UCHWAŁA NR XXV/279/13
RADY GMINY BRENNA
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2013-2016
z perspektywą na lata 2017-2020"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) po zaopiniowaniu
przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2013-2016 z perspektywą na
lata 2017-2020”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wojnar
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1 WSTĘP
1.1 Cel i Zakres Programu
„Program Ochrony Środowiska Gminy Brenna na lata 2013-2016 z perspektywą na lata
2017-2020” jest strategiczną kontynuacją poprzednich Programów Ochrony Środowiska. Jest
podstawowym dokumentem wskazującym sposoby rozwiązywania problemów
środowiskowych dla realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Gminy Brenna w
kategoriach ekonomicznych, społecznych, ekologicznych, przestrzennych i politycznoinstytucjonalnych zgodnie z programem działań na rzecz ekorozwoju AGENDA 21.
Uwzględnia zmiany otoczenia oraz polityk i programów wyższego szczebla, jednak co do
istoty obejmuje swoim zakresem priorytety i cele zidentyfikowane w poprzednich okresach
planowania. Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna uchwalony został
Uchwałą Rady Gminy Brenna nr XIII/95/03 z dnia 12 września 2003r. Następnie,
opracowano jego aktualizację przyjętą Uchwałą Rady Gminy Brenna numer XXXVIII/336/10
z dnia 8 czerwca 2010r..
Obecny Program Ochrony Środowiska, tak jak poprzednie, określa politykę środowiskową,
ustala cele i zadania środowiskowe w kontekście wszystkich oddziaływań powodowanych
przez gminę, oraz zasady podejmowania działań zapobiegawczych.
Struktura opracowania obejmuje:
* informacje wstępne w tym strategiczne założenia rozwoju Gminy,
* omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w oparciu o Programy Ochrony
Środowiska wyższego szczebla oraz inne dokumenty strategiczne regionu.
W opracowaniu przedstawiony zostanie stan aktualny Gminy oraz stan docelowy, z
omówieniem niezbędnych działań potrzebnych do jego osiągnięcia, celów i kierunków
działań w odniesieniu do przyjętych strategii i polityk regionalnych, mechanizmów prawnych
i ekonomicznych będących podstawą działań w danym obszarze, a także harmonogramu
realizacji programu z podziałem na zadania własne i koordynowane, oraz wniosków
wynikających z omawianej problematyki.

1.2 Opis przyjętej metodyki opracowania

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Tekst jednolity Dz. U. 2008.25.150 z późniejszymi
zmianami), a w szczególności:
Art. 17. 1. Organ wykonawczy Województwa, Powiatu i Gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy
ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
Projekt gminnego programu ochrony środowiska opiniowany jest przez organ wykonawczy
powiatu. Organ, o którym mowa zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w
postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.
Gminny program ochrony środowiska uchwala Rada Gminy.
Z wykonania Programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raporty, które
przedstawia się Radzie Gminy.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie określa treści i zakresu Programu Ochrony
Środowiska. Jednak, jako że Program Ochrony Środowiska dla Gminy ma realizować
założenia Polityki Ekologicznej Państwa powinien on zawierać wymagania tego dokumentu.
GALEJA Technika i Technologia
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Według Art. 14. 1. Ustawy Prawo ochron środowiska „Polityka Ekologiczna Państwa, na
podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:
1) cele ekologiczne,
2) priorytety ekologiczne,
2a) poziomy celów długoterminowych,
3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki
finansowe.
2. Politykę Ekologiczną Państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej
działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.”
Obecnie funkcjonuje dokument „Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z
perspektywą do roku 2016”.
Niniejszy Program Ochrony Środowiska opracowany został z uwzględnieniem wytycznych
„…sporządzania Programów Ochrony Środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”1
opracowanych przez Ministerstwo Środowiska oraz, za zgodą autora dr inż. Jana Pałasza,
opracowania „Gminne i Powiatowe Programy Ochrony Środowiska – uwagi do ich formy,
struktury, treści i wykonania”2.
Przy ustalaniu priorytetów kierowano się następującymi dokumentami określającymi polityki
i strategie regionalne:
Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z
uwzględnieniem perspektywy do 2018r.3
Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”4
Planem Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego. 2014.
Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego” na lata 2008-2011
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015.
Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Brenna w jej granicach administracyjnych.
Wrzesień 2008r.
Uwzględniono także zapisy strategii i programów branżowych.

1.3 Lokalizacja Gminy

Gmina Brenna zlokalizowana jest w południowej części województwa śląskiego, w powiecie
cieszyńskim. Fizyczno-geograficzne położenie gminy lokalizuje ją w prowincji Karpaty i
Podkarpacie, w podprowincji Karpat Zachodnich. Geograficznie gmina leży w obrębie
Beskidu Śląskiego, w dolinie rzeki Brennicy z otaczającymi ją stokami pasm Klimczoka,
Kotarza i Równicy. W obrębie gminy znajdują się dwa mezoregiony, tj. Pogórze Śląskie i
Beskid Śląski, znacząco różniące się morfologią.
Znaczący szlak komunikacyjny zlokalizowany jest w zachodniej części gminy, w
miejscowości Górki Wielkie. Sąsiaduje z węzłem drogi DK1 (S1) i DK 81. Główny szlak
komunikacyjny gminy biegnie wzdłuż rzeki Brennicy. Jest to droga kończąca się ślepo w
odgałęzieniach górskich osiedli Brennej.
Pomimo bliskości i właściwego przebiegu nie ma połączenia samochodowego z sąsiednim
Szczyrkiem.

Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. Ministerstwo Środowiska. Warszawa, grudzień 2002
Pałasz J.: Gminne i powiatowe programy ochrony środowiska – uwagi do ich formy, struktury, treści i wykonania, Problemy Ekologii Nr 4(58), 2006
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018
4
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”
1
2
3
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Główne gospodarcze znaczenie w gminie ma turystyka. Funkcjonujące małe ośrodki
wytwórcze, usługowe i składowe zlokalizowane są głównie w Górkach Wielkich ze względu
na bliskość ciągu komunikacyjnego. Brak tu przemysłu i usług o znaczeniu
ponadregionalnym.
Niewielkie znaczenie ma również rolnictwo. Indywidualne pola uprawne są wydzierżawiane.
Znikoma część mieszkańców utrzymuje się z produkcji rolnej.

1.4 Sytuacja społeczna i zaludnienie
Zestawienie obrazujące zmianę ludności w Gminie Brenna:
Tabela 1 Liczba ludności Gminy Brenna
Liczba
ludności
31.12.2009

10 489

31.12.2010

10 587

31.12.2011

10 671

31.12.2012

10 719

Rysunek 1 Struktura wiekowa ludności
Gminy Brenna

1.5 Strategiczne założenia rozwoju Gminy
W Strategii rozwoju Gminy Brenna zdefiniowano misję dla rozwoju gminy Brenna:
Gmina Brenna – znaczący w Polsce i przyjazny dla odwiedzających ośrodek turystyczny,
gdzie mieszkańcy żyją wygodnie i aktywnie.
Określono 3 domeny a w ich zakresie zdefiniowano cele strategiczne, które prowadzić mają
do potwierdzenia misji gminy.
Domena 1.: Gospodarka oparta na turystyce
Cel strategiczny 1.: Rozbudowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej
wykorzystującej potencjał gminy Brenna.
Cel strategiczny 2.: Skuteczna i spójna promocja oferty turystycznej Brennej – wzrost
rozpoznawalności marki turystycznej Brenna na krajowym i regionalnym rynku
turystycznym.
Cel strategiczny 3.: Promocja przedsiębiorczości i wzmocnienie rolnictwa na terenie Gminy
Brenna.
Domena 2.: Nowoczesna infrastruktura publiczna
Cel strategiczny 4.: Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej w gminie Brenna.
Cel strategiczny 5.: Poprawa infrastruktury drogowej warunkującej wzrost gospodarczy
Gminy Brenna.
Cel strategiczny 6.: Ochrona wyjątkowego środowiska naturalnego oraz poprawa jakości
życia i odpoczynku w Gminie Brenna.
GALEJA Technika i Technologia
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Domena 3.: Sfera społeczna
Cel strategiczny 7. Gmina bliżej mieszkańców – rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Cel strategiczny 8.: Zapewnienie wysokiej jakości, nowoczesnych usług publicznych –
edukacji i pomocy społecznej.

