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1.

Przedmiot i cel opracowania, podstawa prawna oraz metodyka wykonania
Prognozy
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na potrzeby sporządzenia projektu miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w
Brennej. Celem niniejszej Prognozy jest wykazanie jakiego rodzaju oddziaływaniu będzie poddane
środowisko przyrodnicze wskutek wejścia w życie ustaleń projektu planu.
W prognozie uwzględniono ocenę stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, skutki i
zasięg wpływu ustaleń projektu planu, zagrożenia jakie wynikają z projektowanego przeznaczenia
terenów oraz sposobów ich ograniczenia.
Wymóg sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego
planu oraz zawartość dokumentu wynika z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2017 r., Nr 0, poz. 1405).
Natomiast zakres niniejszego opracowania wynika z przyjętej uchwały Nr XIX/218/17 Rady Gminy
Brenna z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej
zmienionej uchwałą Nr XXIV/272/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XIX/218/217 Rady Gminy Brenna z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w
Brennej. Oprócz powyższej ustawy oraz uchwały, podstawę do sporządzenia mniejszego
opracowania stanowią dodatkowo:
▪

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2018, poz. 1614 z późń.
zm.),

▪

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.
z 2018 poz. 1945 z późń. zm.),

▪

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 452).
Dokument Prognozy był sporządzany równolegle z projektem planu. Projektanci oraz autorzy

prognozy konsultowali wszelkie kwestie związane z potencjalnym oddziaływaniem planowanego
zagospodarowania, a następnie wspólnie podejmowali decyzje oraz kształtowali ostateczne zapisy
ustaleń projektu. Sporządzanie niniejszej Prognozy oddziaływania na Środowisko przebiegało w
kilku etapach:
•

w I etapie rozpoznano uwarunkowania przyrodnicze, którymi charakteryzuje się obszar
objęty projektem miejscowego planu oraz tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące. Zwrócono
uwagę na chronione elementy przyrodnicze oraz kulturowe, uwarunkowania ograniczające
potencjalne zagospodarowanie (rzeźba terenu, aktywne osuwiska, strefy ochronne ujęć wód,
obszary narażone na występowanie powodzi itp.),

•

w II etapie dokonano wizji terenowej, której celem było uzyskanie informacji o
dotychczasowym zagospodarowaniu obszaru objętego opracowaniem, określeniu pokrycia
terenu,

szaty

roślinnej,

szczegółów

rzeźby

oraz

oceny

walorów

widokowych

i

krajobrazowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz obserwacji ornitologicznej w
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sezonie 2017/2018 wykonanej pod kątem występowania rzadkich gatunków ptaków.
Obserwacja ornitologiczna wykonana została kilkukrotnie w okresie jesiennym, zimowym
oraz wiosennym. Okres zimowy i wczesnowiosenny umożliwił obserwacje potencjalnych
gniazd i dziupli ptaków przed pojawieniem się liści na drzewach,
•

w III etapie zapoznano się z wnioskami, opiniami i uzgodnieniami złożonymi przez instytucje
oraz mieszkańców na etapie przystąpienia do sporządzenia oraz na etapie opiniowania i
uzgodnienia projektu miejscowego planu,

•

w IV etapie zapoznano się z ustaleniami projektu planu oraz zaproponowanym
zagospodarowaniem terenu w powyższym projekcie,

•

w ostatnim, V etapie prac dokonano opisowej oceny oddziaływania planowanego
zagospodarowania terenu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, obiekty
chronione oraz zdrowie ludzi.
W niniejszym opracowaniu postarano się określić zasięg oraz rodzaj przewidywanego

oddziaływania ustaleń projektu miejscowego planu. W analizie skupiono się na takich elementach
przyrodniczych jak rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne,
klimat, gleby, flora i fauna, krajobraz. Oprócz elementów przyrodniczych określono prognozowany
wpływ oddziaływania na jakość życia ludzi, zdrowie, dziedzictwo kulturowe itp. Po określeniu
rodzaju oraz wielkości oddziaływania w dokumencie Prognozy zaproponowano pewne działania,
które mogą minimalizować lub zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu związanemu z realizacją
ustaleń projektu planu. W prognozie również przedstawiono propozycję metod analizy skutków
realizacji planu. Podczas prognozowania oddziaływań ustaleń projektu na środowisko za
podstawowe źródła informacji służyły:
•

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowym dla miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej

•

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w
rejonie góry Kotarz w Brennej część I oraz II,

•

Materiały przyrodnicze obejmujące obszary opracowania

2.

Podstawowe informacje o projekcie planu

2.1. Zawartość, cel,
dokumentami

ustalenia

projektu

planu

oraz

powiązania

z

innym

Projekt planu, dla którego opracowana została niniejsza Prognoza oddziaływania na
Środowisko ma na celu ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu objętego
przedmiotowym projektem. Zakres projektu planu został określony w uchwale Nr XIX/218/17 Rady
Gminy Brenna z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w
Brennej zmienionej uchwałą Nr XXIV/272/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XIX/218/217 Rady Gminy Brenna z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie do sporządzenia
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w
Brennej.
Zawartość analizowanego dokumentu wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku ((j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późń. zm.), natomiast
projekt miejscowego planu zawiera:
•

część tekstową - uchwałę planu,

•

część graficzną – rysunek planu stanowiący załączniki nr 1 wykonany w skali 1:2 000.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podzielony został na 2 części. Część I

obejmuje inwestycje przewidziane w ramach planowanego Centrum Aktywnego Wypoczynku,
natomiast część II pozostałe tereny objęte uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia mpzp.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roku ((j.t. Dz. U. z 2018 poz.
1945 z późń. zm.), uchwala Rada Gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium.
Zgodnie

z

ustaleniami

obowiązującego

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna, uchwalonego uchwałą Nr XXI/237/17 Rady
Gminy Brenna z dnia 13 lipca 2017 r., obszar objęty miejscowym planem zlokalizowany jest
między innymi w obrębie:
−

terenów RL – tereny zieleni nieurządzonej, łąk i pastwisk,

−

terenu UT – teren usług turystycznych,

−

terenów ML – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej,

−

terenów LZ – teren projektowanych zalesień,

−

terenów LS – teren lasów,

−

strefie C-01 – strefa rozwoju sportów całorocznych i aktywnego wypoczynku – część dolna
strefy,

−

strefie C-02 – strefa rozwoju sportów całorocznych i aktywnego wypoczynku – część górna
strefy.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium oraz celem miejscowego planu, który został

opisany powyżej, w projekcie wyznaczono następujące przeznaczenia terenów:
−

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

−

ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym i
sezonowym

−

UT1 - tereny usług turystyki

−

UT2 - tereny usług turystyki

−

UC - teren usług ogólnodostępnych centrotwórczych

−

USR1 - tereny sportu i rekreacji

−

USR2 - tereny sportu i rekreacji

−

USR3 - tereny sportu i rekreacji

−

USR4 - tereny sportu i rekreacji

−

R - tereny rolne
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−

ZN - tereny zieleni izolacyjnej

−

ZL - tereny leśne

−

LZ - tereny zalesień

−

WS - tereny wód powierzchniowych i wód śródlądowych

−

W - tereny zbiorników wodnych

−

KS - tereny obsługi komunikacji

−

KDP - teren komunikacji ciąg pieszo-jezdny

−

KDZ - teren drogi publicznej klasy Z - zbiorczej

−

KDD - tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej.
Jednym z celów przedmiotowego projektu planu jest umożliwienie realizacji inwestycji tzw.

Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku głównego zadania realizowanego w ramach
projektu wpisanego do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „Beskidzkiego Centrum
Aktywnego Wypoczynku”. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się powstanie między innymi
nowoczesnej infrastruktury narciarskiej (koleje linowe, trasy zjazdowe i biegowe), wraz z bazą
hotelowo – gastronomiczną oraz usługową, tras rowerowych i pieszych. Oprócz terenów sportu i
rekreacji, terenów usług i turystyki, zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz zbiorników wodnych
projektowanych w ramach CAW, projekt planu przewiduje również rozwój zabudowy o charakterze
letniskowym i rezydencjonalnym oraz tereny parkingów.
„Kotarz Arena – CAW” to kluczowy pod względem gospodarczym oraz społecznym projekt
dla

rozwoju

Gminy

Brenna,

mający

bezpośredni

wpływ

na

wzrost

konkurencyjności

i przedsiębiorczości regionu, rozwój innowacyjnej infrastruktury w oparciu o odnawialne źródła
energii, jak również bardzo istotny z punktu widzenia regionu, wzrost zatrudnienia oraz
promowanie regionalnych produktów i tradycji pasterskich. Omawiana inwestycja stwarza dla
gminy Brenna możliwość rozwoju uporządkowanej działalności turystycznej. Planowane wraz
inwestycjami w infrastrukturę turystyczną działania, które wprowadzą w gminie Brenna
najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie technologii hydrologicznych, hydrotechnicznych,
kanalizacyjnych

i

energetycznych

są

działaniami

doskonale

wpisującymi

się

w

ideę

zrównoważonego rozwoju. Wszystkie te działania, które będą towarzyszyły inwestycjom
związanym z powstawaniem CAW wpłyną znacząco na poprawę stanu środowiska naturalnego w
gminie Brenna, a przede wszystkim powstrzymają postępujący proces degradacji środowiska i
położą kres wielu niekorzystnym zjawiskom ekologicznym, ekonomicznym oraz społecznym.
Obecnie w Gminie Brenna można odnaleźć:
−

pozostałości po działających w przeszłości w sposób nieuporządkowany szeregu
„chałupniczych” wyciągach narciarskich,

−

użytkowane kiedyś we właściwy sposób cenne przyrodniczo łąki i pastwiska obecnie
porzucone i zarastane są przez siewki i podrost drzew i krzewów,

−

ślady rabunkowo pozyskiwanego drewna w okolicznych lasach (w większości wtórnie
nasadzanych),

−

niekontrolowaną

zabudowę

letniskową,

która

poza

chaosem

architektoniczno-

urbanistycznym powoduje poważne, intensywnie, narastające negatywne skutki związane
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z zanieczyszczeniami gleby i wód z powodu odprowadzanych, w przypadkowy sposób
ścieków bytowych oraz stosowanych sposób ogrzewania domków letniskowych.
Dwa ostatnie opisane zjawiska wiążą się ściśle z trudną sytuacją ekonomiczną znacznej
części mieszkańców Brennej, którzy w wielu wypadkach zmuszeni są do emigracji zarobkowej.
Planowana inwestycja poza bezsprzecznymi korzyściami środowiskowymi wpłynie również
znacząco na poprawę sytuacji ekonomicznej wielu mieszkańców Brennej, dzięki miejscom pracy
jakie zapewni prężnie działający ośrodek/kompleks turystyczny. Inwestycja ta powstrzyma
najgroźniejsze dla środowiska (wymienione wcześniej) niekontrolowane zabudowywanie terenu
Kotarza.
W świetle przedstawionych faktów, planowana inwestycja, wpisuje się w najnowszą
koncepcję wykorzystywaną, obecnie głównie w Europie, podczas podejmowania decyzji
dotyczących zagospodarowania przestrzennego (Everard 2017, Mace et al 2017, Maseyk et al
2017, Natural resources Wales 2013). Koncepcja ta, w dużym uproszczeniu zakłada, że „natural
capital” naturalny kapitał, wykorzystywany w sposób zrównoważy wraz z racjonalnymi działaniami
człowieka,

stwarza

możliwości

zrównoważonego

zgodnego

z naturą,

a

jednocześnie

gwarantującego zabezpieczenie wszystkich potrzeb człowieka (Ecosystem services „usługi
ekosystemowe”), gospodarowania i zarządzania środowiskiem (Binner et al. 2017, Reyers et al.
2013, Schröter et al. 2014).
Koncepcja ta ma wręcz niepowtarzalne możliwości wykorzystania w celu rozwiązania
problemów środowiskowych, z jakimi boryka się obecnie gmina Brenna (Groendahl, Fink 2017, Wu
2014, Ziter 2016). Gmina ta, prezentuje ciągle jeszcze, mimo wielu lat funkcjonowania brak jasnej
wizji zarządzania środowiskiem, znaczne walory przyrodnicze i środowiskowe, które najlepiej i
najtrwalej będą mogły być chronione i zabezpieczone, poprzez zagospodarowanie znacznych
obszarów Gminy na cele turystyczne. Planowana inwestycja gwarantuje realizację celów
turystycznych w sposób uporządkowany, skoordynowany i oparty o najnowsze, przyjazne
środowisku technologie.
Oprócz terenów sportu i rekreacji, terenów usług i turystyki, zabudowy mieszkaniowousługowej oraz zbiorników wodnych projektowanych w ramach CAW, projekt planu przewiduje
również rozwój zabudowy o charakterze letniskowym i rezydencjonalnym oraz tereny parkingów.

2.2. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi dokument planistyczny o
lokalnym znaczeniu, jednakże zasięg oddziaływania skutków jego realizacji może wykraczać poza
granice obszaru nim objęte. Przy formułowaniu ustaleń analizowanej zmiany mpzp miały
zastosowanie

cele

ochrony

środowiska

ustanowione

na

szczeblu

międzynarodowym,

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu.
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Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym:
Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy ratyfikowane
przez Polskę takie jak m.in.:
−

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 09.05.1992 r.
wraz z Protokołem Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o
różnorodności biologicznej.

−

Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych,
sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r.

−

Konwencja

o

ochronie

wędrownych

gatunków

dzikich

zwierząt,

sporządzona

w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.
−

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w
Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. wraz z Protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji ONZ w
sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 roku,

−

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym,
sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

−

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz
dostępie

do

sprawiedliwości

w

sprawach

dotyczących

środowiska

sporządzona

w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.
−

Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Konwencja Sztokholmska).

Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym:
Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 ust 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący:
−

zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,

−

ochrona zdrowia człowieka,

−

ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

−

promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania
regionalnych

lub

światowych

problemów

środowiska

naturalnego,

w szczególności zwalczania zmian klimatu.
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii
Europejskiej jest 7 Wspólnotowy Program Działań uchwalony Decyzją Parlamentu Europejskiego i
Rady Nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań
w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej
planety” opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 grudnia 2013r. Powyższy
Program obejmuje dziewięć celów priorytetowych oraz następujące działania, które UE musi
podjąć w celu ich zrealizowania do 2020 r.:
1.

ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,

2.

przekształcenie

Unii

w

zasobooszczędną,

niskoemisyjną,
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3.

ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla
ich zdrowia i dobrostanu,

4.

maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez
lepsze wdrażanie tego prawodawstwa,

5.

doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,

6.

zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz
uwzględnienie kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej,

7.

lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,

8.

wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii,

9.

zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze
środowiskiem i klimatem.
Celem tego unijnego programu w zakresie środowiska naturalnego (EAP) jest wzmocnienie

wysiłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego, zdrowia i dobrostanu społecznego oraz
stymulowanie rozwoju i innowacji opartych na zasobooszczędnej, niskoemisyjnej gospodarce przy
uwzględnieniu naturalnych ograniczeń naszej planety. Program jest oparty na następującej
długofalowej wizji: „W 2050 r. obywatele cieszą się dobrą jakością życia z uwzględnieniem
ekologicznych ograniczeń planety. Nasz dobrobyt i zdrowe środowisko wynikają z innowacyjnej,
obiegowej gospodarki, w której nic się nie marnuje, zasobami naturalnymi gospodaruje się w
sposób zrównoważony, a różnorodność biologiczna jest chroniona, ceniona i przywracana w
sposób zwiększający odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny wzrost już dawno oddzielono od
zużycia zasobów, wyznaczając drogę dla bezpiecznego i zrównoważonego społeczeństwa
globalnego.” Biorąc pod uwagę cele „7 Wspólnotowy Programu Działań uchwalonego Decyzją
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie
ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z
uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 28 grudnia 2013r. można stwierdzić, że planowana inwestycja realizuje główne cele i
założenia powyższego dokumentu przede wszystkim pod kątem zrównoważonego rozwoju,
gospodarki niskoemisyjnej oraz innowacyjności.
Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym:
Najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym ładu przestrzennego
Polski jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030). Jego
celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych
potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększania zatrudnienia i większej
sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. W
związku z tym, że projekt planu zmiany przewiduje wyznaczenie nowych terenów na cele
mieszkaniowe, realizuje cele określone w KPZK 2030.
Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że rozwiązania przyjęte w projekcie planu
realizują strategiczny cel KPZK 2010. Powstanie na terenie Gminy Brenna nowoczesnego ośrodka
narciarskiego

opierającego

swoją

działalność
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innowacyjnych technologiach będą miały wpływ na wzrost konkurencyjności omawianego regionu
oraz zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców Gminy.

2.3. Ocena zgodności ustaleń projektu planu z przepisami prawa dotyczącymi
ochrony środowiska i dóbr kultury
Na obszarze objętym projektem planu nie występują obiekty chronione w myśl ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, więc w projekcie planu nie
wprowadzono żadnych ustaleń odnoszących się obiektów dóbr kultury.
Natomiast na obszarze opracowania występują obszarowe formy ochrony przyrody oraz
Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych, w związku z tym ochrona powyższych elementów została
zapewniona w projekcie planu miejscowego poprzez następujące zapisy:
✓

w obszarze planu położonym w granicach obszaru Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych
(GZWP Nr 348) "Zbiornik Warstw Godula (Beskid Śląski)" ustala się obowiązek stosowania
rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających ujemny wpływ na stan
jakościowy wód,

✓

nakaz uwzględnienia położenia obszaru objętego planem w granicach terenu Parku
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz jego otulinie, zgodnie z pozostałymi ustaleniami
zawartymi w niniejszej uchwale,

✓

nakaz uwzględnienia położenia fragmentu obszaru objętego planem w granicach obszaru
specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Beskid Śląski” PLH 240005, zgodnie
z pozostałymi ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale.
Oprócz powyższych zapisów, w projekcie planu ujęto ustalenia odnoszące się do

standardów jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz kazano
zachowanie dopuszczalnych norm.
Analizując powyższe można stwierdzić, że projekt planu jest zgodny z przepisami prawa
dotyczącymi ochrony środowiska.

2.4. Ocena zgodności projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów z
uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym
Zgodnie z obowiązującym dla „Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym dla
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w
Brennej”, analizowany teren zlokalizowany jest w obrębie następujących stref funkcjonalnorozwojowych predysponowanych warunkami środowiska przyrodniczo-krajobrazowymi:
−

Strefy A: terenu predysponowanego do pełnienia funkcji przyrodniczej obejmującego
istniejące kompleksy leśne oraz doliny cieków wraz z ich strefą buforową. Zajmuje znaczącą
część obszaru objętego opracowaniem ekofizjograficznym. Kompleksy leśne pełnią ważne
funkcje ekologiczne w tym wpływają na poprawę jakości powietrza, która z uwagi na znaczne
rozproszenie zabudowy oraz wykorzystanie paliw stałych do ogrzewania obiektów jest dosyć
słaba. W związku z powyższym zaleca się utrzymanie jak największej powierzchni
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ekosystemów leśnych. Dopuszcza się w istniejących kompleksach leśnych prowadzenie
wycinki w celu ich zagospodarowania np. na cele turystyczne i rekreacyjne pod warunkiem
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne od
odpowiednich organów w procedurze sporządzania miejscowego planu. Odnośnie
istniejących cieków zaleca się ich ochronę oraz zapewnienie ich drożności oraz ciągłości.
−

Strefy B: terenu predysponowanego do pełnienia funkcji rolniczej obejmujący fragmenty Hali
Jaworowej oraz niezagospodarowane stoki o łagodnych nachyleniach, które niegdyś pełniły
funkcję pasterską. Utrzymanie części terenów rolnych wolnych od zabudowy w sąsiedztwie
istniejących kompleksów leśnych zapewni im ochronę tworząc strefę buforową zapewniająca
zachowanie

bioróżnorodności

biologicznej

oraz

utrzymanie

wysokich

walorów

krajobrazowych, które stanowią nieodzowny element turystyki górskiej.
−

Strefy C: terenu predysponowanego do pełnienia funkcji mieszkaniowej, rekreacyjnej oraz
wypoczynkowej. Obejmuje tereny o niewielkich deniwelacjach położone w dolinie Hołcyny,
Brennicy oraz na stokach o niewielkim nachyleniu. Są to obszary już w znacznej części
zagospodarowane z istniejącą zabudową mieszkaniową, rezydencjonalną, pensjonatami
oraz hotelami. Powyższe tereny są bardzo dobrze skomunikowane (posiadają niezbędny
dojazd) oraz zaopatrzony w niezbędną infrastrukturę techniczną taką jak prąd, woda czy też
kanalizacja. Tereny te powinny zostać utrzymane w aktualnej postaci z dopuszczeniem
rozwoju nowej zabudowy pełniącej funkcje turystyczne oraz wypoczynkowe. Nowa
zabudowa powinna w pierwszej kolejności powstawać jako uzupełnienie luk w ramach
terenów już zainwestowanych, a dopiero w drugiej kolejności na terenach wolnych od
zabudowy. Nie mniej jednak należy pamiętać o tym, że zabudowa nie powinna wkraczać w
tereny leśne oraz na obszary nie zaopatrzone w niezbędną infrastrukturę techniczną.

−

Strefy D: terenu predysponowanego do pełnienia funkcji turystycznej oraz rekreacyjnej.
Obejmuje przede wszystkim teren Hali Jaworowej, stoki Kotarza oraz Góry Stróże, na
których niegdyś funkcjonowały wyciągi narciarskie. Z uwagi na północną ekspozycję stoków
(dłuższy okres zalegania pokrywy śnieżnej) oraz nachylenie terenu zapewniające dogodne
warunki zjazdowe, teren spełnia warunki do lokalizacji tutaj tras zjazdowych, wyciągów
narciarskich

oraz

niezbędnej

infrastruktury

towarzyszącej

np.

bazy

noclegowej

i

gastronomicznej. Powstanie w tym rejonie powyższych obiektów będzie kontynuacją lub
inaczej przywróceniem dawnych funkcji, które pełnił omawiany teren.
Analizując powyższe można stwierdzić, że projekt planu uwzględnia wytyczne ujęte w
obowiązującym Opracowaniu ekofizjograficznym. Nowe zagospodarowanie zostało wyznaczone w
ramach istniejącej sieci komunikacyjnej, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów o podobnym
przeznaczeniu.
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3.

Położenie administracyjne obszaru objętego planem
Projekt planu obejmuje

obszar

zlokalizowany w

województwie śląskim, powiecie

cieszyńskim, na terenie miejscowości Brenna. Dokładniej, analizowany teren położony jest we
wschodniej części Brennej w rejonie góry Kotarz. Położenie przedmiotowego terenu przedstawia
poniższa rycina 1.

Ryc. 1. Położenie administracyjne obszaru objętego projektem planu

4.

Charakterystyka środowiska naturalnego oraz stan jakości środowiska
W poniższym rozdziale postarano się scharakteryzować uwarunkowania przyrodnicze

występujące na obszarze objętym projektem miejscowego planu. Opisano takie elementy jak
budowa geologiczna oraz złoża surowców, klimat, gleby, wody powierzchniowe i podziemne, świat
flory i fauny, chronione elementy przyrodnicze oraz kulturowe, walory krajobrazowe oraz stan
zagospodarowania terenu.
Położenie fizycznogeograficzne
Wg

regionalizacji

J.

Kondrackiego,

która

za

podstawę

przyjmuje

zróżnicowanie

geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość geograficzną, obszar opracowania
zlokalizowany jest w obrębie następujących jednostek fizyczno-geograficznych:
▪

Prowincji: Karpaty Zachodnie i Podkarpacie (51)

▪

Podprowincji: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513)

▪

Makroregionu: Beskidy Zachodnie (513.4)

▪

Mezoregionu: Beskid Śląski (513.45).

