązku usuwania 

zanieczyszczeń dróg spowodowanych 

przez pojazdy opuszczające place bu-

dów 

Straż Miejska W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 

6. Budowa i organizacja tras rowerowych Wydział Zarządzania Kry-

zysowego, od 2017 roku 

również Wydział Inwesty-

cji i Remontów 

40 40 15 12 10 10 127 Środki własne, 

dotacje 

zewnętrzne  

7. Propagowanie odnawialnych źródeł 

energii 

Wydział Ochrony Środowi-

ska 

W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [tys. zł] Źródło 

finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

8. Klimat aku-

styczny 

Modernizacja, remont, wymiana na-

wierzchni, przebudowa dróg, budowa 

nowych dróg gminnych (zadanie tożsame z 

zadaniem nr 4 ujętym w Tabeli 47) 

MZUiM, 

Wydział Inwestycji i Re-

montów 

Koszty wskazano w zadaniu nr 4 ujętym w Tabeli 47 Środki własne 

9. Wprowadzenie do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego zapi-

sów sprzyjających ograniczeniu zagro-

żenia hałasem (rozgraniczenie terenów o 

zróżnicowanej funkcji) 

Wydział Architektury W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [tys. zł] Źródło 

finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

10. Gospodarka 

wodno-

ściekowa 

Konserwacja rowów melioracyjnych 

odprowadzających wody z terenów 

rolnych stanowiących własność gminy 

Wydział Ochrony Środowi-

ska 

24 24 24 24 24 24 144 Środki własne 

11. Bieżąca konserwacja rowów odprowa-

dzających wody opadowe po wylotach 

gminnych kanalizacji 

43 60 60 60 60 60 343 Środki własne 

12. Propagowanie dobrych praktyk rolni-

czych wśród rolników 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 Środki własne 

13. Dotacje celowe do budowy lub przebu-

dowy przyłączy kanalizacyjnych będą-

cych własnością osób fizycznych 

930 0 0 0 0 0 930 Środki własne 

14. Prowadzenie ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków i zbiorników 

bezodpływowych  

Wydział Ochrony Środowi-

ska, 

Wydział Gospodarki Miej-

skiej, 

W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 

15. Kontrole w zakresie opróżniania zbior-

ników bezodpływowych 

Straż Miejska Środki własne 

16. Ujmowanie w nowych / aktualizowa-

nych mpzp sposobów eliminacji zagro-

żeń związanych z zanieczyszczeniem 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

jak również odprowadzania i gromadze-

nia wód opadowych 

Wydział Architektury W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 

17. Budowa kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej w ramach realizacji Projektu pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej w Tarnowskich Górach – IV 

Faza oraz zadań uzupełniających” 

Zespół ds. Realizacji Pro-

jektu 

1 780 13 062 5 137 2 000 2 000 1 101 23 300 POIiŚ 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, 

środki własne 

18. Budowa kanalizacji – działania nie 

objęte projektem w ramach POIiŚ 

Wydział Inwestycji i Re-

montów 

485 150 150 150 150 150 1 235 Środki własne 

19. Oczyszczanie wód opadowych i rozto-

powych z powierzchni zanieczyszczo-

nych należących do gminy 

Wydział Gospodarki Miej-

skiej 

505 578 580 580 580 580 3 403 Środki własne 

20. Budowa nowych zbiorników retencjo-

nujących wody deszczowe 

Wydział Inwestycji i Re-

montów, Zespół ds. Reali-

zacji Projektu 

Brak danych Środki własne, 

WFOŚiGW 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [tys. zł] Źródło 

finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

21. Gleby Organizacja szkoleń dla rolników obej-

mujących Zasady Kodeksu Dobrych 

Praktyk Rolniczych 

Wydział Ochrony Środowi-

ska 

Koszty ujęte w zadaniu nr 12 – Tabeli 47 Środki własne 

22. Uwzględnienie w mpzp wszystkich 

udokumentowanych złóż surowców 

naturalnych, terenów predysponowa-

nych do ruchów masowych ziemi oraz 

ochrony terenów rolniczych, leśnych i 

cennych przyrodniczo przed nieodpo-

wiednim zagospodarowaniem 

Wydział Architektury W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 

23. Gospodarka 

odpadami 

Monitoring zamkniętych składowiska 

odpadów (składowisko przy ul. Opol-

skiej) 