Ochrona środowiska zajmuje ważną rolę w strategii rozwoju Gminy Brenna. Jeden z
celów strategicznych „Ochrona wyjątkowego środowiska naturalnego oraz poprawa jakości
życia i odpoczynku w Gminie Brenna” obejmuje swoim zakresem problematykę ochrony
środowiska w gminie ale i w pozostałych celach zagadnienia ochrony środowiska są ujęte
pośrednio.
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2 KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE
BRENNA
Uwzględniając wytyczne określone w programach wyższego szczebla oraz priorytety
zdefiniowane w poprzednio obowiązującym POŚ, określono dla Gminy Brenna następujące
kierunki ochrony środowiska:
 Ochrona przyrody
 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
 Ochrona gleb
 Ochrona wód
 Ochrona powietrza
 Ochrona przed odpadami
Zadania podzielono na dwie kategorie: zadania własne oraz zadania koordynowane. Dla
każdego z zadań inwestycyjnych określono planowane do poniesienia koszty oraz określono
termin realizacji zadania bądź zdefiniowano zadanie jako ciągłe.
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2.1 Ochrona przyrody
2.1.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Na obszarze gminy Brenna funkcjonują dwa obszary objęte ochroną systemu Natura 2000.
Jest to Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych z XVI wieku będący ostoją nietoperzy
oraz obszar „Beskid Śląski” (kod obszaru: PLH240005). W ostoi znajduje się kolonia
rozrodcza dwóch gatunków nietoperzy wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG (kod obszaru: PLH240008). Obszar „Beskid Śląski” tworzą dwa pasma górskie:
Stożka i Czantorii oraz pasmo Baraniej Góry. Beskid Śląski charakteryzuje się bardzo
ciekawą rzeźbą terenu. Występuje tu wiele różnorodnych form skalnych, takich jak: progi,
wodospady w dolinach potoków czy też powierzchniowe i podziemne formy osuwiskowe.
Beskid Śląski wyróżnia się także dobrze rozbudowaną siecią rzeczną. Większość obszarów
pokryta jest lasami, w tym głównie sztucznymi monokulturami świerkowymi. Beskid Śląski,
ze względu na swoje bogactwo siedliskowe ma szczególne znaczenie dla zachowania
bioróżnorodności w skali europejskiej. Stwierdzono, iż występuje tu 16 typów siedlisk z
załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto na terenie ostoi zidentyfikowano 21 gatunków
z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, odnotowując stanowiska rzadkich i zagrożonych
zwierząt i roślin.
Indywidualne formy ochrony w Gminie Brenna stanowią pomniki przyrody ożywionej i
nieożywionej. Całości dopełnia ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt.
Różnorodność biologiczna Gminy wynika z obecności całej gamy ekosystemów od źródlisk i
młak, poprzez doliny potoków do pasm górskich porośniętych łąkami lub lasami. Ze względu
na dostępność dla człowieka i łatwość zagospodarowania działalność gospodarcza
koncentruje się w dolinnych częściach gminy, sięgając niekiedy odkrytych stoków górskich.
Natomiast pozostała, szczytowa część gminy pozostaje w użytkowaniu przyrodniczym i ona
stanowi ostoję dla większości rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Najważniejszym aspektem
w zachowaniu i ochronie bogactwa gatunkowego i różnorodności ekologicznej jest
zachowanie naturalnych siedlisk, dróg migracji i procesów przyrodniczych.
Jeżeli zniekształceniu lub ograniczeniu ulegną siedliska roślin i zwierząt ochrona
ekosystemów i wrażliwszych gatunków będzie trudna lub nawet okaże się nieskuteczna.

2.1.2 Mechanizmy prawne i ekonomiczne
Cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu określa ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009.151.1220 tj. z późniejszymi
zmianami).
Celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich
siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a
także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
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7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.
Formami ochrony przyrody są:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) użytki ekologiczne;
9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
W Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (Mon. Pol. Nr 26, poz. 432) w części
dotyczącej głównych kierunków polityki przestrzennego zagospodarowania kraju przy
prezentacji polityki ochrony i uwarunkowanego ekologicznie kształtowania przestrzeni
przyrodniczej dokonano omówienia wzajemnych relacji pomiędzy systemami NATURA
2000 i ECONET.
W Polityce Ekologicznej Państwa określono następujące cele do roku 2016 w zakresie
„Ochrona przyrody”:
Podstawowym celem jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody
na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym),
gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem
zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje
z różnorodnością biologiczną.
Realizowane będą zadania wynikające z Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego
użytkowania różnorodności biologicznej dotyczące przywracania właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z
zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin,
zwierząt i grzybów, przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych
umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju,
wsparcia procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych, zwiększenie
świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu.
Instytucjonalnie zadania ochrony przyrody, a w szczególności:
- uczestnictwo w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (w różnym zakresie swoich
kompetencji) planowanych przedsięwzięć,
- kontrola odpowiedzialności za szkody w środowisku,
- współpraca z organami samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na
środowisko i ochrony przyrody,
- udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
- udział w postępowaniach w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. wykonywanie zadań związanych z siecią obszarów Natura 2000, o których mowa w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.),
- nadzór i wdrażanie sieci obszarów Natura 2000 i ich monitoring,
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- akceptacja formy kompensacji przyrodniczych w przypadku konieczności ingerencji w
obszar chroniony,
- gromadzenie danych i sporządzanie informacji o sieci obszarów Natura 2000 i innych
obszarach chronionych oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
przypisane są Regionalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska oraz Generalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska.
Ponadto koniecznym jest egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony
środowiska. Niezbędne jest wypracowanie metod skutecznej ochrony cennych przyrodniczo
zadrzewień przydrożnych oraz terenów zieleni wiejskiej. Ważna jest także kontynuacja
tworzenia krajowej sieci obszarów chronionych uwzględniająca utworzenie nowych parków
narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz powstanie form i obiektów ochrony
przyrody. W systemie ochrony przyrody należy także uwzględnić korytarze ekologiczne, jako
miejsca dopełniające obszarową formę ochrony przyrody.
W zakresie ochrony przyrody istotna jest ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi
oraz prowadzenie szerokich akcji edukacyjnych wśród społeczeństwa.

2.1.3 Cele i kierunki działań w przyjętych dokumentach strategicznych
w regionie
„Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”:
W priorytecie B „Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do
regionalnych usług publicznych i wysokim standardzie” określono cel B.2 „Wysoka jakość
środowiska naturalnego”. Jednym z kierunków dla realizacji tego celu jest B.2.6.
„Zachowanie i odtworzenie bio- i georóżnorodności”.
Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku zaliczyć należy m.in.:
 opracowanie programów ochrony i restytucji gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz
struktur ekologicznych;
 uwzględnianie ochrony krajobrazu, a zwłaszcza krajobrazu wiejskiego, górskiego oraz
krajobrazu kulturowego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 opracowanie kompleksowego programu edukacji ekologicznej;
 przeprowadzenie waloryzacji przyrody ożywionej i nieożywionej;
 określenie zagrożeń dla przyrody ożywionej i nieożywionej;
 wyznaczenie struktur ekologicznych i obszarów przyrodniczych o znaczeniu
światowym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
 utrzymanie i wzmocnienie korytarzy ekologicznych;
 określenie form ochrony przyrody adekwatnych do znaczenia i zagrożenia wartości
przyrodniczych oraz struktur ekologicznych;
 organizację systemu monitoringu stanu przyrody;
 wzmocnienie służb ochrony przyrody;
 ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych powiązanego z
otoczeniem zewnętrznym;
 promocję inicjatyw dydaktyczno-informacyjnych w zakresie ochrony środowiska;
 wprowadzenie permanentnego monitoringu zmian ukształtowania powierzchni terenu
– osiadań terenu związanych z negatywnymi skutkami eksploatacji górniczej oraz
tworzeniem nowych niecek zalewowych i podejmowanie odpowiednich działań.
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„Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”
Celem długoterminowym do 2018 roku w zakresie ochrony przyrody jest „Zachowanie,
odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach
organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz
ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz georóżnorodności.
Określone cele krótkoterminowe to:
OP1. Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa
OP2. Stworzenie prawno-organizacyjnych warunków i narzędzi dla ochrony przyrody
OP3. Zachowanie lub odtworzenie właściwej struktury i stanu ekosystemów i siedlisk.
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego” na lata 2008-2011, z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
CEL długoterminowy: I. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Cel średnioterminowy (2008-2015):
I.1. Ochrona przyrody i poprawa ładu przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem
obszarów Natura 2000
I.2. Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin
I.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