Beskid Śląski rozpościera się pomiędzy dolina Olzy na zachodzie, dolina Soły, Kotliną Żywiecką i
Bramą Wilkowicką na wschodzie i opada na północ wysokim (ok. 500 m) progiem ku Pogórzu
Śląskiemu. Strukturalnie i krajobrazowo dzieli się na diw części. Część północna składa się z
dwóch południkowo rozciągniętych pasm rozdzielonych doliną Wisły i połączonych ze sobą

12

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej

równoleżnikowym pasmem na dziale wód Olzy i Wisły. Wschodnie z tych pasm jest znacznie
wyższe i silnie rozczłonkowane na ramiona boczne. Nazwano je pasmem Baraniej Góry. Od tego
szczytu ciągnie się w kierunku północnym do Malinowskiej Skały, gdzie dzieli się na krótszą prawą
odnogę ku północy do mniej więcej równoleżnikowego pasma Klimczoka, na którym kończą się
góry.
Budowa geologiczna i złoża
Poniższego opisu budowy geologicznej dokonano w oparciu o „Mapę Geośrodowiskową
Polski” w skali 1:50000 arkusz 1011 Skoczów” oraz „Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej
Polski 1:50000 arkusz Skoczów (1011)” wykonanej przez Państwowy Instytut Geologiczny w
Warszawie.
Obszar gminy Brenna, a więc i teren objęty niniejszym opracowaniem zbudowany jest z
następujących elementów strukturalnych: podłoża miocenu oraz płaszczowin karpackich. Podłoże
geologiczne tworzą proterozoiczne skały metamorficzne wykształcone w postaci gnejsów, na
których zalegają dolno- i środkowodewońskie wapienie i dolomity o miąższości do 500 m. W
związku z tym, że teren Brennej położony jest w obrębie Karpat, na utworach paleozoicznych
nasunięte są utwory płaszczowiny podśląskiej i zalegające na nich utworu płaszczowiny śląskiej.
Utwory płaszczowiny podśląskiej reprezentowane są przez skały łupkowo-margliste o pstrym
zabarwieniu, silnie zaburzone tektonicznie i o bardzo zmiennej miąższości. Odsłaniają się one
głównie w strefie brzeżnej nasunięcia karpackiego oraz w oknach tektonicznych np. w okolicy
Skoczowa.
Płaszczowina śląska natomiast składa się dwóch podjednostek: płaszczowiny cieszyńskiej
oraz godulskiej. Pierwsza składa się utworów łupków cieszyńskich, wapieni cieszyńskich i łupków
cieszyńskich górnych o miąższości nie przekraczającej 400 m. Natomiast na płaszczowinę
godulską, składają się górnokredowe warstwy godulskie wykształcone jako piaskowce z cienkimi
wkładkami łupków.
Do najmłodszych utworów na obszarze opracowania należą osady czwartorzędowe
wykształcone w postaci szeroko rozprzestrzenionych piasków i żwirów rzecznych z wkładkami
mułków z okresu holocenu i plejstocenu. Występuja one głównie w dolinie Brennicy, Leśnicy.
Zgodnie ze „Szczegółową Mapą Geologiczna Polski” w skali 1:50 000 na obszarze
opracowania występują piaskowce gruboławicowe i łupki warstw godulskich środkowych łupki
g1
pcCR3

wieku kredy górnej występujące w serii śląskiej występujące w rejonie Hołcyny. W rejonie

Góry Kotarz i Hali Jaworowej występują łupki i piaskowce cienkoławicowe iCR3g3 pochodzące z
kredy górnej. Oprócz nich na obszarze opracowania występują piaskowce gruboławicowe i łupki
warstw godulskich środkowych

g2
pcCr3

oraz iły, gliny, gliny z rumoszem skalnym oraz głazami i

blokami (pakiety osuniętego fliszu) koluwialne kiQ.
Złoża surowców
Na obszarze opracowania nie występują żadne udokumentowane złoża surowców. Obszar
opracowania również nie jest zlokalizowany w obrębie Obszarów oraz Terenów Górniczych.
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Rzeźba terenu
Region Beskidu Śląskiego, na terenie, którego znajduje się wieś Brenna oraz analizowany
teren, wyróżnia się w stosunku do Pogórza Cieszyńskiego wyraźnym wzniesieniem terenu o ponad
400 - 700 m i wysokimi grzbietami górskimi podzielonymi dolinami. Wieś Brenna otoczona jest od
południowego zachodu pasmem górskim zaczynającym się od Lipowskiego Gronia, a biegnącym
poprzez szczyty Równicy, Orłowej, Trzech Kopców Wiślańskich aż do Przełęczy Salmopolskiej.
Wschodnią granicę Brennej, oddzielającą ją od sąsiedniej gminy Szczyrk, tworzą góry: Grabowa,
Kotarz, Beskid Węgierski, Beskidek. Od strony północnej natomiast nad Brenną wznoszą się stoki:
Trzech Kopców w masywie Klimczoka, Stołowego, Błotnego, Czupla i Łazka. Trzy Kopce w
masywie Klimczoka o wysokości 1082 m n.p.m. to najwyższe wzniesienie gminy Brenna. Między
nim, a górą Beskidek znajduje się Przełęcz Karkoszczonka łączącą Brenną ze Szczyrkiem Biłą. 1
Na obszarze wyróżniającym się elementem w ukształtowaniu terenu jest Góra Kotarz, której
szczyt zlokalizowany jest na wysokości 974 m n.p.m. Omawiana góra wznosi się nad Szczyrkiem
Soliskiem, a jej stoki opadają ku doliny Żylicy. W obrębie północno-wschodniego grzbietu Kotarza
zlokalizowana jest Hala Jaworowa usytuowana na wysokości od ok. 890 m n.p.m. do ok. 920 m
n.p.m. Natomiast po południowo-zachodniej części Kotarza położona jest rozległa dolina Hołcyny,
a w kierunku północno-wschodnim dolina Węgierskiego. W północnej części obszaru, w rejonie
doliny Potoku Nastrażny stanowiącą odnogę doliny Brennicy, Grzbiet Kotarza przechodzi w dwa
mniejsze wzniesienia opadające w kierunku Hoacyny oraz Brennej Bukowej i Młaki. Rzędne
wysokości na obszarze objętym niniejszym opracowaniem wynoszą 974 m n.p.m. (w południowowschodniej części), około 540 m n.p.m. w dolinie Hoacyny w południowo-zachodniej części
terenu), 484 m n.p.m. w północnej części obszaru w rejonie doliny Brennicy.

Wody podziemne i powierzchniowe
Obszar objęty projektem planu należy do regionu karpackiego, podregionu zewnętrznokarpackiego. Występują tutaj następujące poziomy wodonośne:
•

Czwartorzędowy poziom wodonośny jest dość dobrze rozpoznany hydrogeologicznie.
Występuje w utworach piaszczysto-żwirowych dolin rzecznych i jest zasilany poprzez
bezpośrednią infiltracje wód pochodzących z opadów atmosferycznych oraz spływem wód ze
zboczy oraz dopływem z wyżej zalegających utworów fliszowych. Piętro czwartorzędowe ma
charakter porowy i zwierciadło swobodne. Szacuje się, że warstwa wodonośna zalega na
głębokości od 0 do 16 m, a czystość wód zaliczana jest do klasy Ic (nieznacznie
zanieczyszczone, łatwe do uzdatniania).

•

Kredowy poziom wodonośny związany z piaskowcami i zlepieńcami fliszu karpackiego
stanowiącymi ośrodek szczelinowo-porowy. Ma on charakter nieciągły z uwag na występujące
tutaj czynniki tektoniczne. Głębokość zalegania powyższego piętra szacowna jest na około 5 do
30 m, a czasem głębiej.

1

Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Brenna w jej granicach administracyjnych, Werona sp. z o.o., Katowice, 2008 r.;
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Obszar opracowania nie jest zlokalizowany w obrębie żadnego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych natomiast w całości zlokalizowany jest w obrębie Lokalnego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 348 „Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski)”. Jest to udokumentowany zbiornik o
charakterze porowo-szczelinowym, w którym główne zasoby stanowią wody w utworach kredowych.
Średnia głębokość zalegania zbiornika szacowana jest na około 15 metrów p.p.t.
Na obszarze objętym opracowaniem nie występują żadne strefy ochronne ujęć wód
podziemnych czy też powierzchniowych.
Zgodnie z obowiązującym podziałem Polski na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych, obszar
opracowania zlokalizowany jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych: JCWPd nr 162
(Europejski kod PLGW 2000162).
Tabela.1. Charakterystyka JCWPd Nr 162 (Źródło: Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych
JCWPd)

JCWPd Nr 162
Powierzchnia [km2]

546

Stratygrafia

Q, Ng, Cr, J

Litologia

piaski, żwiry, piaskowce

Typ geochemiczny utworów skalnych

krzemionkowy

Rodzaj utworów budujących warstwę

porowe, szczelinowo-porowe

wodnonośną
Średni współczynnik filtracji m/s

10-4 – 10-6

Średnia miąższość utworów

>40, w części północnej 10-20

wodonośnych
Liczba poziomów wodonośnych

1-2

Charakterystyka nadkładu warstwy

Głównie utwory przepuszczalne

wodonośnej
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Ryc.2. Obszar opracowania względem zlewni jednolitych części wód podziemnych nr 162

Cały obszar opracowania zlokalizowany jest w obrębie zlewni II rzędu Brennicy, która z kolei
stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość cieku szacowana jest na około 16,8 km i stanowi on
jedną z głównych rzek Beskidu Śląskiego. Źródło Brennicy zlokalizowane jest w na zboczach
Stołowa w Brennej na wysokości około 790 m n.p.m. Rzeka uchodzi do Wisły na granicy Górek
Wielkich i Harbutowic. Ujście znajduje się na wysokości około 303 m n.p.m. w rejonie Skoczowa.
Dolina rzeki Brennica na początkowych odcinkach jest wąska, natomiast rozszerza się w strefie
Pogórza.
Oprócz Brennicy przez analizowany teren przepływają również Potok Nastrażny, Potok
Węgierski oraz Hołcyna.
Potok Nastrażny przepływa przez centralna część obszaru, na północ od Hali Jaworowej.
Stanowi on lewobrzeżny dopływ Brennicy.
Węgierski Potok stanowi również lewobrzeżny dopływ Brennicy o długości około 3,2 km.
Źródło potoku zlokalizowane jest stokach góry Kotarz na wysokości około 880 m n.p.m. Omawiany
potok uchodzi do Brennicy na wysokości około 495 m n.p.m. w okolicy przystanku autobusowego.
Ogólnie na omawianym terenie cieki charakteryzują się dużymi spadkami, słabym rozwinięciem
biegu i wysokimi amplitudami przepływów w ciągu roku.
Wg podziału hydrologicznego obszar objęty projektem planu znajduje się w granicach
scalonej części wód powierzchniowych SCWP MW0101 „Wisła od źródeł do Bładnicy”, w
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hydrologicznym regionie dorzecza Wisły – w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych
JCWP PLRW200012211149 „Brennica”.
Ogólnie celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest
dobry stan chemiczny, w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych
elementów (II klasa). Natomiast dla JCWP rzecznych, które osiągają bardzo dobry stan
ekologiczny jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie klasy I. Ponadto
istotne jest umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub
przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków.

Ryc.3. Obszar opracowania względem zlewni jednolitych części wód powierzchniowych

Ogólnie celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest
dobry stan chemiczny, w zakresie elementów hydromorfologicznych jest dobry stan tych
elementów (II klasa). Natomiast dla JCWP rzecznych, które osiągają bardzo dobry stan
ekologiczny jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie klasy I. Ponadto
istotne jest umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub
przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków.
Zgodnie z aktualnym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”
(Dz.U.2016, poz. 1911) celem środowiskowym dla JCWP „Brennica” jest osiągnięcie dobrego
potencjału ekologicznego oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Zgodnie z powyższym
opracowaniem omawiana JCWP należy do sztucznych części ze względu na przekroczenie
wskaźnika m2, m3 oraz m4, jej potencjał oceniony jest jako zły oraz wskazano, że osiągnięcie
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celów środowiskowych nie jest zagrożone. W związku z tym dla powyższej JCWP nie określono
żadnych odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. Omawiana JCWP znajduje się w
wykazie obszarów chronionych m in. Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, Obszaru o
Znaczeniu Wpólnotowym „Beskid Śląski” PLH240009.
Obszar opracowania, jak już wyżej wspomniano zlokalizowany jest w obrębie SCWP
GMW0101 „Wisła od źródeł do Bładnicy”. W „Programie wodno-środowiskowym kraju” dla
powyższej SCWP, określono następujące zadania mające na celu poprawę stanu jakości wód:
•

opracowanie warunków korzystania z wód regionu,

•

opracowanie warunków korzystania z wód zlewni,

•

opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia,

•

inne inwestycje oczyszczalni "OŚ Wisła Jawornik",

•

modernizacja oczyszczalni "MOŚ Skoczów",

•

modernizacja oczyszczalni "OŚ Ustroń Centrum",

•

rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni "MOŚ Skoczów"

•

rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni "OŚ Ustroń Centrum"

•

rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni "OŚ Wisła Jawornik"

•

budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem kontrolowanego wywozu
ścieków,

•

kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości płynnych,

•

prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków i
wdrożenie harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów ściekowych z
przydomowych oczyszczalni,

•

gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów,

•

likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk),

•

właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe),

•

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających
wymagania i zasady ochrony środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref
ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref zagrożeń
powodzią z określeniem sposobu ich użytkowania i zagospodarowania, korytarzy
ekologicznych stanowiących doliny rzek i cieków wraz z ich obudową biologiczną, obszarów
i obiektów przyrody prawnie chronionych, obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych
- lasy, zalesienia, zadrzewienia, obszarów ograniczonego użytkowania, w tym nie
spełniających wymagań w zakresie jakości środowiska dla istniejących obiektów uciążliwych
i niebezpiecznych, rozwoju systemów infrastruktury technicznej zwłaszcza gospodarki wodno
– ściekowej i gospodarki odpadami wraz z wyznaczeniem rezerwy terenów, pod urządzenia i
obiekty niezbędne do realizacji dla prawidłowego funkcjonowania systemów, wyznaczenia
rezerw terenów dla potrzeb lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury ochrony środowiska,
a także produkujących energię (farmy wiatrowe).
W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w

Bielsku-Białej

wykonał

klasyfikację

i

ocenę
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rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych (Dz.U.2016 poz.1187), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549) oraz Wytyczne
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). W ramach powyższych badań objęto JCWP
„Brennica” w obrębie, której zlokalizowany jest teren opracowania. W tabeli 2 przedstawiono
klasyfikację stanu ekologicznego i ogólnego analizowanej JCWP.
Tabela.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego i ogólnego stanu JCWP. Źródło: Klasyfikacja stanu ekologicznego, potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego oraz oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych województwa
śląskiego za 2016 rok

JCWP Brennica
Klasa elementów biologicznych

I – potencjał bardzo
dobry

Klasa elementów hydromorfologicznych

II - potencjał dobry

Klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 – 3.5)

II - potencjał dobry

Klasa elementów fizykochemicznych specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) (grupa 3.1 – 3.5
Stan/potencjał ekologiczny

II - potencjał dobry
dobry potencjał
ekologiczny

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym
wód podziemnych w warunkach oddziaływania różnych typów antropopresji, śledzenie jego zmian
oraz sygnalizacja zagrożeń w skali województwa, na potrzeby zarządzania zasobami wód
podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych (Program PMŚ).
Oceny stanu chemicznego w JCWPd (Jednolitych Częściach Wód Podziemnych) oraz w
poszczególnych punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr
143, poz. 896), które wyróżnia pięć klas jakości wód:
−

klasa I – wody bardzo dobrej jakości,

−

klasa II – wody dobrej jakości,

−

klasa III – wody zadowalającej jakości,

−

klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

−

klasa V – wody złej jakości.
Określane są dwa stany chemiczne wód podziemnych:

−

dobry stan chemiczny wód podziemnych (klasy I, II i III)

−

słaby stan chemiczny wód podziemnych (klasy IV i V).
Z informacji zawartych w aktualnym „Planie Gospodarowania Wodami na obszarze

dorzecza Wisły” (Dz. U. 2016, poz. 1911) wynika, że celem środowiskowym dla JCWPd nr 162 jest
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uzyskanie dobrego stanu chemicznego oraz stanu ilościowego. Zgodnie z powyższym
opracowaniem stan ilościowy oraz chemiczny został oceniony jako dobry więc można stwierdzić,
że założone cele środowiskowe zostały dotrzymane.
Zanieczyszczenie wód podziemnych powoduje spadek ich właściwości użytkowych,
zwłaszcza przydatności do spożycia. Wody zalegające płytko bez odpowiedniej izolacji od
powierzchni terenu oraz mające kontakt z rzekami mogą ulegać szybkiej degradacji. W porównaniu
z wodami powierzchniowymi, samooczyszczenie i neutralizacja zanieczyszczeń w wodach
podziemnych, trwa znacznie dłużej i jest bardziej skomplikowanym procesem.
Do głównych zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na zasoby wód powierzchniowych oraz
podziemnych są ścieki, zarówno komunalne, komunikacyjne jak i przemysłowe. W Gminie Brenna
funkcjonuje sieć kanalizacyjna ogólnospławna wyposażona w separatory oraz osadniki, które
oczyszczają wody z zawiesiny oraz szkodliwych substancji. Odbiorcą ścieków jest oczyszczalnia
zlokalizowana w Skoczowie. Nie mniej jednak do sieci kanalizacyjne podłączone dotychczas jest
około 1550 gospodarstw, co stanowi zaledwie około 50% wszystkich budynków, a pozostała część
obiektów gromadzi ścieki w zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach
ścieków. W związku z tym, że przydomowe oczyszczalnie ścieków wciąż stanowią dosyć drogie
rozwiązanie, znacząca część obiektów korzysta jedynie ze zbiorników bezodpływowych. Ryzyko
zanieczyszczenia

środowiska

gruntowo-wodnego

w

sytuacji

stosowania

zbiorników

bezodpływowych jest znacznie większe niż w przypadku podłączeni do kanalizacji w związku z
tym, należy dbać o ich szczelność oraz systematyczne wypróżnianie. Problemem na terenie Gminy
może być również brak kanalizacji deszczowej co wiąże się z tym, że zanieczyszczone wody
opadowe i roztopowe pochodzące ze szczelnych, utwardzonych nawierzchni (dróg, parkingów i
placów) odprowadzane są bezpośrednio do przydrożnych rowów, a stamtąd bezpośrednio do
cieków. Brak powyższej kanalizacji wiąże się z ryzykiem zanieczyszczenia wód powierzchniowych
substancjami ropopochodnymi zawartymi w wodach opadowych i roztopowych spływających z
dróg.
Warunki klimatyczne oraz jakość powietrza
Obszar objęty niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w strefie charakteryzującej się
klimatem górskim i typową dla niego zmiennością pogody. Wpływają na nie złożone czynniki
związane z morfologią terenu i pokryciem roślinnym. Cechy charakterystyczne klimatu to:
zmienność warunków meteorologicznych w krótkim czasie, wysokie amplitudy temperatur
dobowych i rocznych, spadek temperatury wraz z wysokością (średnio 0,6˚ na 100 m wysokości),
występowanie inwersji i zastoisk, mocniejsze nasłonecznienie stoków eksponowanych na południe,
niższe stoków północnych (także występowanie obszarów, w których przez część roku w ogóle nie
dochodzą promienie słoneczne), zamglenia, wysokie sumy opadów, częste zmiany ciśnienia
atmosferycznego, duże prędkości wiatrów (także występowanie, typowych dla obszarów górskich
wiatrów lokalnych typu fenowego).
Występuje piętrowość klimatyczna, wyróżnić można 3 podstawowe piętra klimatyczne:
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−

umiarkowanie ciepłe do wysokości około 680 m n.p.m. – średnia roczna temperatura
powietrza 6 -8°C, roczna suma opadów 800-1000 mm, zaleganie pokrywy śnieżnej 65-105
dni, okres bez przymrozków 145-170 dni,

−

umiarkowanie chłodne w przedziale wysokości od 680 do 980 m n.p.m. – średnia roczna
temperatura powietrza w przedziale od 4-6°C, roczna suma opadów 1100-1200 mm,
zaleganie pokrywy śnieżnej około 130 dni, okres bez przymrozków około 140 dni,

−

chłodne powyżej 980 m n.p.m. – średnia roczna temperatura poniżej 4°C, roczna suma
opadów powyżej 1400 mm, zaleganie pokrywy śnieżnej około 140 dni, okres bez
przymrozków około 135 dni.
Średnia, roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 1143 mm. Najwyższe sumy

notowane są w czerwcu, najniższe od stycznia do marca. Dominują wiatry zachodnie i południowo
– zachodnie, których kierunek jest jednak modyfikowany w zetknięciu z rzeźbą terenu. Obszar
gminy cechuje też dobre przewietrzanie.
Obszar dolinny, gdzie znajduje się większość terenów zurbanizowanych posiada specyficzne
cechy topoklimatu: spływy chłodnego powietrza z wyżej położonych terenów powodujących
zastoiska i inwersje, większe amplitudy temperatur, gorsze przewietrzanie, zwiększoną wilgotność
powietrza i zamglenia.2
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019,
poz. 452) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach dokonał oceny jakości
powietrza w województwie śląskim. Zgodnie z powyższą ustawą WIOŚ miał obowiązek
sporządzenia opracowania z wyników badań do dnia 30 kwietnia 2016. Powyższa ocena jakości
powietrza w województwie śląskim została wykonana w oparciu o poniższe akty prawne:
1.

obowiązujące na szczeblu Unii Europejskiej:
•

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w
sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy(Dz. Urz. UE L 152 z
11.6.2008),

•

Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w
sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23z 26.1.2005),

•

decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r.
ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz
sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z
17.12.2011).

2. obowiązujące na szczeblu krajowym:
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019, poz. 452),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),

2

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
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•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 roku w sprawie sposobu
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu
stężenia ekspozycji (dla pyłu PM2,5) (Dz. U. z dnia 18.09.2012 r. poz. 1029);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zakresu i
sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. z
dnia 18.09.2012 r. poz. 1034).

Celem analizy było uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze
poszczególnych stref województwa śląskiego. Obszar Gminy Brenna, a więc i teren opracowania
zlokalizowany jest w obrębie strefy śląskiej oznaczonej symbolem PL2405.
Jakość powietrza określana jest na podstawie pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i
PM2.5, SO2, NO2, NOx, O3, C6H6 i CO2. Zakres ten został w 2007 r. poszerzony o systematyczne
pomiary zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
Ocena jakości powietrza pod względem spełnienia kryteriów ochrony zdrowia obejmuje
następujące substancje: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pył zawieszony PM10, zawartość arsenu, ołowiu,
kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz pył zawieszony PM2,5.
Zasady zaliczenia strefy do określonej klasy (A, B, C), oparte są na ocenie poziomu
substancji w powietrzu i stężeń zanieczyszczeń. Określa się jedną klasę strefy ze względu na
ochronę zdrowia i jedną klasę ze względu na ochronę roślin.
Kryteria zaliczenia strefy do określonej klasy:
−

Klasa A – poziom stężeń nie przekraczający poziomów dopuszczalnych i poziomów
docelowych, poziomów celów długoterminowych,

−

Klasa C – poziom stężeń powyżej poziomów dopuszczalnych lub docelowych,

−

Klasa

C1 –

dopuszczalnych
−

poziomów
20µg/m3

stężenia

pyłu

zawieszonego

PM2,5

powyżej

poziomów

do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza II),

Klasa D1 – poziom stężenia ozonu w powietrzu nie przekraczający poziomu celu
długoterminowego,

−

Klasa D2 – poziom stężenia ozonu przekraczający poziom celu długoterminowego.
Wynikowe klasy strefy śląskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń w kryterium ochrony

zdrowia przedstawia tabela 3 wykonana na podstawie informacji zawartych w opracowaniu
„Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2017 rok”,
sporządzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
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Tabela.3. Wynikowe klasy strefy śląskiej dla zanieczyszczeń w kryterium ochrony zdrowia w roku 2017

Zanieczyszczenie

Klasa

SO2

C

NO2

A

PM10

C

Pb

A

C6H6

A

CO

A

O3

C

As

A

Cd

A

Ni

A

BaP

C

PM
2,5

Ogólna
klasa
strefy

C

C

Z powyższej tabeli wynika, że jakość powietrza w strefie śląskiej została zakwalifikowana do
klasy C, co oznacza, że warunki aerosanitarne nie są dobre. Z przeprowadzonych pomiarów
wynika, że dopuszczalne normy takich zanieczyszczeń jak stężenie 24-godzinne i roczne pyłu
zawieszonego PM10 oraz PM2,5, benzo(a)piranu, dwutlenku siarki oraz ozonu zostały
przekroczone.
Poniższy opis stanu jakości powietrza opracowano na podstawie „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna 2016 -2020” uchwalonego dnia 23 czerwca 2016 r uchwałą Nr
XXII/130/16 Rady Gminy Brenna.
Na terenie Gminy Brenna do głównych emitorów zanieczyszczeń powietrza należą przede
wszystkim niskosprawne piece i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno oraz
zanieczyszczenia komunikacyjne. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających
podczas spalania paliw stałych i gazowych. W przypadku emisji bytowej, związanej z
mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często
pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji. W piecach węglowych często spalane są
wysokokaloryczne odpady komunalne. Palenie tworzyw sztucznych „metodą chałupniczą” a więc w
piecach nie przystosowanych do ich utylizacji powoduje emisję dioksyn –najbardziej toksycznych
substancji chemicznych, które są wdychane przez ludzi i zwierzęta, a także osiadają na owocach,
glebie i wodzie. Niska jakość powietrza na omawianym terenie jest wynikiem stosowania nośników
energii, które podczas spalania emitują znaczące ilości substancji szkodliwych, a mianowicie węgla
i drewna. Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie Gminy Brenna aż 43% zużywanej
energii pochodzi z węgla, 18,5% z drewna i około 16,3% z paliw transportowych. Zarówno węgiel
jak i drewno podczas spalania emitują najwięcej zanieczyszczeń, które ostatecznie kształtują
warunki aerosanitarne na omawianym terenie.
Do najbardziej szkodliwych substancji mających wpływ na zdrowie ludzi należą pył PM10
oraz CO2. Pył PM10 jest istotnym składnikiem niskiej emisji. W składzie chemicznym pyłu
zawieszonego znajdują się groźne dla życia i zdrowia składniki chemiczne np. rakotwórcze
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, najgroźniejsze z trucizn – dioksyny, metale ciężkie,
związki chloru, dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla i wiele innych związków, łączących się ze
sobą pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.
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Ryc.4. Łączna emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w Gminie Brenna w roku 2014 w [Mg] (źródło: Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna 2016 – 2020)

Ryc.5. Łączna emisja CO2 z poszczególnych sektorów w Gminie Brenna w roku 2014 w [Mg] (źródło: Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna 2016 – 2020)

Na terenie Gminy Brenna największym emitorem pyłów PM10 jak i CO 2 jest sektor
mieszkaniowy z uwagi na duży odsetek stosowania paliw węglowych na potrzeby grzewcze. W
związku z tym bardzo istotnym jest, aby jak najszybciej podjęte zostały odpowiednie
działania mające na celu poprawę w powyższym sektorze. Poza budynkami mieszkalnymi,
drugim istotnym źródłem CO2 jest transport, a następnie działalność gospodarcza.

