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1. WPROWADZENIE
1.1. Informacje wstępne.
Niniejsze opracowanie dotyczy obszarów objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/288/09, Rady Gminy Brenna z dnia 09.12.2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna w zakresie usług
turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej.
Opracowanie wykonano na podstawie umowy Nr In.-342-27/2010 z dnia 07.07.2010 zawartej z Zamawiającym.
Prognoza zawiera część tekstową i załącznik graficzny.
1.2. Podstawa prawna opracowania prognozy.
Podstawę prawna sporządzenia prognozy stanowią:
 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 tekst jednolity);
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
1235 z późniejszymi zmianami);
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 199 tekst
jednolity);
oraz na szczeblu międzynarodowym:
 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko,
 Dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu
do informacji dotyczących środowiska.
1.3. Cel, zakres prognozy.
Celem prognozy jest identyfikacja oraz ocena wpływu projektowanych rozwiązań planistycznych na środowisko
przyrodnicze, a także ocena skuteczności przyjętych rozwiązań proekologicznych. Prognoza oddziaływania na
środowisko jest dokumentem obligatoryjnym w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Jej miejsce w procedurze planistycznej określa art. 46 i art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 tekst jednolity), a także art. 17 pkt 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199). W
toku prac planistycznych prognoza podlega opiniowaniu i uzgadnianiu, wraz z projektem planu przez właściwe,
wymagane prawem organy. Podlega również udostępnieniu opinii społecznej na etapie wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu.
Prognoza do projektu planu miejscowego jest częścią postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, jednego z głównych narzędzi realizacyjnych zasady zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego
rozwoju, najpełniej odzwierciedlona jest w tzw. Strategii Lizbońskiej (przyjętej w 2000 roku), należy do podstawowych
zasad tworzenia i wdrażania polityk wspólnotowych, określonych w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską.
Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy bowiem całego procesu planistycznego. Pozwala to, we wszystkich
fazach planowania, uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi a przyjętymi
rozwiązaniami planistycznymi. Skuteczność realizacji polityki ekologicznej państwa, opartej na zasadach
zrównoważonego rozwoju, w dużej mierze zależy bowiem od racjonalnego zagospodarowania przestrzennego kraju,
regionów i poszczególnych gmin. Polityka proekologiczna powinna uzyskać akceptację lokalnej społeczności. Służą
temu m.in. opracowanie ekofizjograficzne i prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – dokumenty wzbogacające studium o treści ekologiczne. Prognoza oddziaływania
na środowisko jest wykładana do publicznego wglądu.
W trakcie sporządzania prognozy kierowano się również wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Cieszynie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr RDOŚ-24-WOOŚ-7041/1/125/10/ab z dnia
12.10.2010 r. uzgadnia zakres prognozy zgodny z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2.
W szczególności prognoza powinna uwzględnić:
 walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jego otuliny,
 gatunki i siedliska wyszczególnione w standardowym formularzu danych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 "Beskid Śląski",
 chronione gatunki ptaków występujące w obrębie ostoi ptaków (Important Bird Area) Beskid Śląski PL139 (Wilk,
Jujka, Krogulec, Chylarecki (red.) 2010 "ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce" OTOP, Miarki),
 funkcjonowanie połączeń pomiędzy obszarami Natura 2000 w obrębie Południowego Korytarza Ekologicznego
(Jędrzejewski i in. "Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce" 2005)
 funkcjonowanie lokalnych korytarzy ekologicznych ( np. ciągów zadrzewień i zakrzewień, koryt cieków wodnych)
 drzewa i grupy drzew chronione jako pomniki przyrody oraz predysponowane do objęcia ochroną prawną
 stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt



Prognoza powinna w szczególności zawierać:
lokalizację i opis stanu zachowania chronionych siedlisk i gatunków występujących na przedmiotowym obszarze
oraz dopuszczalne zagospodarowanie przedmiotowego terenu określone w aktualnie obowiązującym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
identyfikację wszystkich możliwych źródeł negatywnego oddziaływania na środowisko (łącznie z oddziaływaniami
przedsięwzięć istniejących, realizowanych i planowanych) ze wskazaniem oddziaływań znaczących oraz
uzasadnieniem, dlaczego pozostałe oddziaływania nie zostały uznane za znacząco negatywnie oddziaływujące.
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Należy również przedstawić wskaźniki istotności wszystkich ww. oddziaływań (np. natężenie czas trwania i
odwracalność, procentowy ubytek i stopień fragmentacji siedlisk, odległość od obszarów chronionych),
propozycję szczegółowych rozwiązań zapobiegających i kompensujących negatywne oddziaływania na środowisko
wraz z podaniem informacji dotyczących: skuteczności proponowanych rozwiązań oraz metod analizy skutków
realizacji przedmiotowego dokumentu (wraz z częstotliwością jej przeprowadzania oraz propozycjami działań
korygujących w przypadku nieskuteczności ww. rozwiązań
rozwiązania alternatywne dotyczące zapisów mogących negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000:
warianty lokalizacyjne, alternatywne rozmiary i skala, różne sposoby realizacji celów, różne metody budowy,
eksploatacji i likwidacji oraz alternatywne harmonogramy prowadzenia prac.
wyniki analiz i ocen należy przedstawić zarówno w formie opisowej jak i kartograficznej, obejmującej tereny objęte
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz tereny pozostające w zasięgu
oddziaływania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie (pismo ONS ZNS/522/12/10 z dnia 29 września 2010r.)
uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie zgodny z art. 51 ust. 2 Ustawy.
Przedmiotowa prognoza zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. Ustawy.
Zawiera:
 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami,
 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu
oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
 informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
Określa analizuje i ocenia:
 Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu,
 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
 Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności
dotyczącej obszarów podlegającej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 r. o ochronie przyrody,
 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i
podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności:














Różnorodność biologiczną,
Ludzi,
Zwierzęta,
Rośliny,
Wodę,
Powietrze,
Powierzchnię ziemi,
Krajobraz,
Klimat,
Zasoby naturalne,
Zabytki,
Dobra materialne,
Z uwzględnieniem zależności
oddziaływaniami na te elementy;

między

tymi

elementami

środowiska

i

między

Przedstawia:
 Rozwiązanie mające na cele zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i podmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
 Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie
braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub
luk we współczesnej wiedzy.
1.4. Metodyka, wykorzystane materiały sporządzonej Prognozy.
Prognozę oddziaływania na środowisko Planu sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących
charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych znaczących
oddziaływań oraz obszarów prawnie chronionych i tendencji niektórych zjawisk, procesów przyrodniczych.
Wykorzystano również metody analityczne, badania fizyczne, analizy map, zdjęć lotniczych i satelitarnych, zbiory
statystyczne i meteorologiczne.
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Ponadto w prognozie uwzględniono informacje zawarte w dokumentach powiązanych z projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego takich jak:
 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna” przyjętego uchwałą Rady
Gminy Brenna Nr XXXV/299/10 z dnia 27.01.2010r.
 „Opracowanie ekofizjograficzne gminy Brenna w jej granicach administracyjnych”, - wrzesień 2008r. - WERONA
Sp. z o.o. 40-020 Katowice ul. Przemysłowa
 „Program ochrony środowiska dla gminy Brenna”. - Kancelaria Samorządowa - Kansa, ul. Skalskiego 5/141, 42500 Będzin, Brenna- 2009r.
 „Prognoza oddziaływania na środowisko” przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na
Środowisko dla „Aktualizacji programu ochrony środowiska gminy Brenna” - przyjęta uchwałą Nr. XXXVIII/336/10
Rady Gminy Brenna, czerwiec 2010, - Zespół Albeko ul. Niemodlińska 79,45-864 Opole.
 Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000
 „Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce” OTOP, Miarki
 „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce” Jędrzejewski i in., 2005
 „Materiał planistyczny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna” przedsiębiorstwo geologiczno- ekologiczne „Grafit” 43-400 Cieszyn, ul. Bóżnicza 2 - Grudzień 2010.
1.5 Ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym,
krajowym istotnych z punktu widzenia projektu planu oraz stopień ich uwzględnienia.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu
dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte w dyrektywach UE.
Integracja z Unią wyznaczyła zupełnie nowe ramy dla rozwoju regionalnego. Dlatego projekt planu miejscowego
wyznacza nowe pole działań między innymi dla ochrony i kształtowania środowiska oraz jego zasobów, środowiska
kulturowego oraz tożsamości narodowej i regionalnej. Realizacja tych działań umożliwi włączenie potencjału
przyrodniczego w europejski system ekologiczny i wykorzystanie go dla turystyki i rekreacji, a także wygenerowanie
procesów dostosowujących przestrzeń analizowanego do jakościowych wymagań XXI wieku.
W projektach planów miejscowych należy uwzględnić priorytety w zakresie ochrony środowiska wynikające z
dokumentów przyjętych na szczeblu krajowym i samorządowym oraz porozumień międzynarodowych, a także
dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej.
Najważniejsze umowy międzynarodowe, które należy brać pod uwagę przy sporządzaniu dokumentów to:

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimat sporządzona w Nowym Jorku dnia
9 maja 1992 roku – w której Polska zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia
emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych;

Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu z dnia 11 grudnia 1997 roku, w którym Polska zobowiązuje się
podjąć działania zmierzające do ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych, obejmujące w
szczególności: energię (spalanie paliw, emisje lotne z paliw), procesy przemysłowe, zużycie
rozpuszczalników i innych produktów, rolnictwo, odpady;

Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio do Janeiro dnia 5 czerwca 1992 roku;

Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych
z 1979 roku (ratyfikowana przez Polskę w1982roku);
Obszar prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska dotyczy około 79 dyrektyw. Działania Wspólnoty w
zakresie ochrony środowiska dotyczą zapobiegania, likwidacji szkód w szczególności u źródła, pokrywania kosztów
przez sprawcę. Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym są ściśle powiązane z celami Unijnymi i mają swoje
odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie.
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Cele ochrony środowiska wyznaczone na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym uwzględnione w Projekcie planu.
Lp.
1.

2.

3.

4.

Podstawa prawna
Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 października
2000r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w
dziedzinie polityki wodnej
(Ramowa Dyrektywa Wodna)
(Dz.Urz. UE L z 2000 r. Nr 327,
poz. 1 z późn. zmian.);
Dyrektywa Rady z dnia 21 maja
1991 r. dotycząca oczyszczania
ścieków komunalnych
(91/271/EWG),
Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 roku w sprawie jakości
powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (Dz. Urz.
UE L 152 z 11.06.2008)
Polityka ekologiczna państwa w
latach 2009–2012 z
perspektywą do 2016 r. planach
wyników monitoringu
środowiska.