Wydział Ochrony Środowi-

ska 

13 14 14 14 24 14 83 Środki własne 

24. Dofinansowanie utylizacji materiałów 

zawierających azbest dla osób fizycz-

nych w ramach „Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012 – 

2032”  

Wydział Ochrony Środowi-

ska 

15 15 15 15 15 15 90 Środki własne, 

WFOŚiGW 

25. Objęcie wszystkich mieszkańców sys-

temem odbioru odpadów oraz selektyw-

nego zbierania odpadów 

Wydział Gospodarki Miej-

skiej 

Koszty ponoszone przez mieszkańców w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami 

 

26. Prowadzenie w dzielnicach gminy okre-

sowych zbiórek odpadów wielkogabary-

towych wydzielonych ze strumienia 

odpadów komunalnych  

Koszty ponoszone przez mieszkańców w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami 

 

27. Likwidacja dzikich składowisk odpa-

dów z terenu Gminy 

50 50 50 50 50 50 300 Środki własne 

28. Prowadzenie ewidencji i wykonanie 

sprawozdań w zakresie gospodarki 

odpadami opakowaniowymi 

W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [tys. zł] Źródło 

finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

29. Zasoby przy-

rodnicze 

Konserwacja i utrzymanie zieleni miej-

skiej, wycinka i pielęgnacja drzew, 

utrzymanie zieleni w Parku Miejskim   

Wydział Ochrony Środowi-

ska 

542 601 600 600 600 600 3 543 Środki własne 

30. Realizacja uproszczonego planu urzą-

dzenia lasu 

74 11 23 25 20 20 173 Środki własne 

31. Ochrona i utrzymanie Parku w Reptach, 

pomników przyrody oraz innych obsza-

rów chronionych 

159 139 140 140 140 140 859 Środki własne, 

WFOŚiGW, 

Urząd Woje-

wódzki 

32. Tworzenie małoobszarowych form 

ochrony przyrody oraz powołanie no-

wych pomników przyrody 

W ramach działalności Urzędu Miasta Środki własne 

33. Czynna ochrona zwierząt 3 4 4 4 4 4 23 Środki własne 

34. Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-

dydaktycznych, ścieżek rowerowych w 

obrębie obszarów przyrodniczo cennych 

i atrakcyjnych krajobrazowo 

Biuro Promocji Miasta 1 1 1 1 1 1 6 Środki własne 

35. Uwzględnianie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego ob-

szarów chronionych oraz zasad ochrony 

przyrody i krajobrazu  

Wydział Architektury W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 
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Lp. 
Obszar  

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania [tys. zł] Źródło 

finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

36. Adaptacja do 

zmian klimatu i 

nadzwyczajne 

zagrożenia 

środowiska 

Wykreowanie właściwych zachowań 

społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 

awarii 

Wydział Zarządzania Kry-

zysowego 

W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 

37. Wsparcie jednostek straży pożarnej w 

zakresie wyposażenia do prowadzenia 

działań ratowniczych, zapobiegania i 

przeciwdziałania poważnym awariom 

oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia 

człowieka 

Brak danych Środki własne 

38. Edukacja eko-

logiczna 

Opracowanie Wieloletniego Programu 

Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnow-

skie Góry 

Zespół ds. Wieloletniego 

Programu Edukacji Ekolo-

gicznej 

W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 

39. Opracowanie corocznego Programu 

Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnow-

skie Góry 

Zespół ds. Programu Edu-

kacji Ekologicznej Gminy 

Tarnowskie Góry 

W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 

40. Realizacja zadań zawartych w Rocznym 

Programie Edukacji Ekologicznej Gmi-

ny Tarnowskie Góry 

Wydział Ochrony Środowi-

ska, Wydział Edukacji, 

Sportu i Turystyki, Biuro 

Promocji Miasta 

20 20 20 20 20 20 120 WFOŚiGW, 

środki własne 

 