Gleby
Z dostępnych materiałów wynika, że na obszarze opracowania występują następujące typy
gleb:
−

gleby brunatne bielicowe,
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−

gleby brunatne kwaśne,

−

rankery brunatne,

−

mady rzeczne.
Gleby brunatne powstają na skałach macierzystych zasobnych w zasady oraz często

zawierających węglany. Ich nazwa pochodzi od brunatnego zabarwienia występującego w całym
profilu glebowym. Jest ono wynikiem wymycia węglanów oraz późniejszych procesów wietrzenia
fizycznego oraz biochemicznego w wyniku, którego powstają kompleksy mineralno-organiczne w
formie koloidalnej otoczki o barwie brunatnej osadzające się na powierzchniach ziaren minerałów.
Gleby brunatne bielicowe występują w kompleksach głównie z glebami brunatnymi kwaśnymi
na terenach wyżej wyniesionych n.p.m, ale również na stokach środkowych i niskich. Wierzchnia
warstwa omawianych gleb jest znacznie zakwaszona w wyniku powstania kwaśnej butwiny w
wyniku wzmożonego ługowania kationów i znaczącego zmniejszenia wysycenia kationami
zasadowymi mineralnych poziomów glebowych. Stanowią one uboższe siedliska lasów
mieszanych górskich świeżych i borów mieszanych świeżych.
Gleby brunatne kwaśne występują na stokach o łagodnych zboczach, ale również na
bardziej stromych położonych na większych wysokościach. Charakteryzują się one średnim
odczynem kwaśnym od 3,9 pH do 5,1 pH. Mają zazwyczaj zabarwienie żółto-brunatne, a podłoże
dla nich stanowią piaskowce kredowe. Na glebach brunatnych kwaśnych tworzą się siedliska lasów
mieszanych górskich i borów mieszanych górskich świeżych.
Rankery brunatne charakteryzują się profilem o słabym zróżnicowaniu na poziomy
genetyczne. W masie glebowej występują okruchy skalne. Najwyraźniejszy jest akumulacyjny
poziom organiczny. Posiadają one w całym profilu odczyn kwaśny w granicach 3,96 pH do 4,66
pH. Są to gleby młodsze morfologicznie w porównaniu do gleb inicjalnych o wyraźnym poziomie
próchnicznym zawierającym więcej próchnicy oraz posiadają zarysowany poziom brunatnienia w
stosunku do pozostałych rankerów. Stanowią one podłoże dla boru mieszanego górskiego
świeżego.
Monitoring jakości gleby i ziemi prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia
powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 2016 poz. 1359), a obowiązek jego prowadzenia wynika z ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).
Monitoring ma na celu śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie
właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej
i pozarolniczej działalności człowieka. Dotychczas na terenie objętym niniejszym opracowaniem
nie były prowadzone badania monitoringowe jakości gleb. Były one przeprowadzone w latach
wcześniejszych Cieszynie niemniej jednak wynika tych badań są nie reprezentatywne dla obszaru
objętego niniejszym opracowaniem.
Świat roślin i zwierząt, krajobraz
Obszar opracowania odznacza się zmiennym stopniem bioróżnorodności. Największą cześć
obszaru stanowią lasy oraz tereny otwarte łąk, pastwisk i nieużytków. Część terenu obejmuje
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obszar zabudowy miejscowości Brenna. Dotyczy to głównie terenu w rejonie rzeki Brennicy oraz
Potoku Węgierskiego.
Lasy w przeważającej większości pełnią funkcje gospodarcze. W latach ubiegłych uległy
znacznemu przekształceniu w skutek eksploatacji. Prawie całkowicie zanikły grądy, które
pierwotnie występowały w piętrze pogórza. Na zboczach Kotarza i Stróże występują górskie bory
świerkowe oraz fragmenty kwaśnej i żyznej buczyny. W podszycie lasu występuje leszczyna, dziki
bez, trzmielina, dereń i inne.
W dolinach Hołcyny i Potoku Węgierskiego pojawiają się ziołorośla górskie oraz ziołorośla
nadrzeczne. Otwarte tereny łąk i pastwisk na zboczach góry Stróże i Kotarz to górskie i niżowe
murawy bliźniaczkowe. Mają charakter sztuczny i powstały w wyniku działalności ludzi poprzez
wypasanie oraz koszenie.
Na analizowanym obszarze występuję kilka gatunków roślin chronionych, z czego ochroną
całkowitą objęto jedynie nasięźrzał pospolity. Ochroną częściowo objęty jest m.in. dziewięćsił
bezłodygowy, centuria pospolita, parzydło leśne.
Z powodu prowadzonej w przeszłości intensywnej gospodarki leśne oraz z uwagi na
trwające przez wiele poprzednich dziesięcioleci napływów mas powietrza zawierzającego w
znacznym stężeniu związki siarki, azotu i zawiesinę pyłów obszar jest ubogi w stanowiska
porostów. Wśród grzybów występują gatunki pospolicie występujące w Beskidach.
Prawie cały obszar znajduje się w granicach krajowego południowego korytarza
ekologicznego. Wyjątek stanowi północny fragment w rejonie zabudowy Brennej. Do najczęściej
spotykanych ssaków zaliczyć należy sarny, jelenie, dziki, lisy, borsuki. Występują tutaj również
gatunki chronione, m.in. takie jak wiewiórka pospolita, łasica, ryjówka aksamitna, kret jeż. Z
dostępnej literatury wynika, że na obszarze opracowania mogą występować pojedyncze osobniki
wilka lub rysia.
Stosunkowo bogata jest populacja ptaków. Do gatunków najczęstszych najczęściej
występujących należały: zięba, rudzik, kos, bogatka, muchołówka białoszyja i pierwiosnek. Z
rzadkich ptaków spotkać można takie gatunki jak: dzięcioł białogrzbiety, gąsiorek, pluszcz,
puszczyk uralski, sóweczka.
W rzekach Brennicy i Hołcynie występują tylko dwa gatunki ryb: pstrąg potokowy i głowacz.
Najcenniejsze miejsca z uwagi na występowanie płazów stanowią doliny rzek, zwłaszcza dolina
Hołcyny. Spotyka się tam m.in. kumaka górskie, traszkę karpacką, traszkę górską. Na stokach gór
występują dość licznie salamandry plamiste. Na całym obszarze licznie występuje jaszczurka
zwinka i jaszczurka żyworodna, natomiast w dolinach rzek zaskrońce.
Występowanie gatunków bezkręgowców jest niewielkie, z uwagi na zły stan zachowania
siedlisk. Przyczynia się do tego m.in prowadzona gospodarka leśna lub kulturowy wypas owiec. W
lasach spotkać można mrowiska rudnicy.
Pod względem siedliskowym analizowany teren został w ubiegłych dziesięcioleciach w
znacznym stopniu przekształcony. Dotyczy to zarówno terenów leśnych jak i otwartych terenów łąk
i pastwisk. Lasy z uwagi na intensywną gospodarkę leśną zostały znacznie przebudowane.
Aktualnie trwająca rabunkowa wycinka na terenach lasów prywatnych wpływa negatywnie na
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wartości przyrodnicze tych terenów. Obszary otwarte w postaci łąk i pastwisk funkcjonują
/funkcjonowały w wyniku prowadzonego wypasu zwierząt, koszeniu oraz w wyniku działalności w
latach ubiegłych tras narciarskich. W przypadku nie podejmowania działań ochronnych tereny
otwarte (łąki i pastwiska), które mają niewątpliwie duży wpływ na walory przyrodnicze obszaru
uległy zarastaniu w wyniku naturalnej sukcesji roślin. Aktualne środowisko przyrodnicze
ukształtowane zostało w dużym stopniu przez działalność człowieka. W celu zachowania tych
walorów, należy kontynuować użytkowanie terenu poprzez aktywowanie funkcji turystycznych,
sportowych i krajobrazowych, kontynuowanie wypasu owiec oraz przywrócenie wypasu kóz oraz
krów.
Zdecydowana większość analizowanego obszaru znajduje się w granicach Parku
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego (obecnie omawiany Park krajobrazowy nie posiada planu
ochrony). Wyjątek stanowi zabudowa miejscowości Brenna, w północnej części obszaru.
Pod względem krajobrazowym obszar posiada wysokie walory krajobrazowe. Związane jest
to przede wszystkim z górskim charakterem zboczy Kotarza (974 m n.p.m.) i Stróża (ok. 917 m
n.p.m.), na którym występują rozległe tereny otwarte łąk i pastwisk, otoczone lasem. Inne cenne
krajobrazowo elementy to doliny rzek: Brennicy, Hołcyny i Potoku Węgierskiego. Krajobraz
kulturowy wsi beskidzkich prezentuje średnie walory z uwagi na brak działań związanych z
poprawą jakości krajobrazu.

Fot.1. Tereny otwarte tras narciarskich na stoku Stróże (Stożek)
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Fot.2. Szczytowe fragmenty Hali Jaworowej

Obszar użytkowany był dotychczas w celach turystyczno – rekreacyjnych oraz służył do
prowadzenia gospodarki leśnej i rolnej. Obszar Hali Jaworowej stanowił pastwiska do wypasu
krów, kóz i owiec (wypas owiec jest tutaj nadal prowadzony). Odnowienie wypasu pozostałych
zwierząt na terenie polany w znacznym stopniu zwiększyłby walory krajobrazowe obszaru.

Fot. 3. Kamieniste zbocza góry Kotarz
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Fot. 4. Dolina Brennicy

Zagospodarowanie terenu opracowania
Obszar objęty niniejszym opracowaniem jest w znacznej części niezagospodarowany.
Obecnie występują tutaj przede wszystkim tereny kompleksów leśnych oraz użytków rolnych.
Analizowany teren pełnił dotychczas głównie funkcję turystyczno-rekreacyjną, o czym świadczyły
występujące tutaj liczne wyciągi narciarskie.

Ryc.6. Zagospodarowanie terenu objętego projektem planu (źródło mapy: geoportal.gov.pl)
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Obecnie w rejonie Góry Stróże występują pozostałości po powyższej infrastrukturze
narciarskiej. Oprócz funkcji turystycznej w ramach analizowanego terenu prowadzony był również
wypas kóz, krów, a aktualnie prowadzony jest wypas owiec. Na omawianym terenie występują
również liczne szlaki piesze oraz rowerowe. W północnej oraz zachodniej części terenu występuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, letniskowa, rezydencjonalna oraz hotele, pensjonaty i
obiekty im towarzyszące (kawiarnie bary, restauracje).

5.

Prawna ochrona zasobów przyrodniczych
Na przedmiotowym terenie występują następujące formy ochrony przyrody wymienione w

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2134):
−

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego wraz z otuliną – w jego obrębie zlokalizowany jest
cały analizowany teren,

−

Specjalny Obszar Ochrony „Beskid Śląski” PLH240005 powołany w ramach Europejskiej
sieci Natura 2000 – w jego obrębie zlokalizowany jest niewielki, północno-wschodni fragment
analizowanego terenu,

−

chronione gatunki zwierząt oraz roślin.
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego utworzony został na mocy Rozporządzenia Nr 10/98

Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1998 r. nr 9, poz. 111). Zlokalizowany wzdłuż
górnego biegu Wisły wraz z terenami źródliskowymi, obejmuje także okoliczne pasma Beskidu
Śląskiego z najwyższymi szczytami Skrzycznem (1257m n.p.m.) i Baranią Górą (1220m .n.p.m.).
Park utworzono w celu zachowania i upowszechnienia wartości przyrodniczych, krajobrazowych i
kulturowych Beskidu Śląskiego w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Najcenniejsze
obszary o naturalnym charakterze uznane są za rezerwaty przyrody, których na terenie Parku jest
8. Atrakcyjność rejonu wzbogacają zabytki architektury i lokalnego budownictwa. Aktualnie
powyższy Park Krajobrazowy nie posiada planu ochrony.
Specjalny Obszar Ochrony „Beskid Śląski” PLH240005 położony jest w masywie Beskidu
śląskiego, z niewielkimi fragmentami w obrębie Pogórza śląskiego i w Kotlinie Żywieckiej. Trzon
obszaru tworzą dwa pasma górskie: Stożka i Czantorii oraz Baraniej Góry, zbudowane głównie z
piaskowca godulskiego. Występuje tu szereg malowniczych form skalnych, takich jak: progi i
wodospady w dolinach potoków, liczne formy skałkowe oraz różnorodne formy osuwiskowe
powierzchniowe i podziemne. Najbardziej znaną i najgłębszą jaskinią Beskidu śląskiego jest
jaskinia Malinowska (Ondraszka) o dł.230,5 m i głębokości 22,7 m. Z północno-zachodnich stoków
Baraniej Góry, na wysokości 1100 m, wypływają źródła Czarnej Wisełki. Lasy, to głównie sztuczne
monokultury świerkowe. Naturalny las jodłowo-bukowo-świerkowy w wieku ok. 200 lat zachował się
tylko na północno-zachodnich stokach Baraniej Góry. Tereny położone na Pogórzu śląskim i w
Kotlinie

Żywieckiej

kserotermicznych.

są

miejscem

występowania

bardzo

rzadkich

w

regionie

muraw

Zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady

92/43/EWG. Wśród nich jednymi z cenniejszych są zachowane fragmenty lasów o charakterze
naturalnym (północno-wschodnie stoki Baraniej Góry). Masyw Baraniej Góry jest centrum
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występowania w Polsce dolnoreglowego boru na torfie Bazzanio-Piceetum, jednej z form siedliska
91D0. Obszar jest też jednym z centrów występowania dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego
(dolnoreglowa forma siedliska 9140); występuje tu unikatowy ekotyp tzw. świerka istebniańskiego.
Na terenie północnej części Beskidu śląskiego (ze względu na: chłodny i wilgotny klimat, dużą ilość
opadów oraz strome, pokryte rumoszem skalnym stoki) rozwijają się dość licznie lasy jaworowe z
miesiącznicą trwałą Lunario-Aceretum (9180). Znacznym zróżnicowaniem wyróżnia się także
roślinność nieleśna, w tym szczególnie interesujące są murawy kserotermiczne na górze Tuł.
Beskid śląski charakteryzuje się największą liczbą jaskiń i schronisk skalnych (siedlisko 8310) w
obrębie polskich Karpat Zewnętrznych. Tutaj też znajduje się największa z tych jaskń - jaskinia w
Trzech Kopcach o długości 947,5 m. W obszarze liczne są wychodnie skalne, na których
wykształcają się zbiorowiska szczelin skalnych (kod 8220). Stwierdzono tu 21 gatunków z
Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to ostoja fauny typowej dla puszczy karpackiej. Na
obszarze odnaleziono też liczne stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin oraz bezkręgowców.
Jest tu jedno z 4 stanowisk tojadu morawskiego w Polsce i jeden z 4 rejonów występowania tocji
karpackiej. Z początkiem XX wieku stwierdzono tu jedno z 3 znanych w Polsce stanowisk konarka
tajgowego Phryganophilus ruficollis, ale od tego czasu brak potwierdzenia jego obecności. 3
Natomiast na analizowanym terenie nie występują żadne obiekty objęte ochroną na mocy
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

6.

Tereny zagrożone powodzią
Z dostępnych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego sporządzonych

przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że obszar objęty niniejszym
opracowaniem nie jest zlokalizowany w obrębie terenów narażonych na wystąpienie powodzi.

7.

Grawitacyjne ruchy masowe
W związku z coraz częściej występującymi w Polsce opadami nawalnymi, powstawanie

osuwisk jest zjawiskiem poważnie zagrażającym ludziom. Z uwagi na charakterystyczny upad skał
fliszowych w obrębie, których dochodzi do powstawania osuwisk, w Zewnętrznych Karpatach
Fliszowych jest to zjawisko bardzo powszechne. Grawitacyjne ruchy masowe, do których zalicza
się m. in. osuwanie ziemi, jest to zjawisko niebezpieczne z uwagi na gwałtowny przebieg oraz
zasięg oddziaływania. Ruchy masowe są niebezpieczne dla terenów zabudowanych, gdyż mogą
doprowadzić do całkowitego zniszczenia budynków, śmierci mieszkańców oraz zniszczenia
infrastruktury technicznej (dróg, energetyki itp.) Jedną z przyczyn powstawania osuwisk jest
przemoknięcie grunty na skutek opadów nawalnych, podcięcie stoku przez erozję bądź w wyniku
nie przemyślanej działalności człowieka (przeciążenie stoku).
Z uwagi na powyższe Państwowy Instytut Geologiczny w ramach projektu SOPO- Systemu
Osłony Przeciwosuwiskowej przeprowadził inwentaryzację osuwisk aktywnych, nieaktywnych,

3

Standardowy Formularz Danych dla Specjalnego Obszaru Ochrony „Beskid Śląski”
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aktywnych okresowo oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi. Zgodnie z wykonanymi w
ramach projektu mapami, na obszarze opracowania występują tereny osuwisk nieaktywnych czyli
takich, które są ustabilizowane i w ich obrębie nie obserwowano i nieudokumentowano objawów
aktywności w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat. Największe terenu osuwiskowe zlokalizowane są
w rejonie Kotarza oraz przysiółków Młaka, Kotalniczyska oraz Woźna. Jedno niewielkie osuwisko
nieaktywne występuje w północno-wschodniej części obszaru w rejonie Hołcyny. Na terenie Góry
Stróże w północnej części terenu występują 3 tereny osuwisk nieaktywnych.

8.

Ocena potencjalnych zmian w przypadku braku realizacji ustaleń projektu
planu
Na podstawie dotychczasowego zagospodarowania terenu oraz tendencji panujących na

terenie miejscowości polegających na handlu gruntami budowlanymi i ich zabudowywaniu
obiektami letniskowymi oraz rekreacyjnymi przy jednoczesnym braku odpowiedniej infrastruktury
technicznej można przypuszczać, że zmiany zachodzące w środowisku mogą być znaczące.
Wkraczanie zabudowy na co raz to wyżej położone tereny prowadzi nie tylko do rozproszenia
zabudowy co jest sprzeczne z zasadą dobrego sąsiedztwa oraz zrównoważonego rozwoju, ale
również może doprowadzić do nieodwracalnych negatywnych zmian w środowisku, które już są
obserwowane np. poprzez spadek jakości powietrza w wyniku niskiej emisji czy niekontrolowaną
gospodarkę komunalną. Wyżej opisane zmiany są najbardziej prawdopodobne w przypadku
gruntów należących do osób prywatnych. W ramach terenów leśnych stanowiących własność
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe mogą w przyszłości zachodzić zmiany
polegające na wyłączeniu fragmentów gruntów leśnych z produkcji leśnej na cele nieleśne np. pod
inwestycje przewidziane w projektach planów miejscowych. Należy jednak dodać, że w takim
przypadku zmiana przeznaczenia będzie wymagała zgody Ministra Środowiska, której uzyskuje się
jedynie w procedurze sporządzania miejscowego planu.
W związku z tym, że na obszarze objętym projektem planu obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, który stanowi akt prawa miejscowego, można zakładać, że w
przypadku braku wejścia w życie ustaleń przedmiotowego planu dla obszaru w rejonie góry Kotarz,
zmiany w zagospodarowaniu będą zgodne z ustaleniami dotychczas obowiązującego planu. W
obowiązującym miejscowym planie w ramach analizowanego terenu wyznaczono następujące
dyspozycje przestrzenne np.:
• UT – tereny sportowo-turystyczne wraz z zapleczem obsługowym,
• ML – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym i
sezonowym,
• RŁ – tereny większych kompleksów łąk,
• LZ – tereny zalesień,
• LS – tereny lasów.
Oprócz obowiązującego miejscowego planu na przedmiotowym terenie obowiązuje Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna uchwalone w 2017 r.
Zgodnie z nim, podstawowym kierunkiem rozwoju analizowanego terenu jest teren rekreacyjno-
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sportowo-wypoczynkowy tzw. Centrum Aktywnego Wypoczynku w skrócie CAW w ramach, którego
planuje się realizację infrastruktury narciarskiej, tras rowerowych i pieszych oraz obiektów
turystycznych, rekreacyjnych i noclegowych.
Analizując powyższe można przyjąć, że zmiany w środowisku będą związane z powstaniem
oraz użytkowaniem powyższego przedsięwzięcia. Niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, że
omawiana inwestycja będzie funkcjonowała w oparciu o odnawialne źródła energii oraz przez
znaczną część roku trasy zjazdowe i biegowe będą pełnić rolę pastwisk dla owiec, kóz oraz krów
nie przewiduje się, aby zmiany w środowisku były niekorzystne. Można wnioskować, że wręcz
przeciwnie, ponieważ rozwój nowoczesnych inwestycji w oparciu o tzw. zieloną energię wpłynie
pozytywnie na poprawę jakości środowiska np. na warunki aerosanitarne oraz warunki wodne.
Należy również podkreślić, że uchwalenie planu jest istotne dla zachowania ładu przestrzennego,
ponieważ plan jako akt prawa miejscowego, może nadać właściwy kierunek zmian w
zagospodarowaniu określając im pewne ramy, dzięki którym przestrzeń kształtowana będzie w
myśl ładu przestrzennego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.

Wpływ projektowanego zagospodarowania na środowisko
W poniższym rozdziale postarano się wykazać skutki jakie mogą wywołać zapisy projektu

planu na środowisko przyrodnicze, kulturowe oraz zdrowie ludzi. W przypadku środowiska
przyrodniczego przeanalizowano wpływ projektu planu na warunki aerosanitarne, wody
powierzchniowe i podziemne, rzeźbę oraz powierzchnię terenu, świat flory i fauny, formy ochrony
przyrody, krajobraz. Oprócz powyższych wykazano również oddziaływanie na środowisko
kulturowe, zdrowie ludzi oraz postarano się ocenić ryzyko wystąpienia poważnych awarii.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego, który został opisany w rozdziale 2 niniejszej Prognozy,
na przedmiotowym terenie planuje się przede wszystkim rozwój obiektów usług i turystyki,
obiektów mieszkaniowo-usługowych oraz obiektów i infrastruktury narciarskiej przewidzianej w
ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku. Oprócz nich projekt planu przewiduje również realizację
zabudowy letniskowej i rezydencjonalnej. Została ona wyznaczona w przeważającej części na
bazie stanu istniejącego. Podobna sytuacja dotyczy dróg. W przedmiotowym projekcie tereny dróg
zostały

naniesione

zgodnie

ze

stanem

istniejącym.

Natomiast

do

nowych

elementów

wprowadzonych na obszar opracowania należą tereny usług i turystyki, tereny sportu i rekreacji,
parkingi, zabudowa mieszkaniowo-usługowa w ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz
zbiorniki wodne. Dodatkowo w obrębie terenu 4MU dopuszczono lokalizację urządzeń do
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla
obszaru w rejonie Góry Kotarz w Brennej Etap II dokonano następujących zmian względem
projektu wcześniej pozytywnie zaopiniowanego oraz uzgodnionego, mianowicie:
1.

przeniesiono obszar oznaczony symbolem 3MU z etapu I do etapu II wraz z zachowaniem
zapisów z obecnie obowiązującego planu miejscowego w tym obszarze tzn. z 3MU na 11R,
12R, 1MN oraz fragment terenu 11ZL;
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2.

zmieniono przeznaczenia obszaru obejmującego tereny 8R, 9R i 27ZL na przeznaczenie
27ZL, 29ZL i 26R zgodnie z ewidencją użytków (uprzednio projekt uwzględniał
przeznaczenie terenu z obecnie obowiązującego planu);

3.

poszerzono teren USR - wydzielono nowy terenu 8USR1 z terenu 12ZL;

4.

poszerzono teren USR – wydzielono nowy teren 9USR1 z terenu 14R;

5.

zmieniono przeznaczenie fragmentu terenu 11ZL na teren 15R, zgodnie z ewidencją
użytków (uprzednio projekt uwzględniał przeznaczenie terenu z obecnie obowiązującego
planu);

6.

zmieniono przeznaczenie terenów 16R, 17R i 19ZL na teren 10USR1 - poszerzenie trasy
narciarskiej;

7.

zmieniono przeznaczenie fragmentu terenu 22ZL na teren 24R, zgodnie z ewidencją
użytków (uprzednio projekt uwzględniał przeznaczenie terenu z obecnie obowiązującego
planu);

8.

przeniesiono teren 6MU z projektu Etap I do projektu Etap II i dopuszczono w przeznaczeniu
terenu lokalizacji zbiorników wodnych.
Zmiana

wynikająca z punktu

1 będzie miała

pozytywne skutki dla

środowiska

przyrodniczego. Znacząca część terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
została zachowana jako tereny pełniące funkcję przyrodniczą tzn. tereny rolne oraz teren leśny
(utrzymując dotychczasowe zagospodarowanie) ograniczając tym samym wielkość terenu pod
nowe inwestycje. Dodatkowo zamiast zabudowy mieszkaniowo-usługowej pozostawiono tutaj
zapisy z obecnego planu dopuszczając wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, która
wiąże się z mniejszym oddziaływaniem na środowisko niż teren z dopuszczeniem usług.
Zmiany wynikające z punktów 2, 5, 7 nie będą wiązały się z żadnym negatywnym
oddziaływaniem na środowisko, ponieważ wynikają one jedynie z dostosowania przeznaczenia
terenu w projekcie planu do stanu faktycznego wynikającego z ewidencji gruntów tzn. z gruntów
leśnych

na

grunty

rolne

i

odwrotnie.

