
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 25. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych  

po dawnych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. 

Uzasadnienie: Powstałe w 1922 r. przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” 

stało się z biegiem lat jednym z największych w kraju producentów chemicznych związków nieorganicznych. 

Początkowo zakłady deponowały odpady poprodukcyjne bez odpowiedniego zabezpieczenia na zwałowiskach 

wokół zakładu. Wspomniane działania doprowadziły do skażenia głównie gleby, wód powierzchniowych oraz 

podziemnych. 

Niepokojący jest fakt, iż na tym obszarze znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych 330 – Gliwice, 

który swoim zasięgiem obejmuje 14 gmin. Wspomniany zbiornik stanowi rezerwuar wody pitnej dla 

północno-zachodniej części aglomeracji górnośląskiej. Zalegające na zwałowiskach odpady pogarszają stan 

wód tego zbiornika. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ówczesny likwidator rozpoczął działania zmierzające do trwałego 

ograniczenia zanieczyszczenia środowiska. W tym celu wybudowano składowisko odpadów niebezpiecznych 

o powierzchni ponad 13 ha, na które zgodnie z założeniami powinny trafić wszystkie odpady poprodukcyjne. 

Tereny po wydobyciu odpadów i zabudowaniu ich w składowisku powinny być poddane rekultywacji 

biologicznej. 

Od 2008 r. w związku z likwidacją przedsiębiorstwa i nabyciem terenu do zasobu Skarbu Państwa 

powyższe działania kontynuuje starosta tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. 

Ilość wszystkich odpadów została oszacowana na 1,5 miliona m
3
. Obecnie w składowisku pomieszczono 

ponad 1 milion m
3
 odpadów, zaś do unieszkodliwienia pozostało jeszcze ok. 425 tysięcy m

3
 odpadów oraz 

teren do rekultywacji o powierzchni ponad 36 ha. Część odpadów w ilości około 272 tysięcy m
3
 zalega na 

zwałowisku nr 1 zlokalizowanym na terenie o powierzchni ponad 10 ha, do którego starosta nie posiada tytułu 

własności. 

Uzyskanie dostępu do odpadów zlokalizowanych na terenach prywatnych oraz otrzymanie dofinansowania 

pozwoli staroście tarnogórskiemu na kompleksowe unieszkodliwienie odpadów i zakończenie inwestycji. 

W związku z tym zwracam się z pytaniami, czy Panu Ministrowi znana jest ta tematyka oraz jakie kroki 

zamierza podjąć Ministerstwo Środowiska w celu kompleksowego unieszkodliwienia wszystkich odpadów  

po dawnych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. 

Krystian Probierz 

 