41. Sporządzanie sprawozdań z realizacji 

Rocznego Programu Edukacji Ekolo-

gicznej Gminy Tarnowskie Góry 

Zespół ds. Programu Edu-

kacji Ekologicznej Gminy 

Tarnowskie Góry 

W ramach działalności Urzędu Miejskiego Środki własne 

42. Organizacja akcji ekologicznych, uję-

tych w Rocznym Programie Edukacji 

Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry, 

mających na celu podniesienie świado-

mości ekologicznej mieszkańców Tar-

nowskich Gór we wszystkich ww. ob-

szarach interwencji 

Wydział Ochrony Środowi-

ska, Wydział Edukacji, 

Sportu i Turystyki, Biuro 

Promocji Miasta, Tarno-

górskie Centrum Kultury, 

PWiK, Remondis Tarnow-

skie Góry sp. z o.o. 

Koszty ujęte zostały w zadaniu nr 40 – Tabeli 47 Środki własne 
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Tabela 48 Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem do roku 2021  

Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Szacunkowe koszty realizacji 

zadania [tys. zł.] 

Źródło finanso-

wania 

1. Klimat i powietrze Prowadzenie monitoringu powietrza WIOŚ W ramach monitoringu pań-

stwowego 

WFOŚiGW, środki 

własne 

2. Kontrola podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia 

do powietrza 

Brak danych Środki własne 

3. Monitoring zanieczyszczeń zwałowiska odpadów niebezpiecznych 

po Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach 

Starostwo Powiatowe 125 EFRR,  

środki własne 

4. Uzgodnienie i wydawanie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do 

atmosfery 

W ramach działalności Starostwa 

Powiatowego w Tarnowskich 

Górach 

Środki własne 

5. Modernizacja i rozszerzenie zasięgu sieci gazowej gminy Tarnow-

skie Góry 

Górnośląska Spółka Gazownictwa 1 500 środki własne 

6. Modernizacja, remont, wymiana nawierzchni, przebudowa dróg, 

budowa nowych dróg 

Zarządcy dróg krajowych, wojewódz-

kich i powiatowych 

5 000 WFOŚiGW, środki 

własne 

7. 
Modernizacja i rozszerzenie zasięgu systemu zaopatrzenia w ciepło 

gminy Tarnowskie Góry 

Veolia Południe Sp. z o.o. 2 400 Środki własne 

8. Klimat akustyczny Kontrola dróg krajowych i wojewódzkich w zakresie emitowanego 

hałasu 

WIOŚ W ramach monitoringu pań-

stwowego 

Środki własne, 

WFOŚiGW 

9. Modernizacja, remont, wymiana nawierzchni, przebudowa dróg, 

budowa nowych dróg (zadanie tożsame z zadaniem nr 6, ujętym w Tab. 48) 

Zarządcy dróg krajowych, wojewódz-

kich i powiatowych, właściciele linii 

kolejowej 

Koszty ujęte w zadaniu nr 6 – 

Tabela 48 

WFOŚiGW, środki 

własne 

10. Realizacja zieleni izolacyjnej 500 WFOŚiGW, środki 

własne 

11. Ochrona mieszkańców przed hałasem z instalacji przemysłowych 

przez wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu  

Starostwo Powiatowe W ramach działalności Starostwa 

Powiatowego 

Środki własne 

12. Pole 

elektromagnetyczne 

Ochrona mieszkańców gminy przed promieniowaniem elektroma-

gnetycznym przez weryfikację składanych zgłoszeń instalacji wy-

twarzających promieniowanie elektromagnetyczne  

Starostwo Powiatowe W ramach działalności Starostwa 

Powiatowego 

Środki własne 

13. Pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych na terenie 

zabudowy mieszkaniowej w Tarnowskich Górach 

WIOŚ W ramach monitoringu pań-

stwowego 

Środki własne, 

WFOŚiGW 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Szacunkowe koszty realizacji 

zadania [tys. zł.] 