Efektem

powyższym

zmian

będzie

utrzymanie

dotychczasowego zagospodarowania terenów objętych zmianą.
Punkt 3, 4 oraz 6 polega na nieznacznym poszerzeniu planowanego terenu sportu i rekreacji
(USR) kosztem terenów leśnych oraz terenów rolnych. Dokładniej planuje się tutaj powstanie trasy
narciarskiej w związku z tym jej oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska
przyrodniczego będzie takie samo jak opisane w poniższych rozdziałach. Jedyna różnica będzie
polegała na tym, że poszerzenie trasy narciarskiej będzie wymagało zwiększenia powierzchni
planowanej wycinki drzew względem powierzchni założonej w zaopiniowanym oraz uzgodnionym
projekcie planu. Przewiduje się, że zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w
terenie 8USR1 wynosić będzie około 0,11 ha natomiast w terenie 10USR1 około 0,06 ha. W
rzeczywistości faktyczna wycinka będzie wymagana jedynie w terenie 8USR1, gdzie występuje
siedlisko górskich borów świerkowych (Piceion abietis a w części zbiorowiska górskie). Natomiast
poszerzenie trasy narciarskiej w terenie 9USR1 oraz 10USR1 odbywać się będzie w terenach
ewidencyjnie nieleśnych więc nie będą one wymagały zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na
cele nieleśne. Na powyższych terenach nie występują lasy, a jedynie pojedyncze zadrzewienia
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oraz tereny łąk gospodarczych. Z przeprowadzonej wizji terenowej na potrzeby niniejszej Prognozy
wynika, że w terenie 9USR1 nie występują żadne cenne siedliska przyrodnicze, natomiast w
terenie 10USR1 występują częściowo siedlisko 6230 - górskie i niżowe murawy bliźniczkowe
(Nardion – płaty bogate florystycznie) oraz 6520 – górskie łąki konietlicowe użytkowane
ekstensywnie (Polygono-Trisetion). Jak wspomniano w poniższych rozdziałach Prognozy fakt
istnienia na terenie powyższych siedlisk tras narciarskich nie będzie wiązał się z negatywnym
oddziaływaniem, ponieważ przez większą część roku, prowadzony tutaj będzie wypas zwierząt,
który zgodnie z „Poradnikiem ochrony siedlisk i gatunków 6230 - Górskie i niżowe murawy
bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)” stanowi jeden ze sposobów ochrony
powyższych siedlisk. Stwierdzono w nim, że „„decydującym czynnikiem kształtującym zbiorowiska
muraw bliźniczkowych jest wypas, użytkowanie kośne i nawożenie. Najlepszą metodą byłoby
przywrócenie tradycyjnej gospodarki pasterskiej, bez koszarzenia zwierząt. Wypas powinien być
prowadzony regularnie, rotacyjnie, w obrocie przynajmniej 3-letnim, ekstensywnie, a więc 3–5
owiec/ha.” Należy również dodać, że dopiero na etapie projektu budowlanego zostanie określona
dokładnie wielkość potrzebnego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji, więc może okazać się, że
będzie ona mniejsza niż przyjęta w projekcie planu. Z uwagi na powyższe można stwierdzić, że
zmiany w projekcie planu przewidziane w punkcie 3, 4 oraz 6 nie będą wiązały się ze znaczącym
negatywnym oddziaływaniem na środowisko.
Zmiana opisana w punkcie 8 dotyczy dopuszczenia budowy zbiorników wodnych w terenie
6MU. Realizacja zbiornika wodnego na omawianym obszarze będzie związana z podobnym
oddziaływaniem jak pozostałych planowanych zbiorników opisanych w niniejszej Prognozie.
Powyższy planowany zbiornik będzie również pełnił funkcję retencyjną, przeciwpożarową, a w
zimie rezerwuaru wody dla systemy sztucznego naśnieżania stoków narciarskich. W terenie
planowanego zbiornika występują kilkunastoletnie buki, rozwijające się tutaj w drodze naturalnej
sukcesji, które nie stanowią żadnego cennego siedliska przyrodniczego. Świat fauny natomiast
reprezentowany jest przez pospolite gatunki ptaków związanych z ekosystemami leśnymi oraz
terenami otwartymi, mianowicie: paszkota, sójkę, pierwiosnka, siniaka, pokrzywnicę, kosa, ziębę,
krogulca, bogatkę, skowronka, świergotka, łąkowego, jera. Oddziaływanie na powyższe gatunki
ptaków będzie polegało przede wszystkim na ich płoszeniu w trakcie prowadzonych prac
budowlanych. W związku z tym, że tereny sąsiadujące z terenem 6MU charakteryzują się
podobnymi warunkami siedliskowymi, co tereny dotychczas zajmowane przez ptaki, będą one
stanowić dla nich zastępcze miejsca bytowania. Należy również dodać, że realizacja
zainwestowania w terenie 6MU została już pozytywnie zaopiniowana oraz uzgodniona we
wcześniejszej wersji projektu, więc nie zakłada się, że realizacja zbiornika będzie wpływała
bardziej negatywnie na świat przyrody niż dopuszczona tu zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Można przyjąć, że oddziaływanie będzie miało zbliżony charakter.
Analizując powyższe można stwierdzić, że zmiany wprowadzone w projekcie planu
przedstawionym do ponownego zaopiniowania oraz uzgodnienia nie odbiegają znacząco od
rozwiązań już wcześniej przyjętych oraz nie będą wiązały się z innym oddziaływaniem niż
przedstawione dotychczas w projekcie już pozytywnie zaopiniowanym oraz uzgodnionym.
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Można również dodać, że część powyższych zmian nie będzie miała żadnego wpływu na
środowisko przyrodnicze ponieważ wynika ze stanu istniejącego (punkt 1, 2, 5, 7).
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla
obszaru w rejonie Góry Kotarz w Brennej Etap I i II dokonano następujących zmian względem
projektu po raz pierwszy wyłożonego do publicznego wglądu, mianowicie:
1.

zmieniono przeznaczenie terenu 3UT3 na teren 6KS, 7KS i 1KDD (Etap I),

2.

włączono fragment terenu 5MU do terenu 2USR1 (Etap I),

3.

zmieniono przeznaczenie części terenu 4W na 11ZL (Etap I),

4.

zmieniono przeznaczenie fragmentu terenu 3R na 1ML (Etap I),

5.

zmieniono przeznaczenie fragmentu terenu 26R na 4ML (Etap II)

6.

włączono fragment terenu 9USR1 do terenu 6MU (Etap II).
Zmiany w projekcie planu, o których mowa w punkcie 1 wynikają z szeregu uwag złożonych

przez właścicieli nieruchomości położonych w sąsiedztwie projektowanego w planie terenu 3UT3,
w których kwestionowano przeznaczenie tego terenu pod lokalizację usług turystki. W wyniku
uwzględnienia uwag na przedmiotowym terenie ograniczono przeznaczenie usług turystyki
wyłącznie do terenu parkingów oraz drogi dojazdowej. Ponadto zgodnie z uwagami w projekcie
planu wyznaczono liniami rozgraniczającymi istniejącą drogę dojazdową, która nie jest obecnie
wydzielona granicami ewidencyjnymi. Biorąc pod uwagę fakt, że w projekcie planu wyłożonym do
publicznego wglądu w terenie oznaczonym symbolem 3UT3 dopuszczone były również parkingi, to
zmiana przeznaczenia terenu 3UT3 na tereny 6KS, 7KS i 1KDD jest kontynuacją przyjętych
rozwiązań, przy czym zrezygnowano tutaj z realizacji innych zamierzeń takich jak np. hotele czy
tez pensjonaty, co może wiązać się z mniejszą ingerencją w środowisko przyrodnicze niż w ich
realizacja.
Zmiana w projekcie planu, o której mowa w punkcie 2 wynika ze złożonej uwagi właściciela
sąsiednich nieruchomości, w której właściciel wnosi o utrzymanie istniejącego przegonu,
prowadzącego w kierunku jego działek. Zmiana przeznaczenia fragmentu terenu z zabudowy
mieszkaniowo-usługowej na teren sportu i rekreacji pozwoli na utrzymanie takiego przeznaczenia.
Powyższa zmiana również nie będzie wiązała się znaczącym oddziaływaniem na środowisko. Na
fragmencie terenu, gdzie możliwa była realizacja zabudowy usługowo-mieszkaniowej utrzymane
zostanie istniejące zagospodarowanie terenu jakim jest teren gruntów rolnych, co można uznać za
korzystniejsze z punktu widzenia środowiska przyrodniczego.
Zmiana przeznaczenia części terenu przeznaczonego pod zbiornik wodny (4W) na teren
leśny (11ZL), o której mowa w punkcie 3 będzie miała korzystny wpływ na środowisko
przyrodnicze. Zmniejszeniu ulegnie powierzchnia planowanej wycinki drzew, a tym samym i
ingerencja w ekosystemy leśne.
Zmiany, o którym mowa w punktach 4 i 5 wynikają ze złożonych uwag właścicieli
nieruchomości, którzy chcą utrzymać przeznaczenie terenu zgodnie z obecnie obowiązującym
miejscowym

planem

zagospodarowania

przestrzennego.

Oddziaływanie

na

środowisko

przyrodnicze powyższej zmiany będzie takie samo jak opisane w poniższych rozdziałach w
odniesieniu do zabudowy letniskowej. Tereny objęte powyższymi zmianami obecnie stanowią
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tereny łąk i pastwisk, częściowo zadrzewionych, na których nie występują żadne cenne siedliska
przyrodnicze. W związku z powyższym nie będą wiązały się ze znaczącym negatywnym
oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze.
Zmiana w projekcie planu, o której mowa w punkcie 6 wynika z uwzględnienia złożonej
uwagi przez właściciela nieruchomości, który chce utrzymać przeznaczenie terenu zgodnie z
obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którym jest
zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze powyższej zmiany
będzie takie samo jak opisane w poniższych rozdziałach w odniesieniu do zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
Analizując powyższe można stwierdzić, że zmiany wprowadzone w projekcie planu
przedstawionym do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu nie odbiegają znacząco
od rozwiązań już wcześniej przyjętych (z etapu pierwszego wyłożenia do publicznego
wglądu) oraz nie będą wiązały się z innym oddziaływaniem niż przedstawione dotychczas w
projekcie już pozytywnie zaopiniowanym oraz uzgodnionym. Można również dodać, że
część powyższych zmian nie będzie miała żadnego wpływu na środowisko przyrodnicze
ponieważ wynika ze stanu istniejącego lub z ustaleń obowiązującego planu miejscowego (3,
4, 5 i 6).

9.1. Analiza i ocena skutków realizacji ustaleń planu na poszczególne komponenty
środowiska przyrodniczego
Powietrze
Zabudowa letniskowa i rezydencjonalna
Etap budowy nowych obiektów letniskowych i rezydencjonalnych może wiązać się ze
wzrostem emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych do powietrza. Będą to głównie
zanieczyszczenia tlenkiem azotu (NOx), dwutlenkiem azotu (NO 2), parą ołowiu, tlenkiem siarki
(SOx), dwutlenkiem siarki (SO2). Będzie miała ona charakter niezorganizowany oraz krótkotrwały,
a jej głównym źródłem będą spaliny produkowane przez silniki zasilające pojazdy oraz maszyny
użytkowane podczas budowy. Powyższa emisja będzie miała charakter punktowy (skupiający się
głównie w bezpośrednim sąsiedztwie placu budów), niezorganizowany, a ilość oraz rodzaj
emitowanych tlenków zawartych w spalinach będzie ściśle związana z wiekiem, rodzajem silników
stosowanych w pojazdach oraz czasu ich pracy, koncentracji prac, użytych technologii, a nawet
pogody (aktualnej wilgotności powietrza, wielkości i rodzaju opadów, temperatury powietrza, siły i
częstotliwości wiatru).
Użytkowanie nowo powstałych obiektów budowlanych może wiązać się ze wzrostem emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Jej źródłem może być proces ogrzewania obiektów. Emisja ta
będzie charakteryzowała się sezonowością i może być wyższa w drugim półroczu natomiast niższa
wiosną i latem. W celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza do budowy
obiektów można użyć np. materiałów izotermicznych zapewniających utrzymanie ciepła w budynku
lub zamontować kolektory wykorzystujące energię słoneczną do ogrzewania. Innym sposobem
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ograniczenia emisji do powietrza jest zastosowanie do ogrzewania paliw przyjaznych środowisku
(gaz, olej).
Obiekty usług turystyki, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny sportu i rekreacji w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku
Etap powstania obiektów budowlanych oraz infrastruktury narciarskiej będzie wiązał się z
podobnym oddziaływaniem na jakość powietrza atmosferycznego, co realizacja wszelkiej
zabudowy

mieszkaniowej

i

innej.

Będzie

ono

polegało

na

krótkotrwałej,

punktowej,

niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej ze środków transportu,
maszyn oraz pojazdów budowlanych.
Zarówno przy budowie wszelkich obiektów kubaturowych jak i pozostałej infrastruktury,
jednym ze sposobów zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza może być używanie
maszyn i pojazdów zaopatrzonych w silniki niskoemisyjne, które przy tej samej mocy produkują
mniejsze ilości spalin.
Natomiast etap eksploatacji Centrum Aktywnego Wypoczynku nie powinien wiązać się z
negatywnym oddziaływaniem na jakość powietrza atmosferycznego. Infrastruktura narciarska tj.
koleje linowe nie będą wiązały się z żadnymi emisjami zanieczyszczeń do powietrza. Również
funkcjonowanie obiektów kubaturowych nie będzie powodowało pogorszenia jakości powietrza
ponieważ będą one funkcjonowały w oparciu o tzw. kogeneracyjny system ogrzewania opierający
się na wytworzeniu zarówno energii elektrycznej jak i energii cieplnej z paliw korzystnych
środowisku, głównie gazu oraz przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii takich jak panele
fotowoltaiczne oraz elektrownia wodna. Podsumowując można stwierdzić, że realizacja
przedsięwzięcia może wpłynąć pozytywnie na jakość środowiska poprzez ograniczenie niskiej
emisji, która jest szczególnie intensywna w okresie zimowym na terenie Brennej.

Zbiorniki wodne
W ramach Kotarz Arena – Centrum Aktywnego Wypoczynku planuje się budowę zbiorników
wodnych małej retencji, w tym przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych, a także rekreacyjnych.
W sezonie zimowym zbiorniki pełnić będą funkcję rezerwuaru wody dla systemu naśnieżania. Z
tego względu planuje się odrumoszowanie, rozbudowę i przebudowę istniejącego zbiornika
wodnego na potoku Hołcyna, odrumoszowanie i przebudowę zbiornika na potoku Bukowy oraz
budowę zbiorników na rzece Brennicy, Hali Jaworowej i na stoku Kotarza.
W związku z tym na etapie budowy zbiorników należy spodziewać się podobnych
oddziaływań na powietrze atmosferyczne jak przy budowie pozostałych obiektów kubaturowych.
Natomiast na etapie eksploatacji nowo powstałe zbiorniki mogą wpływać na poprawę mikroklimatu.
Nad zbiornikami oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie mogą ulec złagodzeniu dobowe amplitudy
temperatur. Wpłyną on również na zwiększenie wilgotności powietrza w lecie oraz jej zmniejszenie
w zimie. W przypadku, gdy w pobliżu zbiornika ulegnie zwiększeniu bioróżnorodność obszaru
można przypuszczać, że poprawi się jakość powietrza.
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Pozytywnym aspektem rozwiązań przyjętych w projekcie planu jest utrzymanie znaczącej
części terenów kompleksów leśnych oraz pozostałej zieleni naturalnej, które pełnią ważne funkcje
ekologiczne w tym wpływają na poprawę jakości powietrza, która z uwagi na znaczne rozproszenie
zabudowy oraz wykorzystanie paliw stałych do ogrzewania obiektów jest dosyć słaba.
W celu uregulowania kwestii związanych z zaopatrzeniem obiektów budowlanych w ciepło, w
projekcie planu wprowadzono następujące ustalenia:
−

ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne bądź grupowe rozwiązania grzewcze, przy
zastosowaniu źródeł ciepła przyjaznych środowisku, niepowodujących przekroczenia
dopuszczalnych norm i standardów zanieczyszczeń powietrza,

−

dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii, wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji w
rozumieniu przepisów odrębnych odnoszących się do odnawialnych źródeł energii,

−

dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń kogeneracyjnych, wykorzystywanych do
zaopatrzenia odbiorców w ciepło.

Wody powierzchniowe i podziemne
Zabudowa letniskowa i rezydencjonalna
W wyniku wejścia w życie ustaleń miejscowego planu na analizowanym obszarze może
dojść do punktowego zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych. Może ono być
związane z pracami polegającymi na fundamentowaniu nowych obiektów budowlanych. Podczas
tych prac może dojść do przedostania się drobinek cementu oraz piasku do wód powodując ich
zanieczyszczenia.
W trakcie prac przy zabudowie letniskowej i rezydencjonalnej po analizowanym terenie będą
poruszały się pojazdy oraz maszyny, których układy hydrauliczne (i nie tylko) działają w oparciu o
substancje ropopochodne. W przypadku nieszczelności, któregokolwiek z powyższych układów
może dojść do wycieku szkodliwych substancji na powierzchnię gruntu. Z uwagi na położenie
terenów inwestycyjnych z dala od istniejących cieków oraz zbiorników wodnych, nie przewiduje się
zanieczyszczenia wód spowodowanego bezpośrednim kontaktem powyższych substancji z
wodami powierzchniowymi. Natomiast w przypadku wycieku substancji ropopochodnych na
nieutwardzone podłoże może zaistnieć ryzyko infiltracji zanieczyszczonej wody opadowej do
gruntu a stamtąd do wód. W związku z tym, na etapie budowy należy przestrzegać regularnych
kontroli układów hydraulicznych w pojazdach, unikać wlewania płynów eksploatacyjnych oraz
paliwa na terenie budowy oraz natychmiast usuwać wszelkie zaobserwowane usterki w pojazdach i
maszynach. Dodatkowo zaplecze budowy może być zaopatrzone w sorbenty.
Obiekty usług turystyki, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny sportu i rekreacji w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku
W

trakcie

prac

budowlanych

obiektów

mieszkaniowo-usługowych,

turystycznych

i

rekreacyjnych oraz infrastruktury narciarskiej, podobnie jak w przypadku zabudowy letniskowej i
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rezydencjonalnej jedynym zagrożeniem dla wód powierzchniowych lub podziemnych może być
sytuacja niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych z układów hydraulicznych
pojazdów oraz maszyn budowlanych. Nie mniej jednak wystąpienie powyższej sytuacji można
wykluczyć w przypadku korzystania z nowoczesnych maszyn i pojazdów budowlanych oraz
wykonywania regularnych kontroli ich stanu technicznego.
Inne oddziaływanie na środowisko wodne może być związane z wykonywaniem
fundamentów pod podpory trasowe kolei linowych. W związku z tym, że w celu zapewnienia
stabilności konstrukcji kolei fundamenty podpór wykonywane są w wykopie, możliwe, że w
przypadku występowania płytkiego zalegania wód gruntowych, niezbędne będzie wykonanie
odwodnień wykopów. W takim przypadku może dojść do krótkotrwałego, chwilowego obniżenia
poziomu wód gruntowych. Po zakończeniu prac montażowych zwierciadło wód powróci do stanu
pierwotnego. Omawiane oddziaływanie jest na etapie niniejszej Prognozy jedynie hipotetyczne,
ponieważ konieczność wykonywania odwodnień będzie możliwa do określenia dopiero po
wykonaniu badań geologiczno-inżynierskich, które jednoznacznie stwierdzą na jakiej głębokości
zalega zwierciadło wód gruntowych.
Budowa zbiorników wodnych
Projekt planu przewiduje łącznie 7 zbiorników wodnych przy czym: 4 z nich na istniejących
ciekach (Brennicy, Hołcynie oraz Potoku Bukowym), w tym zbiornik wodny na Hołcynie (w planie
oznaczony symbolem 7W) oraz na Potoku Bukowym (w planie oznaczony symbolem 1W) są
zbiornikami istniejącymi. Podsumowując, zakłada się budowę łącznie 5 nowych zbiorników
wodnych. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie zbiorniki ujęte w projekcie planu miejscowego
będą zrealizowane. W pierwszej kolejności zakłada się:
−

odrumoszowanie, rozbudowę istniejącego zbiornika na Hołcynie (w planie oznaczony
symbolem 7W),

−

budowę zbiornika na rzece Brennica (w planie oznaczony symbolem 6W),

−

budowę zbiornika w okolicy szczytu góry Kotarz (w planie oznaczony symbolem 5W),

−

budowę zbiornika na Hali Jaworowej (w planie oznaczony symbolem 2W).
Na etapie budowy nowych zbiorników wodnych lokalizowanych na istniejących ciekach może

dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi (paliwami i smarami) pochodzącymi z
układów hydraulicznych pojazdów oraz maszyn. W związku z tym, należy prowadzić regularne
kontrole ich stanu technicznego. W przypadku konieczności uzupełniania paliw oraz olejów w
maszynach oraz pojazdach, powyższe prace powinny być wykonywane poza bezpośrednim
sąsiedztwem cieków.
Planowana infrastruktura narciarska będzie zaopatrzona w sztuczny system naśnieżania (do
tego celu ma służyć zbiornik zlokalizowany na Hali Jaworowej). Budowa nowych zbiorników małej
retencji ma zapewnić odpowiednią ilość wody do naśnieżania, w taki sposób, aby nie powodować
przekroczeń tzw. przepływów nienaruszalnych. W związku z tym, że jednym z podstawowych
problemów stacji narciarskich sygnalizowanych w licznych opracowaniach jest zabezpieczenie
odpowiedniej ilości wody na cele sztucznego naśnieżania, w projekcie planu przewiduje się
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budowę zbiorników wodnych, które mają w skuteczny sposób rozwiązać powyższy problem.
Zaplanowany system zbiorników małej retencji zwiększa możliwości retencyjne w zlewni Brennicy,
dzięki czemu funkcjonowanie systemu sztucznego naśnieżania nie będzie miało negatywnego
wpływu na zasoby wody pitnej pod względem ilościowym jak i jakościowym. Należy zwrócić
uwagę, że planowane zastosowanie nowoczesnych technologii wielokierunkowego wykorzystania
zasobów wody w projekcie pozwoli na eliminację problemów, takich jak erozja gleb,
zanieczyszczenie wód, deficyty wody jak również zapewni bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Projekt koncentruje się na takim sposobie gospodarowania lokalnymi zasobami wody, aby
poprawić warunki hydrologiczne, a co za tym idzie nie naruszać warunków środowiska.
Rozwiązanie ma, zapewnić wystarczające zasoby wody do naśnieżania stoków narciarskich w
zimie oraz ich nawadniania w lecie. Dzięki temu poprawią się lokalne warunki hydrologiczne, co
pozytywnie wpłynie na środowisko i powinno doprowadzić do zwiększenia bioróżnorodności na tym
obszarze, umożliwi wykorzystanie tych terenów w okresie letnim do intensyfikacji tradycyjnego
rolnictwa ekstensywnego w zakresie uprawy roślin (zioła, rośliny miododajne) i hodowli zwierząt
(owce i kozy) a także umożliwić wykorzystanie wody, jako magazynu energii elektrycznej i ciepła.
Natomiast można zakładać, że dzięki większym możliwościom retencji ilość wody dostępnej
w zlewni ulegnie zwiększeniu.
Ścieki
W trakcie prac budowlanych przy nowej zabudowie mieszkaniowo-usługowej, letniskowej,
obiektów noclegowych i rekreacyjnych, infrastruktury narciarskiej w ramach Centrum Aktywnego
Wypoczynku oraz zbiorników wodnych przewiduje się produkcję ścieków socjalno-bytowych. W
związku z tym zaplecza budowy powinny być zaopatrzone w kabiny sanitarne ze szczelnymi
zbiornikami na nieczystości. W celu ochrony środowiska wodnego oraz gleb przed ich
ewentualnym zanieczyszczeniem ściekami zaleca się, aby powyższe zbiorniki były systematycznie
opróżniane przez odpowiednie podmioty oraz w sposób zapewniający ochronę przed ewentualnym
wyciekiem zanieczyszczeń.
Na etapie użytkowania nowych obiektów budowlanych będą emitowane ścieki zarówno
komunalne. Natomiast w trakcie użytkowanie nowych parkingów emitowane będą ścieki
komunikacyjne, które są efektem wymieszania wody opadowej lub roztopowej z cząsteczkami
kurzu, smarów i produktów ropopochodnych utrzymujących się na szczelnych powierzchniach
asfaltu. Dodatkowo, w zimie, ścieki drogowe mogą zawierać substancje chemiczne wspomagające
odladzanie ich nawierzchni. W związku z tym, że powyższe ścieki mogą zawierać substancje
szkodliwe w ustaleniach projektu nakazano następujące:
−

indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej, uwzględniając przepisy odrębne
w powyższym zakresie;

−

odprowadzenie wód opadowych poprzez indywidualne rozwiązania, z zastrzeżeniem
zapewnienia pełnej ochrony przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby, z
zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych,
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−

dla zabudowy związanej z eksploatacją dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń
oczyszczających, zbiorników retencyjno-odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni
wód opadowych, usytuowanych w obrębie działki budowlanej,

−

dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingów powyżej 0,1 ha, obowiązek realizacji
kanalizacji opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Przy zrealizowaniu powyższych ustaleń nie należy spodziewać się zagrożenia dla wód

powierzchniowych czy też podziemnych. Wszelkie powstałe ścieki, zarówno produkcyjne jak i
komunikacyjne będą gromadzone w szczelnych instalacjach i odprowadzane do cieków dopiero po
ich podczyszczeniu, tak aby zawartość substancji szkodliwych nie przekraczała dopuszczalnych
norm zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).
Eksploatacja kolei linowych nie powinna wiązać się z emisją ścieków. Woda spływająca po
podporach trasy linowej nie będzie zawierała żadnych substancji szkodliwych i będzie mogła być
odprowadzana bezpośrednio po gruntu.
Również w przypadku funkcjonowania zbiorników wodnych nie przewiduje się emisji
ścieków.
W

celu

zapewnienia

odpowiedniej

efektywności

systemów

odprowadzających

zanieczyszczone wody zaleca się:
−

systematyczne czyszczenie wszystkich elementów oraz zapewnienie ich drożności,

−

prowadzenie bieżących napraw uszkodzonych elementów z uzupełnieniem brakujących
elementów,

−

dbałość o szczelność wszystkich elementów odprowadzających,

−

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni żeliwnych odpowiednich powłokami.
Przy założeniu właściwego funkcjonowania systemów odprowadzających ścieki komunalne

nie przewiduje się zagrożenia dla wód podziemnych oraz powierzchniowych.
W związku z tym, że analizowany teren zlokalizowany jest w obrębie Lokalnego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 348 „Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski)”, w ustaleniach projektu
wprowadzono zapis „w obszarze planu położonym w granicach obszaru Lokalnego Zbiornika Wód
Podziemnych (LZWP Nr 348) "Zbiornik Warstw Godula (Beskid Śląski)" ustala się obowiązek stosowania
rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających ujemny wpływ na stan jakościowy
wód”, który ma zapewnić właściwą ochronę zasobów wód podziemnych.