2.1.4 Harmonogram realizacji zadań i stan docelowy
Ochrona przyrody w Gminie Brenna opiera się głównie na zapisach przepisów prawa oraz
odpowiednich zapisach dokumentów planowania przestrzennego.
Kluczowe dla ochrony przyrody są działania Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
Podejmowane działania wydają się być skuteczne. Udaje się zachować zarówno rzeźbę
terenu, krajobraz, naturalne procesy przyrodnicze jak i zasoby biologiczne Brennej i Beskidu,
którego częścią jest Gmina.
Zachowanie dotychczasowych zasobów przyrodniczych Gminy odbywa się bez wyznaczania
specjalizowanych, drobnych, obszarowych form ochrony, praktycznie tylko w ramach parku
krajobrazowego i planowania przestrzennego. Okoliczność ta stwarza potencjalną możliwość
ingerencji, zamierzonej lub nie, w siedliska i ekosystemy o szczególnej dla środowiska gminy
wartości. Obiektywnie należy stwierdzić, że takie niekorzystne interakcje się zdarzają.
Wartościowe ekosystemy, zwłaszcza łąkowe, są mocno rozczłonkowane i izolowane od
siebie innymi formami zagospodarowania.
Głównym kierunkiem koniecznym do realizacji w perspektywie wieloletniej w sferze
poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego powinno być:

opracowanie programu zamierzeń inwestycyjnych w zakresie ochrony różnorodności
przyrodniczej środowiska przyrodniczego w Gminie Brenna,

tworzenie nowych obszarów i obiektów chronionych,

ochrona i renaturalizacja ciągów i połączeń ekologicznych,

bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych.
W ramach realizacji wcześniej określonych zadań ochrony przyrody prowadzono m.in.
obserwację nietoperzy na Gimnazjum w Brennej. Dalszym etapem projektu ma być
utworzenie obserwatorium. Jego utworzenie ma na celu aktywną ochronę nietoperzy przede
wszystkim poprzez zapewnienie właściwych warunków kolonii i ochronę siedliska. Dzięki
realizacji zamierzenia wejście do miejsca, w którym znajdują się nietoperze będzie
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nadzorowane, kontrolowane i dostosowane do potrzeb i aktualnego stanu kolonii. Z góry
określone terminy i harmonogramy pozwolą na pełną i świadomą ochronę schronienia.
Skuteczność ochrony ma także bezpośrednie przełożenie na kształtowanie właściwych postaw
proekologicznych. Obserwacja obecnych w Gimnazjum nietoperzy to świadome i
odpowiedzialne starania, którym nadrzędnym celem będzie troska o gatunek. Dzięki realizacji
projektu nastąpi wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu oraz wzrost
znaczenia turystyki ekologicznej dla rozwoju Gminy Brenna i regionu.
Zadania, które powinny być realizowane w celu ochrony i poprawy środowiska
przyrodniczego gminy Brenna:
 Tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących obszarów i obiektów chronionych,
 Wydanie opracowania dotyczącego monografii przyrodniczej Góry Bucze,
 Zapewnienie warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów kulturowych i
krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wypoczynku i rekreacji
dla mieszkańców i turystów.
 Utrzymanie zieleni w gminie, modernizacja elementów małej architektury
 Utrzymanie ścieżek rowerowych
 Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej w Brennej Centrum
 Budowa kładki dla pieszych na rzece Brennica
 Zagospodarowanie terenów w Górkach Małych przy Przedszkolu
 Utworzenie obserwatorium nietoperzy na Gimnazjum w Brennej.
Tabela 2 Harmonogram realizacji Programu – cel: Ochrona przyrody
lp.

nazwa zadania

czas realizacji

uczestnicy
zadania

-1-

-2Utrzymanie zieleni w gminie, modernizacja
elementów małej architektury
Utrzymanie wałów Brennicy

-3-

-4-

przewidywane
nakłady
[zł]
-5-

Zadanie ciągłe

Gmina

35.000 zł/rok

Zadanie ciągłe

RZGW
Gliwice
RZGW
Gliwice,
Gmina

1
2

Utrzymanie ścieżek rowerowych
Zadanie ciągłe

3
4
5
6
7

Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej w
Brennej Centrum
Budowa kładki dla pieszych na rzece Brennica
w Górkach Wielkich Sojka
Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej
Zagospodarowanie terenów w Górkach Małych
przy Przedszkolu

Zadanie
koordynowane
10.000 zł/rok

2010-2014

Gmina

220.000 zł

2008-2015

Gmina

1.167.220 zł

2011-2014

Gmina
Gmina

303.244 zł

2013

650.000 zł

2.1.5 Wnioski
Ochrona przyrody ujęta została jako priorytet w poprzednim Programie Ochrony Środowiska
Gminy Brenna. W zasadzie zdefiniowane w nim podejście i cele długoterminowe prowadzące
do zapewnienia ochrony bogactwa przyrodniczego Gminy są kontynuowane.
Istotnym, z punktu widzenia atrakcyjności przyrodniczej Gminy, wydaje się otoczenie
odpowiednią opieką istniejących obszarów specjalnych oraz położenie nacisku na dbałość o
odpowiednie gospodarowanie terenami w gminie.
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2.2 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
2.2.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu
Gmina Brenna wchodzi w skład Nadleśnictwa Ustroń, należącego do Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Katowicach, które składa się z trzech obrębów leśnych:

Brenna,

Hażlach,

Ustroń.
Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa wynosi 11.538,03 ha (bez współwłasności).
Powierzchnia razem z gruntami we współwłasności wynosi 11,539,47ha.
Powierzchnia lasów gminy Brenna na tle Nadleśnictwa Ustroń zobrazowano w tabeli poniżej:
Tabela 3 Powierzchnia lasów Gminy Brenna na tle Nadleśnictwa Ustroń

2.2.2 Mechanizmy prawne i ekonomiczne
Ogólne zasady prowadzenia gospodarki leśnej określa „Polityka leśna państwa” przyjęta
przez Radę Ministrów w dniu 22. IV.1997 roku.
Celem polityki leśnej jest określenie działań zmierzających do stworzenia i zachowania
warunków dla trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony
oraz roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi
oczekiwaniami społeczeństwa.
Realizacja celów i zadań polityki leśnej wymaga opracowania długookresowych programów
wykonawczych, które określą niezbędne rozwiązania gospodarcze, organizacyjne,
ekonomiczne i prawne. Zgodnie z przepisami Ustawy o lasach, głównym celem gospodarki
leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w
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zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Wielofunkcyjna rola lasów w gospodarce,
przyrodzie i życiu człowieka wymaga prowadzenia gospodarki leśnej w sposób
zrównoważony, tj. profesjonalnie, racjonalnie i zgodnie z prawami natury, w całej strefie
wpływów lasu na środowisko przyrodnicze, gospodarkę i warunki życia ludzi.
Używany powszechnie termin „trwale zrównoważona gospodarka leśna” oznacza
działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i
tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej
produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania teraz
i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na
poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów”.
Podstawy przyrodnicze rozwoju leśnictwa, zasada trwałości lasu i ciągłości jego
wielostronnych funkcji są fundamentem na którym opierają się zadania leśnictwa; urządzanie,
hodowla, ochrona, użytkowanie lasu. Plan urządzenia lasu spełnia rolę łącznika w
przenoszeniu na poziom lokalny celów gospodarki leśnej, wyznacza też sposoby realizacji
tych celów. Stanowi podstawę prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej w nadleśnictwie.

2.2.3 Cele i kierunki działań w przyjętych dokumentach strategicznych
w regionie
„Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”:
CEL STRATEGICZNY B.2: Wysoka jakość środowiska naturalnego
Kierunek działań B.2.7. Rozwój trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej
Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku zaliczyć należy m.in.:
 wdrażanie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz jej ekologizację;
 utrzymanie i wzmocnienie wielofunkcyjnej roli lasów;
 utrzymanie funkcji ochronnych lasów oraz ich różnorodności biologicznej;
 utrzymanie dobrego stanu i żywotności zasobów leśnych;
 wspieranie odbudowy zasobów leśnych na obszarach klęsk żywiołowych, w tym
powodowanych przez zmiany globalne;
 zwiększanie powierzchni obszarów leśnych;
 ochronę lasów miejskich i podmiejskich ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji
zdrowotnych i rekreacyjnych
 przebudowę drzewostanów zgodnie z warunkami siedliskowymi;
 organizowanie szkoleń i seminariów w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej.
„Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”
Priorytet: Ochrona przyrody
Cel długoterminowy: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności
biologicznej na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym
(genetycznym),
gatunkowym
oraz
ponadgatunkowym
(ekosystemowym)
oraz
georóżnorodności.
Cel operacyjny (krótkoterminowy):
OP3: Zachowanie lub odtworzenie właściwej struktury i stanu ekosystemów i siedlisk
OP 3.1 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w kierunku leśnym.
OP 3.2 Opracowanie Programu budowy leśnych pasów ochronnych powiązanego z planami
rekultywacji dolin rzecznych i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.
OP 3.3 Wzbogacanie składu gatunkowego sztucznych odnowień leśnych w kierunku
zgodności z siedliskiem.
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„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego” na lata 2008-2011, z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
CEL długoterminowy: I. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Cel średnioterminowy (2008-2015): I.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Kierunki działań i działania na lata 2008-2011 (cele krótkoterminowe) z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2012- 2015:
I.3.1. Inicjowanie działań edukacyjnych w zakresie gospodarki leśnej
I.3.2. Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności
Skarbu Państwa i nadzór nad wykonaniem planów
I.3.3. Przebudowa drzewostanów zagrożonych zamieraniem na terenie Nadleśnictwa Wisła
i Ustroń
I.3.4. Zręby sanitarne świerka w obszarze Nadleśnictwa Wisła i Ustroń
I.3.5. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony lasu (zabezpieczanie upraw leśnych
przed zwierzyną zwalczanie szkodników, ochrona p. pożarowa w obszarze Nadleśnictwa
Wisła i Ustroń.