Źródło finanso-

wania 

14. Gospodarka 

wodno- ściekowa 

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód (zarybianie, wykaszanie 

trawy wokół zbiorników, cieków wodnych, rowów przydrożnych) 

Starostwo Powiatowe, związki węd-

karskie, administratorzy cieków wod-

nych 

60 Środki własne 

15. Kontynuacja realizacji zadania pt. „Ochrona GZWP 330-Gliwice, 

poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekul-

tywacją terenów skażonych byłych Zakładów Chemicznych „Tar-

nowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji” 

Starosta Tarnogórski wykonujący 

zadania z zakresu administracji rzą-

dowej 

90 400 NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, bu-

dżet państwa, 

środki własne 

16. Uzgadnianie, opiniowanie, weryfikacja i wydawanie pozwoleń 

wodnoprawnych 

Starosta Tarnogórski wykonujący 

zadania z zakresu administracji rzą-

dowej 

W ramach działalności  

Starostwa Powiatowego 

Środki własne 

17. Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych z terenu gminy 

Tarnowskie Góry 

WIOŚ  W ramach monitoringu pań-

stwowego 

WFOŚiGW,  

Starostwo Powiatowe 80 EFRR, środki 

własne 

18. Remonty i modernizacje obiektów hydrotechnicznych oraz wyko-

nanie regulacji cieków z obrębu gminy 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 

6 000 Budżet państwa, 

budżet samorządu 

województwa, 

dotacja UM Tar-

nowskie Góry 

19. Remonty i modernizacje obiektów hydrotechnicznych oraz wyko-

nanie regulacji cieków z obrębu gminy 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wod-

nej, Śląski Zarząd Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych 

6 500 Środki własne 

20. Rozwój oraz modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy. 

Wymiana rur wodociągowych zawierających azbest (do 2032 ro-

ku) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-

nalizacji Sp. z o.o. 

4 100 POIiŚ, 

WFOŚiGW, środki 

własne 

21. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Opolskiej, Mickiewicza, 

Piastowskiej, Tylnej, Karola Miarki; modernizacja kolektora 

głównego w Strzybnicy 

1 200 POIiŚ, 

WFOŚiGW, środki 

własne 

22. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Właściciele nieruchomości Brak danych Środki własne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Szacunkowe koszty realizacji 

zadania [tys. zł.] 

Źródło finanso-

wania 

23. Gleby Prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na 

których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub 

ziemi 

Generalny Inspektorat Ochrony Śro-

dowiska 

W ramach prowadzonej działal-

ności 

Środki własne 

24. Likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez uniesz-

kodliwienie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych 

"Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji  
(zadanie tożsame z zadaniem nr 15 ujętym w Tabeli 48) 

Starosta Tarnogórski wykonujący 

zadania z zakresu administracji rzą-

dowej 

Koszty ujęte w zadaniu nr 15 – 

Tabela 48 

NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, 

Środki własne, 

Budżet państwa, 

Unia Europejska 

25. Prowadzenie monitoringu gleb oraz badań kontrolnych jakości 

stanu gleb zlokalizowanych na terenie gminy 

WIOŚ W ramach monitoringu pań-

stwowego 

WFOŚiGW 

26. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna 

W ramach działalności statuto-

wej 

Środki własne 

27. Organizacja szkoleń dla rolników obejmujących Zasady Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolniczych  

 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego W ramach działalności  

statutowej 

Środki własne 

28. Gospodarka 

odpadami 

Rozwijanie sieci zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego 

Remondis Tarnowskie Góry  

Sp. z o.o. 