Odpady
Na etapie realizacji zabudowy letniskowej, mieszkaniowo-usługowej, turystycznej, obiektów
noclegowych i rekreacyjnych oraz infrastruktury narciarskiej w ramach Centrum Aktywnego
Wypoczynku oraz zbiorników wodnych produkowane będą różnego rodzaju odpady. Mogą to być
odpady niebezpieczne jak również inne niż niebezpieczne. Przewiduje się, że będą to głównie
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odpady z grupy 17 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923), m.in.:
•

odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, np. beton, cegły,
płyty,

•

odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych,

•

mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01,

•

drewno,

•

tworzywa sztuczne,

•

materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest,

•

kable i inne wymienione w 17 04 10,

•

gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03.
W związku z tym, że prace przy budowie powyższych obiektów budowlanych będą

prowadzone przez ludzi, oprócz powyższych odpadów, będą powstawać również odpady
komunalne. Będą to różnego rodzaju opakowania po posiłkach, papiery, worki, reklamówki, resztki
jedzenia. Zarówno odpady budowlane jak i komunalne powinny być przechowywane w specjalnie
do tego celu przeznaczonych pojemnikach usytuowanych na utwardzonym podłożu z dala od
cieków, zastoisk wody, oczek wodnych itp. Dodatkowo zaleca się, aby były one przechowywane
selektywnie, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym uprawnienia
do ich utylizacji lub do zagospodarowania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U.
2015, poz. 93) Inwestor może część odpadów przekazać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebędących przedsiębiorcami do odzysku. Część odpadów natomiast (gleba,
ziemia) może być powtórnie wykorzystana np. do niwelowania drobnych nierówności terenu, do
zasypania fundamentów nowych obiektów.
Również

na

etapie

użytkowania

zabudowy

letniskowej,

mieszkaniowo-usługowej,

turystycznej obiektów noclegowych i rekreacyjnych oraz infrastruktury narciarskiej w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku przewiduje się emisję odpadów komunalnych. Będą to głównie
opakowania po posiłkach, papiery, worki, reklamówki, resztki jedzenia. Wszelkie odpady w ramach
powyższych obiektów powinny być przechowywane najlepiej w sposób selektywny w szczelnych,
zamykanych, opisanych pojemnikach zlokalizowanych na utwardzonym szczelnym podłożu.
Powyższe pojemniki powinny być systematycznie opróżniane. W przypadku pęknięcia lub
uszkodzenia pojemnika powinny być one natychmiastowo wymieniane. Jeżeli powyższe warunki
będą spełnione to nie zakłada się, aby powstałe odpady mogły stwarzać zagrożenie dla
środowiska gruntowo-wodnego.
Na etapie eksploatacji kolei linowych możliwe jest, że będą powstawały odpady pochodzące
z prac konserwujących oraz naprawczych. W związku z tym, że omawiane obiekty będą wykonane
z najwyższą starannością oraz z wykorzystaniem najnowszych technologii, nie przewiduje się zbyt
częstych prac naprawczych. Natomiast regularnie będą prowadzone przeglądy stanu technicznego
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oraz prace konserwacyjne. W trakcie tych prac postępowanie z powstałymi odpadami powinno być
takie same jak w trakcie prac budowlanych.
Natomiast eksploatacja powstałych zbiorników wodnych nie będzie wiązała się z emisją
odpadów.
W celu uregulowania kwestii związanych ze składowaniem odpadów, w ustaleniach projektu
planu zawarto następujące zapisy:
−

w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
▪

magazynowanie odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością
dopuszcza się wyłącznie w specjalnie wyznaczonym miejscu, zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach;

▪

zakaz magazynowania odpadów innych niż odpady powstające w związku działalnością.

Wpływ na rzeźbę terenu, powierzchnię terenu oraz gleby
Zabudowa letniskowa i rezydencjonalna
Realizacja zabudowy letniskowej i rezydencjonalnej może wiązać się z oddziaływaniem na
rzeźbę terenu. W związku z tym, że omawiany teren charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną
rzeźbą możliwe, że budowa nowych obiektów będzie wymagała wykonania prac wyrównawczych.
W wyniku tych prac może dojść do miejscowych zmian w ukształtowaniu terenu.
Wykonanie powyższych obiektów budowlanych oprócz prac wyrównawczych będzie
wymagała wykonania fundamentów. W trakcie tych prac może dojść do całkowitego zniszczenia
wykształconego profilu glebowego. Jednak z uwagi na to, że na analizowanym terenie nie
występują gleby chronione klasy I-III, a jedynie mało urodzajne gleby klasy IV, rozwój nowego
zainwestowania nie spowoduje utraty cennych gruntów. Przewiduje się, że zniszczeniu ulegnie
głównie poziom organiczny oraz próchniczny, ale w przypadku potrzeby wykonania głębszych
wykopów ingerencja może być znacznie większa i może obejmować cały profil glebowy aż do skały
macierzystej. Z uwagi na powyższe zaleca się, aby w trakcie prac przygotowawczych zdjąć
wierzchnią warstwę gleby (30-40 cm) i złożyć ją na pryzmie w osłoniętym przed wiatrem miejscu i
rozplantować ją w granicy przedsięwzięcia po zakończeniu prac. Nie tylko prace związane z
wykopem będą wiązały się z negatywnym oddziaływaniem na gleby. Innym zjawiskiem
niekorzystnym dla gleb, może być ich sprasowanie w wyniku powstania ciężkich obiektów
budowlanych. Zjawisko to może doprowadzić do zanikania porów w glebie, w których gromadzi się
tlen oraz woda. Brak tych elementów może również spowodować obumieranie gleby.
Obiekty usług turystyki, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny sportu i rekreacji w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku
Powstanie obiektów budowlanych czy też infrastruktury narciarskiej będzie wiązało się z
podobnym oddziaływaniem na ukształtowanie terenu oraz gleby jak w przypadku wyżej opisanej
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i turystycznej. W przypadku realizacji poszczególnych
obiektów w ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku również należy spodziewać się miejscowych
zmian w ukształtowaniu terenu w wyniku prac deniwelacyjnych oraz oddziaływania na gleby w
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trakcie prac ziemnych przy fundamentowaniu obiektów turystycznych oraz infrastruktury
narciarskiej.
W przypadku budowy parkingów, niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc
postojowych dla środków transportu należących do turystów, dojdzie do całkowitego zniszczenia
pokrywy glebowej w miejscu planowanego parkingu. W trakcie prac budowlanych część gleb
ulegnie zniszczeniu podczas prac przygotowawczych polegających na ściągnięciu wierzchniej
warstwy ziemi w miejscu lokalizacji parkingu, a pozostała część gleb pokrywająca miejsce prac
zostanie zmieszana z wodą i cementem jako twardy, szczelny podkład, który ma stanowić
powierzchnię odporną na ekstremalne warunki atmosferyczne. Po przygotowaniu podłoża oraz
podkładu cały teren parkingu pokrywany jest kruszywem naturalnym oraz ugniatany za pomocą
maszyn w celu stworzenia podbudowy. Na tak przygotowany teren nakłada się i walcuje kolejne
warstwy parkingu (warstwę podbudowy asfaltowej, warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną). W
trakcie tych prac gleba ulegnie sprasowaniu, a przykrycie terenu grubą, nieprzepuszczalną
warstwą ograniczy glebie dostęp do wody, światła oraz tlenu co doprowadzi do jej obumierania. W
celu ochrony pokrywy glebowej przy budowie parkingów zaleca się, aby na wstępnym etapie prac
ściągnąć w pierwszej kolejności wierzchnią warstwę gleby (do głębokości 30-40 cm) i złożyć ja na
pryzmie w zacienionym, dobrze przewietrzanym miejscu. Pozostałą część ziemi z terenu prac
złożyć na innej pryzmie. Po zakończeniu prac do drobnych niwelacji terenu wykorzystać martwicę,
a następnie na wyrównanej powierzchni rozplantować humus w terenach sąsiadujących. Takie
działanie zapewni właściwą ochronę organicznej części pokrywy glebowej i nie doprowadzi do jej
całkowitego zniszczenia.
Dodatkowo, w miejscach gdzie jest to możliwe, zaleca się do budowy parkingów
wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku takich jak ekorastry czy też płyty ażurowe.
Charakteryzują się one dużą wytrzymałością na obciążenia oraz zapewniają odpowiednie warunki
wodno-powietrzne dla gleby, umożliwiają rozwój roślin oraz optymalizują gospodarkę odżywczymi
substancjami w glebie.
W przypadku instalacji fotowoltaicznych, największe oddziaływanie na gleby będzie wiązało
się z etapem ich montażu. W trakcie tych prac w miejscu wkopywania konstrukcji montażowej
dojdzie do zniszczenia pokrywy glebowej. Konstrukcje montażowe wkopywane są do ziemi
najczęściej za pomocą wiertnicy lub palownic, aby ograniczyć ingerencję konstrukcji w środowisko
gruntowe. Oprócz procesu samego wkopywania konstrukcji, zniszczeniu ulec może powierzchnia
gruntu w na całym terenie prowadzonych prac w wyniku rozjeżdżenia lub zgniecenia przez pojazdy
przywożące poszczególne elementy do montażu paneli.
Na etapie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej gleby znajdujące się bezpośrednio pod
panelami słonecznymi będą miały ograniczony dostęp do światła oraz wody, co może prowadzić,
do przesuszenia gleby oraz zahamowania proces glebotwórczych. Należy jednak dodać, że z
uwagi na dotychczasowy charakter obszaru opracowania (istniejąca ciepłownia, stacja benzynowa,
obiekty usługowe i magazynowe) obszar opracowania nie charakteryzuje się glebami o wysokiej
jakości, więc pojawienie się nowego zagospodarowania w postaci paneli słonecznych nie wpłynie
na utratę cennych rolniczo gruntów.
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Zbiorniki wodne
Etap budowy zbiorników wodnych będzie również wiązał się oddziaływaniem na
ukształtowanie terenu oraz warunki glebowe. Będzie ono bardzo podobne do prognozowanego na
etapie budowy pozostałych elementów przewidzianych w projekcie planu. Różnica polegać będzie
na tym, że w przypadku zbiorników wodnych głębokość wykopu oraz jego powierzchnia będzie
ściśle związana z parametrami planowanych zbiorników wodnych. Na etapie niniejszej Prognozy
omawiane parametry nie są ściśle określone ponieważ są one aktualnie na etapie koncepcji, więc
dokładne przeanalizowanie oddziaływania powyższych zbiorników na gleby powinno zostać
określone w Raporcie oddziaływania na Środowisko na etapie uzyskiwania Decyzji o
Środowiskowych uwarunkowaniach o ile jej uzyskanie będzie wymagane.
Wykorzystanie zasobów środowiska i zmiany przyrody ożywionej
Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu będzie wiązała się z oddziaływaniem na świat
zwierząt oraz roślin zarówno na etapie prac budowlanych jak również w fazie użytkowania.
Świat roślin
Zabudowa letniskowa i rezydencjonalna
Realizacja zabudowy letniskowej i rezydencjonalnej nie powinna wiązać się ze znaczącym
negatywnym oddziaływaniem na świat flory ponieważ powyższe tereny na części obszaru zostały
wyznaczone w projekcie planu opierając się na stanie istniejącym. Nowe obiekty, planowane są w
bliskim sąsiedztwie istniejących obiektów lub też na terenach już zagospodarowanych w ramach
jako uzupełnienie luk w zabudowie.
Omawiane wyżej oddziaływanie będzie przede wszystkim efektem prowadzonych prac
budowlanych. W ich trakcie dojdzie do całkowitego zniszczenia istniejącej roślinności na placach
budowy. Część roślinności ulegnie zniszczeniu wraz z ziemią podczas wykonywania wykopów pod
fundamenty, a część zostanie rozjeżdżona przez pojazdy oraz maszyny poruszające się po terenie
budowy. Natomiast roślinność wyższa (zadrzewienia oraz zakrzewienia) na wstępnym etapie prac
zostanie wycięta lub wykarczowana. Powyższe prace nie będą jednak wiązały się jednak z utratą
roślinności o wyjątkowych wartościach przyrodniczych ponieważ występujące tutaj gatunki roślin
należą do gatunków pospolitych, towarzyszących terenom zurbanizowanym.
Na etapie użytkowania nowej zabudowy występująca tutaj wcześniej roślinność może zostać
zastąpiona uporządkowaną zielenią przydomową wpływającą na poprawę walorów krajobrazowych
terenów zurbanizowanych. W ramach zieleni urządzonej w pobliżu zabudowy pojawią się
pielęgnowane trawniki, ogrody, zieleńce, zadrzewienia i zakrzewienia powstałe w wyniku
sztucznych nasadzeń. Oprócz nowych gatunków wprowadzonych przez człowieka, w terenach
zurbanizowanych na zasadzie naturalnej sukcesji rozwijać się będzie roślinność ruderalna
towarzysząca obszarom zagospodarowanym. Wprowadzenie omawianej wyżej zieleni zostało
wpisane do ustaleń projektu planu jak wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej. Poniższa tabela
przedstawia wartość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych przeznaczeń
terenów wprowadzonych w ustaleniach projektu planu.
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Tabela.4. Wartości wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonej w projekcie planu

Przeznaczenie terenu

Wartość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej [%]

MU

15

ML

60

UT1
UT2

20

UT3
UC

20

USR1

30

USR2
USR3

20

USR4

30

W
KS

5

Obiekty usług turystyki, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny sportu i rekreacji w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku
Realizacja poszczególnych inwestycji w ramach planowanego Centrum Aktywnego
Wypoczynku może wiązać się z oddziaływaniem na zwierzęta oraz rośliny zarówno w trakcie prac
budowlanych jak i na etapie ich użytkowania.
Na etapie prac budowlanych przy nowych obiektach usług turystyki czy też mieszkaniowousługowych całkowitemu zniszczeniu ulegnie roślinność porastająca tereny prac. Podobnie jak w
przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, część roślinności zostanie rozjeżdżona przez
pojazdy oraz maszyny, a część usunięta wraz ziemią podczas wykonywania wykopów pod
fundamenty.
W przypadku gdyby inwentaryzacja przyrodnicza wykazała występowanie w obrębie
planowanych prac chronionych gatunków roślin lub grzybów Inwestor ma prawo zgodnie z art. 56
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2018, poz. 142)
złożyć wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania zezwolenia na
odstępstwo od zakaz w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów. Nie wyklucza się
również działania minimalizującego w postaci przeniesienia chronionych gatunków poza rejon
prowadzonych oraz inwestycji tym bardziej, że w ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku
zamierza się również utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej, gdzie cenne rośliny mogą
stanowić nie tylko walor przyrodniczy, ale również i edukacyjny. Dodatkowo planuje się
prowadzenie prac niwelacji terenu oraz prac zmieniających obecny stan siedliskowy w oparciu o
najnowsze wyniki badań zmierzające do poprawy i zwiększenia bioróżnorodności terenu poprzez
stymulacje rozwoju siedlisk takich jak np. młaki; zwiększenie liczby funkcji ekosystemów m. in.
renaturyzacja łąk – stoków narciarskich i wykorzystanie ich do prowadzenia ekstensywnego
rolnictwa. Decyzja o przeniesieniu chronionych gatunków lub ich zniszczeniu powinna być podjęta
przez RDOŚ na etapie prac budowlanych.
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W związku z tym, że znaczącą powierzchnię obszaru planu stanowią istniejące kompleksy
leśne, zarówno Skarbu Państwa jak i prywatne, najistotniejszym oddziaływaniem z punktu widzenia
ekosystemów leśnych będzie planowana wycinka drzew. Z projektu miejscowego planu wynika, że
wycinka drzew będzie prowadzona w ramach realizacji następujących dyspozycji przestrzennych:
−

zbiorniki wodne około 4,3 ha,

−

baza noclegowo-turystyczna około 6,9 ha,

−

parkingi około 2 ha,

−

infrastruktura narciarska (trasy zjazdowe, koleje linowe wraz ze stacjami) około 21 ha,

−

rurociągi około 1,7 ha.
Wykonanie powyższej wycinki drzew zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz w porozumieniu z odpowiednimi służbami leśnymi. Natomiast zgodnie z
ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na etapie procedury planu miejscowego zostanie
wykonany oraz złożony wniosek do Ministra Środowiska (w przypadku lasów Skarbu Państwa)
oraz Marszałka Województwa Śląskiego (w przypadku lasów prywatnych) w celu uzyskania
odpowiednich zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Dopiero po jej
otrzymaniu będzie możliwe faktyczne wyłączenie terenu leśnego z produkcji leśnej. Należy również
dodać, że na etapie opiniowania powyższego wniosku bierze udział Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych, w której zarządzie znajdują się wnioskowane powierzchnie leśne, więc powyższe
organy zostaną powiadomione o planowanych zamierzeniach i będą mogły zająć wobec nich swoje
stanowisko.
W celu ograniczenia negatywnego wpływu na kompleksy leśne zaleca się ograniczenie
powierzchni wycinki tylko i wyłącznie do niezbędnego minimum, a w ramach kompensacji
przyrodniczej nasadzenia zastępcze w miejscach wskazanych przez specjalistów.
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brenna wyznaczono szereg miejsc pod zalesienia oznaczone na rysunku kierunków
symbolem LZ. Powyższe tereny zalesień można traktować jako kompensację przyrodniczą
wyciętych fragmentów leśnych na potrzeby realizacji ustaleń projektu przedmiotowego planu
miejscowego. Szacuje się, że łączna powierzchni wycinki będzie wynosić około 36 ha natomiast
powierzchnia terenów przeznaczonych pod zalesienia jest prawie 3 razy większa, ponieważ wynosi
około 108 ha. Dodatkowo w ramach terenów rolnych o łącznej powierzchni około 396 ha
oznaczonych w Studium symbolem również dopuszczono zagospodarowanie leśne.
Największe tereny pod zalesienia wyznaczone zostały w północno-wschodniej części
sołectwa Górki Wielkie oraz północnej części Brennej w rejonie Góry Błatnia, Wielka Cisowa, Mały
Cisowy oraz w Bukowym Gronie. Liczne tereny zalesień wyznaczono również na Bukowym Groniu
na północ od centrum wsi Brenna.
W

związku

z tym,

że

dokument Studium

wyznacza kierunki

zagospodarowania

przestrzennego dla przyszłych planów miejscowych i zgodnie z art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym roku (j.t. Dz. U. z 2017 poz.
1073), miejscowe plany nie mogą naruszać ustaleń Studium, można przyjąć, że wymienione
powyżej tereny zalesień zostaną ujęte w sporządzanych planach. Jeżeli omawiane zalesienia
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zostaną wykonane pod nadzorem leśnika oraz w oparciu o gatunki drzew, dla których siedliska
występujące w danym miejscu są sprzyjające to można uznać, że zalesienia terenów
wyznaczonych w Studium będą stanowić wystarczającą kompensację przyrodniczą drzew
wyciętych podczas realizacji inwestycji.
Na etapie użytkowania nowej zabudowy w ramach CAW nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania

na

świat

flory.

Dotychczasowa

roślinność

zostanie

zastąpiona

zielenią

uporządkowaną regularnie pielęgnowaną, co wpłynie również na poprawę walorów krajobrazowych
poprzez łagodzenie dysharmonii wprowadzonych przez nowe obiekty.
Oprócz zieleni urządzonej, pozytywnym aspektem ustaleń planu będzie utrzymanie
rolniczego/pastwiskowego użytkowania narciarskich tras zjazdowych przez większą część roku.
Poza sezonem zimowym, na polanach przewiduje się kontynuowanie wypasu owiec oraz
wprowadzenie wypasu krów i kóz, które oprócz tego, że wpisuje się w tradycję regionu również
będzie miał wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej terenu oraz wsparcie starych miejsc
bytowania rodzimych gatunków roślin i zwierząt.
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Ryc.7. Tereny projektowanych zalesień w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brenna (opracowanie własne)
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Zbiorniki wodne
Etap budowy jak również funkcjonowanie zbiorników wodnych przyczyni się do zaniku istniejących
zbiorowisk roślinnych w ich obrębie. Wskutek prowadzonych prac istniejąca roślinność zostanie
bezpowrotnie zniszczona.
Realizacja zbiornika na Hołcynie nie powoduje konieczności likwidacji istniejących zbiorowisk
roślinnych. Zbiornik ten aktualnie istnieje, a na potrzeby przedsięwzięcia będzie jedynie
odrumoszowany i dostosowany do pełnienia założonych funkcji związanych. Podobna sytuacja
występuje na terenie zbiornika na potoku Bukowym. Jednak przy realizacji przedsięwzięcia
wymagane będzie wycięcie kilkudziesięciu letnich zadrzewień i zakrzaczeń występujących w
sąsiedztwie koryta potoku o powierzchni ok. 1,4 ha.
Zbiornik na rzece Brennicy