Cel ochrony środowiska
Zapewnienie właściwej ochrony wód
i
zapobieganie
postępującej
degradacji. Dyrektywa zobowiązuje
do osiągnięcia przynajmniej dobrego
stanu wód do 2015r. co jest
warunkiem niezbędnym dla właściwej
ochrony
gatunków
i
siedlisk
bezpośrednio zależnych od wody

Szczegółowe zapisy Planu zapewniające zgodność
Plan reguluje gospodarkę wodno-ściekową poprzez zapisy:
 W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej lub ujęć indywidualnych.
 W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się nakaz odprowadzania ścieków wyłącznie do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Wymóg wyposażenia w systemy
zbierania ścieków komunalnych

Plan reguluje gospodarkę wodno-ściekową poprzez w/w zapisy

Ochrona powietrza należy do
najistotniejszych zadań instytucji
zajmujących się ochroną środowiska
ze względu na wysokie
oddziaływanie atmosfery na inne
elementy przyrodnicze tj. glebę,
szatę roślinną oraz wodę, a tym
samym na zdrowie człowieka.
Zachowanie bogatej
różnorodności biologicznej na
rożnych poziomach organizacji:
wewnątrzgatunkowym,
gatunkowym, ponadgatunkowym,
wraz z umożliwieniem
zrównoważonego rozwoju
gospodarczego kraju, który
w sposób niekonfliktowy
współistnieje z różnorodnością
biologiczną.
Prace w kierunku racjonalnego
użytkowania zasobów leśnych
przez kształtowanie ich właściwej
struktury gatunkowej i wiekowej z
zachowaniem bogactwa
biologicznego.
Racjonalizacja gospodarowania
zasobami wód powierzchniowych
i podziemnych w taki sposób,
aby uchronić gospodarkę narodową
od deficytów wody i zabezpieczyć
przed skutkami powodzi.
Ochrona powierzchni ziemi,
w szczególności gruntów
użytkowanych rolniczo.
Racjonalizacja zaopatrzenia

Ustalenia planu zapewniają ochronę powietrza poprzez:
 zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych opartych o:
o spalanie paliw, w urządzeniach o sprawności nie mniejszej niż 80%,
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,
o systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 Ustalono minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnych na terenach przewidzianych do zabudowy od 50% – 60%.

W granicach opracowania brak terenów leśnych.

Ustalono obowiązek odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Obszar objęty planem położony jest w terenach zalewowych o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. c ustawy Prawo wodne obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym uznaje się za
obszar szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym w całym obszarze planu obowiązują ograniczenia z art. 88n ustawy
Prawo wodne.
W granicach opracowania brak terenów użytkowanych rolniczo.
W granicach opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin.
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5.

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony
środowiska

ludności oraz sektorów
gospodarczych w kopaliny i wodę z
zasobów podziemnych oraz
otoczenia ich ochroną przed
ilościową i jakościową degradacją
Spełnienie zobowiązań
wynikających z Traktatu
Akcesyjnego i dyrektyw
unijnych dotyczących limitów
emisji zanieczyszczeń.
Utrzymanie lub osiągnięcie
dobrego stanu wszystkich
wód, w tym zachowanie
i przywrócenie ciągłości
ekologicznej cieków
Ustawa określa:
 zasady ochrony środowiska
 warunki korzystania ze środowiska
obowiązki administracji
publicznej związane
z
ochroną
środowiska

W planie ustalono:
 zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych opartych o:
o spalanie paliw, w urządzeniach o sprawności nie mniejszej niż 80%,
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,
o systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
W planie ustalono:
 nakaz odprowadzania ścieków wyłącznie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

W Art. 72. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska określono, że:
1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w
szczególności przez:
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego
gospodarowania gruntami:
W projekcie planu w pełni wykorzystano potencjał terenu, ograniczono w stosunku do obowiązującego planu teren drogi do
niezbędnego minimum,
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż:
W granicach opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin.
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej,
odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania
terenów zieleni:
W projekcie planu ograniczono w stosunku do obowiązującego planu teren drogi do niezbędnego minimum,
4) […];
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych:
W projekcie planu zastosowano zapisy mające na celu ochronę istniejących walorów środowiska kulturowego i krajobrazu
kulturowego. Wprowadzono również ustalenia służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego. Kształtowanie warunków
klimatycznych, przy obecnym zagospodarowaniu terenu jest praktycznie niemożliwe.
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom:
Na analizowanym obszarze nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych ani zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi.
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w projekcie planu odnosi się do ustalenia właściwej gospodarki cieplnej, która jest tu
głównym źródłem zanieczyszczeń. W tym zakresie ustalono:
 zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych opartych o:
o spalanie paliw, w urządzeniach o sprawności nie mniejszej niż 80%,
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,
o systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych byłoby możliwe wyłącznie poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, co nie
leży w zakresie ustaleń planu.
Ochrona wód, gleby i ziemi w planie została zapewniona nakazem odbioru ścieków przez gminną sieć kanalizacyjną,
Ochrona przed hałasem w planie została zapewniona poprzez nakaz utrzymania poziomów hałasu w środowisku dopuszczonych
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przepisami odrębnymi:
ustalono iż teren oznaczony symbolem 6.MN.1 należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w rozumieniu
art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.
W obszarze planu nie wykazano występowania wibracji i nie zastosowano żadnych rozwiązań w tym zakresie.
2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem
w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.
Plan ustalił minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnych na terenach przewidzianych do zabudowy od 50% – 60%.

6.

7.

8.
9.

Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie
przyrody.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia
2012 roku O odpadach
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011
roku Prawo geologiczne i
górnicze.

Ochrona wód powierzchniowych i
podziemnych oraz ochrona
przeciwpowodziowa

Reguluje kwestie związane z
właściwą gospodarka odpadami
Regulują kwestie z zakresu
poszukiwania i wydobywania złóż
surowców naturalnych

3. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego określa się także sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk
żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi.
 Na obszarze planu nie występują przesłanki do określania:
o zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
o granic i sposobów zagospodarowania, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas
ziemnych;
 w granicach opracowania brak terenów zdegradowanych.
Obszar objęty planem zawiera się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, zgodnie z rozporządzeniem Nr 10/98
Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego – zasady ochrony
krajobrazu kulturowego regulują ustalenia planu.
Ustawa ma zastosowanie w obszarze planu w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami
oraz ochrony przeciwpowodziowej. Uwzględnione zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zostały opisane powyżej.
Obszar objęty planem położony jest w terenach zalewowych o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. c ustawy Prawo wodne obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym uznaje się za
obszar szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym w całym obszarze planu obowiązują ograniczenia z art. 88n ustawy
Prawo wodne.
Zagospodarowanie odpadów będzie następowało w sposób przewidziany przepisami odrębnymi w tym przepisami gminnymi.
Zgodnie art. 95 w celu ochrony udokumentowanych złóż kopalin ujawnia się je w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. W granicach opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin.

2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA
2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBSZARU
2.1. Położenie fizyczno-geograficzne
Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (1998), obszar gminy Brenna znajduje się w obrębie
jednej podprowincji:
Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513),
makroregion Bwskidy Zachodnie (513.4-5),
mezoregion Beskid Śląski (513.45)
Gmina Brenna położona jest w południowej części województwa
śląskiego, w środkowo-wschodniej części powiatu cieszyńskiego, na
południe od krajowego szlaku komunikacyjnego Warszawa - Bielsko Cieszyn i na wschód od regionalnego szlaku Strumień - Skoczów Wisła. Geograficznie leży w obrębie Beskidu Śląskiego i jego
zachodniego obrzeżenia, w dolinie górnego biegu rzeki Brennicy i jej
dopływów, z okalającymi ją stokami pasm Klimczoka, Kotarza i Równicy.
Pod względem fizyczno-geograficznym leży w prowincji: Karpaty i
Podkarpacie, podprowincji: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513).
Brenna jest położona na wysokości 366 m n.p.m., z trzech stron
otoczona szczytami Beskidu Śląskiego. Łączna powierzchnia Gminy
wynosi około 96 km2. Graniczy bezpośrednio z Jaworzem, Jasienicą,
Skoczowem oraz przez grzbiety górskie z Bielskiem - Białą, Wisłą,
Szczyrkiem i Ustroniem.
Przedmiotowy teren zawiera się w mezoregionie Beskid Śląski. Główny szlak komunikacyjny Gminy, biegnący z zachodu na
wschód wzdłuż rzeki Brennicy, jest drogą lokalną kończącą się ślepo, kilkoma odgałęzieniami w górskich osiedlach Brennej.
Pomimo bliskości i właściwego przebiegu nie ma połączenia samochodowego z sąsiednim Szczyrkiem.
Przedmiotem opracowania jest teren o powierzchni 0.7 ha znajdujący się w granicach jednostki strukturalnej Brenna Centrum,
w sąsiedztwie drogi głównej klasy KDZ, przebiegającej przez obszar gminy.
W najbliższym otoczeniu przedmiotowego terenu znajdują się tereny wód płynących rzeki Brennica, tereny i urządzenia
sportowo- rekreacyjne, usługowe, usług turystycznych oraz tereny mieszkaniowe . Jest to równina zalewowa, znajduje się na
wysokości 416 m n.p.m.
Rejon w którym zlokalizowany jest teren opracowania cechuje krajobraz kulturowy tworzony przez zabudowę usługową
centrum Gminy, Brenna, sportowo - turystyczną, mieszkaniową jednorodzinną oraz letniskową w formie ośrodka
kempingowego, zabudowania w formie typowej dla terenów górskich regionu Podbeskidzia, a także użytki leśne, lasy, pola
uprawne i trwałe użytki zielone - brzegi rzeki Brennica. W otoczeniu brak jest elementów mocno zaakcentowanych, dominant
wysokościowych oraz obiektów nie harmonizujących.
2.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Podłoże geologiczne obszaru opracowania stanowią kredowe piaskowce i łupki godulskie, które ku północy przechodzą w
piaskowce, łupki, wapienie cieszyńskie. Głównym elementem tektonicznym, jaki można wyodrębnić na tym terenie jest
płaszczowina śląska, zróżnicowana na płaszczowinę cieszyńską i nasuniętą na nią od południa płaszczowinę godulską.
O charakterze geologicznym południowych terenów, zlokalizowanych w obrębie Beskidu Śląskiego, stanowią sfałdowania
trzeciorzędowe płaszczowiny godulskiej. Budują ją naprzemianległe kompleksy cienko- i gruboławicowych piaskowców oraz
łupki o różnym zabarwieniu, całkowitej miąższości wynoszącej 200 m- flisz karpacki. Na terenie gminy Brenna występuje
charakterystyczna niebieska i zielona odmiana piaskowca godulskiego, charakteryzująca się wysoką odpornością na czynniki
klimatyczne. Surowiec ten jest pozyskiwany i stanowi naturalne bogactwo, na przedmiotowym terenie nie dokonuje się jego
wydobycia.
Pokrywę czwartorzędową stanowią gliny zwietrzelinowe, lessy, piaski i żwiry akumulacji rzeczno-lodowcowej.
Wzdłuż doliny rzeki Brennica zalegają najmłodsze, czwartorzędowe utwory geologiczne w postaci mad, piasków i żwirów
rzecznych. Rzeźba terenu, o ile nie podlega intensywnym bieżącym procesom geomorfologicznym, stanowi jeden z
najtrwalszych elementów środowiska.
2.3. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe
Pod względem hydrograficznym wszystkie rzeki i potoki gminy Brenna znajdują się w obrębie wododziału Wisły i
należą do zlewiska Morza Bałtyckiego. Przez przedmiotowy opracowania przebiega rzeka Brennica w jej górnym biegu. Źródła
Brennicy znajdują się na stokach Beskidka na wysokości 790 m n.p.m. i pod przełęczą Karkoszczonka. Początek rzeki daje
połączenie potoków Węgierskiego i Połacznego. Największe dopływy Brennicy - Leśnica i Hołcyna - są rozdzielone pasmem
Starego Gronia - pomiędzy nimi znajduje się przedmiotowy teren. Brennicę charakteryzuje duża zmienność wodostanu
Dynamika Brennicy jako rzeki górskiej, wyrażająca się zakresem i gwałtownością zmian hydrologicznych sprawia, że stwarza
ona znaczące i realne zagrożenie powodziowe. By zniwelować owo zagrożenie poddano ją zabiegom regulacyjnym o
zróżnicowanym charakterze. Częściowo są to progi i urządzenia antyrumowiskowe, których skuteczność w regulacji nurtu i
separacji frakcji skalnych można ocenić wysoko. Częściowo są to zbiorniki o charakterze retencyjnym, jednak ich niewielka
pojemność w powiązaniu z dynamiką górskich potoków może sprawić, że w ekstremalnych sytuacjach hydrologicznych nie
spełnią swojej roli. Tereny uznane za narażone na zalewy powodziowe znajdują się zwykle w bezpośrednim sąsiedztwie
normalnego koryta, a sprzyja temu wyraziste ukształtowanie powierzchni gminy i dolin potoków. Teren opracowania znajduje
się w dolinie rzeki Brennica, w pobliżu znajdują się potoki Hołcyna i Leśnica oraz położony jest w terenach zalewowych o
prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%
W granica opracowania wyróżnić można JCWP:
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PLRW200012211149 – Brennica,
W celu poznania stanu wód powierzchniowych, zapobieganiu pogorszenia ich stanu oraz identyfikacji działań mających na
celu poprawę ich jakości prowadzi się monitoring wód powierzchniowych. Monitoring wód powierzchniowych jest elementem
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem badań jest uzyskanie wiedzy o stanie ekologicznym i chemicznym
wód powierzchniowych, niezbędnej do gospodarowania wodami, ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami
pochodzenia antropogenicznego.
Rodzaje monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych:
Diagnostyczny – ustalenie stanu wód, określenie długoterminowych zmian stanu jcw (1 x na 6 lat),
Operacyjny – ustalenie stanu jcw, które uznano za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych (1
raz na 3 lata),
Badawczy – zebranie dodatkowych informacji o stanie wód wynikających z uwarunkowań lokalnych (prowadzony w miarę
potrzeb),
Obszarów chronionych (operacyjny celowy) – ustalenie stanu jcw na obszarach chronionych (corocznie lub co 3 lata).
Wynikiem prowadzonego monitoringu jest ocena stanu / potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód. Kryteria
oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych. Według rozporządzenia klasyfikacji podlegają elementy fizykochemiczne, biologiczne i
hydromorfologiczne na podstawie wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem kategorii jednolitych części wód oraz typu wód
powierzchniowych.
Tabela poniżej przedstawia oceny jednolitych części wód powierzchniowych w roku 2007 i 2008 wraz z zestawieniem oceny
stanu/potencjału ekologicznego i stanu jednolitych części wód.