Brak danych Środki własne 

29. Zwiększenie odzysku odpadów biodegradowalnych Brak danych Środki własne, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

30. Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż nie-

bezpieczne i obojętne przy ul. Laryszowskiej w Tarnowskich Gó-

rach – Rybnej 

Brak danych Środki własne 

31. Likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych poprzez uniesz-

kodliwienie oraz rekultywację terenów po Zakładach Chemicznych 

"Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji  
 (zadanie tożsame z zadaniem nr 15 i 24 ujętym w Tabeli 48) 

Starosta Tarnogórski wykonujący 

zadania z zakresu administracji rzą-

dowej  

Kwota ujęta w zadaniu nr 15 – 

Tabela 48 

Budżet  

Państwa 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Szacunkowe koszty realizacji 

zadania [tys. zł.] 

Źródło finanso-

wania 

32. Zasoby 

przyrodnicze 

Przebudowa zieleni przyulicznej dróg przebiegających przez teren 

gminy 

Zarządcy dróg krajowych, wojewódz-

kich i powiatowych 

1 000 NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, środki 

własne 

33. Zrównoważona gospodarka leśna  Nadleśnictwo Brynek, Nadleśnictwo 

Świerklaniec, właściciele lasów 

Brak danych NFOŚiGW, 

WFOŚiGW, środki 

własne 

34. Współudział w tworzeniu prawnych i organizacyjnych form 

ochrony obszarów o znaczeniu ponadlokalnym  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środo-

wiska 

W ramach działalności Regio-

nalnej Dyrekcji Ochrony Środo-

wiska 

Środki własne 

35. Czynna ochrona zwierząt  Starostwo Powiatowe 5 Środki własne 

36. Edukacja 

ekologiczna 
Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony śro-

dowiska. 

Starostwo Powiatowe, organizacje 

pozarządowe, nadleśnictwa, szkoły 

25 Środki własne, 

WFOŚiGW 



Program ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 

 113 

7. System realizacji Programu ochrony środowiska 

7.1. System instytucji zaangażowanych w realizację Programu ochrony środowiska 

Nadrzędną zasadą realizacji Programu ochrony środowiska jest realizacja wyznaczonych zadań 

przez określone jednostki, m.in.: 

 Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu Programem (Gmina, Powiat), 

 Podmioty realizujące zadania Programu (Gmina, Powiat, RZGW, Nadleśnictwa, ŚZMiUW, 

PWiK, zarządcy dróg oraz inne jednostki działające na terenie Gminy, realizujące swoje za-

dania), 

 Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty Programu ochrony środowiska (WIOŚ, 

RDOŚ, Urząd Marszałkowski, Starostwo, Gmina), 

 Społeczność Gminy, jako główny podmiot odbierający wyniki działań Programu. 

Koordynatorem realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Tarnowskie Góry jest Wy-

dział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. 

7.2. Wykaz interesariuszy zaangażowanych w prace nad Programem ochrony 

środowiska 

Interesariusze Programu to podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje), które 

uczestniczą w tworzeniu projektu Programu lub są zainteresowane wynikami jego realizacji. 

Wyróżniamy interesariuszy: 

 Wewnętrznych – Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (Burmistrz, Rada Miejska, Wydział 

Ochrony Środowiska, Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Zarządzania Kryzysowego, 

Wydział Gospodarki Lokalowej, Wydział Architektury, Wydział Gospodarki Miejskiej, 

Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, Biuro Promocji Miasta, Zespół ds. Realizacji Projek-

tu), 

 Zewnętrznych – mieszkańcy Gminy, przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne działające 

na terenie Tarnowskich Gór. 

7.3. Uwarunkowania realizacyjne programu 

Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez władze samorządowe 

instrumentów prawnych, ekonomicznych, finansowych i społecznych.  

Uwarunkowania prawne 

W celu realizacji polityki ochrony środowiska państwa na poziomie regionalnym Burmistrz Mia-

sta Tarnowskie Góry zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-

wiska został obligowany do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska. Projekt Pro-

gramu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu, a następnie uchwaleniu przez Radę Miej-

ską. Z wykonania programu Burmistrz sporządza co 2 lata raport, który przedstawia radzie gmi-

ny. Realizacja Programu ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry do roku 2021 odbywać 

się będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego, w szczególności przy uwzględnie-

niu zasady zrównoważonego rozwoju. 