w dużej części zlokalizowany będzie na terenie placu

wykorzystywanego do gromadzenia drzewa po wycince. Pod zbiornik konieczna będzie wycinka
zadrzewień o powierzchni 1 ha przy ul. Bukowej.
W miejscu gdzie planowana jest realizacja zbiornika na hali Jaworowej występuje siedlisko
6230 - Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie). W trakcie prac
budowlanych, głównie prac ziemnych, część omawianego siedliska ulegnie całkowitemu
zniszczeniu. Ze wstępnej koncepcji wynika, że powierzchnia omawianego zbiornika będzie
wynosiła 4 ha, natomiast szacuje się, że powierzchnia siedliska 6230 - Górskie i niżowe murawy
bliźniczkowe na Hali Jaworowej wynosi około 52 ha. W związku z tym, w wyniku realizacji
przedsięwzięcia zniszczeniu ulegnie około 7,7% całkowitej powierzchni na Hali, co stanowi około
1/10 siedliska na tym obszarze. Z „Poradnika ochrony siedlisk i gatunków 6230 - Górskie i niżowe
murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)” wynika, że jednym ze sposobów
ochrony siedliska 6230 jest prowadzenie wypasu zwierząt różnego gatunku (krów, owiec, kóz). W
powyższym opracowaniu stwierdzono, że „decydującym czynnikiem kształtującym zbiorowiska
muraw bliźniczkowych jest wypas, użytkowanie kośne i nawożenie. Najlepszą metodą byłoby
przywrócenie tradycyjnej gospodarki pasterskiej, bez koszarzenia zwierząt. Wypas powinien być
prowadzony regularnie, rotacyjnie, w obrocie przynajmniej 3-letnim, ekstensywnie, a więc 3–5
owiec/ha. Jednym z celów planowanego przedsięwzięcia jest przywrócenie gospodarki pasterskiej
w obrębie Hali Jaworowej opartej na wypasie owiec, kóz oraz krów, które zgodnie z powyższym
poradnikiem jest ważnym działaniem ochronnym dla siedliska 6230. W związku z tym można
stwierdzić, że pomimo utraty niewielkiej powierzchni muraw bliźniczkowych, znacząca ich część
będzie nadal funkcjonować, a planowany wypas zwierząt zapewni im właściwy rozwój oraz
ochronę.
W miejscu lokalizacji planowanego zbiornika na zboczach Kotarza obecnie występuje teren
leśny o powierzchni około 3,6 ha. W połowie stanowi go gęsto porastająca kilkunastoletnia
monokultura świerkowa. Natomiast w części południowo-wschodniej zbiornika drzewostan jest już
rzadszy i zdecydowanie starszy. W trakcie prac budowlanych omawiany teren leśny zostanie
wycięty. Należy jednak dodać, że nie stanowi on cennego siedliska, więc nie przewiduje się,
realizacja zbiornika przyczyniła się utraty cennych walorów przyrodniczych.
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Po zakończeniu wszelkich prac, występująca tutaj roślinność zostanie zastąpiona przez
siedliska wodne oraz nadwodne. Wzrost wilgotności podłoża przyczyni się do rozwoju zbiorowisk
hydrofilnych. W wyniku powstania zbiorników wodnych na terenie opracowania wykształci się układ
strefowy roślinności nadwodnej. W strefie nadbrzeżnej rozwijać się będą zbiorowiska roślin
pływających, w strefie zalewu rozwijać się będą szuwary właściwe, natomiast najdalej od brzegu
zbiornika mogą wykształcić się szuwary wielkoturzycowe. W wyniku realizacji przedsięwzięcia
zmniejszeniu ulegnie różnorodność gatunkowa omawianego obszaru jednak należy podkreślić, że
zbiorowiska wodne są bogatsze w gatunki owadów i ptaków w związku z tym przewiduje się wzrost
liczby taksonów.
Świat zwierząt
Zabudowa letniskowa i rezydencjonalna
Realizacja powyższych obiektów może wiązać się z oddziaływaniem na przebywające na
obszarze objętym planem. Oddziaływanie na większe zwierzęta może być związane przede
wszystkim z emisją hałasu powstałą trakcie prac. Jej źródłem będą pojazdy oraz maszyny
budowlane, ludzie oraz same prace. Natomiast po ich zakończeniu, głównym czynnikiem
płoszącym będzie hałas komunikacyjny emitowany przez środki transportu oraz pracujący ludzie. Z
uwagi na to, że planowane zagospodarowanie nawiązuje do obecnego, przebywające tutaj
zwierzęta zaadoptowały się do warunków życia w sąsiedztwie osiedli ludzkich, dróg oraz
emitowanego przez nie hałasu więc jedynym ograniczeniem dla nich może okazać się
zmniejszenie terenów otwartych nadających się do polowań dla drapieżników lub do życia dla
pozostałych gatunków.
Natomiast oddziaływanie na małe bezkręgowce będzie związane przede wszystkim z
etapem prac. W ich trakcie część drobnych bezkręgowców żyjących w ziemi może zostać
zmiażdżona przez ciężkie pojazdy i zadeptana przez ludzi, a część przeniesiona wraz z wykopaną
lub zebraną ziemią w inne miejsce. Natomiast na etapie funkcjonowania nowych obiektów nie
przewiduje się negatywnego oddziaływania na świat drobnych bezkręgowców.
Obiekty usług turystyki, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny sportu i rekreacji w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku
Realizacja zamierzeń przewidzianych w ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku będzie
wiązała się z oddziaływaniem na świat zwierząt zarówno na etapie ich budowy jak i eksploatacji.
Na negatywne oddziaływanie będą narażone wszystkie gatunki ptaków, ssaków, płazów i
owadów przebywające na obszarze planowanego przedsięwzięcia.
Oddziaływanie na ptaki
Realizacja ustaleń projektu planu będzie wiązała się z negatywnym oddziaływaniem na
gatunki ptaków przebywające na przedmiotowym terenie. Będzie ono inne na etapie prac
realizacyjnych, a inne na etapie użytkowania. Istotnym elementem mogącym mieć negatywny
wpływ na ptaki będzie planowana wycinka drzew. W jej trakcie może dojść do zniszczenia lub
utraty miejsc lęgowych, a w przypadku prowadzenia prac w okresie lęgowym również utraty
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samych lęgów. W związku z tym zaleca się prowadzenie wycinki drzew poza okresem lęgowym
ptaków. Oprócz bezpośredniego oddziaływania w postaci wycinki drzew oraz zajęcia terytorium
przez nowe zagospodarowanie, ptaki będą również poddane oddziaływaniu pośredniemu jakim
będzie emitowany hałas powstały w trakcie prac budowlanych. Będzie on czynnikiem płoszącym
ptaki zmuszając je do opuszczenia swoich kryjówek. Oprócz płoszenia, stres może również
powodować spadek jakości lęgów.
W związku z tym, że okres lęgowy w Polsce jest bardzo długi obejmuje znaczną część roku,
możliwe jest, że niezbędne będzie przeprowadzenie wycinki w trakcie lęgowym. W takich
sytuacjach powinna ona być prowadzona pod nadzorem przyrodniczym, w którego skład będzie
zaliczał się specjalista ornitolog, który zdecyduje o właściwych terminach wycinki. W związku z
tym, że na obszarze opracowania mogą występować chronione gatunki ptaków takich jak puszczyk
uralski czy też dzięcioł białogrzbiety zaleca się w ramach działań minimalizujących montowanie na
drzewach poza obszarem inwestycji budek lęgowych czy też zwiększenie areałów leśnych poprzez
nasadzenia drzew w ramach kompensacji przyrodniczej.
Etap eksploatacji obiektów powstałych w ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku będzie
wiązał się z oddziaływaniem wynikającym z przebywania na tym terenie dużej liczby turystów oraz
użytkowników infrastruktury narciarskiej. Hałas emitowany przez ludzi będzie stanowił czynnik
płoszący ptaki, więc analizowany teren stanie się dla nich nie atrakcyjny i będą one instynktownie
kierowały się na siedliska korzystne dla ich życia i rozwoju. W związku z tym, że przedmiotowy
teren stanowi jedynie niewielki fragment obszaru o znacznie większym zasięgu, charakteryzujący
się tożsamymi warunkami siedliskowymi, można przyjąć, że ptaki płoszone z terenu inwestycji
będą mogły swobodnie funkcjonować na terenach sąsiednich. W rejonie omawianego terenu
występują zwarte kompleksy leśne oraz Obszar Natura 2000, które mogą zapewnić odpowiednie
schronienie dla ptaków oraz zapewnić im właściwe warunki do życia i rozwoju.
Oprócz emitowanego hałasu innym potencjalnym zagrożeniem dla ptaków może być ryzyko
ich kolizji z linami wyciągów i kolei. Opierając się na wynikach badań można stwierdzić, że do
gatunków najbardziej narażonych na kolizje z liniami oraz ze słupami należą kuraki z uwagi na to,
że posługują się one szybkim, prostoliniowym lotem. Określenie wpływu infrastruktury narciarskiej
oraz funkcjonowania wyciągów na śmiertelność ptaków jest na etapie niniejszej Prognozy trudne
do

oszacowania.

Dopiero

po

wykonaniu

inwestycji

oraz

przeprowadzeniu

monitoringu

porealizacyjnego możliwe będzie sprawdzenie jej wpływu na śmiertelność ptaków i podjęcie
ewentualnych działań naprawczych.
Na obszarze objętym planem dopuszczono realizację instalacji fotowoltaicznych o mocy
powyżej 100 mW. Analizując dostępne materiały odnoszące się do wpływu instalacji
fotowoltaicznych na ptaki stwierdzono, że może ono być związane z efektem odbijania promieni
słonecznych padających na panele słoneczne. Obecnie powierzchnie paneli pokrywane są
powłoką antyrefleksową, która zwiększa absorbcję promieniowania, co zapobiega efektowi odbicia
światła od powierzchni paneli. Zastosowanie takich paneli nie będzie wiązało się z negatywnym
oddziaływaniem na przelatujące ptaki.
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Zgodnie z danymi archiwalnymi udostępnionymi przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska w Katowicach na terenie inwestycji stwierdzono występowanie puszczyka uralskiego.
Dane z obserwacji zostały przekazane do powyższego organu przez Stowarzyszenie Górecki Klub
Przyrodniczy. W otrzymanych materiałach wskazano obserwacje puszczyka uralskiego w
południowej części Hali Jaworowej.
W celu potwierdzenia otrzymanych danych na etapie opracowania niniejszego dokumentu
autorzy prowadzili własne obserwacje ornitologiczne pod względem występowania puszczyka
uralskiego na terenie planowanego przedsięwzięcia. Przeprowadzono również kontrolę zadrzewień
pod względem gniazdowania tego gatunku. W trakcie prowadzonych prac zaobserwowano
obecność dwóch przelatujących dorosłych osobników. Nie stwierdzono jednak miejsc ich
gniazdowania w miejscach prowadzenia obserwacji oraz w granicach planowanej inwestycji.
Pomimo wielokrotnego szczegółowego poszukiwania miejsca lokalizacji gniazda w sezonie
2017/2018, które było prowadzone zarówno w okresie ulistnienia drzew, jak i w okresie jesiennym
po opadnięciu liści (co polepszyło widoczność w obrębie koron drzew), nie potwierdzono
faktycznego gniazdowania analizowanego gatunku na obszarze planowanej inwestycji.
Potencjalne miejsca występowania puszczyka mogą stanowić starodrzewa występujące na
zboczach góry Kotarz. Realizacja ustaleń miejscowego planu może doprowadzić do likwidacji
odpowiedniego siedliska do występowania omawianego gatunku w skutek wycinki drzew pod
planowaną infrastrukturę narciarską. Jednak wycinka starego fragmentu buczyny po zachodniej
stronie Hali Jaworowej będzie realizowana w bardzo niewielkim stopniu i obejmie ok. 5,5 ha lasów,
z czego starodrzew obejmuje tylko niewielką jego część.
Ocena oddziaływania ustaleń projektu planu na gatunki ptaków występujących na
przedmiotowym terenie
Wpływ inwestycji na ptaki będzie dotyczył zarówno etapu budowy jak i późniejszej
eksploatacji urządzeń i obiektów przewidzianych w projekcie planu. Na etapie budowy, jak i
eksploatacji budynków nastąpi utrata siedlisk lęgowych i dotyczyć będzie przede wszystkim
gatunków leśnych oraz łąkowych (na polanie Hali Jaworowej).
Poniżej przedstawiono gatunki ptaków, dla których powstanie kompleksu narciarskiego wraz
z jego infrastrukturą może mieć negatywny wpływ na ich populacje lęgowe. Dla tych ptaków
potencjalnie negatywny efekt na lokalną populację lęgową spowodowany będzie trzema
problemami:
−

zagrożenia dla ptaków poprzez etap samej budowy infrastruktury narciarskiej, wpływ
bezpośredni;

−

poprzez fizyczną utratę siedlisk lęgowych oraz żerowisk, wpływ bezpośredni,

−

poprzez przewidywany spadek zagęszczenia populacji lęgowej w promieniu około 500 m
wokół infrastruktury narciarskiej, długofalowy wpływ pośredni.
W wyniku realizacji ustaleń projektu planu na badanym obszarze może dojść do

szczątkowego zaniku populacji gatunków ptaków (takich jak na przykład puszczyk uralski,
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sóweczka, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, siwerniak) poprzez utratę środowiska
lęgowego bądź też utratę spokoju dla swojego procesu rozmnażania.
Na skutek cięć buczyn (głównie na zachód od Hali Jaworowej) ulegnie zmniejszeniu
populacja muchołówki białoszyjej i małej, dzięcioła czarnego, siniaka i innych ptaków chronionych
związanych ze środowiskiem leśnym na tym terenie.
Zmiany w środowisku, towarzyszące powstawaniu ośrodków narciarskich, są zwykle
znaczne i oddziałują na przyrodę wielotorowo. Towarzyszą temu synantropizacja obszaru, zmiany
w krajobrazie w wyniku fragmentacji środowisk, powstawanie barier, wycinanie krzewów oraz
drzew, erozja gleby i zanik muraw, wzrost drapieżnictwa i pasożytnictwa, zahamowanie naturalnej
sukcesji, zmniejszenie areału lęgowego wielu gatunków, zmniejszenie bogactwa i różnorodności
gatunkowej, intensyfikacja penetracji ludzkiej, hałas itp. (Okrasiński i inni, 2016).
Realizacja ustaleń planu może wiązać się z obniżeniem liczebności ptaków chronionych
związanych ze środowiskiem leśnym. Jest to związane z efektem brzeżnym, ptaki leśne unikają
przeważnie otwartych terenów i na obrzeżach pozostawionych kompleksów leśnych ich
zagęszczenia będą mniejsze. Powyższe oddziaływanie może dotyczyć na przykład muchołówki
białoszyjej i małej oraz dzięcioła czarnego i siniaka.
Planowana infrastruktura narciarska może wiązać się ze wzrostem śmiertelności ptaków na
skutek kolizji z linami. Dotyczyć będzie to generalnie ptaków, które latają szybkim prostolinijnym
lotem, głównie więc słonki, która może występować na tym terenie.
Oprócz powyższych oddziaływań, ważnym elementem wiążącym się z presją na ptaki jest
sam człowiek, który postrzegany jest przez ptaki jako drapieżnik. Bliskość turystów oraz hałas
przez nich emitowany mogą spowodować wycofanie gatunków ptaków na tereny położone z dala
od inwestycji. Chodzi głównie o płoszenie ptaków i stres związany z bliskością człowieka.
Przewiduję się, że niektóre gatunki wycofają się z bezpośredniego sąsiedztwa oddziaływania
inwestycji. Należy jednak podkreślić, że przedmiotowy teren stanowi jedynie niewielki fragment
obszaru o znacznie większym zasięgu, charakteryzujący się tożsamymi warunkami siedliskowymi,
więc można przyjąć, że ptaki płoszone z terenu inwestycji będą mogły swobodnie funkcjonować na
terenach sąsiednich. W rejonie omawianego terenu występują zwarte kompleksy leśne oraz
Obszar Natura 2000, które mogą zapewnić odpowiednie schronienie dla ptaków oraz zapewnić im
właściwe warunki do życia i rozwoju.
Oddziaływanie na ssaki
Podobnie jak w przypadku ptaków, oddziaływanie na ssaki może wiązać się z:
−

utratą i zniszczeniem potencjalnych miejsc bytowania,

−

płoszeniem,

−

ograniczeniem migracji.
W efekcie prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacji Centrum Aktywnego Wypoczynku

zniszczeniu ulegną fragmenty kompleksu leśnego oraz na stałe zostanie zajęta pewna część
terenu planowana pod zainwestowanie. Efektem tego działania będzie zmniejszenie powierzchni
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dostępnej dla swobodnego życia ssaków. Przekształcenie analizowanego terenu może wiązać się
z utratą terenów, które potencjalnie nadają się jako tereny do życia dla ssaków leśnych.
Oprócz zajętości terenów, skutkiem realizacji planowanej inwestycji może być płoszenie
zwierząt w trakcie prac budowlanych oraz w czasie jej użytkowania. Hałas emitowany przez
pracowników oraz ludzi korzystających z wyciągów, tras zjazdowych oraz bazy noclegoworekreacyjnej będzie elementem stresującym dla ssaków przebywających w okolicach inwestycji.
Część ssaków będzie w stanie zaadaptować się do nowych warunków, a część z nich będzie
mogła osiedlić się w ekosystemach leśnych i łąkowych sąsiadujących bezpośrednio z terenem
inwestycji oraz zapewniających podobne warunki do życia i rozwoju, co obszary przez nie
opuszczone. Przedmiotowy obszar sąsiaduje również z obszarami Natura 2000, które obok
kompleksów leśnych również mogą być wykorzystane jako schronienia dla ssaków.
W związku z tym, że z dostępnej literatury wynika, że na obszarze opracowania mogą
występować pojedyncze osobniki takich gatunków ssaków jak wilk czy ryś, w celu zapewnienia im
odpowiednich areałów do wędrówki, na etapie Studium sporządzanego dla Gminy Brenna
zrezygnowano z wariantu mającego na celu połączeniu planowanej inwestycji Centrum Aktywnego
Wypoczynku z infrastrukturą narciarską zlokalizowaną w sąsiedniej Gminie Szczyrk.

Oddziaływanie na owady oraz płazy
Oddziaływanie na bezkręgowce będzie związane przede wszystkim z etapem budowy oraz
pracami przygotowującymi teren pod planowaną inwestycję. W trakcie tych prac małe osobniki
mogą ulec rozjeżdżeniu przez ciężkie maszyny lub rozdeptaniu przez pracowników. Część z nich
może również utknąć w wykopach wykonanych pod podpory tras kolejek oraz wyciągów. W
związku z tym, że na obszarze opracowania występują płazy, które w Polskim prawie należą do
zwierząt chronionych, zaleca się, aby prace budowlane prowadzone były pod nadzorem
przyrodniczym, w którego składzie będzie herpetolog, który określi działania minimalizujące oraz
chroniące płazy przed ewentualnym utknięciem w wykopach lub przed śmiercią. Najczęściej
stosowaną metodą są tzw. płotki ochronne uniemożliwiające przedostanie się płazów na teren
budowy. Płotki takie powinny być wykonane z agrotkaniny i pochylone pod kątem kilkudziesięciu
stopni, w kierunku występowania płazów, aby uniemożliwić im przedostanie się na teren prac.
Dodatkowo w trakcie prac zaleca się również inspekcje wykonanych dołów pod słupy w celu
upewnienia się, że żaden osobnik w nich nie utknął np. w nocy. Jeżeli powyższe warunki będą
spełnione nie należy spodziewać się negatywnego oddziaływania na świat płazów i owadów.

Zbiorniki wodne
Na etapie budowy zbiorników wodnych głównym czynnikiem oddziaływującym na ptaki, ssaki
oraz owady będzie hałas. Podobnie jak w przypadku pozostałych ustaleń projektu planu, hałas
emitowany podczas prac będzie czynnikiem płoszącym zwierzęta przebywające na omawianym
terenie.
W miejscu lokalizacji zbiornika wodnego na Hołcynie, potoku Brennicy oraz potoku
Bukowym, oddziaływaniu hałasu poddane będą przede wszystkim występujące tutaj gatunki
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ptaków związane z ekosystemami wodno-leśnymi takie jak: sójka, sosnówka, bogatka, zniczek,
szczygieł, czyżyk, zięba, mazurek, pełzacz, pliszka górska, kopciuszek itp. Są to gatunki żyjące w
pobliżu istniejących cieków. Budowa zbiornika wodnego na Hali Jaworowej może wiązać się z
negatywnym oddziaływaniem na ptaki związane z ekosystemami leśnymi oraz terenami otwartymi,
mianowicie: paszkota, sójkę, pierwiosnka, siniaka, pokrzywnicę, kosa, ziębę, krogulca, bogatkę,
skowronka, świergotka, łąkowego, jera. Natomiast realizacja zbiornika na zboczach Kotarza może
wiązać się z płoszeniem gatunków leśnych takich jak: piecuszek, pierwiosnek, kukułka, zięba,
wilga, krzyżodziób świerkowy, bogatka czy kos.
Obszary prowadzonych

prac

przy zbiornikach wodnych stanowić

będą

niewielką

powierzchnię ekosystemów leśnych czy też terenów otwartych stanowiących miejsca bytowania
omawianych gatunków ptaków. W związku z tym, że tereny sąsiadujące z obszarami prac
charakteryzują się podobnymi warunkami siedliskowymi, co tereny dotychczas zajmowane przez
ptaki, będą one stanowić dla nich zastępcze miejsca bytowania. Z uwagi na powyższe, na okres
prowadzenia prac ptaki zasiedlające obszary opracowania będą mogły przenieść się na
sąsiadujące siedliska zastępcze zlokalizowane w sąsiedztwie bez ryzyka utraty bazy pokarmowej i
schronienia. Należy również dodać, że emisja hałasu będzie miała charakter krótkotrwały,
punktowy i zniknie całkowicie po zakończeniu prac.
Podczas eksploatacji zbiorników wodnych, zwierzęta będą mogły ponownie wkroczyć na
tereny położone w pobliżu zbiornika. Budowa zbiornika będzie miała również wpływ na środowisko
zwierząt żyjących w ciekach, na których planuje się ich budowę czy rozbudowę (Brennica,
Hołcyna). Z dostępnych materiałów oraz opracowań wynika, że omawianych ciekach i w ich
bezpośrednim sąsiedztwie żyją jedynie pstrąg potokowy, głowacz oraz jaszczurka zwinka czy
zaskrońce. Rzeki są naturalnymi korytami migracyjnymi dla zwierząt oraz ryb zapewniającymi
wymianę genów. W przypadku głowacza, który nie jest gatunkiem daleko migrującym, planowana
inwestycja może zagrozić jedynie osobnikom, które zasiedlają miejsca planowanych zbiorników.
Natomiast w przypadku pstrąga, który do miejsc rozrodu pokonuje do kilku kilometrów, prace
budowlane oraz wszelkie powstałe obiekty hydrotechniczne mogą utrudnić jego migrację na
tarliska. Dlatego też istotne jest, zaopatrzone one były w przepławki umożliwiające migrację ryb
oraz bezkręgowców. Innym elementem mogącym mieć wpływ na gatunki ryb z rodzaju Salmo trutta
jest możliwe zamulenie rzeki w trakcie prac. Powstałe zamulenie może powodować zmiany
chemizmu wody oraz jej temperatury, na które wrażliwe są powyższe gatunki ryb. W związku z
tym, że prace przy budowie zbiorników wodnych są krótkotrwałe, więc nie przewiduje się, aby
powstały znaczące utrudnienia dla ryb żyjących w ciekach Brennicy, Hołcyny czy też Potoku
Bukowym. Po zakończeniu prac ryby będą miały dogodne warunki do życia w obrębie zbiorników,
a w przypadku zastosowania działań minimalizujących takich jak przepławki czy też tzw. kanały
obiegowe będzie możliwa migracja gatunków takich jak pstrąg na tarliska.
W celu ograniczenia negatywnego wpływu budowy zbiorników wodnych na występujące tutaj
ryby oraz płazy zaleca się również prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym (ichtiologa oraz
herpetologa) oraz dostosowanie okresu prowadzenia prac do okresów tarła ryb lub rozrodu płazów.
Warto również nadmienić, iż ingerencja w środowisko życia ryb łososiowatych poprzez realizację
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inwestycji wymaga konieczności działań naturalizujących, a niekiedy również kompensacji. Metody
te polegają przede wszystkim na tworzeniu sztucznych i ulepszaniu istniejących tarlisk. Ze względu
na szybki nurt i stosunkowo wysoki spadek w przedmiotowym przypadku powyższe metody mogą
być nie skuteczne więc zaleca się zastosowanie innych działań minimalizujących jak np.
utworzenie przepławki lub kanału obiegowego w celu zapewnienia możliwości migracji organizmów
wodnych.
W przypadku stwierdzenie nie efektywności przepławek (brak migracji) należy je poprawić w
taki sposób aby ich użytkowanie przez organizmy wodne było możliwe.
Na etapie eksploatacji zbiorników wodnych nie przewiduje się negatywnego oddziaływania
na świat płazów oraz ryb. Przewiduje się natomiast pozytywny wpływ w postaci zwiększenia
areałów życiowy dla płazów oraz ryb. Środowiska wodne oferują lepsze warunki pokarmowe oraz
zabezpieczenie przed drapieżnikami w związku z tym przewiduje się również zagęszczenie składu
gatunkowego, co można ocenić jako zjawisko pozytywne. W dłuższej perspektywie czasu może
przyczynić się wzrostu ilościowego i jakościowego lęgowej awifauny omawianego obszaru.
Analizując powyższe zapisy w ramach działań minimalizujących mogących ograniczać
negatywny wpływ na środowisko ustaleń projektu planu zaleca się:
−

prowadzenie prac budowlanych pod nadzorem przyrodniczym, do którego należeć powinno:
▪

organizacja zabezpieczenia środowiska życia zwierząt poprzez konstrukcję ogrodzeń
ochronnych

i nadzór

nad

właściwym

zabezpieczeniem

placu

budowy

przed

możliwością wejścia zwierząt na plac budowy,
▪

oznaczenie w terenie stanowisk chronionych gatunków roślin, celem zabezpieczenia
ich przed zniszczeniem podczas prac lub wyznaczenie miejsca ich przeniesienia,

▪

podejmowanie decyzji w sprawie stanowisk roślin i zwierząt wobec, których istnieje
możliwość uzyskania odstępstwa od zakazów o którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2018, poz. 142);

−

prowadzenie wycinki poza okresem lęgowym ptaków oraz prowadzenie prac przy
zbiornikach wodnych poza okresem tarła ryb i okresem rozrodu płazów. W przypadku
konieczności wykonania powyższych prac w ramach omawianych okresów rozrodczych,
prace powinny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym (ornitologa, ichtiologa,
herpetologa),

−

utworzeniem przepławki lub kanału obiegowego w celu zapewnienia możliwości migracji
organizmów wodnych,

−

ograniczenie terenu wycinki drzew do niezbędnego minimum,

−

ochronę koron drzew przed uszkodzeniem mechanicznym przez pracujące maszyny oraz
dowożące materiały. Korona drzew powinna być przycięta wg zasad obowiązujących w
chirurgii drzew,

−

osłonięcie korzeni drzew przed rozerwaniem i uszkodzeniem,

−

wykonanie płotków ograniczających wtargnięcie płazów na place budów w miejscach
wskazanych przez nadzór przyrodniczy,
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−

montowanie budek lęgowych poza obszarem inwestycji,

−

prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów w ramach kompensacji przyrodniczej wycinek
leśnych. Miejsca oraz gatunki nasadzeń powinny być wskazane przez specjalistów.