2.2.4 Harmonogram realizacji zadań i stan docelowy
Podstawę prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej stanowi Plan Urządzenia Lasu. Plan ten
spełnia rolę łącznika w przenoszeniu na poziom lokalny celów gospodarki leśnej, wyznacza
też sposoby realizacji tych celów. Większość zadań realizowanych w ramach gospodarki
leśnej na terenie Gminy Brenna podejmowanych jest przed Nadleśnictwo Ustroń.
Głównymi celami - zadaniami, które powinny zostać zrealizowane w celu ochrony zasobów
leśnych są:
 prowadzenie przebudowy drzewostanów sztucznego pochodzenia, zwykle świerkowych,
w kierunku osiągnięcia drzewostanów mieszanych i liściastych, które będą odpowiadały
warunkom glebowo-siedliskowym,
 prowadzenie monitoringu występowania patogenów grzybowych i szkodników owadzich,
sukcesywne prowadzenie cięć sanitarnych,
 pozostawianie siedlisk głębokich dolin, jarów, bardzo stromych stoków i porastających je
drzewostanów do naturalnej śmierci i naturalnego odnowienia,
 zachowanie wielofunkcyjnego charakteru lasu poprzez utrzymanie wielofunkcyjnych i
wielowiekowych drzewostanów o cechach lasu naturalnego,
 oznaczanie w planach urządzania lasu najcenniejszych fragmentów lasów o charakterze
naturalnym i prowadzenie w odniesieniu do nich gospodarki leśnej jak przy
drzewostanach zachowawczych,
 inwentaryzacja i monitoring stanowisk gatunków zagrożonych i kwalifikujących się do
objęcia ochroną na czas określony oraz przeprowadzenie procedur prawnych w celu
ustanowienia ich ochrony okresowej.
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Tabela 4 Harmonogram realizacji Programu – cel: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
lp.

nazwa zadania

czas realizacji

uczestnicy zadania

-1-

-2Trwale zrównoważona
gospodarka leśna
Informowanie
mieszkańców o
zaletach
zrównoważonej
gospodarki leśnej

-3-

-4-

1.

2.

Zadanie ciągłe

Nadleśnictwo Ustroń

Zadanie ciągłe

Gmina, Nadleśnictwo Ustroń

przewidywane
nakłady
[zł]
-5Zadanie
koordynowane

Zadanie bez kosztowe

2.2.5 Wnioski
Ze względu na duże powierzchnie lasu na terenie Gminy Brenna zapewnienie racjonalnej
gospodarki leśnej wydaje się być jednym z kluczowych zagadnień. Wprawdzie podejmowane
zadania realizowane są przez Nadleśnictwo Ustroń czy też przez prywatnych właścicieli
lasów, jednak Gmina prowadzi działania koordynujące i informacyjne w tym zakresie.
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2.3 Ochrona gleb
2.3.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu
Gleby występujące na terenie Gminy Brenna są bardzo zróżnicowane, wynika to ze starcia się
dwóch różnych warstw podłoża jakie występuje na terenie Gminy. Są to:
- gleby bielicowe gliniaste i brunatne wyługowane występujące na zboczach gór i u podnóży
stoków górskich,
- gleby pseudobielicowe i brunatne kwaśne co wynika z wprowadzania monokultur
świerkowych,
- gleby szkieletowe i grubokamieniste występujące na obrzeżach Gminy,
- gleby pyłowe występujące w regionach gdzie podłożem jest less i utwory lessopodobne, z
takiego podłoża zostały wykształcone mady górskie zalegające w dolinach rzek Wisły i
Brennicy.
Pod względem łatwości uprawy gleby w Brennej należą do średnio – ciężkich i lekkich. Mają
one w swym składzie gliny ciężkie pylaste. W gruntach ornych położonych na terenie Górek
Wielkich przeważają gleby średnio – ciężkie do uprawy mające w swoim składzie glinę
średnią pylastą oraz pył lessowaty ilasty. Gleby zalegające na obszarze Górek Małych są
zaliczane do lekko – średnich do uprawy, posiadają w wierzchnich warstwach skład glin
lekkich i pylastych. Taki skład mechaniczny powoduje duże skłonności do erodowania
zarówno pod wpływem wody jak i wiatru. Procesy te są nasilone zwłaszcza w okresie
roztopów wiosennych oraz w czasie ulewnych deszczy. Powodują zubożenie gleby w
składniki pokarmowe i związki próchniczne, rzutując na ich przydatność rolniczą.

2.3.2 Mechanizmy prawne i ekonomiczne
Ochronie powierzchni ziemi poświęcony został Dział IV Tytułu II ustawy Prawo Ochrony
Środowiska. Ochrona powierzchni ziemi polega na:
1) zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez:
a) racjonalne gospodarowanie,
b) zachowanie wartości przyrodniczych,
c) zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,
d) ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,
e) utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardów,
f) doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, jeżeli nie są
one dotrzymane,
g) zachowanie wartości kulturowych z uwzględnieniem zabytków archeologicznych;
2) zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.
Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony gleb jest ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z
późniejszymi zmianami) która reguluje zasady ochrony gruntów rolnych leśnych oraz
rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.
Ochrona gruntów rolnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne;
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji
rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi,
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3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;
4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;
5) ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z
późniejszymi zmianami) określa m.in. warunki stosowania nawozów, w tym nawozów
naturalnych, oraz wprowadza obowiązek przechowywania nawozów naturalnych w postaci
stałej w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach,
zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu oraz posiadających instalację
odprowadzającą wyciek do szczelnych zbiorników, a nawozów naturalnych w postaci
płynnej wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co
najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu.
W Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej zawarto zbiór przyjaznych środowisku praktyk
rolniczych, których stosowanie zapewni zrównoważony rozwój w sferze produkcji rolniczej.
Najważniejszym celem Kodeksu jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie
wody - głównego zasobu środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza,
krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony.
W ramach Planu Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2011-20145
wyodrębniono sześć głównych zadań:
1) rozwój rynku i promocja,
2) zasady produkcji,
3) kontrola i certyfikacja,
4) badania i informacja,
5) ochrona środowiska,
6) współpraca.
Oprócz działań związanych z „Planem Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w
Polsce na lata 2011-2014” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe
lub nadzorowane realizują zadania obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów (tj.
wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego,
prace związane z zapewnieniem prawidłowego sposobu wdrażania i interpretacji przepisów
itp.).
W Polityce Ekologicznej Państwa określono następujące cele średniookresowe do roku 2016 i
kierunki działań na lata 2009-2012 w zakresie „Ochrona powierzchni ziemi”:
Cele średniookresowe do 2016 r.
Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności dla
ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest:
- rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju
zrównoważonego,
- przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki
antropogeniczne,
- zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im
funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą.