Uwarunkowania ekonomiczne 

Zadania z zakresu ochrony środowiska są bardzo kosztowne. Gminy muszą korzystać z ze-

wnętrznych źródeł finansowania. Konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków finan-

sowych na realizację najważniejszych celów niniejszego Programu. Główne źródła dochodu 

wspomagające realizację Programu to źródła: 
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Instytucjonalne: 

 Budżety własne jednostek samorządu terytorialnego, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

 Fundusze pomocowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020, 

 Budżet Państwa, 

 Banki. 

Przedmiotowe: 

 administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych de-

cyzjami administracyjnymi,  

 grzywny,  

 opłaty za korzystanie ze środowiska, realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający pła-

ci”,  

 kary i opłaty za brak pozwoleń w zakresie ochrony środowiska,  

 środki mieszkańców i przedsiębiorców,  

 dotacje, spadki i darowizny. 

Uwarunkowania przestrzenne 

Planowanie przestrzenne zapewnia warunki równowagi przyrodniczej w procesie organizacji 

przestrzeni dla potrzeb społeczności i prognozowania rozwoju gospodarczego. Kierunek ten jest 

zgodny z zasadniczymi celami polityki Unii Europejskiej zawartymi między innymi w doku-

mencie Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego. Krajowe przepisy dotyczące ko-

nieczności przedstawiania zagadnień dotyczących ochrony środowiska w planie zagospodaro-

wania przestrzennego zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 778). 

Uwarunkowania społeczne 

Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji i sprawiedliwość rozstrzy-

gnięć spraw z zakresu środowiska. Prawo do informacji i udziału obywateli jest zasadą konstytu-

cyjną, zapewnioną w art. 74 Konstytucji RP. Polska podpisała także i jako jeden z pierwszych 

krajów ratyfikowała Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowa-

niu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, tzw. Kon-

wencję z Aarhus. Nakazuje ona zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu pla-

nów i programów mających znaczenie dla środowiska i określa podstawowe obowiązki organów 

państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących śro-

dowiska.  

7.4. Procedury monitoringu, przeglądu stopnia realizacji Programu ochrony 

środowiska  

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 672), organ wykonawczy gminy jest zobowiązany sporządzać co dwa lata raporty z 

wykonania Programu ochrony środowiska, które następnie przedstawia radzie gminy i przekazu-

je organowi wykonawczemu powiatu.  

Wdrażanie Programu ochrony środowiska powinno podlegać regularnej ocenie w zakresie:  

 efektywności wykonania zadań, 

 aktualności zidentyfikowanych problemów ekologicznych oraz adekwatności podjętych 

działań, 

 stopnia realizacji Programu w odniesieniu do stopnia realizacji założonych działań i przyję-

tych celów, 
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 rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,  

 przyczyn ewentualnych rozbieżności pomiędzy założonymi celami i działaniami, a ich wy-

konaniem, 

 niezbędnych modyfikacji Programu.  

Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań Programu ochrony środowi-

ska dla gminy Tarnowskie Góry niezbędna jest okresowa wymiana informacji ze Starostwem 

Powiatowym i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie stopnia zaawansowania 

realizacji poszczególnych zadań.  

Niemożność mierzenia i monitorowania wszystkiego, jak również związane z tym koszty narzu-

cają konieczność stosowania specjalnie do tego celu opracowanej listy wskaźników monitoro-

wania realizacji Programu ochrony środowiska. Pomiary w obrębie gminy Tarnowskie Góry 

wykonywane są przede wszystkim przez Starostwo Powiatowe i WIOŚ w ramach krajowego 

programu monitoringu środowiska oraz przez inne instytucje na zlecenie Urzędu Miejskiego. 

Posługiwanie się powszechnie zaakceptowanymi wskaźnikami stwarza możliwość dokonywania 

wiarygodnych porównań osiągnięć we wprowadzaniu w życie koncepcji zrównoważonego roz-

woju, a dobrze dobrane wskaźniki umożliwiają uporządkowanie i stworzenie lepszego systemu 

bazy danych. 