Klimat akustyczny
Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, które są
wywołane hałasem pochodzącym ze źródeł znajdujących się w środowisku, określanych za
pomocą odpowiednich wskaźników akustycznych w funkcji częstotliwości, czasu i przestrzeni. Na
klimat akustyczny środowiska wpływa przede wszystkim hałas komunikacyjny, przemysłowy i
komunalny.
Z uwagi na to, że nadmierny hałas uznawany jest nie tylko za element zanieczyszczający
środowisko, ale również szkodliwy dla ludzi, w Polsce zostały określone jego dopuszczalne normy.
Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 czerwca 2007 roku w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 112). Określone
progi poziomu hałasu są różne w zależności od przeznaczenia terenu, i tak najbardziej restrykcyjne
normy przyjęto dla obiektów mieszkaniowych, szpitali oraz ośrodków uzdrowiskowych.
Klimat akustyczny znaczącej części opracowania można uznać za bardzo korzystny z uwagi
na brak obiektów emitujących hałas przekraczający dopuszczalne normy. Za potencjalne źródła
hałasu na analizowanym terenie można uznać:
−

istniejące zagospodarowanie w tym obiekty mieszkaniowe i usługowe w północnej części
terenu,

−

drogę powiatową nr 2602S prowadzącą ze Skoczowa do Brennej.
Hałas emitowany przez ludzi w istniejącej zabudowie jest wynikiem głównie prowadzonych

prac gospodarczych w obrębie własnych posesji więc ma on głównie charakter punktowy,
chwilowy, krótkotrwały i nie przekracza dopuszczalnych norm. Wpisuje się on raczej w aktualne tło
akustyczne analizowanego terenu i nie wiąże się ze znaczną uciążliwością oraz nie wpływa
niekorzystnie na klimat akustyczny.
Z kolei droga powiatowa stanowi źródło hałasu komunikacyjnego emitowanego przez
wszelkie pojazdy po niej się poruszające. Wielkość emitowanego hałasu jest ściśle związana z
natężeniem ruchu, rodzajem pojazdów oraz silników je napędzających. Dotychczas na terenie
Brennej nie były prowadzone badania monitoringowe w zakresie hałasu, nie mniej jednak nie
przewiduje się, aby przedmiotowa droga stanowiła źródło hałasu przekraczające dopuszczalne
normy.
Zabudowa letniskowa i rezydencjonalna
Realizacja nowej zabudowy będzie wiązała się z emisją hałasu, którego źródłem będą silniki
pojazdów oraz maszyn budowlanych, ludzie wykonujące prace oraz same prace budowlane.
Emitowany hałas będzie miał charakter punktowy, zlokalizowany głównie w rejonie prowadzonych
prac. W związku z tym, że większość prac budowlanych będzie wykonywana głównie w porze
dziennej, kiedy dopuszczalne normy hałasu są wyższe, emitowany hałas będzie wpisywał się w
aktualne tło akustyczne, w które wpisuje się wiele istniejących emitorów hałasu takich jak prace
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gospodarcze czy też hałas komunikacyjny, więc nie przewiduje się, aby emitowany hałas
budowlany był uciążliwy dla ludzi.
Na etapie funkcjonowania powyższych obiektów nie prognozuje się emisji hałasu
przekraczającej dopuszczalne normy ponieważ nie przewiduje się tutaj żadnych uciążliwych
przedsięwzięć. Dodatkowo obowiązek dotrzymania dopuszczalnych standardów środowiska
wynika z obowiązującego prawa, mianowicie art.144 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska w
odniesieniu do ewentualnego oddziaływania na środowisko i tereny sąsiednie nakazuje, że
eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisje hałasu
oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
Obiekty usług turystyki, mieszkaniowo-usługowe oraz tereny sportu i rekreacji w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku
Etap realizacji obiektów budowlanych czy też infrastruktury będzie wiązało się z podobnym
oddziaływaniem na klimat akustyczny, co powstanie pozostałej zabudowy przewidzianej w
projekcie planu. Jedyna różnicą będzie polegała na tym, że w przypadku budowy stacji dolnych i
górnych oraz podpór trasy kolei będzie wykorzystany specjalistyczny oraz większy sprzęt (dźwigi,
koparki, podnośniki), których moc akustyczna może być wyższa niż w przypadku pojazdów
wykorzystanych w trakcie prac przy nowej zabudowie.
Oprócz powyższego sprzętu, w przypadku miejsc trudno dostępnych lub w przypadku gdy,
analiza ekonomiczno-środowiskowa wykazałyby, że lepszym i szybszym rozwiązaniem przy
montażu podpór kolei linowej byłoby wykorzystanie transportu lotniczego, Inwestor nie wyklucza
wykorzystania śmigłowca. Wiele przypadków w Polsce (w tym również inwestycji powstałej w
sąsiedniej Gminie Szczyrk) pokazuje, że zastosowanie powyższego sposobu jest znacznie
szybsze, tańsze oraz nie wymaga dużej zajętości terenu. W sytuacji zastosowania śmigłowca
hałas emitowany przez jego wirniki będzie bardziej intensywniejszy niż w przypadku pozostałych
pojazdów budowlanych. Natomiast za wyborem takiego rozwiązania przemawia fakt, że powyższy
sposób znacznie skraca pracę potrzebną do montażu podpór oraz wymaga mniejszej zajętości
terenu niż w przypadku wykorzystania maszyn lądowych. Dodatkowo należy również dodać, że
prace montażowe prowadzone będą jedynie w porze dziennej oraz w terenie osłoniętym lasem, z
dala od istniejących budynków mieszkalnych, więc ewentualny hałas emitowany przez śmigłowiec
będzie rozpraszany i tłumiony.
Na etapie funkcjonowania Centrum Aktywnego Wypoczynku głównymi emitorami hałasu
będą ludzie oraz ich środki transportu. Natomiast infrastruktura narciarska (koleje oraz wyciągi) nie
będzie wiązał się emisją hałasu. Nie przewiduje się jednak, aby hałas przez nich emitowany wiązał
się z przekroczeniem dopuszczalnych norm. Natomiast infrastruktura narciarska (koleje oraz
wyciągi) nie będzie wiązał się emisją hałasu.

Zbiorniki wodne
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Etap realizacji zbiorników wodnych będzie wiązał się z podobnym oddziaływaniem na klimat
akustyczny, co powstanie pozostałych obiektów przewidzianych w projekcie planu. W ich
przypadku również głównego oddziaływania na klimat akustyczny należy spodziewać się na etapie
prac budowlanych. Źródłem hałasu będą silniki pojazdów oraz maszyn budowlanych, ludzie
wykonujące prace oraz same prace budowlane. Hałas będzie również miał charakter punktowy
oraz krótkotrwały i całkowicie ustanie po zakończeniu prac. Planowane zbiorniki wodne
zlokalizowane będą w terenach osłoniętych roślinnością oraz z dala od istniejącej zabudowy, więc
nie przewiduje się, aby prowadzone prace wiązały się ze znaczącym wpływem na aktualny klimat
akustyczny. Natomiast eksploatacja zbiorników wodnych nie będzie wiązała się z emisją hałasu.
W związku z tym, że wyżej omawiane prace budowlane mogą wiązać się z przekroczeniem
dopuszczalnych norm hałasu zaleca się zastosowanie poniższych działań mogących ograniczyć
wielkość emitowanego hałasu:
−

eliminacja lub minimalizacja najbardziej uciążliwych akustycznie procesów i prac,

−

stosowanie pojazdów oraz maszyn o niskich mocach akustycznych,

−

prowadzenie monitoringu poziomu hałasu podczas prac itp.

Emitowanie pól elektromagnetycznych
Kolejnym

elementem

wpływającym

na

jakość

środowiska

jest

promieniowanie

elektromagnetyczne. Jest ono zjawiskiem powszechnie występującym w środowisku. Powyższe
zjawisko może mieć właściwości jonizujące lub niejonizujące i pochodzić ze źródeł naturalnych
(procesy i zjawiska występujące w kosmosie) oraz sztucznych (wszelkie urządzenia elektryczne).
Ustawa Prawo ochrony środowiska podaje, że pola elektromagnetyczne to pola elektryczne,
magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 do 300GHz (promieniowanie
niejonizujące). Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego są wprowadzone przez
człowieka sztuczne emitory, takie jak napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje telewizyjne i
radiowe, stacje telefonii komórkowej, stacje transformatorowe oraz sprzęt gospodarstwa
domowego. Z związku z tym, że obserwuje się gwałtowny rozwój usług telekomunikacji,
promieniowanie niejonizujące jest uważane obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń
środowiska, które wpływa niekorzystnie nie tylko na warunki bytowe człowieka, ale również na
przebieg procesów życiowych. Jest ono na tyle niebezpieczne, że jego wpływ na organizm
człowieka oraz na świat roślin nie jest w 100% rozpoznany.
W 2015 roku na terenie Brennej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Katowicach przeprowadził pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych. Podstawę
do powyższych pomiarów stanowiło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007
r.

w

sprawie

zakresu

i

sposobu

prowadzenia

okresowych

badań

poziomów

pól

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, Poz. 1645). Celem badań było określenie
poziomów pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 100 kHz – 3 GHz (składowej
elektrycznej E) w środowisku, w miejscach dostępnych dla ludności. Monitoring został
przeprowadzony przy ul. Góreckiej w granicach administracyjnych Gminy Brenna. Sonda
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pomiarowa została umieszczona na wysokości 2 m n.p.t. Z przeprowadzonych badań wynika, że
natężenie pola elektrycznego wynosiło średnio 0,17 V/m, co stanowi zaledwie 2,4% dopuszczalnej
wartości wynoszącej 7V/m, więc dopuszczalne normy nie zostały przekroczone.
Podczas budowy wszelkiego typu zabudowy, infrastruktury narciarskiej oraz zbiorników
wodnych wykorzystany będzie szereg pojazdów oraz maszyn, których silniki mogą być emitorami
promieniowania. Dodatkowo stosowane będą różnego typu urządzenia elektryczne, które również
są potencjalnymi emitorami szkodliwego promieniowania. Należy jednak dodać, że zasilane one
będą z przenośnych agregatów prądotwórczych lub z dostępnych sieci i będą pracowały na niskim
napięciu zasilania tzn. 220 V lub 400 V, podobnie jak maszyny użytku domowego, więc emisja pola
elektromagnetycznego nie będzie powodować zagrożenia.
Funkcjonowanie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usług turystyki, obiektów infrastruktury
narciarskiej może wiązać się z emisją promieniowania elektromagnetycznego. W przypadku
zabudowy jego źródłem będą przede wszystkim wszelkie urządzenia elektroniczne oraz media
takie jak oświetlenie, telefonia czy internet, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania w
nowych obiektach, a stanowią potencjalne źródła szkodliwego promieniowania. Im więcej urządzeń
elektrycznych wykorzystywanych będzie w nowych obiektach tym będzie większa ilość
emitowanego promieniowania, stąd można stwierdzić, że będzie ona silnie uzależniona od stopy
życiowej mieszkańców.
Występowanie innych źródeł PEM będzie natomiast związane z funkcjonowaniem
infrastruktury narciarskiej (kolei i wyciągów) oraz tras zjazdowych. Oprócz niezbędnych mediów
oraz niewielkich urządzeń elektrycznych, stacje górne i dolne zaopatrzone będą w silniki
napędzane energią elektryczną, które mogą stanowić potencjalne źródło promieniowania.
Dodatkowo wzdłuż tras narciarskich zostanie zamontowane oświetlenie, które jest niezbędne do
zapewnienia odpowiednich warunków widoczności i bezpieczeństwa użytkowników. Powyższe
oświetlenie może również stanowić potencjalne źródło promieniowania elektromagnetycznego.
Z ustaleń projektu planu wynika również, że dopuszcza się na terenie objętym planem
lokalizowanie paneli fotowoltaicznych, które mają zaopatrzyć w energie elektryczną, niektóre
obiekty zrealizowane w ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku. Powyższe instalacje
fotowoltaiczne mogą stanowić źródło promieniowania elektromagnetycznego. W związku z tym, że
projekt planu dopuszcza jedynie lokalizację instalacji fotowoltaicznych, a ich realizacja jest obecnie
tylko w fazie planów, na etapie niniejszego dokumentu nie jest możliwe dokładne określenie
wielkości promieniowania instalacji fotowoltaicznej ponieważ nie są aktualnie znane dotyczące
wielkości planowanej instalacji, ilości paneli słonecznych oraz infrastruktury, która zapewni jej
właściwe funkcjonowanie. Jednak opierając się na dostępnej literaturze można stwierdzić, że
natężenie pola magnetycznego emitowanego przez moduły fotowoltaiczne stanowią zaledwie
ułamek promieniowania magnetycznego ziemi oraz nie przekraczają dopuszczalnych norm
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów elektromagnetycznych w środowisku
(Dz. U. Nr 221, poz. 1645). W związku z czym można stwierdzić, że pole magnetyczne emitowane
przez panele słoneczne nie będzie wiązało się z negatywnym oddziaływaniem na ludzi oraz
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przyrodę. Często dodatkowymi elementami instalacji fotowoltaicznych są falowniki lub stacje
transformatorowe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dna 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1422) minimalna odległość stacji transformatorowych od pomieszczeń przeznaczonych
na stały pobyt ludzi wynosi 2,8 m. Przy zachowaniu powyższej odległości można stwierdzić, że
funkcjonowanie paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą nie będzie stanowić
zagrożenia dla ludzi.
Należy jednak dodać, że skoro obecnie na terenie Brennej, na którym funkcjonuje wiele
innych emitorów promieniowania nie zostały przekroczone dopuszczalne normy (badania WIOŚ
wykazały, że natężenie pola elektrycznego wynosiło średnio 0,17 V/m, co stanowi zaledwie 2,4%
dopuszczalnej wartości) to planowane zagospodarowanie nie przyczyni się również do ich
przekroczenia.
Ryzyko powstawania poważnych awarii
Ustalenia projektu planu przewidują na analizowanym terenie rozwój zabudowy letniskowej i
rezydencjonalnej oraz realizację inwestycji tzw. Centrum Aktywnego Wypoczynku w ramach,
którego

przewiduje

się

powstanie

między

innymi

obiektów

mieszkaniowo-usługowych,

turystycznych i rekreacyjnych, nowoczesnej infrastruktury narciarskiej oraz tras rowerowych i
pieszych. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii w odniesieniu do obiektów letniskowych i
rezydencjonalnych, mieszkaniowo-usługowych można uznać za niewielkie. W przypadku, gdy
powyższe obiekty zostaną zbudowane z należytą starannością przy uwzględnieniu obowiązujących
przepisów budowlanych nie będą wiązały się ryzykiem powstania poważnych awarii.
Natomiast infrastruktura narciarska może wiązać się z ryzykiem awarii. Mogą one polegać
na:
▪

wysunięciu się liny, na której zawieszone są wagony kolei z prowadnicy,

▪

rozpadzie konstrukcji podpór tras kolei w wyniku silnego wiatru.
Powyższe awarie stanowią jednak sytuacje występujące bardzo sporadycznie. Obecnie

infrastruktura narciarska opiera się na zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań techniki,
które zapewniają długotrwałą, bezawaryjną pracę. Podpory tras kolei wykonane są z trwałych,
bardzo wytrzymałych, antykorozyjnych materiałów, których konstrukcje są tak zaprojektowane, aby
wykluczyć wszelkie ryzyko ich rozpadu i zawalenia. Gondole, kanapy oraz krzesełka zawieszone
są na wytrzymałych linach, których zerwanie jest niemożliwe nawet w sytuacji silnego wiatru.
Dodatkowo w przypadku nie korzystnych warunków atmosferycznych, wyciągi narciarskie oraz
koleje ze względów bezpieczeństwa nie są dopuszczane do użytku.
Podsumowując można stwierdzić, że jeżeli infrastruktura narciarska przewidziana w
projekcie planu zostanie wykonana z najwyższą starannością, przy zastosowaniu nowoczesnych
technologii i materiałów oraz będą wykonywane jej regularne przeglądy stanu technicznego, nie
przewiduje się, aby wiązała się ona z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii. Jako czynnik, który
również może niwelować występowanie potencjalnych awarii, jest bezwzględne przestrzeganie
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przez turystów wszelkich regulaminów oraz instrukcji użytkowania obiektów i infrastruktury
narciarskiej.

9.2. Wpływ na ludzi
Realizacja ustaleń projektu planu może wiązać się z oddziaływaniem na ludzi. Będzie ono
związane z hałasem emitowanym podczas prac budowlanych przy nowej zabudowie czy
infrastruktury narciarskiej. Powyższy hałas będzie skupiał się przede wszystkim w rejonie
prowadzonych prac i będzie występował głównie w dzień, kiedy okoliczny mieszkańcy przebywają
poza domem lub wykonują prace gospodarcze na terenach swoich posesji. Można zakładać więc,
że emitowany podczas prac hałas będzie wpisywał się w tło akustyczne obecnie panujące na
obszarze opracowania i nie będzie wpływał na pogorszenie warunków mieszkaniowych.
Z kolei prace przy budowie infrastruktury narciarskiej będą wymagały użycia ciężkiego
sprzętu, którego moc akustyczna może być znacznie wyższa niż pojazdów wykorzystanych w
trakcie prac przy obiektach mieszkaniowych czy też turystycznych. Jednak również w tym
przypadku nie zakłada się przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w terenach chronionych
akustycznie ponieważ powyższe prace będą prowadzone od nich w znacznym oddaleniu oraz w
terenach otoczonych lasem, które stanowią barierę ograniczającą rozpraszanie hałasu na dalekie
odległości.
Realizacja oraz funkcjonowanie dyspozycji przestrzennych w projekcie planu natomiast
może wpłynąć pozytywnie na zdrowie, ale również na warunki życiowe mieszkańców Brennej.
Głównym celem Centrum Aktywnego Wypoczynku, jak sam nazwa wskazuje jest
propagowanie zdrowego trybu życia zgodnego z naturą oraz zachęcenie do aktywności fizycznej
na świeżym powietrzu. Udostępnienie wyciągów narciarskich, ścieżek rowerowych, pieszych i
edukacyjnych oraz pozostałej bazy rekreacyjno-turystycznej (basenów, spa itp.) wpłynie na
poprawę samopoczucia, umożliwi relaks oraz wypoczynek przy jednoczesnej poprawie kondycji
fizycznej. Oprócz bezpośredniego, korzystnego wpływu na zdrowie ludzi, realizacja Centrum
Aktywnego Wypoczynku wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych ludzi zamieszkujących
Brenną oraz pozostałe miejscowości w Gminie. Funkcjonowanie dużego ośrodka jakim jest
niewątpliwie CAW zapewni ogromną liczbą miejsc pracy, co może zachęcić osoby pracujące za
granicą do powrotu do Brennej. Oprócz korzyści finansowych mieszkańców wynikających z
powstania nowych miejsc pracy, funkcjonowanie CAW również wpłynie na zwiększenie
zainteresowania oraz atrakcyjności turystycznej Brennej, co z kolei da efekt w postaci większej
liczby turystów oraz większego popytu na miejsca noclegowe czy też na produktu regionalne.
Sama Gmina również odniesie korzyści finansowe w postaci większych dochodów z tytułu
podatków.
Analizując powyższe, pomimo niewielkiego oddziaływania związanego z hałasem na etapie
realizacji inwestycji przewidzianych w projekcie planu, funkcjonowanie obiektów będzie miało
korzystny wpływ zarówno na warunki zdrowotne jak i ekonomiczne mieszkańców Brennej.
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9.3. Wpływ realizacji projektu planu na obszary chronione w tym Natura 2000
Znacząca część obszaru opracowania zlokalizowana jest w obrębie Parku Krajobrazowego
Beskidu Śląskiego oraz jego otuliny. Natomiast północno-wschodni, niewielki fragment terenu
położony jest w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony „Beskid Śląski” PLH240005.
Oddziaływanie ustaleń projektu planu na obszar Natura 2000 „Beskid Śląski” PLH240005 nie
będzie występowało. W projekcie planu w ramach powyższej formy ochrony przyrody nie
wprowadzono żadnego nowego zagospodarowania, a jedynie utrzymano stan istniejący, więc nie
zakłada się negatywnego oddziaływania na cele ochrony powyższego obszaru oraz na jego
integralność. Projektowane nowe zagospodarowanie w projekcie planu wyznaczono poza w/w
formą ochrony.
Ustalenia

projektu

miejscowego

planu

nie

wprowadzają

na

analizowany

teren

zagospodarowania, które mogłoby zagrozić istnieniu parku. Zgodnie z §1 ust. 2 Rozporządzenia
Wojewody Bielskiego nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. „Park jest obszarem chronionym ze
względu na szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Beskidu Śląskiego, a
celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w
warunkach racjonalnego gospodarowania, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego”. Biorąc
pod uwagę powyższe oraz analizując inwestycje planowane w ramach projektu planu można
stwierdzić, że będą one służyć przyjętym celom określonym w cytowanym wyżej paragrafie.
Planowane obiekty usług turystyki, mieszkaniowo-usługowe oraz sportu i rekreacji w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku będę realizować postulaty popularyzacji oraz upowszechniania
wartości krajobrazowych, kulturowych czy też przyrodniczych Beskidu Śląskiego. Planowane
Centrum Aktywnego Wypoczynku nie tylko ma na celu udostępnienie turystom nowoczesnej
infrastruktury

służącej

poprawie

aktywności

fizycznej,

ale

również

przywrócenie

oraz

rozpowszechnienie tradycji jakim był niegdyś wypas zwierząt, uprawa ziół i innych regionalnych
produktów, podnoszenie świadomości i wiedzy poprzez edukację ekologiczną. Ustalenia projektu
planu mają na celu bowiem popularyzację wartości przyrodniczych Parku Krajobrazowego poprzez
realizację ścieżek edukacyjnych, Centrum Edukacji Ekologocznej i Etnograficzej, gdzie turyści
będą mogli poznać lokalne gatunki fauny i flory. Ustalenia projektu planu maja na celu również
popularyzację wartości przyrodniczych Parku Krajobrazowego poprzez realizację ścieżek
edukacyjnych, gdzie turyści będą mogli poznać lokalne gatunki fauny i flory.
Należy również podkreślić, że w §4 Rozporządzenia nr 10/98 napisano, że „szczegółowy
przebieg granic Parku i Otuliny oraz zagospodarowania i wykorzystania Parku określi plan
ochrony:” Na dzień sporządzenia projektu planu oraz niniejszego dokumentu plan ochrony parku
nie został sporządzony więc nie ma możliwości określenia zasad jego zagospodarowania oraz
potencjalnych zagrożeń.
Podsumowując nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na powyższe
obszary chronione.

9.4. Wpływ realizacji projektu planu na krajobraz i środowisko kulturowe
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Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie wiązała się oddziaływaniem na obiekty objęte
ochroną w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na
analizowanym terenie oraz w jego sąsiedztwie nie występują żadne obiekty ujęte w Gminnej
ewidencji zabytków, rejestrze zabytków oraz stanowiska archeologiczne. Natomiast przewiduje się
zmiany w krajobrazie. Jedna z nich będzie wiązała się z planowaną wycinką drzew pod tereny
sportu i rekreacji, zabudowę mieszkaniową czy zbiorniki wodne. W terenach gdzie obecnie
występowały kompleksy leśne, pojawią się nowoczesne obiekty służące turystyce i rekreacji. Nie
mniej jednak biorąc pod uwagę funkcję jaką pełni miejscowość Brenna, a jest nią turystyka należy
uznać, że powyższe zmiany są niezbędne dla utrzymania omawianej funkcji oraz wzrostu
konkurencyjności turystycznej miejscowości. Należy również dodać, że powierzchnia omawianej
wycinki drzew rozpatrywana w skali wszystkich kompleksów leśnych występujących na terenie
objętym planem stanowi niewielki procent. Przeważająca część kompleksów leśnych została
utrzymana więc nie przewiduje się, aby planowana wycinka miała znaczący wpływ na krajobraz
oraz jego unikalność w skali Gminy.
Oprócz wycinki drzew, zmiany w krajobrazie będą polegały na wykształceniu się w centrum
Brennej oraz jego okolic prężnego obszaru zurbanizowanego oferującego dostęp do różnego
rodzaju usług oraz bazy gastronomicznej. Wykształcenie powyższego centrum będzie wynikało z
wypełnienie

luk

w

istniejącej

zabudowie

oraz

zainwestowaniu

terenów

dotychczas

niezagospodarowanych. W wyniku powyższego procesu dojdzie do przekształcenia obecnego
krajobrazu rolniczego, w którym dominują nieużytki i pastwiska w tereny zagospodarowane.
Opieranie nowego zagospodarowania o tereny już dotychczas zainwestowane lub o ich sąsiedztwo
jest zgodne z myślą ładu przestrzennego. W celu zharmonizowania oraz poprawy jakości
krajobrazu, projekt planu zawiera szereg ram w zakresie architektury oraz kształtowania
przestrzeni między innymi zasady dotyczące geometrii dachów i ich pokrycia, realizacji miejsc
parkingowych, wysokości budynków, intensywności zabudowy itp.. Zrealizowanie wytycznych
określonych w projekcie planu pozwoli na ukształtowanie przestrzeni zgodnie z myślą ładu
przestrzennego oraz zasady dobrego sąsiedztwa.
Pozytywnym aspektem, który wpłynie na poprawę krajobrazu jest umożliwienie w projekcie
planu dopuszczenie rolniczego użytkowania terenów w ramach tras narciarskich. W ramach tych
obszarów, poza sezonem narciarskim będzie prowadzony tutaj wypas owiec, kóz i krów oraz
prowadzona będzie uprawa ziół. Pastwiska, na których wypasają się stada owiec będzie
nawiązywał do tradycji oraz wzbogacał krajobraz kulturowy.
Wprowadzenie do ustaleń projektu planu wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej
również będzie miało pozytywny wpływ na krajobraz. W terenach, gdzie dotychczas występują
użytki rolne oraz nieużytki, pojawi się schludna, wypielęgnowana zieleń uporządkowana w postaci
strzyżonych trawników, krzewów, zieleńców, ogródków, które harmonizują krajobraz oraz wpływają
na poprawę walorów estetycznych krajobrazu.
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9.5. Oddziaływanie transgraniczne
Położenie obszaru objętego planem wyklucza wszelkie oddziaływanie transgraniczne.
Ustalenia projektu nie będą miały wpływu na pogorszenie warunków środowiska sąsiednich
obszarów.

9.6. Diagnoza

oddziaływania

ustaleń

planu

na

poszczególne

komponenty

środowiska przyrodniczego
Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne ukazuje oddziaływanie ustaleń planu na
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego takie jak: powierzchnia ziemi i gleby,
powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, świat flory i fauny, walory
krajobrazowe oraz dodatkowo na klimat akustyczny oraz promieniowanie elektromagnetyczne.
Uwzględniono przewidywany wpływ na stan środowiska realizacji dyspozycji przestrzennych
zawartych w projekcie planu. Analiza obejmuje oddziaływania o charakterze: bezpośrednim,
pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym,
stałym i chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na komponenty środowiska, które wskutek
realizacji projektu planu zostaną objęte oddziaływaniem. Zgodnie z ustaleniami miejscowego na
przedmiotowym terenie planuje się przede wszystkim rozwój obiektów usług i turystyki, obiektów
mieszkaniowo-usługowych oraz obiektów i infrastruktury narciarskiej przewidzianej w ramach
Centrum Aktywnego Wypoczynku. Oprócz nich projekt planu przewiduje również realizację
zabudowy letniskowej i rezydencjonalnej. Została ona wyznaczona w przeważającej części na
bazie stanu istniejącego. Podobna sytuacja dotyczy dróg. W przedmiotowym projekcie tereny dróg
zostały

naniesione

zgodnie

ze

stanem

istniejącym.