Kod JCWP

Nazwa JCW

Nazwa rzeki

Ocena
stanu/potencjału
ekologicznego

PLRW200012211149

Brennica

Brennica

Dobry

Ocena stanu
jednolitych
części wód
JCW

Dobry

Tabela: Ocena stanu JCWP w regionie wodnym Małej Wisły - źródło Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu "Prognoza
oddziaływania na środowisko sporządzona dla projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły"

Wody podziemne
Wody podziemne w rejonie Brennej występują w utworach czwartorzędowych oraz utworach fliszowych. Pierwszy poziom
wodonośny związany jest z utworami czwartorzędowymi. Wody z tego poziomu zalegają w utworach piaszczysto - żwirowych.
Zasoby wód są stosunkowo duże, ale charakteryzują się znacznymi wahaniami poziomu zwierciadła. Poziom wodonośny nie
posiada warstwy izolacyjnej, w wyniku czego podatny jest na zanieczyszczenia antropogeniczne z powierzchni terenu.
Warstwa wodonośna zasilana jest w wyniku infiltracji wód opadowych oraz lokalnie wodami powierzchniowymi.
Południowa część Gminy Brenna, także teren opracowania, położona jest w północno- zachodniej części szczelinowoporowego, fliszowego (zbudowanego z utworów kredy) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 warstw Godula- Beskid
Śląski, który wyodrębniony został w ośrodku fliszowym Masywu Karpackiego. Zbiornik zbudowany jest z utworów fliszowych gruboławicowych, spękanych piaskowców godulskich. Pod względem hydrochemicznym dominują tu wody wodorowęglanowosiarczanowo-wapniowo-magnezowe. Jakość wód tego zbiornika jest generalnie dobra, z tym że lokalnie obniża się ze względu
na niewłaściwy sposób gospodarowania ściekami. Pierwszy poziom wód podziemnych związany jest z utworami
czwartorzędowymi. Wody tego poziomu zalegają w utworach piaskowo-żwirowych. Zasoby tego zbiornika są stosunkowo
duże, ale charakteryzują się znacznymi wahaniami poziomu zwierciadła. Poziom wodonośny nie posiada warstwy izolacyjnej,
w wyniku czego podatny jest na zanieczyszczenia migrujące z powierzchni terenu. Zbiornik zasilany jest z powierzchni
wodami opadowymi oraz poprzez kontakt hydrologiczny z ciekami powierzchniowymi. Zwierciadło ma charakter swobodny i
znajduje się na poziomie 1-2 m w obrębie dolin rzecznych i 5-10 m na grzbietach Beskidu. Wydajność ujęć tego zbiornika to
rząd 30 m3/h.
Na przedmiotowym terenie ani w jego pobliżu nie ma ujęcia wód podziemnych.
Zgodnie ze zaktualizowanym podziałem Polski na Jednolite Części Wód Podziemnych, Brenna znajduje się w granicach
Jednolitej Części Wód Podziemnych: JCWPd nr 162 . Według starego, obecnie jeszcze obowiązującego podziału obszar
gminy znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych o nr: 143 (Region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych
Karpat Zachodnich). W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany z
utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności hydraulicznej z poziomem kredowym w utworach
fliszowych. Piętro kredowe (fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej wymiany wód
zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka poziomów wodonośnych.

10

JCWPd nr 143
stan wód podziemnych (rok 2010)
chemiczny
dobry
ilościowy
dobry
stan wód podziemnych (rok 2012)
chemiczny
dobry
ilościowy
dobry
2.4. Warunki glebowe
Gleby występujące na terenie Gminy Brenna są bardzo zróżnicowane, wynika to ze starcia się dwóch różnych warstw podłoża
jakie występuje. Na przedmiotowych terenie są to 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 w swym składzie gliny ciężkie
pylaste. Na analizowanym terenie brak terenów o funkcji rolniczej. Przeważają tereny komunikacyjne i usługowe oraz rzeka
Brennica.
2.5. Klimat
Obszar opracowania zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym Polski R. Gumińskiego (1948), leży w obrębie dzielnicy
karpackiej charakteryzującej się typowymi cechami pogody i klimatu górskiego. Cechy te, determinowane są głównie
wysokością bezwzględną, układem geograficznym masywów górskich w tym ekspozycją stoków oraz charakterystyczną szatą
roślinną.
Jednym z najważniejszych cech tego terenu jest piętrowość klimatyczna. Z uwagi na charakter morfologiczny (zakres
wysokości bezwzględnej w przedziale 380 - 970 m n.p.m.) na analizowanym obszarze wyróżnia się dwa piętra klimatyczne:
 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,
Parametry charakteryzujące warunki klimatyczne:
 średnia temperatura roku 8°-10°C,
 średnia roczna suma opadów 840 mm - 1200 mm,
 średnie prędkości wiatrów 1,6 m/s - 5,2 m/s (max. prędkości zimą),
 przeważające kierunki wiatrów południowe (30%), południowo-zachodnie (47%),
 długość zalegania pokrywy śnieżnej 70 - 116 dni,
 liczba dni bez przymrozku 170-177 dni,
 długość okresu wegetacyjnego 210-220 dni.
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Naturalne przewietrzanie jest bardzo dobre. Ukształtowanie gminy zawiera się pomiędzy terenami wpływów wilgotnego
klimatu oceanicznego Europy Zachodniej, a suchego klimatu kontynentalnego Europy Wschodniej. Położenie w niewielkiej
odległości od wylotu Bramy Morawskiej, umożliwia zetknięcie się ciepłych mas powietrza z południa z zimniejszym powietrzem
górskim. Wszystko to składa się na duże wahania temperatury w ciągu roku i dnia.

Rysunek 3 Regionalizacja rolniczo-klimatyczna
R. Gumińskiego zmodyfikowana przez J. Kondrackiego
źródło: „Przyroda Województwa Śląskiego"

Rysunek 5. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych (mm)
źródło: „Przyroda Województwa Śląskiego"

Rysunek 4. Średnia roczna temperatura powietrza (°C)
źródło: „Przyroda Województwa Śląskiego"

Rysunek 6 Średnia roczna prędkość wiatru (m/s)
źródło: „Przyroda Województwa Śląskiego"

2.6. Przyroda ożywiona
Obszar opracowania obejmuje przede wszystkim teren drogi ul. Sportowej i Malinowej wraz z przyległymi niewielkimi
fragmentami terenów zabudowy mieszkaniowej , usług turystycznych i wód powierzchniowych.
Szata roślinna w analizowanym obszarze pozostaje w ścisłym związku z formami zagospodarowania terenu, a występujące tu
tereny zieleni urządzonej zostały stworzone ręką człowieka. Tereny zieleni są miejscami bytowania zarówno awifauny,
drobnych ssaków, płazów i bezkręgowców. Spotyka się tu typowe gatunki synantropijne, spotykane we wszystkich większych
aglomeracjach. Najczęściej są to ptaki takie jak: wróbel domowy czy gołąb domowy, gołąb grzywacz, kwiczoł sierpówka,
jerzyki, jaskółki oknówki czy dymówki, jak również kawki, sroki, kosy, gawrony i szpaki.
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Obszar objęty planem zawiera się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, zgodnie z rozporządzeniem Nr 10/98
Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
Na dzień dzisiejszy brak jest planu ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Aktualnie prowadzone są jedynie prace
studialne w tym zakresie. Do czasu wprowadzenia ww. planu i jego otuliny, dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Parku
oraz warunków realizacji jego ochrony, wprowadzone zostały zasady polegające na obowiązku uzyskiwania opinii Dyrektora
Parku w sprawach zamierzeń inwestycyjnych w granicach Parku i Otuliny, z wyłączeniem inwestycji mieszkalnych i
inwentarskich na obszarach przeznaczonych pod budownictwo. Obowiązują konkretne zapisy dotyczące przestrzegania zasad
m.in. z zakresu: ochrony środowiska i krajobrazu (ochrona przed zakłócaniem stosunków wodnych, degradacją gleb i szaty
roślinnej, zanieczyszczeniem powietrza). Ponadto w zasadach i kierunkach działania zapisano, iż na terenie Parku należy
likwidować lub ograniczać szkodliwą działalność gospodarczą, prowadzić prawidłową politykę przestrzenną oraz utrzymywać,
odnawiać i wzbogacać zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Gospodarka rolna i leśna powinna być prowadzona
tak, aby umożliwić realizację celów ochrony parków.
Analizowany obszar położony jest w obrębie ponadregionalnego korytarza migracji ptaków „Lasy Beskidu Śląsko-Żywieckiego”
(korytarz ornitologiczny), korytarz ten jest korytarzem obejmującym szlaki migracji ptaków oraz przystanki pośrednie.
Analizowany obszar położony jest również w korytarzu spójności obszarów chronionych "Brennica", jest to korytarz o
znaczeniu międzynarodowym.
2.7. Zasoby kulturowe
W granicach opracowania brak obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków. W granicach opracowania brak obiektów
postulowanych do wpisania do rejestru lub ewidencji zabytków. Na obszarze planu nie wystąpiły przesłanki do określania
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2.8. Jakość powietrza
Stan czystości powietrza w gminie Brenna przez większość roku należy określić jako bardzo dobry. Na terenie gminy nie
występują zakłady produkcyjne lub przemysłowe generujące zanieczyszczenia do atmosfery. Głównym zagrożeniem dla
czystości powietrza w gminie jest tzw. niska emisja w sezonie grzewczym, pochodząca z kotłów bazujących na
nieekologicznych procesach spalania oraz spaliny samochodowe – w szczególności w szczytach turystycznych i w weekendy.
Omawiany obszar znajduje się w granicach "bielsko-żywieckiej" strefy oceny jakości powietrza zaliczonej do klasy C, w
granicach której nastąpiły przekroczenia:
 przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10
w roku kalendarzowym,
 przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.
Badania czystości powietrza na terenie gminy przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w
ramach Śląskiego Monitoringu Powietrza. Najbliższa, automatyczna stacja pomiarowa zlokalizowana jest w Ustroniu przy ul.
Sanatoryjnej 1. Poniżej przedstawiono roczny raport za rok 2014.
Norma dla tlenków azotu (NOx) dotyczy wyłącznie ochrony roślin dla stacji tła regionalnego
Parametr

Jednost
ka

Norma*

Miesiąc
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rok

Dwutlenek siarki (SO2)

μg/m3

23

20

14

8

5

4

3

3

4

4

7

9

9

Tlenek azotu (NO)

μg/m3

6

4

2

1

1

2

2

2

2

2

5

3

3

Dwutlenek azotu (NO2)

μg/m

27

29

18

14

8

9

8

9

10

11

17

15

14

Tlenki azotu (NOx)

μg/m3

36

36

21

15

10

12

11

12

12

14

25

19

18

Pył zawieszony (PM10)

μg/m

Ozon (O3)

μg/m3

Ozon (O3) (średnie ośmiogodz.)