5

Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2011-2014. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polsce, Warszawa, 2011r.
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2.3.3 Cele i kierunki działań w przyjętych dokumentach strategicznych
w regionie
„Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020””:
Cel strategiczny B.2: Wysoka jakość środowiska naturalnego
Kierunek działań B.2.5: Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku zaliczyć należy m.in.:
 rekultywację terenów i obiektów zdegradowanych z przeznaczeniem na realizację
funkcji kulturalno-edukacyjnych oraz rekreacyjnych i gospodarczych;
 wzmocnienie współpracy na zasadzie partnerstwa prywatno-publicznego w procesie
zagospodarowania terenów zdegradowanych;
 opracowanie i wdrożenie systemu monitoringu i rewitalizacji terenów
zdegradowanych, w tym m.in. poprzemysłowych, pogórniczych i powojskowych;
 przeznaczenie do pełnienia funkcji ekologicznej terenów zdegradowanych, na których
dzięki samoistnej rewitalizacji wykształciły się cenne przyrodniczo ekosystemy;
 wspieranie inicjatyw na rzecz zmiany i tworzenia przepisów prawnych oraz działań
organizacyjnych w zakresie współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi i
sektorem prywatnym, w tym w szczególności w zakresie rewitalizacji i rekultywacji;
 usuwanie szkód górniczych.
Na terenie Gminy Brenna nie występują tereny wymagające rekultywacji.
„Program ochrony środowiska województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2018”
Celem długoterminowym do 2018 roku jest „Racjonalne wykorzystywanie zasobów
glebowych”.
Cele krótkoterminowe do 2013r to:
- inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych,
- ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną,
- przeciwdziałanie degradacji gleb rzez czynniki antropogeniczne.
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego” na lata 2008-2011, z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
CEL długoterminowy: I. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Cel średnioterminowy (2008-2015)
I.2. Ochrona powierzchni ziemi i zasobów kopalin
Kierunki działań i działania na lata 2008-2011 (cele krótkoterminowe) z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2012- 2015
I.2.1. Wykonanie badań geologicznych terenów przeznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo na okoliczność ewentualnego
wystąpienia zjawisk osuwiskowych
I.2.2. Racjonalne korzystanie ze złóż kopalin w sposób nie dopuszczający do naruszenia
równowagi w ekosystemie
I.2.3. Urządzenie zieleni śródmiejskiej na terenie użytkowanym przez Starostwo i jego
jednostki
I.2.4. Urządzenie zieleni przy drogach powiatowych
I.2.5. Wykonywanie badań jakości gleb na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska
po ukazaniu się rozporządzenia w tej sprawie.
I.2.6. Zalesianie gruntów na podstawie ustawy o lasach.
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2.3.4 Harmonogram realizacji zadań i stan docelowy
Gmina, jako część powiatu cieszyńskiego, objęta została „Programem Aktywizacji
Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury KrakowskoCzęstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014”. Nadrzędnym celem Programu pozostaje
niezmiennie ochrona środowiska przyrodniczego oraz zachowanie bioróżnorodności
wskazanych terenów w oparciu o gospodarkę pasterską. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez
realizację celów pośrednich, takich jak: utrzymanie wypasu na kompleksach hal i murawach
biorących udział w Programie w latach 2007 – 2009, przywrócenie ekstensywnego wypasu
owiec na terenach położonych w wyższych partiach górskich Beskidów oraz owiec i kóz na
murawach kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, odbudowę bądź budowę i
utrzymanie obiektów architektury pasterskiej związanych z tradycyjnym wypasem, czy też
zachowanie bądź zwiększenie pogłowia owiec z uwzględnieniem ras lokalnych. Pozwoli to w
konsekwencji na przywrócenie i utrzymanie przestrzeni otwartego krajobrazu, zachowanie i
ochronę gatunków endemicznych roślin oraz powstrzymanie sukcesji wtórnej.
Program realizowany jest przez Śląski Urząd Wojewódzki.
Gmina prowadzi działania koordynujące i informacyjne.
Głównymi celami - zadaniami, które powinny zostać zrealizowane w celu ochrony gruntów
są:
1. zachowanie walorów krajobrazowych związanych z gospodarką rolną i pasterską poprzez
ograniczanie zmian w użytkowaniu,
2. ograniczanie zalesień hal, łąk i pastwisk poprzez propagowanie tradycyjnych wzorców
kultury rolnej,
3. zapobieganie sukcesji poprzez: koszenie łąk, usuwanie samosiewów drzew i krzewów, w
razie konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy,
4. ochrona charakterystycznych biotopów hal i pastwisk, a szczególnie niedopuszczenie do
sukcesji naturalnej.
Tabela 5 Harmonogram realizacji Programu – cel: Ochrona gleb
lp.

nazwa zadania

czas realizacji

uczestnicy zadania

-1-

-2Kontynuacja
programu „Owca
Plus”
Działania
informacyjne na
temat dobrych
praktyk rolniczych

-3-

-4-

1.

2.

Do 2014r.

Zadanie ciągłe

Śląski Urząd
Wojewódzki
Gmina,
Śląska Izba Rolnicza

przewidywane
nakłady
[tys. zł]
-5Zadanie
koordynowane,
bez kosztowe
Zadanie
koordynowane

2.3.5 Wnioski
W ramach działań mających na celu ochronę gleb i gruntów Gmina prowadzi głównie
działalność informacyjną, koordynując podejmowane działania. Dodatkowo zagadnienia
ochrony gleb na terenie Gminy uwzględniane są również przy wydawanych zezwoleniach na
usunięcie drzew.
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2.4 Ochrona wód
2.4.1 Charakterystyka problemu i ocena aktualnego stanu
Zaopatrzenie w wodę w Gminie Brenna oparte jest o lokalne ujęcia wody zorganizowane w
sieć administrowaną również przez lokalne spółki wodne. Wielu gospodarstw domowych
zaopatruje się w wodę z własnych studni kopanych.
Dla zapewnienia właściwej ochrony wód w strefach szczególnie wrażliwych, a więc tam
gdzie podatność na ich zanieczyszczenie jest największa, konieczne jest uwzględnienie w
planach zagospodarowania przestrzennego wszelkich informacji bieżących oraz prognoz
dotyczących oddziaływania na środowisko wodne projektowanej zabudowy i wszelkich
obiektów, a także obszarów funkcjonalnych na terenie powiatu. Sporządzenie na ich
podstawie projektów stref ochronnych, a następnie odpowiednie ich wdrożenie da możliwość
sprawowania dostatecznej kontroli nad procesami migracji zanieczyszczeń i tym samym
ograniczy degradację wód.
Głównymi czynnikami, które powinny być brane pod uwagę są parametry hydrogeologiczne,
takie jak, głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych, litologia i zdolności
filtracyjne warstwy wodonośnej, rodzaj i miąższość warstwy glebowej, topografia, a także
dane na temat istniejących już obiektów mogących zagrażać jakości wód (magazyny
substancji niebezpiecznych i trasy ich przewozu, składowiska odpadów, stacje paliw) oraz
urządzeń lub miejsc związanych z pozyskiwaniem wody (ujęcia), a także zbiorników i cieków
powierzchniowych.
Istotnym źródłem zanieczyszczenia zwłaszcza wód podziemnych są spływy obszarowe oraz
przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, ścieki przedostające się z
nieszczelnej kanalizacji, bądź zanieczyszczenia migrujące ze składowisk odpadów oraz jako
skutki zdarzeń awaryjnych.
Ograniczanie zanieczyszczeń z tytułu spływów powierzchniowych będzie realizowane
poprzez systematyczne wdrażanie zasad prowadzenia gospodarki rolnej zgodnych z
założeniami ochrony środowiska. Silnym oparciem dla tego typu działań jest odpowiednia
edukacja i promocja w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych.
Przy nowych inwestycjach związanych z rozbudową i modernizacją sieci komunikacyjnej
powstawać będą systemy podczyszczania w postaci rowów i separatorów na substancje
ropopochodne.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się nie tylko do poprawy jakości wód
powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych, a także
warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, ale także zapobiegnie
zanieczyszczeniu wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej do poprawy ich
jakości.
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2.4.2 Mechanizmy prawne i ekonomiczne
Najważniejsza z punktu widzenia ochrony wód jest ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001
roku. Ustawa ta ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania
gospodarką wodną. Wprowadzenie regionów zlewniowych jest zgodne z duchem i literą
prawa przepisów Unii Europejskiej, a w szczególności Ramową Dyrektywą Wodną
(2000/60/WE) oraz dyrektywami:

96/61/EEC dotyczącą zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem,

91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami,
pochodzącymi ze źródeł rolniczych,

76/464/EEC w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje
niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego.