Natomiast

do

nowych

elementów

wprowadzonych na obszar opracowania należą tereny usług i turystyki, tereny sportu i rekreacji,
parkingi, zabudowa mieszkaniowo-usługowa w ramach Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz
zbiorniki wodne. Dodatkowo w obrębie terenu 4MU dopuszczono lokalizację urządzeń do
wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.
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Tabela. 5. Prognozowane oddziaływanie ustaleń miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska na obszarze będącym przedmiotem projektu

1

Przekształcenie profilu
glebowego

Przekształcenie profilu
glebowego

2

UT / USR

Zmieszanie pokrywy
glebowej z drobinami
materiałów budowlanych

Zwiększenie powierzchni
pokrytej materiałami
nieprzepuszczalnymi

B

B

B

B

B

D

D

D

D

D

St

St

St

St

St

St

-

-

Wzrost
zanieczyszczeń
powietrza
wywołany emisją z
instalacji
ogrzewania oraz
środków transportu

B

B

K

D

Ch

St

-

Zmiana warunków
infiltracji w wyniku
wprowadzenia
powierzchni
nieprzepuszczalnych

B

K

B

B

-

B

K

Ch

-

Zmiana warunków
infiltracji w wyniku
wprowadzenia
powierzchni
nieprzepuszczalnych

-

Wzrost
zanieczyszczeń
powietrza
wywołany emisją
ze środków
transportu

B

D

St

-

Wzrost ilości
ścieków drogowych

-

Wzrost zagrożenia
płytko położonych
wód podziemnych
zanieczyszczeniem
niekontrolowanymi
wyciekami
substancji
ropopochodnych z
pojazdów
poruszających się
po drogach

-

Zmniejszenie
wilgotności
powietrza oraz
lokalne zmiany
warunków
przewietrzania
terenu

B

D

St

B

B

D

St

-

B

D

St

ODDZIAŁYWANIE

-

St

+

Wzrost emisji PEM

B

D

St

-

D

St

Podniesienie
estetyki krajobrazu
poprzez
wprowadzenie
zieleni
uporządkowanej

B

D

+/-

St

B

St/Ch

D

-

+/-

B

St/Ch

-

Wzrost emisji hałasu
związanego z pobytem
mieszkańców w
nowych obiektach

Powstanie nowych
obiektów zabudowy
oraz związanej z nią
infrastruktury

Wycinka drzew

B

D

St

-

Ch

-

Zniszczenie
roślinności w
trakcie
prowadzonych
prac

B

D

St

-

D

St

-

Zmniejszenie
powierzchni
biologicznie
czynnej

B

D

St

-

Powstanie nowych
obiektów zabudowy
oraz związanej z nią
infrastruktury

B

D

St

-

Wzrost emisji hałasu
związanego z pobytem
mieszkańców w
nowych obiektach

B

D

St

-

D

St

-

Wycinka drzew

B

D

St

-

Powstanie obiektów
infrastruktury
narciarskiej oraz tras
zjazdowych

B

D

St

-

Wzrost emisji PEM

B

D

St

-

-

Zniszczenie
roślinności w
trakcie
prowadzonych
prac

-

Podniesienie
estetyki krajobrazu
poprzez
wprowadzenie
zieleni
uporządkowanej

B

D

St

+

Podniesienie
estetyki krajobrazu
poprzez
prowadzenie
wypasu zwierząt
oraz uprawy ziół

B

D

St

+

Ch

B

D

St

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne
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K/S/D

B/P/W/SK

ODDZIAŁYWANIE

+/-

St/Ch

B/P/W/SK

ODDZIAŁYWANIE
Zmniejszenie
powierzchni
biologicznie
czynnej

OCENA

-

K

St

OCENA

+/-

St/Ch

K/S/D

-

Wzrost zagrożenia
płytko położonych
wód podziemnych
zanieczyszczeniem
niekontrolowanymi
wyciekami
substancji
ropopochodnych z
maszyn i urządzeń
budowlanych

Zwiększenie
zapylenia wskutek
prowadzonych prac
budowlanych

St

D

Wzrost ilości
wytwarzanych
ścieków i odpadów

-

D

B

-

Zmniejszenie
wilgotności
powietrza oraz
lokalne zmiany
warunków
przewietrzania
terenu

B

B/P/W/SK

ODDZIAŁYWANIE

+/-

St/Ch

K/S/D

B/P/W/SK

ODDZIAŁYWANIE

+/-

St/Ch

K/S/D
D

Zwiększenie
zapylenia wskutek
prowadzonych prac
budowlanych

OCENA

K/S/D

Zwiększenie powierzchni
pokrytej materiałami
nieprzepuszczalnymi

B

OCENA

KLIMAT AKUSTYCZNY I
PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE
OCENA

WALORY KRAJOBRAZOWE

B/P/W/SK

ML / MU / UC

Zmieszanie pokrywy
glebowej z drobinami
materiałów budowlanych

B/P/W/SK

ODDZIAŁYWANIE

PRZEZNACZENIE

Lp

OCENA

ZASOBY I RÓŻNORODNOŚĆ
BIOLOGICZNA

WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE

K/S/D

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
I KLIMAT

POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEBY

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej

Tabela. 6. Prognozowane oddziaływanie ustaleń miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska na obszarze będącym przedmiotem projekt

KS

Zmieszanie pokrywy
glebowej z drobinami
materiałów budowlanych

B

D

St

St

-

-

Wzrost
zanieczyszczeń
powietrza
wywołany emisją
ze środków
transportu

2

Zwiększenie powierzchni
pokrytej materiałami
nieprzepuszczalnymi

B

D

St

-

B

B

D

Ch

St

B

K

St

Ch

-

Zniszczenie
roślinności w
trakcie
prowadzonych
prac

B

D

St

-

Na etapie
użytkowania
zbiorników
wodnych powrót
roślinności
pojawienie się
nowych gatunków
wilgociolubnych
oraz wzrost
bioróżnorodności

B

D

St

+

-

Zmniejszenie
powierzchni
biologicznie
czynnej

B

D

St

-

Zniszczenie
roślinności w
trakcie
prowadzonych
prac

B

D

St

-

-

Zmiana warunków
infiltracji w wyniku
wprowadzenia
powierzchni
nieprzepuszczalnych

-

Wzrost ilości
ścieków
komunikacyjnych

B

D

St

-

Wzrost zagrożenia
płytko położonych
wód podziemnych
zanieczyszczeniem
niekontrolowanymi
wyciekami
substancji
ropopochodnych z
pojazdów
poruszających się
po drogach

B

D

St

-

D

St

Pojawienie się w
krajobrazie
zbiorników wodnych

B

D

St

+

Brak oddziaływań

-

-

-

-

Powstanie terenów
parkingów

B

D

St

-

Wzrost emisji hałasu
ze środków transportu

B

D

St

-

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne
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ODDZIAŁYWANIE

-

+/-

St

St/Ch

D

ODDZIAŁYWANIE

B

+/-

Wycinka drzew

+

B

ODDZIAŁYWANIE

+

+/-

D

St/Ch

K/S/D

ODDZIAŁYWANIE

+/-

St/Ch

K/S/D
K

St

+

B

+/-

D

D

St

-

St/Ch

B

B

D

Ch

K/S/D

Przekształcenie profilu
glebowego

Zwiększenie
zapylenia wskutek
prowadzonych prac
budowlanych

B

K

B/P/W/SK

Obniżenie
dobowych amplitud
temperatur
powietrza w rejonie
zbiorników

B

B/P/W/SK

-

Wzrost wilgotności
powietrza oraz
poprawa warunków
aerosanitarnych

B/P/W/SK

ODDZIAŁYWANIE

-

OCENA

K/S/D

St

+/-

St/Ch

K/S/D
D

St

Zwiększenie
zasobów wodnych w
zlewni Brennicy w
związku ze
wzrostem
możliwości
retencyjnych zlewni
Wzrost zagrożenia
wód
niekontrolowanymi
wyciekami
substancji
ropopochodnych z
maszyn i urządzeń
budowlanych w
trakcie budowy

OCENA

B/P/W/SK

B

D

Zwiększenie
zapylenia wskutek
prowadzonych prac
budowlanych

OCENA

K/S/D

1

Przekształcenie profilu
glebowego

B

OCENA

KLIMAT AKUSTYCZNY I
PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE
OCENA

WALORY KRAJOBRAZOWE

B/P/W/SK

W

Zmiana ukształtowania
terenu w wyniku powstania
zbiorników wodnych

B/P/W/SK

ODDZIAŁYWANIE

PRZEZNACZENIE

Lp

OCENA

ZASOBY I RÓŻNORODNOŚĆ
BIOLOGICZNA

WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE

St/Ch

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
I KLIMAT

POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEBY
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10. Rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na
środowisko
Nowe zagospodarowanie obszaru opracowania będzie wiązało się z oddziaływaniem na
środowisko przyrodnicze, którego nie da się całkowicie wykluczyć. Natomiast można go w pewien
sposób ograniczyć oraz zminimalizować. W tym celu w poniższym rozdziale postarano się zebrać
oraz wyróżnić te zapisy projektu planu, które mają ograniczyć negatywne oddziaływanie na
poszczególne elementy środowiska, mianowicie:
•

w zakresie ochrony powietrza:

✓

ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne bądź grupowe rozwiązania grzewcze, przy
zastosowaniu źródeł ciepła przyjaznych środowisku, niepowodujących przekroczenia
dopuszczalnych norm i standardów zanieczyszczeń powietrza,
dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych

✓

źródeł energii, za wyjątkiem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii, wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji w
rozumieniu przepisów odrębnych odnoszących się do odnawialnych źródeł energii,
dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń kogeneracyjnych, wykorzystywanych do

✓

zaopatrzenia odbiorców w ciepło.
•

w zakresie ochrony wód:

✓

indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej, uwzględniając przepisy odrębne
w powyższym zakresie;
odprowadzenie wód opadowych poprzez indywidualne rozwiązania, z zastrzeżeniem

✓

zapewnienia pełnej ochrony przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby, z
zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych,
dla zabudowy związanej z eksploatacją dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń

✓

oczyszczających, zbiorników retencyjno-odparowujących lub indywidualnych podczyszczalni
wód opadowych, usytuowanych w obrębie działki budowlanej,
dla powierzchni szczelnej utwardzonych parkingów powyżej 0,1 ha, obowiązek realizacji

✓

kanalizacji opadowej wraz z urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie wód zgodnie
z przepisami odrębnymi,
należy zapewnić ciągłość przepływu istniejących cieków, z możliwością ich przebudowy,

✓

rozbudowy, zmiany przebiegu;
w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

✓
▪

magazynowanie odpadów powstających w związku z prowadzoną działalnością
dopuszcza się wyłącznie w specjalnie wyznaczonym miejscu, zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach;

▪
•

zakaz magazynowania odpadów innych niż odpady powstające w związku działalnością
w zakresie ochrony ludzi:
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✓

przy realizacji obiektów budowlanych ora pracach ziemnych granicach obszarów osuwisk
nieaktywnych oznaczonych na rysunku planu, nakazuje się uwzględnienie aktualnych
warunków geotechnicznych,

✓

wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed wibracjami
i polami elektromagnetycznymi należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi z zakresu ochrony środowiska,

•

w zakresie ochrony elementów prawnie chronionych:

✓

w obszarze planu położonym w granicach obszaru Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych
(GZWP Nr 348) "Zbiornik Warstw Godula (Beskid Śląski)" ustala się obowiązek stosowania
rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających ujemny wpływ na stan
jakościowy wód,

✓

nakaz uwzględnienia położenia obszaru objętego planem w granicach terenu Parku
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz jego otulinie, zgodnie z pozostałymi ustaleniami
zawartymi w niniejszej uchwale,

✓

nakaz uwzględnienia położenia fragmentu obszaru objętego planem w granicach obszaru
specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Beskid Śląski” PLH 240005, zgodnie
z pozostałymi ustaleniami zawartymi w niniejszej uchwale;

•

w zakresie ochrony terenów zieleni:

✓

zachowanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
zawartymi w ustaleniach dla poszczególnych terenów niniejszej uchwały,

✓

dopuszcza się użytkowanie rolne obszarów tras, kolei linowych i wyciągów narciarskich poza
okresem ich eksploatacji podstawowej.
Poza ustaleniami ujętymi w projekcie planu, w celu ochrony środowiska oraz niwelowania

negatywnych skutków nowego zagospodarowania proponuje się również następujące rozwiązania:
−

prowadzenie prac budowlanych pod nadzorem przyrodniczym, do którego należeć powinno:
▪

organizacja zabezpieczenia środowiska życia zwierząt poprzez konstrukcję ogrodzeń
ochronnych

i nadzór

nad

właściwym

zabezpieczeniem

placu

budowy

przed

możliwością wejścia zwierząt na plac budowy,
▪

oznaczenie w terenie stanowisk chronionych gatunków roślin, celem zabezpieczenia
ich przed zniszczeniem podczas prac lub wyznaczenie miejsca ich przeniesienia,

▪

podejmowanie decyzji w sprawie stanowisk roślin i zwierząt wobec, których istnieje
możliwość uzyskania odstępstwa od zakazów o którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. 2018, poz. 142);

−

prowadzenie wycinki poza okresem lęgowym ptaków oraz prowadzenie prac przy
zbiornikach wodnych poza okresem tarła ryb i okresem rozrodu płazów. W przypadku
konieczności wykonania powyższych prac w ramach omawianych okresów rozrodczych,
prace powinny być prowadzone pod nadzorem przyrodniczym (ornitologa, ichtiologa,
herpetologia)

−

ograniczenie terenu wycinki drzew do niezbędnego minimum,
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−

ochronę koron drzew przed uszkodzeniem mechanicznym przez pracujące maszyny oraz
dowożące materiały. Korona drzew powinna być przycięta wg zasad obowiązujących w
chirurgii drzew,

−

osłonięcie korzeni drzew przed rozerwaniem i uszkodzeniem,

−

wykonanie płotków ograniczających wtargnięcie płazów na place budów w miejscach
wskazanych przez nadzór przyrodniczy,

−

montowanie budek lęgowych poza obszarem inwestycji,

−

prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów w ramach kompensacji przyrodniczej wycinek
leśnych. Miejsca oraz gatunki nasadzeń powinny być wskazane przez specjalistów;

−

eliminacja lub minimalizacja najbardziej uciążliwych akustycznie procesów i prac,

−

stosowanie pojazdów oraz maszyn o niskich mocach akustycznych,

−

prowadzenie monitoringu poziomu hałasu podczas prac itp.

−

utworzeniem przepławki lub kanału obiegowego w celu zapewnienia możliwości migracji
organizmów wodnych,

−

podczas odśnieżania dróg oraz placów stosować piasek bądź żwir drobno ziarnisty zamiast
soli – ochrona wód powierzchniowych oraz podziemnych,

−

dbałość o drożność systemów odprowadzających zanieczyszczone wody opadowe
spływające z utwardzonych, szczelnych nawierzchni,

−

stosować ażurowe ogrodzenia umożliwiające swobodną wędrówkę zwierząt,

−

zachowanie odpowiedniej ilości terenów zielonych – poprawa warunków aerosanitarnych,

−

humus ściągnięty podczas prac ziemnych, składować w jednym miejscu i w miarę
możliwości powtórnie go rozplantować po zakończeniu budowy inwestycji,

−

do pokrycia terenu placów oraz parkingów zamiast nieprzepuszczalnych powierzchni
asfaltowych stosować np. ekorastry.

11. Rozwiązania alternatywne
Na etapie sporządzania projektu miejscowego planu nie rozpatrywano żadnych rozwiązań
alternatywnych. Natomiast za takowe rozwiązania można przyjąć rozpatrywane warianty
planowanej inwestycji Centrum Aktywnego Wypoczynku.
Na etapie wstępnych koncepcji brano uwagę kilka wariantów lokalizacji czy też długości
takich elementów jak koleje linowe, zbiorniki wodne. Przy wyborze odpowiedniego wariantu, który
został przyjęty w projekcie planu brano pod uwagę następujące czynniki:
−

położenie względem obszarów chronionych,

−

powierzchnie terenów niezbędnych do wycinki,

−

istniejące zagospodarowanie,

−

dostęp do istniejącej infrastruktury.
Oprócz powyższych czynników brano pod uwagę również czynniki ekonomiczne i społeczne

takie jak właściwa rentowność inwestycji czy też zapewnienie możliwie jak największej liczby
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atrakcji, która w przypadku miejscowości turystycznych jest jednym z elementów decydujących o
ich konkurencyjności.
Dopiero łączna analiza wszystkich powyższych czynników pozwoliła na określenie
właściwego kształtu planowanej inwestycji oraz elementów niezbędnych do jej właściwego
funkcjonowania.

12. Propozycje metod analizy skutków realizacji projektu planu
Monitoring skutków realizacji ustaleń miejscowego planu prowadzony będzie w ramach
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 pkt. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Wójta Gminy
Brenna w okresie kadencji uwzględniającej m. in. prowadzone na bieżąco rejestry wydanych
pozwoleń na budowę, rejestry obiektów oddanych do użytku oraz wydanych zezwoleń na realizację
dróg. Na podstawie inwentaryzacji terenowej proponuje się dokonywać analizy oraz oceny
spełnienia wymogów postawionych w zapisach miejscowego planu dotyczących wskaźnika
intensywności zabudowy, wysokości zabudowy, minimalnych powierzchni wydzielonych działek itp.
Dodatkowa

analiza

skutków

realizacji

projektu

miejscowego

planu

może

zostać

przeprowadzona przez WIOŚ w ramach badań nad raportem o stanie środowiska. Jednakże
warunkiem jej przeprowadzania jest ujęcie obszaru opracowania w analizach.
Na etapie funkcjonowania Centrum Aktywnego Wypoczynku proponuje się również
wykonanie monitoringu porealizacyjnego, który może udzielić informacji na temat faktycznego
wpływu inwestycji na środowisku i pozwoli na podjęcie ewentualnych działań naprawczych.

13. Streszczenie oraz wnioski
Przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowany został
opracowany w granicach określonych w uchwale Nr XIX/218/17 Rady Gminy Brenna z dnia 20
kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej zmienionej uchwałą Nr
XXIV/272/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/218/217 Rady Gminy
Brenna z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej.
Jednym z celów przedmiotowego projektu planu jest umożliwienie realizacji inwestycji tzw.
Centrum Aktywnego Wypoczynku w ramach, którego przewiduje się powstanie nowoczesnej
infrastruktury narciarskiej wraz z bazą hotelowo - gastronomiczną i usługową oraz tras rowerowych
i pieszych. Oprócz terenów sportu i rekreacji, terenów usług i turystyki, zabudowy mieszkaniowousługowej oraz zbiorników wodnych projektowanych w ramach CAW, projekt planu przewiduje
również rozwój zabudowy o charakterze letniskowym i rezydencjonalnym oraz tereny parkingów.
W niniejszej prognozie oceniono wpływ oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń
projektu miejscowego planu. Niniejsza Prognoza stanowi integralny załącznik dokumentacji
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planistycznej. Powstawała równolegle z projektem miejscowego planu. Przy opracowaniu
niniejszego dokumentu wzięto pod uwagę istniejący stan środowiska przyrodniczego, a następnie
postarano się przeprowadzić analizę potencjalnego wpływu na to środowisko realizacji
przewidywanego projektem zagospodarowania terenu. Do sporządzenia Prognozy wykorzystano
opracowanie ekofizjograficzne przedstawiające uwarunkowania środowiska terenu pod kątem
potencjalnego zainwestowania, a także poza wizjami w terenie, opracowania kartograficzne,
dokumentacyjne i inne publikacje.
Projekt

planu

obejmuje obszar

zlokalizowany

w

województwie

śląskim,

powiecie

cieszyńskim, na terenie miejscowości Brenna. Dokładniej, analizowany teren położony jest we
wschodniej części Brennej w rejonie góry Kotarz.
Wg

regionalizacji

J.

Kondrackiego,

która

za

podstawę

przyjmuje

zróżnicowanie

geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz strefowość geograficzną, obszary opracowania
zlokalizowany jest w obrębie jednostki fizyczno-geograficznej zwanej Beskid Śląski. Rozpościera
się on pomiędzy doliną Olzy na zachodzie, dolina Soły, Kotliną Żywiecką i Bramą Wilkowicką na
wschodzie i opada na północ wysokim (ok. 500 m) progiem ku Pogórzu Śląskiemu.
Na obszarze wyróżniającym się elementem w ukształtowaniu terenu jest Góra Kotarz, której
szczyt zlokalizowany jest na wysokości 974 m n.p.m. Omawiana góra wznosi się nad Szczyrkiem
Soliskiem, a jej stoki opadają ku doliny Żylicy. W obrębie północno-wschodniego grzbietu Kotarza
zlokalizowana jest Hala Jaworowa usytuowana na wysokości od ok. 890 m n.p.m. do ok. 920 m
n.p.m. Natomiast po południowo-zachodniej części Kotarza położona jest rozległa dolina Hołcyny,
a w kierunku północno-wschodnim dolina Węgierskiego. W północnej części obszaru, w rejonie
doliny Potoku Nastrażny stanowiącą odnogę doliny Brennicy, Grzbiet Kotarza przechodzi w dwa
mniejsze wzniesienia opadające w kierunku Hoacyny oraz Brennej Bukowej i Młaki. Rzędne
wysokości na obszarze objętym niniejszym opracowaniem wynoszą 974 m n.p.m. (w południowowschodniej części), około 540 m n.p.m. w dolinie Hoacyny w południowo-zachodniej części terenu),
484 m n.p.m. w północnej części obszaru w rejonie doliny Brennicy. Średnia, roczna suma opadów
atmosferycznych wynosi 1143 mm. Najwyższe sumy notowane są w czerwcu, najniższe od
stycznia do marca. Dominują wiatry zachodnie i południowo – zachodnie, których kierunek jest
jednak modyfikowany w zetknięciu z rzeźbą terenu. Obszar gminy cechuje też dobre
przewietrzanie. Teren opracowania charakteryzuje się glebami niskich klas bonitacyjnych.
Występują tutaj gleby brunatne kwaśne, gleby brunatne bielicowe oraz rankery.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium oraz celem miejscowego planu, w
przedmiotowym projekcie wyznaczono następujące przeznaczenia terenów:
−

MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

−

ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym i
sezonowym

−

UT1 - tereny usług turystyki

−

UT2 - tereny usług turystyki

−

UC - teren usług ogólnodostępnych centrotwórczych

−

USR1 - tereny sportu i rekreacji
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−

USR2 - tereny sportu i rekreacji

−

USR3 - tereny sportu i rekreacji

−

USR4 - tereny sportu i rekreacji

−

R - tereny rolne

−

ZN - tereny zieleni izolacyjnej

−

ZL - tereny leśne

−

LZ - tereny zalesień

−

WS - tereny wód powierzchniowych i wód śródlądowych

−

W - tereny zbiorników wodnych

−

KS - tereny obsługi komunikacji

−

KDP - teren komunikacji ciąg pieszo-jezdny

−

KDZ - teren drogi publicznej klasy Z - zbiorczej

−

KDD - tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej.
Analizując ustalenia projektu planu oraz niniejszego dokumentu można wyróżnić następujące

wnioski:
•

obszar opracowania na znaczącej powierzchni jest już zagospodarowany, znacząco
powierzchnię stanowią istniejące kompleksy leśne oraz tereny łąk i pastwisk. Istniejące
zagospodarowanie występuje przede wszystkim w północnej części obszaru w okolicy
centrum,

•

teren opracowania zlokalizowany jest w obrębie Parku Krajobrazowego i jego otuliny,

•

niewielki, północno-wschodni fragment obszaru zlokalizowany jest w obrębie obszaru Natura
2000 Specjalnego Obszaru Ochrony „Beskid Śląski” PLH240005,

•

przeznaczenie terenów w projekcie miejscowego planu uwzględnia uwarunkowania
określone w opracowaniu ekofizjograficznym,

•

ustalenia projektu nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna, uchwalonego uchwałą Nr XXI/237/17
Rady Gminy Brenna z dnia 13 lipca 2017 r.,

•

obszary przeznaczone pod nowe zainwestowanie nie występują na terenach zagrożonych
występowaniem powodzi,

•

na obszarze objęty projektem planu występują tereny osuwisk nieaktywnych, natomiast nie
występują osuwiska aktywne okresowo oraz tereny zagrożone ruchami masowymi,

•

na terenie objętym zmianą przeznaczenia nie występują żadne obiekty zabytkowe oraz
stanowiska archeologiczne,

•

w związku z wejściem w życie ustaleń planu na obszarach opracowania prognozuje się:
o

niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza,

o

wzrost produkcji ścieków komunikacyjnych oraz komunalnych,

o

wzrost emisji hałasu,

o

zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,

o

niewielki wzrost promieniowania elektromagnetycznego,
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o

oddziaływanie na na świat zwierząt i roślin przede wszystkim na etapie realizacji
obiektów przewidzianych w projekcie planu,

o

zmiany w krajobrazie polegające na pojawieniu się nowych obiektów mieszkaniowousługowych, letniskowych i rezydencjonalnych, obiektów usług turystyki, infrastruktury
narciarskiej oraz zbiorników wodnych,

o

w wyniku budowy zbiorników wodnych oraz zwiększenia zdolności retencyjnych zlewni
przewiduje się wzrost zasobów wodnych w zlewni Brennicy,

o

ograniczenie nadmiernego rozpraszania zabudowy letniskowej i rezydencjonalnej na
terenach obecnie niezagospodarowanych oraz trudno dostępnych,

o

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

o

obniżenie niskiej emisji z obecnych emitorów poprzez edukację ekologiczną oraz
dążenie do samowystarczalności energetycznej,

o

przywrócenie dawnych form użytkowania terenów, przywrócenie tradycji pasterskich i
uprawy,

o

poprawa bioróżnorodności poprzez wdrożenie wyników najnowszych badań badawczorozwojowych,

•

planowane zagospodarowanie nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz nie wiąże się
ryzykiem powstawania poważnych awarii,

•

nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania ustaleń planu.
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