Wskaźniki dla niniejszego Programu ochrony środowiska gminy Tarnowskie Góry zostały opra-

cowane tak, aby były zgodne z w wskaźnikami monitorowania jakości środowiska określonymi 

w Tabeli nr 70 „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. W opracowaniu przy określaniu wskaźników 

przyjęto jako stan wyjściowy rok 2014, ponieważ większość danych statystycznych dostępnych 

na poziomie Gminy przy opracowywaniu Programu pochodziła z tego roku.  

Proponowana tabela wskaźników nie jest ostateczna ani kompletna, może być modyfikowana 

bądź weryfikowana przy sporządzaniu sprawozdań czy raportów z wykonanych zadań środowi-

skowych. Tabela zawiera jedynie najistotniejsze wskaźniki mówiące o stopniu realizacji Pro-

gramu, które na dzień sporządzania dokumentu wydają się być najistotniejsze. Ponadto przyjęto 

takie wskaźniki, które można w prosty sposób zweryfikować bądź obliczyć, co zdecydowanie 

ułatwi pracę przy sporządzaniu oceny realizacji (raportu) Programu ochrony środowiska. Pod-

czas sporządzania raportu z wykonania Programu ochrony środowiska w celu określenia oceny 

efektów działalności środowiskowej należy się odnieść do aktualnie dostępnych danych Głów-

nego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Mia-

sta. W przypadku braku danych za rok dla którego przedmiotowy raport będzie wykonany, jako 

stan wyjściowy należy przyjąć dostępną, najbardziej aktualną wartość wskaźnika, gdyż ona w 

porównaniu ze stanem wyjściowym i tak zobrazuje efekt realizacji Programu. 

Tabela 49 Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy Tarnowskie 

Góry do roku 2021 

Lp. Wskaźnik Jednostka miary 
Dane wyjściowe 

2014 rok 

Źródło informacji o 

wskaźniku 

Ochrona klimatu i jakości powietrza 

1. Ludność korzystająca z sieci gazowej % 74,0 GUS 

2. Zużycie gazu na 1 mieszkańca 
m

3
/na mieszkań-

ca/rok 
105,8 GUS 

3. Zużycie energii elektrycznej ogółem GWh 48,03 GUS 

4. 
Zużycie energii elektrycznej na 1 

mieszkańca 

kWh/na miesz-

kańca/rok 
787,6 GUS 

5. Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku GJ 528 408 
Veolia Południe Sp. z 

o.o. 
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Lp. Wskaźnik Jednostka miary 
Dane wyjściowe 

2014 rok 

Źródło informacji o 

wskaźniku 

6. 

Ilość wskaźników z przekroczeniem 

wartości docelowych substancji w po-

wietrzu 

sztuki 3 
Roczna ocena jakości 

powietrza, WIOŚ 

7. 

Zmiana stężeń zanieczyszczeń pyło-

wych (pyłu PM10) na stanowisku po-

miarowym w Tarnowskich Górach 

% 

W porównaniu 

do roku po-

przedniego stę-

żenie zwiększyło 

się o około 6% 

Roczna ocena jakości 

powietrza, WIOŚ 

Hałas 

8. 

Liczba punktów monitoringu hałasu, w 

których stwierdzono przekroczenia po-

ziomów dopuszczalnych 

sztuki - WIOŚ 

9. Drogi o nawierzchniach cichych km - Zarządzający drogami 

Pole elektromagnetyczne 

10. 
Liczba osób narażonych na ponadnor-

matywne PEM 
osoba 0 WIOŚ 

Gospodarowanie wodami 

11. 