2.4.3 Cele i kierunki działań w przyjętych dokumentach strategicznych
w regionie
„Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”:
Cel strategiczny B.2 – Wysoka jakość środowiska naturalnego
Kierunek działań B.2.1. „Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów
wodnych”
Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku zaliczyć należy m.in.:
 poprawę jakości wody pitnej;
 poprawę jakości wód zbiorników wodnych;
 tworzenie racjonalnej polityki gospodarowania zasobami wodnymi;
 ochronę zbiorników wód głębinowych, w tym na terenach wiejskich;
 wdrażanie zasad zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzennego
dolin rzecznych;
 prowadzenie monitoringu jakości wód;
 modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków;
 usprawnienie systemu technicznej retencji wodnej, w tym budowę zbiorników
retencyjnych;
„Program ochrony środowiska województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2018”
Cel długoterminowy do roku 2018: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych
oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania
Cele krótkoterminowe do roku 2013:
W 1. Stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodną na obszarze
województwa śląskiego
W 2. Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć
W 3. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
W 4. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
W 5. Zwiększenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie skutkom wezbrań powodziowych
W 6. Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek, ochrona naturalnych dolin rzecznych oraz
renaturalizacja rzek.
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„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego” na lata 2008-2011, z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
Cel długoterminowy
II. Poprawa jakości środowiska, racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz
zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii
Cel średnioterminowy (2008-2015)
II.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych - racjonalna gospodarka
wodnościekowa
Kierunki działań i działania na lata 2008-2011 (cele krótkoterminowe) z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2012- 2015
II.1.1. Rozbudowa sieci wodociągów publicznych, kanalizacji i budowa lokalnych
oczyszczalni ścieków z zachowaniem możliwości wykorzystania infrastruktury w układzie
międzygminnym
II.1.2. Dążenie do realizacji programu „Ochrona Zlewni Jeziora Goczałkowickiego – ujęcia
wody pitnej dla Aglomeracji Śląskiej i Górnej Wisły” - modernizacja i rozbudowa
kanalizacyjnego systemu powiatu
II.1.3. Regulacja potoków i rzek
II.1.4. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz planów ochrony
przeciwpowodziowej w regionie
II.1.5. Rewitalizacja rzeki Olzy i jej dorzecza
II.1.6. Budowa / odbudowa systemu rowów odwadniających drogi
II.1.7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach
II.1.8. Wprowadzenie systemów pomiarowych zużycia wody w obiektach należących do
Starostwa

2.4.4 Harmonogram realizacji zadań i stan docelowy
W celu uregulowania stanu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy:
1. dla powstających budynków lub rozwijanych osiedli należy zapewnić dostęp do wody
pitnej i sieci kanalizacyjnej (w przypadku braku sieci kanalizacyjnej należy wprowadzić i
egzekwować wymóg posiadania indywidualnych systemów ochrony środowiska w
zakresie gospodarki ściekami),
2. budynki pozostające w zasięgu sieci kanalizacyjnej podłączyć do niej,
3. prowadzić kontrole w zakresie posiadania umów na odprowadzanie ścieków
Tabela 6 Harmonogram realizacji Programu – cel: Ochrona wód
lp.
-11.

2.

3.

nazwa zadania
-2Systematyczna
kontrola posiadanych
umów i potwierdzeń
wywozu ścieków
Budowa wodociągu
wraz z przyłączami
domowymi w
Górkach Wielkich –
etap II
Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z

czas realizacji

uczestnicy zadania

-3-

-4-

Zadanie ciągłe

Urząd Gminy, WIOŚ

2008-2013

Gmina

2010-2014

Gmina
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-5Zadanie bez kosztowe

2013 – 830.000 zł
2014 – 2.730.000 zł
2.999.000 zł
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4.

4.

5.

6.

przyłączami
domowymi w
Górkach Wielkich
(Zalesie, Nowy Świat,
Czarny Las) i Górkach
Małych (Zamilerze) –
etap
Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z
siecią przyłączy
domowych przy ul.
Miodowej w Brennej
Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z
siecią przyłączy
domowych w Brennej
przysiółek Jędryśle
Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z
siecią przyłączy
domowych w Brennej
ul. Stara Droga
Wspieranie i budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków

Gmina
600.00 zł

2011-2013

Gmina
50.000 zł

2011-2013

Gmina
50.000 zł

2012-2013

2013-2015

Gmina, NFOŚiGW,
mieszkańcy

rocznie 750.000 zł
(przy min. 10%
wkładzie własnym
mieszkańca)

2.4.5 Wnioski
Cele związane z gospodarką wodno-ściekową w Gminie Brenna nadal stanowią
najistotniejszy zakres jeśli chodzi o realizację Programu Ochrony Środowiska. Są to zadania
najpilniejsze do podjęcia patrząc z punktu widzenia Gminy. Dlatego też planuje się
wyasygnować największą część środków z zakresu przedsięwzięć ochrony środowiska na
zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie.
Ważnym elementem podejmowanych działań jest informowanie i edukacja mieszkańców.
Szczególnie jeśli chodzi o tą część mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji.
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2.5 Ochrona powietrza
2.5.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego
Zdecydowana większość budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brenna korzysta z
kotłowni węglowych opalanych węglem. Niestety często ze względów ekonomicznych,
opalanych niskogatunkowym węglem. Powoduje to efekt występowania tzw. niskiej emisji.
Drugim znaczącym źródłem emisji są spaliny z silników pojazdów samochodowych, maszyn
rolniczych czy budowlanych.

2.5.2 Mechanizmy prawne i ekonomiczne
Ochronie powietrza poświęcony został Dział II Tytułu II ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
1) utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
2) zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane;
3) zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych
poziomach.
Do ustawy zostało wydanych szereg rozporządzeń z których najważniejsze to:
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011.95.558)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.
U. 2008.206.1291)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010.16.87)
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie oceny
poziomów substancji w powietrzu. (Dz. U. 2012.1032)
W Polityce Ekologicznej Państwa określono następujące cele średniookresowe do roku 2016 i
kierunki działań na lata 2009-2012 w zakresie „Jakość powietrza”:
Cele średniookresowe do 2016 r.
Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających
z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że
emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. nie powinna być
wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla roku 2012 wynosiły dla
SO2 - 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton. Trzeba dodać, że są to limity niezwykle trudne do
dotrzymania dla kotłów spalających węgiel kamienny lub brunatny nawet przy zastosowaniu
instalacji odsiarczających gazy spalinowe. Podobnie trudne do spełnienia są normy narzucone
przez Dyrektywę CAFE, dotyczące pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) oraz
2,5 mikrometra (PM 2,5).
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Do roku 2016 zakłada się także całkowitą likwidację emisji substancji niszczących warstwę
ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski.

2.5.3 Cele i kierunki działań w przyjętych dokumentach strategicznych
w regionie
„Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie2020””:
Cel strategiczny B.2: Wysoka jakość środowiska naturalnego
Kierunek działań B.2.2: Poprawa jakości powietrza
Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku zaliczyć należy m.in.:
 promocję ekologicznych rozwiązań grzewczych eliminujących niską emisję;
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania paliw;
 promocję badań i wdrożenia technologii ekologicznego źródła napędu pojazdów,
szczególnie w transporcie publicznym;
 optymalizację i podniesienie efektywności sieci ciepłowniczych;
 wsparcie dla rozwiązań zwiększających efektywność produkcji i wykorzystania
energii elektrycznej, m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych technologii i
odnawialnych źródeł energii (OZE);
 ograniczenie emisji gazów i pyłów ze zwałowisk odpadów;
 promocję postaw związanych z oszczędzaniem energii przez mieszkańców regionu;
 intensyfikację prac na rzecz usuwania i utylizacji oraz implementację technologii
eliminujących ze środowiska wyroby zawierające azbest.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet V Środowisko
Cel główny: Ochrona oraz poprawa jakości środowiska
Cel szczegółowy: Poprawa jakości powietrza
Poprawa jakości powietrza będzie osiągana poprzez przedsięwzięcia na rzecz systemów
ciepłowniczych, ograniczenia „niskiej emisji” na skutek zmiany systemów ogrzewania
obiektów użyteczności publicznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
„Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 z
uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”
Cel długoterminowy do roku 2018:
Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia
energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł
Cele krótkoterminowe do roku 2013:
P1. Stworzenie, przyjęcie i realizacja Programów służących ochronie powietrza oraz ich
aktualizacja, a także koordynowanie ich skuteczności
P2. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji
ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych
P3. Ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii
P4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza
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„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego” na lata 2008-2011, z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
Cel średnioterminowy (2008-2015)
II.3. Ochrona powietrza - ekologiczne środki transportu i odnawialne źródła energii
Kierunki działań i działania na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2012- 2015
II.3.1. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie powiatu w celu ochrony powietrza i
ochrony przed emisją hałasu
II.3.2. Termomodernizacja obiektów budowlanych na terenie powiatu
II.3.3. Wspieranie w skali powiatu systemu zachęt dla przedsięwzięć wykorzystujących
odnawialne źródła energii
II.3.4. Zaproponowanie ujednoliconych w skali powiatu przedsięwzięć zmierzających do
ograniczenia niskiej emisji
II.3.5. Promowanie możliwych do wykorzystania na terenie powiatu cieszyńskiego
odnawialnych źródeł energii (woda, wody termalne, biomasa, wiatr, biogaz)
II.3.6. Organizacja konferencji poświęconych odnawialnym źródłom energii w Euroregionie
Śląsk Cieszyński
II.3.7. Promocja kotłowni wykorzystujących lokalny gaz (np. Kotłownia w Dębowcu) oraz
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
II.3.8. Promocja tras rowerowych
II.3.9. Dążenie do spełniania standardów emisyjnych z instalacji obiektów przemysłowych