μg/m

3

3

3

40
40
120

-

-

-

-

-

-

-

-

12

19

30

21

21

37

41

70

83

67

64

78

76

51

57

38

50

59

86

78

108 140 117 134 150 157 106

99

75

82

157

* Norma podana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu
x
x
x
x

Wartość < 50% normy.
50 % normy < wartość < 75 % normy
75 % normy < wartość < 100 % normy
Wartość przekracza normę

2.9. Hałas
Hałas to wszelkie niepożądane, dokuczliwe i szkodliwe zjawiska dźwiękowe, współtworzące klimat akustyczny. Hałas jest
najpowszechniej i najczęściej spotykanym problemem życia ludzi w środowisku.
Brenna to Gmina wiejska gdzie występowanie ruchu jest ograniczone. Hałas występujący na obszarze planu jest niemal w
całości pochodzenia komunikacyjnego i wiąże się z ruchem pojazdów samochodowych odbywający się ulicą Górecką.
Układ komunikacyjny Gminy kształtują drogi powiatowe Nr. 04138 Górki Wielkie - Grodziec, Nr. 04139 Górki Wielkie - Nałęże,
Nr. 04140 Skoczów - Brenna, Nr. 04141 Brenna - Leśnica i Nr. 04142 Brenna - Nierodzim. Łączna długość dróg powiatowych
wynosi około 28,5 km. Długość dróg gminnych wynosi 159 km. W wielu. wypadkach są to drogi o niskim standardzie,
stanowiące dojazd do poszczególnych terenów mieszkaniowych czy wręcz drogi nieutwardzone.
Cały układ drogowy bazuje na jednej drodze przebiegającej przez Gminę, biegnącej wzdłuż rzeki Brennicy z odgałęzieniem
wzdłuż Leśnicy. Na terenie gminy Brenna nie były prowadzone badania natężenia hałasu.
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Ogólnie można stwierdzić że występuje typowa sytuacja - największy problem z hałasem komunikacyjnym ma miejsce w
otoczeniu głównych tras komunikacyjnych. Jest to hałas typu liniowego o zmiennych poziomach. Przedmiotowy teren znajduje
się w pewnej odległości od drogi lokalnej przebiegającej przez Brenną, wobec tego wpływ hałasu powodowanego przez ruch
komunikacyjny jest znikomy.
2.10. Promieniowanie elektromagnetyczne
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony
środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 121 ustawy, ochrona przed polami elektromagnetycznymi
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,
 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe
badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i
obserwacja ich zmian, należy do zadań Państwowego Monitoringu Środowiska.
Przepisem wykonawczym do ustawy Prawo ochrony środowiska, wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 122, jest
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Załącznik nr 1 do rozporządzenia, określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności, przy czym przez tereny
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa rozumie się tereny, dla których taką funkcję przewidziano w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lub tereny działek o takim samym przeznaczeniu.
Najpowszechniej występującymi instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne są linie elektroenergetyczne oraz
instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne.
Najpowszechniej występującymi instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne są linie elektroenergetyczne oraz
instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne. W granicach
opracowania brak istotnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
2.11. Obszary chronione i wymagające ochrony
Lasy ochronne
W granicach opracowania nie występują tereny lasów w tym lasów ochronnych.
Zasoby wodne
Zasoby wodne podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo wodne.
W granicach opracowania znajduje sie rzeka Brennica.
Analizowanym teren położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 warstw Godula- Beskid Śląski.
Wody powierzchniowe i podziemne objęte są ochroną zgodnie z Prawem wodnym na zasadach ogólnych.
Fauna i flora
Flora i fauna podlega ochronie na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie przyrody.
Ustawa o ochronie przyrody wprowadziła ochronę gatunkową w celu zabezpieczenia „dziko występujących roślin lub zwierząt
oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych
wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i
genetycznej.”
Ochronie, polegającej na zapobieganiu niszczeniu i dewastacji, podlegają także tereny zieleni urządzonej, drzewa i krzewy
oraz ich zbiorowiska niebędące lasem.
W analizowanym planie wprowadzono dla wyznaczonych terenów zabudowy minimalny procent terenów biologicznie
czynnych na poziomie 50%-60%.
Walory krajobrazowe
Ochrona krajobrazu kulturowego odbywa się według takich samych zasad jak ochrona przyrody. Określona jest ustawami: o
ochronie dóbr kultury, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o
ochronie przyrody.
Obszar objęty planem zawiera się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, zgodnie z rozporządzeniem Nr 10/98
Wojewody Bielskiego z dnia 16 czerwca 1998 w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Jednakże ze
względu na charakter planu (plan obejmuje teren drogi) można przyjąć, iż na analizowanym terenie nie występują tereny
cenne pod względem krajobrazowym.
Grunty rolne i leśne
Grunty rolne i leśne podlegają ochronie z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Na analizowanym terenie występują grunty o charakterze antropogenicznym, które nie podlegają ochronie z mocy ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Natura 2000
Na terenie gminy Brenna występują dwa obszary NATURA 2000, przy czym przedmiotowy teren nie zawiera się w
ich granicach. Wprowadzone zmiany na przedmiotowym terenie są małe i nie będą miały wpływu na obszary
naturowe.
 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008
Kościół p.w. Wszystkich Świętych, XVI w. (obiekt wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków) będący ostoją nietoperzy
(Chiroptera). W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza dwóch gatunków: Nocka Dużego i Podkowca Małego.
 Beskid Śląski - PLH240005 Beskid Śląski.
Obszar 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
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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.
3. UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE
Określenie uwarunkowań ekofizjograficzne dla potrzeb niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna
zostały zawarte w rozdziale 2.6 „Opracowania ekofizjograficznego” z 2008 roku.
Biorąc pod uwagę predyspozycje i wartość lokalnego środowiska, aktualne zagospodarowanie
terenu i potrzeby gminy wskazuje się:
W zakresie lokalizowania obiektów budowlanych i sieci technicznych:
 Stosunkowo proste warunki geologiczne w obrębie Pogórskiej części gminy (Górki Wielkie, Górki Małe) nie stwarzają
znaczących ograniczeń w lokalizowaniu obiektów budowlanych;
 Trudne warunki geologiczno-inżynierskie w Beskidzkiej części gminy (Brenna). Morfologia, litologia i hydrogeologia
stwarzają potencjalne zagrożenia osuwiskami;
 Obszar gminy nie podlega wpływom górnictwa podziemnego;
 Doliny Wisły, Brennicy, Leśnicy zagrożone zalewami powodziowymi. Należy uniemożliwić rozwijanie zabudowań w
granicach zalewowych części dolin;
 Dla terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (produkcyjną, usługową) wskazanie obowiązku
przestrzegania przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska, w tym dotrzymanie standardów emisyjnych
na granicy terenu zakładu (emisja hałasu, emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja ścieków, emisja
promieniowania);
W zakresie ochrony wód:
 Gmina posiada niepełny (44% obiektów) ale bardzo strategicznie zrealizowany i nadal rozwijany system kanalizacji
sanitarnej. Mieszkańcy nie objecie systemem kanalizacyjnym korzystają ze zbiorników do okresowego gromadzenia
ścieków;
 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;
 Wszystkie budynki pozostające w zasięgu sieci kanalizacyjnej powinny być do niej przyłączone;
 Wszystkie obiekty nieprzyłączone do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków muszą posiadać rozwiązania
zastępcze (zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie indywidualne);
W zakresie ochrony powietrza:
 Na terenie gminy nie ma zbiorowych dostawców ciepła, nie sięgają tu zewnętrzne sieci ciepłownicze;
 Wszystkie budynki wymagające ogrzewania korzystają z indywidualnych źródeł ciepła.
 Tradycyjnym paliwem w starszych budynkach jest drewno lub węgiel. Wiele nowych obiektów, przeznaczonych
zwłaszcza dla pobytu okresowego, ogrzewanych jest za pomocą gazu sieciowego lub oleju opałowego;
 Nowo powstające budynki powinny korzystać z wysokosprawnych (niskoemisyjnych) źródeł ciepła. Zaleca się
preferowanie przyjaznych środowisku, dobrej jakości paliw.
 Dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne, instalacje
geotermalne);
 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;
 Zaleca się 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;
W zakresie środowiska przyrodniczego:
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Bezwzględnie zachować w funkcji hydrologicznej i przyrodniczej doliny rzek Wisły, Brennicy, Jasionki i ich dopływów;
Chronić i zachować zasoby przyrodnicze reprezentowane w dolinkach mniejszych cieków, na łąkach i śródleśnych
polanach, w lasach, urządzonej zieleni parkowej, cmentarnej i przykościelnej;
 Zachować ciągłość i funkcjonalność dolinnych i górskich korytarzy ekologicznych;
 Chronić i zachować zasoby gleb na obecnych użytkach rolnych. W przypadku zmiany przeznaczenia gruntów z
rolnych na inne (preferowane mieszkalnictwo jednorodzinne) zasoby glebowe wykorzystać na terenie działki w
ramach przydomowego ogrodu;
 Zaleca się rozwój edukacji ekologicznej – tu w odniesieniu do informowania o szkodliwości dla zdrowia ludzi i
środowiska: wyrzucania i pozostawiania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych (dzikie wysypiska
śmieci); wylewania nieczystości
 (ścieków, odchodów zwierzęcych) bezpośrednio na grunt lub poprzez nieszczelne
 zbiorniki w głąb ziemi.
W projekcie planu, wskazania zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym zostały uwzględnione.
4. USTALENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
BRENNA
Problematyka i rozwiązania planu muszą uwzględniać uwarunkowania oraz kierunki rozwoju i kształtowania obszaru w
zakresie struktury przestrzennej oraz polityki zawartej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brenna” przyjętego uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXXV/299/10 z dnia 27.01.2010r.