Udział punktów pomiarowych wód pod-

ziemnych, dla których wykazano dobry 

stan chemiczny wód 

% 50 WIOŚ 

12. 
Udział JCWP o wskazanym co najmniej 

dobrym stanie wód 
% 50 WIOŚ 

Gospodarka wodno-ściekowa 

13. Ilość ścieków odprowadzanych ogółem dam
3
/rok 1 802 GUS 

14. 
Odsetek ludności korzystającej z 

oczyszczalni ścieków  
% 81,7 GUS 

15. 
Odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej 
% 98,7 GUS 

16. 
Odsetek ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej 
% 83,4 GUS 

17. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 196,8 GUS 

18. Długość czynnej sieci rozdzielczej km 201,2 GUS 

19. 
Wskaźnik zużycia wody w  

gospodarstwach domowych 
m

3
/rok 1 679 500 GUS 

20. 
Wskaźnik zużycia wody w  

przemyśle 
m

3
/rok 123 000 GUS 

21. 
Zużycie wody w przeliczeniu na 1 

mieszkańca 
m

3
/rok 38,4 GUS 

Zasoby surowców naturalnych 

22. 

Udokumentowane zasoby bilansowe 

surowców występujących na terenie 

gminy: 

- surowce ilaste ceramiki budowlanej 

(złoże Bobrowniki) 

- surowce ilaste ceramiki budowlanej 

(złoże Rybna) 

- piaski formierskie (złoże Bobrowniki) 

- dolomity, kamienie drogowe i budow-

lane (złoże Bobrowniki – Blachówka) 

- piaski podsadzkowe (złoże Strzybni-

ca) 

m
3
, Mg 

119 000 m
3 

975 000 m
3
 

389 000 Mg 

36 616 000 Mg 

56 730 m
3
 

PIG – baza Midas 
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Lp. Wskaźnik Jednostka miary 
Dane wyjściowe 

2014 rok 

Źródło informacji o 

wskaźniku 

Gleby 

23. Powierzchnia gruntów ornych  ha 2 068 GUS 

24. Powierzchnia łąk i pastwisk ha 551 GUS 

25. 
Łączna powierzchnia użytków rolnych 

w gminie 
ha 2 737 GUS 

26. 
Powierzchnia terenów zieleni urządzo-

nej w gminie 
ha 284,36 GUS 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

27. 
Zmieszane odpady komunalne zebrane 

w ciągu roku na 1 mieszkańca 
kg 323 

Analiza stanu gospodarki 

komunalnymi na terenie 

gminy Tarnowskie Góry 

28. 
Masa odebranych odpadów komunal-

nych ogółem 
Mg/rok 21 396 

Analiza stanu gospodarki 

komunalnymi na terenie 

gminy Tarnowskie Góry 

29. 
Liczba mieszkańców deklarujących 

selektywną zbiórkę odpadów 
osoby 53 003 

Analiza stanu gospodarki 

komunalnymi na terenie 

gminy Tarnowskie Góry 

30. 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papier, metal, 

tworzywa sztuczne, szkło 

% 15,88 odpady.tarnowskiegory.pl 

31. 

Poziom odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji przekazywanych do 

składowania 

% 0 odpady.tarnowskiegory.pl 

Tereny poprzemysłowe i zdegradowane 

32. 
Ilość odpadów na terenach wymagają-

cych rekultywacji lub rewitalizacji  
m

3 
425 000 Starostwo Powiatowe 

Zasoby przyrodnicze 

33. Powierzchnia lasów na terenie gminy ha 3 026,1 GUS 

34 
Powierzchnia prawnie chroniona ogó-

łem 
ha 263,1 GUS 

35. Obszary Natura 2000 sztuki 1 GUS 

36. Parki krajobrazowe sztuki 0 GUS 

37. Rezerwaty przyrody sztuki 1 GUS 

38. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe sztuki 2 GUS 

39. Pomniki przyrody sztuki 111 GUS 

40. Szlaki turystyczne sztuki 5 Gmina 

Poważne awarie przemysłowe 

41. 
Liczba zakładów w rejestrze potencjal-

nych sprawców poważnych awarii 
sztuki 0 GIOŚ 

42. 
Liczba zdarzeń o znamionach poważnej 

awarii na terenie Gminy 
sztuki 0 GIOŚ 

Edukacja ekologiczna 

43. 

Liczba przeprowadzonych akcji doty-

czących ochrony środowiska i zrówno-

ważonego rozwoju 

sztuki 17 
Roczny Program Eduka-

cji Ekologicznej 
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