2.5.4 Harmonogram realizacji zadań i stan docelowy
W celu poprawy stanu jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Brenna należy przyjąć
do realizacji poniższe:
1. nowo powstające budynki powinny korzystać z wysokosprawnych (niskoemisyjnych)
źródeł ciepła,
2. w starych budynkach istniejących zaleca się wymianę nisko sprawnych indywidualnych
źródeł ciepła na nowe, spełniające współczesne normy, a także stosowanie mniej
zanieczyszczających powietrze surowców energetycznych,
3. rozwój edukacji ekologicznej – tu w odniesieniu do informowania o szkodliwości dla
zdrowia ludzi i środowiska spalania odpadów (w tym plastików, gum, gazet,
impregnowanego drewna itp.) w piecach domowych,
4. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
5. modernizacja dróg gminnych o złej nawierzchni.
Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Brenna planuje wymianę instalacji c.o.,
wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji. Wartość
inwestycji oszacowano na kwotę brutto w wysokości 1.489.946,10zł. Część zadań
zrealizowano w poprzednim okresie planowania.
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Tabela 7 Harmonogram realizacji Programu – cel: Ochrona powietrza
lp.

nazwa zadania

czas realizacji

uczestnicy zadania

-1-

-2Termomodernizacja
budynku Urzędu
Gminy w Brennej
Modernizacja
instalacji
hydrantowej i
instalacji
centralnego
ogrzewania w
Zespole Szkól
Publicznych w
Górkach Wielkich
Działania
informacyjne dot.
niskiej emisji i
sposobów jej
zapobiegania
Realizacja PONE II
etap

-3-

-4-

1

2

3

4

przewidywane
nakłady
[zł]
-5-

Gmina
965.484 zł

2008-2013
Gmina

110.000 zł

2012-2013

Gmina
Zadanie bez
kosztowe

Zadanie ciągłe

2014

Gmina, WFOŚiGW,
mieszkańcy

600.000 zł

2.5.5 Wnioski
W zakresie ochrony powietrza największe znaczenie ma ograniczenie niskiej emisji na terenie
Gminy. Planowana jest również kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.
Ważnym elementem działań prowadzonych na rzecz dbałości o jakość powietrza w Gminie
jest edukacja i informowanie w tym zakresie. W szczególności dotyczy to zagadnień spalania
śmieci w kotłach domowych.
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2.6 Ochrona przed odpadami
2.6.1 Charakterystyka i ocena aktualnego stanu
W zakresie ochrony przed odpadami należy przede wszystkim dążyć do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów. Dodatkowo od 2013r. to Gminy odpowiadają za gospodarowanie
odpadami na ich terenie. Stąd organizacja systemu gospodarowania odpadami jest głównym
zadaniem w zakresie ochrony przed odpadami.
Dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobrazowano na schemacie
poniżej:

Rysunek 2 System gospodarowania odpadami komunalnymi – stan prawny z 2010 roku. Źródło: Plan
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zgodnie z zapisami obecnie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Brenna Gmina zapewnia możliwość pozbywania się odpadów komunalnych
poprzez odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości, realizowane
przez podmiot odbierający odpady.

2.6.2 Mechanizmy prawne i ekonomiczne
Zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz
ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady
zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określono w
ustawie z dnia 8 stycznia 2013r. o odpadach (Dz.U. 2013.21)
Zgodnie z art.34 ustawy o odpadach, „dla osiągnięcia celów założonych w polityce
ekologicznej państwa, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wywarzanych odpadów i ich
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wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii
sposobów postępowania z odpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, a także
utworzenia i utrzymywania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji
gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska, opracowuje się
plany gospodarki odpadami. Plany te opracowywane są na poziomie krajowym i
wojewódzkim.
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2012.391 j.t.) w artykule 3b nakłada na gminy obowiązek uzyskania do 31 grudnia
2020r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50%
wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co
najmniej 70% wagowo.
W Polityce Ekologicznej Państwa określono m.in. następujące cele średniookresowe do roku
2016 w zakresie „Gospodarka odpadami”:
Cele średniookresowe do 2016 r.
Celami średniookresowymi w zakresie gospodarki odpadami są:
- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego
kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia
produktów itp.),
- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla
środowiska,
- zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,
- sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych,
wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek
wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865),
- eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych baterii i akumulatorów,
- pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż
pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby
na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w
gospodarstwach domowych.
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2.6.3 Cele i kierunki działań w przyjętych dokumentach strategicznych
w regionie
Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020”:
Cel strategiczny B.2 – Wysoka jakość środowiska naturalnego
Kierunek działań B.2.4: Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami
Gospodarka odpadami powinna być ukierunkowana na ograniczanie ilości odpadów, a w
przypadku już wytworzonych na poddanie ich procesom usuwania, wykorzystania,
unieszkodliwiania i w ostateczności składowania. Szczególnie ważne jest unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych. Działania w tym zakresie umożliwią poprawę warunków życia
mieszkańców województwa, a tym samym poprawę wizerunku samego województwa jako
atrakcyjnego miejsca zamieszkania. Do głównych typów działań w zakresie tego kierunku
zaliczyć należy m.in.:
 podniesienie efektywności systemu zbiórki, transportu, przetwarzania i utylizacji
odpadów;
 propagowanie wśród mieszkańców regionu wiedzy o sposobach segregacji
składowania i przetwarzania odpadów;
 ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów poprzez wdrażanie niskoodpadowych
technologii produkcji, odzysk i ich unieszkodliwianie, w ostateczności ich bezpieczne
składowanie;
 likwidację składowisk niespełniających norm w zakresie ochrony środowiska;
 wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie
ponadlokalnym, w tym budowę zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie,
kompostownie, obiekty termicznego przekształcania odpadów, składowiska o funkcji
ponadlokalnej, sieć punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych);
 budowę, rozbudowę, przebudowę instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych;
 monitoring składowisk dla najbardziej niebezpiecznych substancji oraz monitoring
skażonych terenów po ich likwidacji;
 likwidację dzikich składowisk, wysypisk, mogilników;
 sprzyjanie możliwościom ponownego wykorzystania odpadów i zamiany ich po
procesie przekształcenia na nowy produkt lub surowiec.
„Program ochrony środowiska województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2018”
Cel długoterminowy do roku 2018:
Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie
składowania pozostałych odpadów
Cele krótkoterminowe do roku 2013:
O. 1 Wzmocnienie zarządzania, monitoringu i optymalizacja systemu gospodarki odpadami
O.2 Wdrożenie właściwego systemu gospodarki odpadami w województwie śląskim opartego
na regionalnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi proponowanym w APGO
WŚ
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O.3 Minimalizacja wytworzonych odpadów oraz sukcesywne zwiększanie udziału odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania
poza składowaniem
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego” na lata 2008-2011, z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015
Cel średnioterminowy (2008-2015)
II.2. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i obciążenia środowiska odpadami
Kierunki działań i działania na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2012- 2015
II.2.1. Utrzymanie czystości na terenie powiatu
II.2.2. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
II.2.3. Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na wysypiska
w strumieniu odpadów komunalnych
II.2.4. Uporządkowanie i rozwój systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

2.6.4 Harmonogram realizacji zadań i stan docelowy
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2012.391 z późn.zm.) Gmina Brenna przejęła na siebie obowiązek gospodarowania
odpadami komunalnymi wytworzonymi na terenie nieruchomości zamieszkałych Gminy.
Mieszkańcy będą wnosili do Gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały
stawką. W zamian za to Gmina wyłoni przedsiębiorcę, który zajmie się zbieraniem i
zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy. Gmina jest również
zobligowana do sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów.
Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w urządzenia służące do
gromadzenia odpadów komunalnych (worki) o pojemności uwzględniającej częstotliwość i
sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem określonych zasad.
Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów
niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do
oddzielnego ich gromadzenia i dostarczania do punktu selektywnego gromadzenia odpadów,
bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie Gminy.
W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się
kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym
zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na
miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych.
Zadaniem o istotnym znaczeniu dla Gminy Brenna jest realizacja założeń Programu
Usuwania Azbestu i Wyrobów Azbestowych.
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Tabela 8 Harmonogram realizacji Programu – cel: Ochrona przed odpadami
lp.

nazwa zadania

-1-

-2Gospodarowanie
odpadami
komunalnymi w
Gminie
Realizacja
programu
usuwania azbestu

1

2
3

Odśnieżanie

4

Działania
informacyjne dot.
m.in. nowego
systemu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi w
Gminie

czas realizacji

uczestnicy zadania

-3-

-4-

Zadanie
systemowe –
ciągłe

przewidywane
nakłady
[zł]
-5-

Gmina
2013 – 262.326 zł
2014 – 700.000zł
Gmina, mieszkańcy

Zadanie ciągłe
Zadanie ciągłe
(okres zimowy)