Ustalenia wynikające bezpośrednio z rysunków studium:
 UT - tereny usług sportowo- turystycznych,
 Wo- tereny wód otwartych płynących,
 Zl- tereny zieleni urządzonej - tereny zieleni izolacyjnej, skupisk zadrzewień i zakrzewień,
 KD- droga dojazdowa,
 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niskiej intensywności,
Ustalenia wynikające z tekstu studium:
1. Określona w studium wizja rozwoju gminy ma charakter rozwoju docelowego opartego na scenariuszu
maksymalnego wykorzystania istniejącego potencjału terenów, z jednoczesnym zachowaniem zasad i warunków
zrównoważonego rozwoju poprzez:
 Zahamowanie tendencji zabudowy obiektami mieszkalnymi terenów wzdłuż rzeki Brennicy ( strefa ochrony krajobrazu
i obszaru ekologicznego wzdłuż rzek i cieków wodnych),
 Zachowanie pozostałych wolnych terenów wzdłuż Brennicy jako rezerwy dla ogólnodostępnej rekreacji,
 Równomierny rozwój, zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej dla całego obszaru gminy - modernizacja i
rozbudowa sieci lokalnych dróg dojazdowych,
 Poprawa standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno ściekowej,
 Ograniczenie tendencji dokonywania podziałów większych kompleksów gruntów rolnych,
 Studium wskazuje potrzebę integracji, w skali gminy oraz powiązań międzygminnych w powiązanie w „Ekologiczny
System Obszarów Chronionych Gminy (ESOCH)”, do którego należą: tereny użytków rolnych; tereny lasów; tereny
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wód; tereny zieleni; istniejące i planowane: ścieżki piesze i rowerowe, szlaki turystyczne, trasy biegowe, ścieżki
tematyczne, punkty widokowe itp. tak zwany obszar przestrzeni zielonych.
2. Utworzenie takiego obszaru, traktowanego jako specyficzny cel publiczny, należy zaliczyć do jednego z priorytetów
polityki rozwojowej gminy, poprzez utrzymanie istniejących i pozyskiwanie nowych terenów przeznaczonych dla jego
realizacji.
3. Obszary przestrzeni zielonych winny utworzyć jednolity system ciągłych, ogólnodostępnych terenów,
skoordynowanych z planowaną struktura urbanistyczną oraz przeznaczeniami, w pełni zachowując i chroniąc istotne
elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego.
4. System winien stworzyć w graniach gminy sieć powiązań zielonych, w dużym stopniu niezależnych od powiązań
realizowanych przez przestrzenie publiczne, mając jednocześnie swoje naturalne połączenia z podobnymi systemami
(lub tylko jego elementami),
Ustalenia projektu miejscowego planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Brenna” przyjętego uchwałą Rady Gminy Brenna Nr XXXV/299/10 z dnia 27.01.2010r.
5. USTALENIA PROJEKTU PLANU
5.1. Cel planu
Podstawowym celem projektu planu jest wyznaczenie drogi (ul. Sportowa i ul. Malinowa) oraz uporządkowanie przyległych do
niej terenów.
Dla terenu objętego zmianą planu, projektuje się tereny o następującym przeznaczeniu: KD- droga publiczna klasy
dojazdowej, MN - tereny zabudowy mieszkaniowej, UT- tereny usług turystycznych, oraz teren Wsp- wód powierzchniowych
płynących rzeki Brennica z otulina biologiczną.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego objęty zmianą teren oznaczony jest symbolami WO- tereny wód,
UT- tereny usług sportowo- turystycznych, oraz MN tereny zabudowy mieszkaniowej.
5.2. Dyspozycje funkcjonalne planu
Rysunek planu zawiera elementy, będące ustaleniami planu:
o granica obszaru objętego planem;
o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
o nieprzekraczalne linie zabudowy;
o symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny dla których niniejsza uchwała określa następujące przeznaczenie:

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

UT – tereny usług turystycznych,

WSp – tereny wód powierzchniowych płynących z otuliną biologiczną,

KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
Rysunek planu zawiera elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:
o istniejąca infrastruktura techniczna:

kanalizacja sanitarna,

wodociągi,

gazociągi,

napowietrzne linie elektroenergetyczne,

kablowe linie elektroenergetyczne,

napowietrzne linie telekomunikacyjne,

kablowe linie telekomunikacyjne.
5.3. Ustalenia szczegółowe dla form użytkowania terenów
W poniższej tabeli zestawiono warunki zabudowy i zagospodarowania, które wpływają na jakość środowiska w wyznaczonych
terenach. Dla poszczególnych kategorii terenów określono rodzaj i zakres obowiązujących dla niej standardów środowiska.
Użytkowanie terenów

Zasady zagospodarowania

podstawowe

uzupełniające

Ustalenia obowiązujące określające dopuszczalne
oddziaływanie na środowisko

6.MN.1
o zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

o usługi i rzemiosło
nieuciążliwe.


o

o




o
o
o
o

Wymagane standardy
klimatu akustycznego

max udział pow. użytkowej usług w obrębie teren
zabudowy
działki budowlanej:
mieszkaniowej
80% – dla usług z zakresu turystycznych
jednorodzinnej
związanych z zakwaterowaniem, przy czym
ilość miejsc noclegowych nie może
przekroczyć 30,
50% – dla rzemiosła i usług nie wymienionych
w lit. a;
intensywność zabudowy – od 0,05 do 1,0;
max wskaźnik zabudowy – 0,35;
min. udział pow. biolog. czynnej – 60%.
max wysokość:
budynków z zakresu przeznaczenia
podstawowego i uzupełniającego – 10 m,
budynków gospodarczych i garaży – 5,5 m,
obiektów małej architektury i obiektów
tymczasowych – 3 m,
obiektów budowlanych nie wymienionych w lit
a do lit. c – 12 m;
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4.UT.1
6.UT.2
o usługi turystyczne,
o usługi gastronomii,
o usługi sportu i rekreacji;

o usługi handlu,
o lokale mieszkalne.


o
o









4.WSp.1
4.WSp.2
o wody powierzchniowe
płynące wraz z otuliną
biologiczną
KDD.1,
o droga publiczna klasy
dojazdowej;

Wodociągi i kanalizacja

o budowle i urządzenia
hydrotechniczne, obiekty
inżynierii wodnej,
o miejsca wypoczynku –
plaże, kąpieliska,
drogi rowerowe.
o miejsca postojowe i
parkingi,
o infrastruktura techniczna,
o zieleń urządzona.



System ciepłowniczy







max ilość kondygnacji nadziemnych – 2,
przy czym druga kondygnacja nadziemna
może być realizowana wyłącznie w
poddaszu;
dopuszcza się realizację budynków
gospodarczych i garaży bezpośrednio przy
granicy działki lub w odległości 1,5m od
granicy sąsiedniej działki budowlanej;
max udział powierzchni użytkowej w obrębie
działki budowlanej:
50% – dla usług handlu,
30% – dla lokali mieszkalnych, o których
mowa w ust.1 pkt 2 lit. b;
lokale mieszkalne oraz usługi handlu
dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w
budynki z zakresu przeznaczenia
podstawowego;
grodzenie nieruchomości przyległych do
terenu powierzchniowych wód publicznych
oraz zapewnienie dostępu do
powierzchniowych wód publicznych, tj.
terenu oznaczonego symbolem 4.WSp.2,
zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
intensywność zabudowy – od 0,00 do 1,2;
max wskaźnik zabudowy – 0,45;

min. udział pow. biologicznie czynnej – 50%
 maksymalna wysokość:
o budynków z zakresu przeznaczenia
podstawowego i uzupełniającego – 12 m,
o budynków gospodarczych i garaży – 5,5 m,
o obiektów małej architektury i obiektów
tymczasowych – 3 m,
o obiektów budowlanych nie wymienionych w lit
a do lit. c – 14 m;
 maksymalna liczba kondygnacji
nadziemnych – 3.
o Zakaz realizacji obiektów kubaturowych

o Szerokość w liniach rozgraniczających – od
10,0 m do 15,2 m, z przewężeniem na
odcinku gdzie część pasa drogowego
zlokalizowana jest poza obszarem objętym
planem, zgodnie z rysunkiem planu.
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej lub ujęć
indywidualnych.
W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się nakaz odprowadzania ścieków wyłącznie
do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zasilanie w gaz ziemny z istniejącej i realizowanej zgodnie z
zapotrzebowaniem sieci średnio lub niskoprężnej.
W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się zaopatrzenie w
ciepło z indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych opartych o:
spalanie paliw, w urządzeniach o sprawności nie mniejszej niż 80%,
systemy grzewcze zasilane energią elektryczną,
systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

6. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Oceny istniejącego stanu środowiska dokonano na podstawie opracowania ekofizjograficznego podstawowego
sporządzonego dla analizowanego projektu planu, wizji w terenie, a także na podstawie obowiązujących planów i programów
w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody. Oceny istniejącego stanu środowiska dokonano w aspekcie
poszczególnych jego komponentów, które podlegają badaniom skutków realizacji ustaleń planu na środowisko. Niniejszy
rozdział stanowi więc próg wyjściowy do oceny skutków realizacji ustaleń planu na środowisko, przy założeniu jego
całkowitego wdrożenia.
Różnorodność biologiczna:
stan istniejący
Obszar objęty opracowaniem, to obszar już zagospodarowany, gdzie dominuje funkcja komunikacji drogowej.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Obszar objęty opracowaniem jest już zagospodarowany. Stan bioróżnorodności można oceniony na poziomie dostatecznym.
Brak planu nie wpłynie istotnie na ogólny stan bioróżnorodności.
Ludzie:
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stan istniejący
Obszar opracowania stanowi teren drogi wraz z niewielkimi fragmentami terenów sąsiednich.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
W przypadku braku realizacji ustaleń planu, warunki bytowania ludzi nie ulegną zasadniczym zmianom. Wykształcona
struktura przestrzenna będzie się utrzymywała, z możliwością poprawy jakości zabudowy w wyniku remontów lub wymiany
budynków na nowe. Również funkcje poszczególnych terenów nie ulegną zasadniczym zmianom.
Zwierzęta:
stan istniejący
Przestrzenie życiowe zwierząt, w obszarze planu to głównie tereny niezabudowane, zadrzewione w obrębie drogi oraz koryta
rzeki Brennicy. Jak wynika z opracowania ekofizjograficznego podstawowego, w obszarze planu spotyka się typowe gatunki
synantropijne, spotykane we wszystkich większych aglomeracjach. Najczęściej są to ptaki takie jak: wróbel domowy czy gołąb
domowy, gołąb grzywacz, kwiczoł sierpówka, jerzyki, jaskółki oknówki czy dymówki, jak również kawki, sroki, kosy, gawrony i
szpaki. Poważnym zagrożeniem dla dzikich zwierząt są trasy komunikacyjne, a także znaczna penetracja przez ludzi.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
W przypadku braku realizacji ustaleń planu warunki bytowania zwierząt, a tym samym ich skład gatunkowych czy ilościowy nie
powinien ulec widocznym zmianom.
Rośliny:
stan istniejący
Jak już powyżej wspomniano, w obszarze planu występuje szata roślinna w różnych formacjach: zadrzewienia w obrębie ul.
Sportowej i Malinowej oraz w rejonie koryta rzeki Brennicy. Na jakość życia roślin wpływają tu przede wszystkim dwa czynniki:
zanieczyszczenie gleb oraz zanieczyszczenie powietrza.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
W przypadku braku realizacji ustaleń planu warunki bytowania roślin nie zmienią się. Nie ulegnie zmianie również sama szata
roślinna. W przypadku realizacji nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu część obecnej szaty roślinnej
może ulec likwidacji.
Wody:
stan istniejący
Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne. Wody powierzchniowe w obszarze opracowania reprezentowane są przez
rzekę Brennicę natomiast wody podziemne przez gzwp 348.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Brak realizacji ustaleń planu nie będzie mieć wpływu na potencjalne zagrożenie degradacją wód.
Powietrze:
stan istniejący
Omawiany obszar znajduje się w granicach "bielsko-żywieckiej" strefy oceny jakości powietrza zaliczonej do klasy C, w
granicach której nastąpiły przekroczenia:
 przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10
w roku kalendarzowym,
 przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
W przypadku braku realizacji ustaleń planu, jakość powietrza atmosferycznego nie ulegnie zmianie. Główne źródła emisji
hałasu nie zostaną zlikwidowane, ani nie zmienią swojej lokalizacji.
Powierzchnia ziemi:
stan istniejący
Na analizowanym terenie brak terenów o funkcji rolniczej. Przeważają tereny komunikacyjne.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Brak realizacji ustaleń planu nie będzie miał wpływu na powierzchnie ziemi.
Krajobraz:
stan istniejący
Jakość zagospodarowania terenu wpływa bezpośrednio na jakość krajobrazu gminy. W przedmiotowym przypadku
dominującą funkcję stanowi komunikacja.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Brak realizacji ustaleń planu nie będzie miał istotnego wpływu na krajobraz.
Klimat:
stan istniejący
Klimat to zespół zjawisk pogodowych na danym obszarze w ujęciu wieloletnim. Na kształtowanie klimatu wpływają czynniki
naturalne, a przede wszystkim położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, wody, szata roślinna, jak również czynniki
antropogeniczne, przekształcenie środowiska naturalnego, osuszanie terenów, zabudowa, emisja zanieczyszczeń do
atmosfery.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Niezależnie od tego czy ustalenia planu zostaną wdrożone czy nie, mikroklimat nie ulegnie zmianie.
Zasoby naturalne:
stan istniejący
Zasoby naturalne są to elementy przyrody mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. W szczególności są to
gleby, surowce mineralne, lasy, wody, zwierzęta. Ponieważ w niniejszym rozdziale omówiono już stan istniejący środowiska w
odniesieniu do gleb, wody, zwierząt i szaty roślinnej.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Brak realizacji ustaleń planu nie będzie miał większego znaczenia na występujące zasoby naturalne w postaci wód
powierzchniowych (rzeka Brennica) jak i wód podziemnych (gzwp 348).
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Zabytki:
stan istniejący
W granicach opracowania jak i w bezpośrednim sąsiedztwie brak obiektów zabytkowych objętych ochroną jak i obiektów
predysponowanych do objęcia ochroną.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie w obecnej sytuacji na zabytki.
Dobra materialne:
stan istniejący
Ocena stanu istniejącego środowiska pod kątem dóbr materialnych to przede wszystkim ocena zagrożeń dla tych dóbr ze
strony czynników przyrodniczych. W tej ocenie najważniejszymi zagrożeniami są: gwałtowne czynniki pogodowe, powodzie,
susze, osuwanie się mas ziemnych. Gwałtowne zjawiska pogodowe: jak burze, huragany, trąby powietrzne, długotrwałe opady
lub susze, długotrwałe upały lub mrozy zagrażają w takim samym stopniu jak w innych częściach miasta.
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu
Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie w obecnej sytuacji na dobra materialne.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy stan środowiska naturalnego na terenie opracowania można ocenić na poziomie
dobrym. Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie zasadniczo na funkcjonowanie środowiska naturalnego, zdrowia i życia
ludzi, oraz bezpieczeństwo zasobów naturalnych i materialnych. Celem projektu planu jest wyznaczenie śladu istniejącej już
drogi (ul. Sportowa i ul. Malinowa) oraz uporządkowanie przyległych do niej terenów.
7. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ ZWIĄZANA Z PLANOWANYMI FUNKCJAMI OBSZARU
Skutki wprowadzenia w życie ustaleń planu mogą być różnorodne w zależności od rodzaju inwestycji, jakie powstaną oraz
sposobu ich realizacji, w tym stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, które nie do końca mogą być określone
na etapie sporządzenia planu. Analizując projekt uchwały można stwierdzić, że jest on w zgodzie z ideą ochrony środowiska.
Plan jest środkiem w pewnym stopniu zapobiegającym powstaniu negatywnych skutków dla środowiska, należy jednak
pamiętać, że podejmowane przedsięwzięcia służące realizacji inwestycji będą mogły generować chwilowe negatywne
oddziaływania, np.: hałas związany z budową nowych obiektów. Znaczące oddziaływania zostały przedstawione za pomocą
poniższej tabeli.
Identyfikacja oddziaływań związana z planowanymi funkcjami obszaru.
Czynnik

Dotyczy terenów

Technologia, możliwość
wystąpienia

Prognozowane oddziaływanie i jego natężenie

Emisja zanieczyszczeń
powietrza z układów
grzewczych

Tereny zabudowy

Zaopatrzenia w energię
cieplną do celów grzewczych
z miejskiego systemu
ciepłowniczego

Wystąpi pomijalnie małe

Emisja zanieczyszczeń
powietrza z pojazdów
samochodowych

Komunikacji
drogowej i ich
otoczenia

Wystąpi głównie w otoczeniu
istniejących i dróg

Pomijalnie małe, zawierające się w obszarach
oddziaływań istniejących dróg

Emisja hałasu
komunikacyjnego

Komunikacji drogo- Wystąpi (hałas drogowy)
wej i kolejowej

Hałas związany z lokowanymi Obszar
zainwestowania
funkcjami

Wobec przewidywanego planem stosowania
ekologicznych źródeł ciepła oraz niewielkiego
obszaru opracowania nie należy się spodziewać
pogorszenia stanu sanitarnego powietrza
atmosferycznego.

Pomijalnie małe, zawierające się w obszarach
oddziaływań istniejących dróg

Wystąpi

Oddziaływanie w stopniu nieznaczącym

Wpływ na klimat lokalny

Zabudowy

Prawdopodobny

Miejscowo w stopniu nieodczuwalnym

Przekształcenie krajobrazu

Obszar
zainwestowania

Wystąpi

Miejscowo w związku z nową zabudową

Przekształcenia walorów
widokowych

Tereny zabudowy

Wystąpią

Miejscowo w związku z nową zabudową -

Przekształcenie stosunków
wodnogruntowych

Obszar
zainwestowany

ograniczenie pola widoku nową zabudową

Zanieczyszczenie wód na
skutek zrzutu ścieków
Powstawanie odpadów
komunalnych

Tereny
zainwestowane

Wystąpi

Wskutek wzrostu współczynnika odpływu
(utwardzenie powierzchni)

Nie wystąpi – ścieki zrzucane
do kanalizacji miejskiej

Zależnie od zastosowanych rozwiązań

Wystąpi

Zależnie od sprawności miejskiego
utylizacji (regulują przepisy odrębne)

systemu
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odpadów obiekty usługowe i
produkcyjne i
związane z
przetwarzaniem
odpadów
Dachy, pow.
Ograniczenie infiltracji wód
utwardzone
opadowych do gruntu
Powstawanie
niebezpiecznych

Likwidacja powierzchni
biologicznie czynnej

Tereny
zainwestowane

Może wystąpić

W założeniu nie znaczące
(podlega utylizacji wg przepisów odrębnych)

Wystąpi

Miejscowo w związku z nową zabudową

Wystąpi - na dużych
powierzchniach

Miejscowo w związku z nową zabudową

8. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA
Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja ustaleń analizowanego planu nie powinna przyczynić się do pogorszenia elementów fizykochemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych, rzeki Brennicy.
Nie przewiduje się również takiego wpływu ustaleń planu na wody podziemne, który mógłby w efekcie oddziaływać negatywnie
na środowisko. Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz regulacje w zakresie przedsięwzięć związanych ze zbieraniem i
przetwarzaniem odpadów powinno ograniczyć zanieczyszczenie wód podziemnych.
W zakresie ochrony wód podziemnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 Godula – Beskid Śląski plan ustala:
 nakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zapobiegających przenikaniu
ścieków nieoczyszczonych do gruntu i wód;
W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych plan ustala:

nakaz odprowadzania ścieków wyłącznie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Obszar objęty planem położony jest w terenach zalewowych o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%, z zastrzeżeniem
ust. 5.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. c ustawy Prawo wodne obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym uznaje się
za obszar szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z czym w całym obszarze planu obowiązują ograniczenia z art. 88n
ustawy Prawo wodne.
Wpływ na warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne obszaru opracowania zostały już ukształtowane istniejącą zabudową i realizacja planu wydaje się mieć
niewielki wpływ na klimat obszaru opracowania. W obrębie tego komponentu zmiany można rozpatrywać jedynie w skali
mikroklimatu. Jedynie w najbliższym sąsiedztwie zabudowy i dużych powierzchni wyasfaltowanych należy oczekiwać wzrostu
średnich temperatur i spadku wilgotności powietrza. Jednak w skali obszaru opracowania będą to zmiany słabo odczuwalne.
Ustalenia Planu zapewniają utrzymanie istniejącego charakteru dlatego realizacja planu wydaje się mieć niewielki wpływ na
klimat obszaru opracowania.
Wpływ na powierzchnię ziemi (rzeźbę terenu), gleby, kopaliny
Nie przewiduje się znaczącego wpływu planu na rzeźbę terenu. Zmiany, które ewentualnie zajdą w ukształtowaniu
powierzchni, nie będą miały znaczenia dla warunków przyrodniczych i krajobrazowych. Zapisy projektu planu nie będą
generować znaczących zmian w ukształtowaniu terenu. Na analizowanym terenie naturalne formy rzeźby terenu uległy
zatarciu w wyniku wcześniejszych trwałych przekształceń podłoża pod zabudowę i infrastrukturę komunikacyjną. Ewentualna
nowa zabudowa i związane w tym roboty ziemne będą ingerować jedynie lokalnie, a w niektórych przypadkach tylko w
antropogeniczne elementy mikrorzeźby. Zmiany te należy uznać za nieuniknione, towarzyszące prowadzeniu każdego typu
inwestycji. Budowa obiektów, dróg, sieci infrastruktury technicznej powoduje mechaniczne przekształcenie gruntów związane
z prowadzeniem prac ziemnych. Przekształcenia te spowodują degradację i zniszczenie urodzajnej warstwy gleb. Dlatego
przed przystąpieniem do prac należy warstwę urodzajną gleb zdjąć i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu
inwestycji.
Teren objęty zmianą planu w całości uzyskał zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na etapie
sporządzania poprzednich edycji planu. Na obszarze planu nie przewiduje się terenów użytkowanych rolniczo.
Ze względu sposób zagospodarowania oraz oddziaływania z nim związane na terenie opracowania występują głownie grunty
antropogeniczne, a także obszary bezglebowe. Naturalna pokrywa glebowa w granicach przedmiotowego terenu praktycznie
już nie występuje.
Wpływ na stan czystości powietrze atmosferycznego
Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń planu mogła spowodować dalszy wzrost zanieczyszczeń powietrza. Na stan
czystości powietrza na terenie objętym planem w dalszym ciągu główny wpływ będzie mieć rodzaj prowadzonych działalności,
ruch samochodowy oraz napływ zanieczyszczeń z GOP oraz z regionu morawsko-śląskiego (kraj morawsko-śląski), który leży
w północnych Morawach i czeskiej części Śląska, bezpośrednio przylegając do województwa śląskiego. Również wobec
przewidywanego planem stosowania ekologicznych źródeł ciepła nie należy się spodziewać pogorszenia stanu sanitarnego
powietrza atmosferycznego. Plan dopuszcza stosowanie wyłącznie ekologicznych systemów grzewczych.
Wpływ na klimat akustyczny
Na klimat akustyczny terenu objętego projektem planu wpływ ma i nadal będzie miał przede wszystkim hałas komunikacyjny
drogowy. Przewiduje się, że zmiany klimatu akustycznego występować będą również podczas realizacji inwestycji
budowlanych, a po ich zakończeniu będą głównie związane z ich eksploatacją. Hałas w fazie budowy generować będą
głównie pracujące maszyny, urządzenia budowlane, natomiast po jej zakończeniu hałas będzie związany z funkcją powstałych
obiektów.
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W zakresie ochrony przed hałasem plan ustala, że teren oznaczony symbolem 6.MN.1 należy traktować jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wpływ na zagrożenie polami elektromagnetycznymi
Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego mogą być naturalne lub antropogeniczne. Naturalne
środowisko elektromagnetyczne jest skutkiem procesów zachodzących bądź na Ziemi (wyładowania elektromagnetyczne w
atmosferze ziemskiej) bądź na Słońcu (promieniowanie elektromagnetyczne Słońca) lub w kosmosie (promieniowanie
kosmiczne). Sztuczne środowisko elektromagnetyczne składa się z pól wytwarzanych celowo lub jako produkt uboczny
wynikający ze stosowania niektórych urządzeń. Sztuczne źródła promieniowania wysokiej częstotliwości stosowane są m.in. w
telekomunikacji, radiolokacji, lecznictwie, diagnostyce i wytwarzają źródła lokalne wartościach znacznie przewyższających tło
naturalne.
W przedstawionym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się rozbudowę oraz modernizację już istniejącego
systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, sieci elektroenergetycznych oraz sieci urządzeń telekomunikacyjnych. Zgodne z
projektem planu nie przewiduje się rozbudowy istniejących sieci średniego i wysokiego napięcia. Zgodnie z ustaleniami planu
zachowane będą odpowiednie strefy bezpieczeństwa, tak więc można przewidywać, że promieniowanie elektromagnetyczne
nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. Niezwykle jednak ważne jest, aby w
miejscach zabudowy mieszkalnej wartości składowej elektrycznej nie przekraczały 1 kV/m, natomiast składowej magnetycznej
– 80 A/m.
Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych obliguje sporządzającego plan do
nieograniczania rozwoju usług telekomunikacyjnych, w związku z czym, plan nie wprowadza żadnych regulacji dotyczących
zasad lokalizowania urządzeń nadawczo-odbiorczych telefonii komórkowej, stanowiących potencjalne, znaczące źródło
promieniowania elektromagnetycznego, pozostawiając regulację tej kwestii przepisom odrębnym.
W 2011 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
wykonał 46 dwugodzinnych ciągłych pomiarów promieniowania elektromagnetycznego. W żadnym z punktów pomiarowych
dla badanego zakresu częstotliwości nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu natężenia pola elektrycznego.
Średnia arytmetyczna wartość skutecznych natężeń pola elektrycznego ze wszystkich zbadanych w 2011 roku punktów
wyniosła 0,31 V/m.
Wpływ na gospodarkę odpadami
Zagospodarowanie odpadów będzie następowało w sposób przewidziany przepisami odrębnymi w tym przepisami gminnymi.
Wpływ na szatę roślinną i na świat zwierzęcy
Realizacja ustaleń planu nie będzie mieć negatywnego wpływu na zasoby przyrody.
Plan ustala minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnych na terenach przewidzianych do zabudowy od 50% – 60%.
Wpływ na obszary Natura 2000
Najbliższe obszary sieci Natura 2000 to:
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa

[km]

Dolina Górnej Wisły PLB240001

11.03

Beskid Żywiecki PLB240002

21.26

Stawy w Brzeszczach PLB120009

25.75

Dolina Dolnej Soły PLB120004

26.76

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa

[km]

Beskid Śląski PLH240005

1.83

Kościół w Górkach Wielkich PLH240008

7.46

Cieszyńskie Źródła Tufowe PLH240001

9.82

Pierściec PLH240022

13.85

Beskid Mały PLH240023

16.18

Kościół w Radziechowach PLH240007

17.11

Beskid Żywiecki PLH240006

20.02

Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki PLH240039

20.35

Dolna Soła PLH120083

26.81

Uwzględniając kryterium odległości jak i kryterium związku funkcjonalnego obejmującego przenoszenie oddziaływań na dalsze
odległości w obiegu wodnym, atmosferycznym lub denudacyjnym po powierzchni terenu nie przewiduje się bezpośredniego i
pośredniego oddziaływania ustaleń planu na obszary sieci Natura 2000.
Wpływ na krajobraz
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje żadnych zmiany krajobrazu w granicach opracowania.
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Wpływ na dobra kultury
W granicach opracowania brak obiektów zabytkowych. Na obszarze planu nie wystąpiły przesłanki do określania zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Wpływ na dobra materialne
Wpływ na dobra materialne może się wiązać z chwilowymi oddziaływaniami negatywnymi (takimi jak pożar czy uszkodzenie
mienia na skutek katastrofy naturalnej). W związku z realizacją ustaleń projektu planu, nie przewiduje się negatywnego
wpływu na dobra materialne.
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Wg definicji zawartej w Prawie ochrony środowiska poważna awaria jest to: „zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub
eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska
lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Zgodnie z powyższą definicją potencjalnych zagrożeń należy doszukiwać się
w kontekście użytkowania drogi na terenie objętym projektem planu. W granicach opracowania nie występują zakłady
stwarzające ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Innym istotnym zagrożeniem dla środowiska, zwłaszcza biotycznego, są
pożary, których przyczyną na analizowanym terenie może być przede wszystkim wiosenne wypalanie traw, ale nielegalne
dzikie wysypiska zawierające szkło lub substancje łatwopalne. Zjawisko pożaru może negatywnie lokalnie wpłynąć na skład
gatunkowy zbiorowisk czy śmierć zwierząt bytujących na danym terenie. Należy jednak podkreślić, że ustalenia planu nie
generują większego niż dotychczas zagrożenia pożarami.
9. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z USTALENIAMI PLANU
Ustalenia planu dotyczące ochrony środowiska przed negatywnym oddziaływaniem eliminują możliwość powstania zagrożeń
związanych z realizacją ustaleń planu. Źródłem zagrożeń może być niepełna realizacja ustaleń planu dotycząca terenów
komunikacyjnych.
 Tereny komunikacyjne - w tym przypadku zagrożenie związane jest z niepełną realizacją ustaleń planu, które nakładają
obowiązek wyposażenia ciągów komunikacyjnych oraz utwardzonych parkingów w kanalizację deszczową.
Wyznaczone planem kierunki rozwoju oraz zasady zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni są zgodne z zapisanymi w
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna".
Zagrożenia dla środowiska obszaru, wyposażenie obszaru w niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,
porządkowanie struktury przestrzennej obszaru i kształtowanie ładu przestrzennego, mogą wynikać z braku kompleksowości i
niepełnej jego realizacji. Jak wykazuje praktyka, najczęstszymi przyczynami braku efektów, lub nawet pogorszenia warunków
życia są:
 narastająca dysproporcja między przyrostem substancji budowlanej, a poziomem wyposażenia obszaru, szczególnie w
infrastrukturę komunikacyjną i kanalizacyjną,
 dowolna interpretacja ustaleń planu w polityce realizacyjnej, prowadząca nieuchronnie do narastania chaosu
przestrzennego obszaru,
 brak realizacji ustaleń odnoszących się do kształtowania terenów otwartych, w szczególności powierzchni biologicznie
czynnej,
 dopuszczenie do zaśmiecenia terenów na skutek niekonsekwentnego i niepełnego wdrożenia systemu gospodarki
odpadami.
Stąd szczególna rola samorządu lokalnego w konsekwentnej egzekucji przepisów obowiązującego prawa, w tym lokalnego
jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego.
Przy pełnej realizacji ustaleń planu, która będzie jednocześnie uwzględniać warunki i zasady zagospodarowania terenu nie
powinny wystąpić takie zagrożenia środowiska, które prowadziłyby do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców.
10. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Projekt planu przewiduje działania o charakterze „prośrodowiskowym”, których realizacja przyniesie w efekcie ograniczenie lub
zmniejszenie oddziaływań na środowisko analizowanego obszaru. Ustalenia analizowanego planu, stwarzają możliwość
uzyskania pozytywnych efektów środowiskowych. Z punktu widzenia przewidywanych ekologicznych skutków jego realizacji
należy stwierdzić, że zawiera on rozwiązania zmierzające do minimalizacji negatywnych oddziaływań, ochrony zasobów
środowiskowa poprzez jego racjonalne użytkowanie.
Opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny ze wskazaniami zawartymi w ekofizjografii oraz z
kierunkami rozwoju określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Dla całego
obszaru planu wprowadzono zapisy ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz oddziaływanie akustyczne na
terenów chronionych przed hałasem. Wprowadzono również szczegółowe zapisy określające rozwiązania w zakresie
gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami.
Można przyjąć, że plan popiera jedynie te inicjatywy, które przyczyniają się do zachowania lub poprawy stanu środowiska
naturalnego, racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów i walorów, zwłaszcza przyrodniczych oraz ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez rozwój gospodarczy.
Z przeprowadzonych analiz nie wynika potrzeba proponowania innych, niż powyższe, rozwiązań alternatywnych
ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko.
Plan prawidłowo określa ramy przestrzenne dla inwestycji na tym terenie oraz ustala szeroki katalog działań z zakresu
ochrony środowiska.
Szczegółowe rozwiązania techniczne będą w poszczególnych przypadkach przedmiotem analiz na poziomie realizacji
przedsięwzięć dotyczy to przede wszystkim zabudowy usługowej z zakresu usług dla których, zgodnie z odrębnymi
przepisami, będą przeprowadzane oceny oddziaływania na środowisko. W analizowanym planie zagospodarowania
przestrzennego brak rażących konfliktów zagospodarowań, które wymagałyby rozwiązań alternatywnych.
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Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego, w związku z dostrzeżeniem czynników, które mogłyby skutkować
negatywnym oddziaływaniem na środowisko, rozpatrywane były różne warianty. W zespole projektowym prowadzone
były rozmowy i uzgodnienia dotyczące oddziaływania na środowisko poszczególnych elementów koncepcji planu. Wybrano
wariant najbardziej korzystny pod względem środowiskowym i uwzględniający założenia zrównoważonego rozwoju, dla
którego sporządzono niniejszą prognozę.
Wszystkie proponowane przez autora prognozy propozycje zapisów dla części tekstowej planu zostały uwzględnione
na bieżąco na etapie sporządzania projektu planu.
11. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Na podstawie zapisów w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można stwierdzić, iż działania i przewidywane
kierunki rozwoju zawarte w tym dokumencie nie wskazują na możliwość jakiegokolwiek oddziaływania transgranicznego
mogącego objąć terytorium innych państw.
W związku z powyższym nie stwierdzono oddziaływania transgranicznego wymagającego uruchomienia procedury zapisanej
w Konwencji z Espoo, a potwierdzonej Prawem ochrony środowiska. Podstawową zasadą tej procedury jest wprowadzenie
obowiązku informowania o planowanym podjęciu działalności mogącej mieć wpływ na środowisko innych państw.
12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
Podstawowym celem projektu planu jest wyznaczenie terenu istniejącej drogi (ul. Sportowa i ul. Malinowa) oraz
uporządkowanie przyległych do niej terenów. W związku z powyższym realizacja planu miejscowego nie powinna skutkować
zmianami środowiskowymi. Jednakże w celu zidentyfikowania pojawiających się zmian środowiskowych oraz ograniczenia
ewentualnych negatywnych skutków wskazana jest stała kontrola. Zaleca się przeprowadzanie monitoringu poszczególnych
elementów środowiska (wody, gleby, powietrza, klimatu akustycznego, itp). Analizę skutków realizacji planu miejscowego
należy wykonywać w ramach całościowej oceny środowiska oraz jej poszczególnych elementów.
Analiza skutków realizacji postanowień projektu planu miejscowego wraz z ocena aktualnością planu jest przeprowadzana
zgodnie z artykułem 32 ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Stosownie do tych zapisów wójt,
burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w
opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z
uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii
gminnej (…) komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę
w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części,
podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy.
Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo
planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.
Wskazane w pkt. 3 przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego.
Tak więc w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje określona ustawowo procedura
pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji.
Monitorowanie skutków wdrożenia kierunków i form zagospodarowania proponowanych w miejscowym planie jest
skomplikowanym procesem, szczególnie w krótkim przedziale czasowym, gdyż dopiero w dłuższej perspektywie mogą być
zauważalne zmiany w zagospodarowaniu.
Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może:
 prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i gromadzenie materiałów z nimi związanych;
 rejestrowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne bądź zmiany
funkcji terenu;
 ocena zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem;
 ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych;
 oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury agrarnej, powierzchni
urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości).
Narzędziami, przydatnymi w tej analizie powinny być:
