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Powiat Tarnogórski wychodząc naprzeciw określonym
brakom i problemom w dziedzinie lokalnego dostępu do
informacji o stanie środowiska naturalnego, podjął
decyzję o utworzeniu szeroko dostępnej bazy danych o
środowisku naturalnym. Wyrazem czego, jest
przystąpienie do realizacji projektu pn: „Właściwe
zarządzanie środowiskiem gwarantem
bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu
Tarnogórskiego”, który będzie dofinansowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Głównym
celem projektu jest „stymulowanie dynamicznego
rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej regionu”.

Projekt zrealizowany zostanie w latach 2010-2012.
Całkowity jego koszt wyniesie 893.552,00 zł z czego
759.519,20 zł pochodzić będzie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
5.4 Zarządzanie środowiskiem, Priorytet: V
Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2007-2013, zaś 134.032,80 zł
pokryte zostanie z budŜetu Powiatu Tarnogórskiego.







Efektem powyŜszego przedsięwzięcia, będzie utworzenie
ogólnodostępnej bazy danych zawierającej informacje o stanie
środowiska naturalnego Powiatu Tarnogórskiego w zakresie: wody,
powietrza i gleby.
W ramach realizacji projektu, wytyczono reprezentatywne punkty
kontrolne w Powiecie Tarnogórskim, w których zostaną pobrane
próby do badań:
wody – 3 punkty:

Brzeźnica w miejscowości Tworóg na odcinku ujściowym do
Stoły,

Potok Pniowiecki w miejscowości Tarnowskie Góry Strzybnica
na odcinku ujściowym do Stoły,

Potok OŜarowicki w miejscowości Niezdara na odcinku
ujściowym do Brynicy,



powietrza – 9 punktów:

Gmina Tarnowskie Góry – parking Pałacu w Rybnej, ul. Powstańców
Warszawskich,

Gmina OŜarowice – Pyrzowice, ul. Transportowa (firma Komplet Sp. z
o.o.),

Gmina Świerklaniec - Świerklaniec, ul. Parkowa, Przedsiębiorstwo
Komunikacji Miejskiej,

Gmina Zbrosławice – Zbrosławice, ul. Wolności,

Gmina Tworóg – Nadleśnictwo Brynek, ul. Grabowa,

Gmina Krupski Młyn – w rejonie bramy do zakładów Nitro-Erg, Krupski
Młyn, ul. Krasickiego,

Gmina Kalety – Posesja prywatna, ul. 3 Maja, Kalety- Drukarnia,

Gmina Miasteczko Śląskie – Posesja prywatna, ul. Wyciślika, śyglinek,

Gmina Radzionków – Radzionków ul. Unii Europejskiej, firma Komputer
Soft
Sp. z o.o.






Punkty zostały umieszczone w miejscach gdzie zniszczenie lub kradzieŜ
pyłomierza jest mało prawdopodobna (stały monitoring lub miejsca gdzie
przez całą dobę jest obsługa ewentualnie portiernia lub miejsca ogrodzone z
utrudnionym dostępem osób postronnych).
Lokalizacja pyłomierzy w pierwszych dniach stycznia 2011 roku zostanie
przeniesiona do centrów miast poszczególnych gmin powiatu Tarnogórskiego,
a ich ostateczna lokalizacja zostanie ustalona do końca marca 2010 roku.



gleby- zostanie pobranych 350 próbek (na mapie zaznaczono orientacyjne
punkty poboru prób).