193.000 zł
Gmina

1.900.000 zł

Gmina

Zadanie ciągłe

Zadanie bez
kosztowe

2.6.5 Wnioski
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012.391 z późn.zm.) wprowadziła wiele istotnych zmian w realizacji
gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeniosła ciężar odpowiedzialności za odpady
komunalne na Gminy, obarczając je tym samym obowiązkiem nadzoru i monitoringu
efektywności zagospodarowania odpadów komunalnych ale przede wszystkim organizacji
systemu gospodarowania odpadami. Ponadto w Gminie Brenna funkcjonuje program
usuwania azbestu. Podejmowane w ramach jego funkcjonowania działania będą
kontynuowane. Ogromne znaczenie dla efektywnej realizacji założonych celów będzie miało
informowanie mieszkańców o prowadzonych działaniach.
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2.7 Edukacja ekologiczna
Dla zapewnienia efektywnej realizacji zadań zaplanowanych w konkretnych priorytetach
planuje się prowadzić działania szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Działania te obejmują
m.in.:
- informowanie na stronie internetowej Gminy o podejmowanych działaniach
- opracowywanie i wydanie plakatów, ulotek, i innych materiałów informacyjnych
- publikacje w gazetce
- akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej.
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3 ANALIZA
UWARUNKOWAŃ
FINANSOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
Nakłady finansowe wymagane na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony
środowiska przewyższają możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego. W
związku z tym powstaje konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
planowanych inwestycji. Dostępne dla samorządów źródła finansowania podzielić można na:
* środki własne ,
* kredyty i pożyczki banków komercyjnych,
* kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje rozwoju gmin,
* dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,
* emisje obligacji.

3.1 Fundusze krajowe

Krajowe środki finansowe przeznaczone na wspieranie inwestycji ochrony środowiska, z
których korzystać mogą m.in. samorządy terytorialne pochodzą z:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Fundusze te gromadzą wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego
zasobów przez podmioty gospodarcze oraz kar nakładanych za ponadnormatywne
zanieczyszczenie środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją
realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie
środowiska i gospodarce wodnej. Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe
wspieranie
inwestycji
ekologicznych
o znaczeniu
i zasięgu
ogólnopolskim
i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.
W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:
# finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze
środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze
środków NF obsługiwane przez banki),
# finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do
kredytów bankowych, umorzenia),
# finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już
istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).
Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć
priorytetowych, kryteria i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i
procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym:
www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach finansuje w
formie pożyczek i dotacji inwestycje ekologiczne oraz działania pozainwestycyjne (w tym
edukację ekologiczną) w Województwie Śląskim. Formy wsparcia WFOŚiGW są analogiczne
do form wsparcia NFOŚiGW.
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest
podstawowym źródłem finansowania działań i projektów proekologicznych realizowanych
przez samorządy lokalne oraz podmioty gospodarcze działające w Województwie Śląskim.
Fundusz jest narzędziem realizacji polityki ekologicznej, która pozostaje w gestii samorządu
wojewódzkiego. W praktyce oznacza to, że w ślad za strategicznymi decyzjami władz
samorządowych idą konkretne działania Funduszu niosące za sobą skutki finansowe i
rzeczowe.
WFOŚiGW w Katowicach wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu
zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne
dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane
w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję środków
unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń
akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje na temat kryteriów, zasad oraz obszarów wsparcia znaleźć można na
stronie internetowej http://www.wfosigw.katowice.pl lub w siedzibie WFOŚiGW w
Katowicach ul. Plebiscytowa 19.

3.2 Partnerstwo publiczno-prywatne

W prawie polskim ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego wyznaczają dwie ustawy,
regulujące współpracę podmiotów publicznych i partnerów prywatnych:
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr
19, poz. 100 z późn. zm.), oraz ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).
Najistotniejszą cechą ppp, jak i koncesji jest ich ścisłe osadzenie w systemie zamówień
publicznych. Zaliczenie ppp i koncesji do kategorii zamówień publicznych związane jest z
naturą środków (pieniężnych lub niepieniężnych, np. nieruchomości) angażowanych przez
władze w realizację kontraktu z podmiotem prywatnym w celu realizacji zadania
publicznego. Takie umieszczenie ppp i koncesji w systemie prawnym oznacza konieczność
stosowania przez podmioty publiczne przy zawieraniu tego typu umów, zasad uregulowanych
w Dyrektywie 2004/18 oraz w prawie pierwotnym UE (Traktat o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej) i opartym na nim orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących m.in.
publicznego ogłaszania o zamówieniu, równego i konkurencyjnego trybu wyboru partnera
prywatnego (w szczególności koncesjonariusza). Z tego względu do zawierania umów ppp
zastosowanie znajdować będzie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwana dalej PZP.
Przedsięwzięcie będące przedmiotem ppp może polegać na wzniesieniu obiektu
budowlanego, świadczeniu usług, wykonaniu dzieła lub innych świadczeniach. Zawsze
będzie musiało być jednak połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem
majątkowym (np. przedsiębiorstwem, nieruchomością). Choć zakres świadczeń stron w
ramach ppp może przybrać różne kształty, najczęściej partner prywatny zobowiązany będzie
sfinansować i zrealizować przedsięwzięcie (z jego dalszym utrzymaniem lub zarządzaniem), a
podmiot publiczny zobowiązany będzie do wniesienia wkładu własnego. Wkładem własnym
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będzie świadczenie podmiotu publicznego lub partnera prywatnego polegające w
szczególności na:
• poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do
usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia
• wniesieniu składnika majątkowego.
Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w
szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy.
Korzyścią dla interesu publicznego jest w szczególności oszczędność w wydatkach podmiotu
publicznego, podniesienie standardu świadczonych usług lub obniżenie uciążliwości dla
otoczenia.
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4 WDRAŻANIE I REALIZACJA PROGRAMU
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska każde Województwo, Powiat i Gmina jest
zobowiązane do opracowania co 4 lata Programu Ochrony Środowiska, z uwzględnieniem
działań na kolejne 4 lata, a co 2 lata przedstawiać raport z realizacji owego programu.
Podstawą opracowania programów wojewódzkich jest polityka ekologiczna państwa. W
praktyce skuteczność realizacji tych zapisów zagwarantować można poprzez opracowywanie,
a następnie realizację powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska w sposób
wzajemnie zintegrowany i bezpośrednio związany z programem wojewódzkim.

5 SYSTEM OCENY REALIZACJI PROGRAMU WRAZ Z
PROPONOWANYMI WSKAŹNIKAMI
Monitoring dostarcza informacji, w oparciu o które można ocenić, czy stan środowiska
ulega polepszeniu czy pogorszeniu. Jest także podstawą oceny efektywności wdrażania
polityki środowiskowej. Głównym celem monitoringu jest zwiększenie efektywności
polityki środowiskowej poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych
dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. Monitoring jakości
środowiska w Gminie Brenna jest realizowany w ramach monitoringu krajowego i
regionalnego województwa śląskiego, jako część składowa monitoringu powiatu
cieszyńskiego. Wyniki badań pozyskiwane w ramach realizacji monitoringu zostały
wykorzystane do opracowania diagnozy stanu środowiska naturalnego Gminy, określenia
trendów - co jest podstawą do zdefiniowania polityki ochrony środowiska w Gminie.
W okresie wdrażania niniejszego programu, dane uzyskiwane z monitoringu jakości
środowiska będą pomocne przy aktualizacji programu ochrony środowiska.
Etapy monitoringu i ewaluacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna
zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 9 Etapy monitoringu i ewaluacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Brenna
Lp.
ETAP
Zadania
Wyniki i procedury
Materiał będący podstawą
1 Zbieranie danych i Zbieranie danych
informacji
analizy i oceny
Materiał będący podstawą do
2 Analiza danych i Uporządkowanie,
informacji
przetworzenie i archiwizacja
przygotowania raportu
uzyskanych analiz
Raporty z realizacji POŚ (co
3 Przygotowywanie Zestawienie uzyskanych
raportów
danych w raport
2 lata)
Ocena porównawcza
Określenie stopnia
4 Ocena wyników
uzyskanych wyników z
wykonania przyjętych
założeniami
zapisów POŚ
Ocena stopnia rozbieżności
Przygotowanie zapisów
5 Identyfikacja
odchyleń
wyników od założeń
korygujących
Aktualna wersja POŚ Gminy
6 Aktualizacja POŚ Aktualizacja celów i zadań
POŚ
Brenna
Okresowa analiza zebranych danych pozwoli na miarodajną ocenę stopnia realizacji założeń
Programu Ochrony Środowiska oraz na wprowadzenie ewentualnych korekt.
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