 wskaźniki dotyczące zmian w powierzchni zajętej przez poszczególne formy zagospodarowania przestrzeni,
 liczba wydawanych pozwoleń na budowę obiektów o różnym przeznaczeniu,
 obrót gruntami (powierzchnia gruntów, które zmieniają właściciela),
 liczba nowo-wznoszonych budynków,
 liczba obiektów zbudowanych nielegalnie i skuteczność ich likwidacji.
Zmiany w środowisku naturalnym wywołane realizacją ustaleń planu powinny być monitorowane poprzez następujące
dokumenty, sporządzane obowiązkowo na podstawie przepisów prawa: gminny program ochrony środowiska, gminny plan
gospodarowania odpadami, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, powiatowy program ochrony przed hałasem.
W niniejszym opracowaniu proponuje się aby analizy w sprawie aktualności studium i planów miejscowych były
przeprowadzane raz na dwa lata. Zaleca się również, by monitorowanie skutków wdrażania zapisów Planu (w zakresach
badań nie objętych monitoringiem WIOŚ) prowadziła Rada Gminy Brenna.
13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w procedurze sporządzania
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązkowo przeprowadza się procedurę strategicznej
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oceny oddziaływania na środowisko, która ma wykazać między innymi, jaki będzie wpływ ustaleń planu (w przypadku ich
realizacji) na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi, oraz jakie zastosowano zabiegi łagodzące, zapobiegające,
ograniczające lub kompensacyjne w przypadku wykazanego negatywnego oddziaływania. Zakres i stopień szczegółowości
prognozy oddziaływania na środowisko podlegają uzgodnieniu z właściwym miejscowo Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, co w przedmiotowym przypadku również uczyniono.
Opracowanie dotyczy terenu o powierzchni 0,7ha położonego w gminie Brenna. W granicach obszaru opracowania
obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
 Uchwała Nr XXIV/198/04 Rady Gminy Brenna z dnia 16 września 2004 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna
Zgodnie z zawartymi w rozdziale 2 informacjami analizowany teren położony jest pod względem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, przedstawionej przez Kondrackiego (1998), w części podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513),
makroregionu Beskidy Zachodnie (513.4-5), i mezoregionu Beskid Śląski (513.45).
Podłoże geologiczne obszaru opracowania stanowią kredowe piaskowce i łupki godulskie, które ku północy przechodzą w
piaskowce, łupki, wapienie cieszyńskie.
W granicach opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin.
Pod względem hydrograficznym wszystkie rzeki i potoki gminy Brenna znajdują się w obrębie wododziału Wisły i należą do
zlewiska Morza Bałtyckiego. Przez przedmiotowy teren opracowania przebiega rzeka Brennica w jej górnym biegu. Teren
opracowania znajdujący się w dolinie rzeki Brennica, został wyznaczony przez RZGW w Gliwicach jako narażony na
niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie przewyższenia P=1%.
Teren opracowania, położony jest w północno- zachodniej części szczelinowo- porowego, fliszowego (zbudowanego z
utworów kredy) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 warstw Godula- Beskid Śląski.
W granicach opracowania nie stwierdzono występowania gatunków roślin ani zwierząt objętych ochroną ścisłą.
W granicach opracowania brak obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków. W granicach opracowania brak obiektów
postulowanych do wpisania do rejestru lub ewidencji zabytków. Na obszarze planu nie wystąpiły przesłanki do określania
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Obszar opracowania zgodnie z podziałem rolniczo-klimatycznym Polski R. Gumińskiego (1948), leży w obrębie dzielnicy
karpackiej charakteryzującej się typowymi cechami pogody i klimatu górskiego. Cechy te, determinowane są głównie
wysokością bezwzględną, układem geograficznym masywów górskich w tym ekspozycją stoków oraz charakterystyczną szatą
roślinną.
Z rozdziału 2.11. wynika, że na terenie gminy Brenna występują dwa obszary NATURA 2000, przy czym przedmiotowy teren
nie zawiera się w ich granicach. Projekt planu miejscowego jest dokumentem powiązanym z innymi dokumentami, w tym w
szczególności z: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowaniem
ekofizjograficznym podstawowym, który to z kolei dokument musi uwzględniać postulaty dokumentów specjalistycznych z
zakresu ochrony środowiska, jak np.: program ochrony środowiska, plan gospodarowania odpadami, program ochrony
powietrza i tym podobne.
W przypadku przedmiotowego projektu planu przeanalizowano w szczególności, czy wypełnia on postulaty zawarte w
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna” przyjętego uchwałą Rady Gminy
Brenna Nr XXXV/299/10 z dnia 27.01.2010r. (rozdział 4) oraz w Opracowaniu ekofizjograficznym (rozdział 3). Zgodnie z
rozdziałem 5 sporządzany plan miejscowy ma charakter porządkujący przestrzeń, przy zachowaniu najważniejszych
elementów cennych przyrodniczo. Funkcje poszczególnych terenów wskazane w planie są zgodne ze stanem istniejącym i
wytycznymi obowiązującego Studium.
W projekcie planu wyznaczono tereny: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, UT – tereny usług
turystycznych, WSp – tereny wód powierzchniowych płynących z otuliną biologiczną, KDD – tereny dróg publicznych klasy
dojazdowej.
W tekście uchwały określono warunki kształtowania i ochrony ładu przestrzennego, warunki zaopatrzenia w infrastrukturę
techniczną oraz obsługę komunikacyjną. Plan miejscowy musi uwzględniać między innymi wszelkie obowiązujące przepisy
prawa w zakresie ochrony przyrody i środowiska, w stopniu w jakim mogą one być następnie egzekwowane na podstawie
planu. Z przeprowadzonej analizy ustaleń projektu planu wynika, że zastosowano szereg zapisów mających na celu ochronę:
bioróżnorodności, wód, powietrza, powierzchni ziemi, krajobrazu, zdrowia i życia ludzi oraz zapobiegających degradacji
środowiska.
Na potrzeby niniejszej prognozy w rozdziale 6 przeprowadzono ocenę stanu istniejącego środowiska naturalnego, biorąc pod
uwagę takie jego elementy jak: bioróżnorodność, ludzie, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, powierzchnie ziemi, klimat,
krajobraz, zasoby naturalne i materialne. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że stan środowiska
przyrodniczego można ocenić na poziomie dobrym. Natomiast brak realizacji ustaleń planu nie spowodowuje istotnych zmiany
w jakości środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców oraz ochrony zasobów naturalnych i materialnych.
W prognozie w rozdziale 7 i 8 przeanalizowano i oceniono rodzaje oddziaływań na środowisko i ludzi w przypadku realizacji
ustaleń planu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wystąpią oddziaływania zarówno negatywne jak i pozytywne, co jest nie
do uniknięcia w przypadku już w znacznej mierze zagospodarowanego terenu. W Prognozie wykazano, że w projekcie planu
zastosowano szereg ustaleń mających na celu ochronę, ograniczenie lub zapobieganie w przypadku wystąpienia
negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi, w zakresie jaki jest możliwy dla terenów zurbanizowanych.
Zabiegi ochronne i zapobiegawcze koncentrują się wokół ochrony elementów abiotycznych środowiska, jak: wody, powietrze,
gleby, ale przede wszystkim na ochronie zdrowia i życia ludzi oraz poprawie warunków bytowych ludzi.
Ponieważ przyjęte rozwiązania w projekcie planu nie wykazały w zasadzie negatywnego oddziaływania na środowisko, a
obszar jest obecnie już zainwestowany poszukiwanie dodatkowych rozwiązań alternatywnych nie jest w tym wypadku
konieczne. Nie wykazano również oddziaływań transgranicznych.
Po wejściu w życie dokumentu jakim jest plan miejscowy wskazane jest przeprowadzanie stałego monitoringu zmian
zachodzących w środowisku naturalnym, które są efektem realizacji postanowień planu. Obserwacje i monitorowanie
środowiska naturalnego powinno dotyczyć zmian w nim zachodzących, spowodowanych w szczególności: wprowadzaniem
pyłów i gazów do atmosfery, wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, wykorzystaniem
zasobów środowiska, zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, niekorzystnym przekształceniem ukształtowania terenu,
emitowaniem hałasu, emitowaniem pół elektromagnetycznych, oraz ryzykiem poważnych awarii. Zmiany w środowisku
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naturalnym wywołane realizacją ustaleń planu mogą być monitorowane poprzez następujące dokumenty, sporządzane
obowiązkowo na podstawie przepisów prawa: gminny program ochrony środowiska, gminny plan gospodarowania odpadami,
analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, powiatowy program ochrony przed hałasem. W niniejszym opracowaniu
w rozdziale 12 proponuje się aby analizy w sprawie aktualności studium i planów miejscowych były przeprowadzane raz na
dwa lata. Zaleca się również, by monitorowanie skutków wdrażania zapisów Planu (w zakresach badań nie objętych
monitoringiem WIOŚ) prowadziła Rada Gminy Brenna.
Wydaje się, że zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia niniejszego planu,
wraz z przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności w sposób kompleksowy oraz uwzględniają niezbędny
zakres zagadnień mających chronić środowisko i walory przyrody, w szczególności poprzez sposób kształtowania zabudowy i
zagospodarowania terenów zapewniający zrównoważony rozwój. Plan jest również zgodny z przepisami prawa w zakresie
ochrony środowiska i ochrony przyrody zarówno obowiązującymi powszechnie, jak i lokalnymi. Tereny przeznaczone w
projekcie planu do zabudowy stanowią naturalną kontynuację istniejącego zainwestowania, przewidzianą w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna” przyjętego uchwałą Rady Gminy Brenna Nr
XXXV/299/10 z dnia 27.01.2010r. Studium jako dokument podstawowy dla kształtowania polityki przestrzennej gminy jest
zgodne w zakresie swoich ustaleń (w tym przeznaczenia terenów pod zainwestowanie) z aktami prawnymi dotyczącymi form
ochrony przyrody, co zostało potwierdzone w toku prowadzonych prac planistycznych, co stanowi o dopuszczalności
przeznaczenia przedmiotowych terenów pod kontynuację istniejącego zainwestowania.
Załączniki:
 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo nr RDOŚ-24-WOOŚ-7041/1/125/10/ab z dnia 12.10.2010 r.)
 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Cieszynie (pismo nr ONS ZNS/522/12/10 z dnia 29.09.2010r.)
 Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Brenna w zakresie usług turystycznych i komunikacji przy ulicy Sportowej i Malinowej w Brennej.

