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1. Wprowadzenie.
Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-203030 stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012 poz. 1059 z późn.zm.), zgodnie z którym wójt
(burmistrz, prezydent Gminy) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru Gminy co
najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy do zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na
obszarze Gminy;
planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy;
finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie
Gminy,
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe
należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze
gminy;
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
3) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy;
4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję
rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy. Ponadto Prawo ochrony środowiska
nakłada na organ opracowujący przedmiotowy dokument sporządzania prognozy oddziaływania na
środowisko. Artykuł 51 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235), formułuje wytyczne, co do zawartości
takiej prognozy.

2.

Podstawa opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowi Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm. ), która wprowadziła
obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania
prognozy oddziaływania na środowisko między innymi dla programów w dziedzinie ochrony
środowiska.
Prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z Art. 51. ww. ustawy winna zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
W dokumencie należy określić, przeanalizować i ocenić:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
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c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. Zm.),
d) 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,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszarów chronionego krajobrazu oraz
integralność tych obszarów, a także na środowisko, a w szczególności na:
różnorodność biologiczną,
zwierzęta,
rośliny,
wodę,
powietrze,
powierzchnię ziemi,
krajobraz,
klimat,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne,
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te
elementy.
Ponadto prognoza oddziaływania na środowisko przedstawia:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru,
b) 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 dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
Reasumując głównym celem opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko jest
identyfikacja i ocena najbardziej prawdopodobnych wpływów realizacji rozwiązań prognozowanego
dokumentu na środowisko naturalne. Wszystkie rozwiązania będą uwzględniały dążenie do
zminimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko. „Prognoza…” nie jest samodzielnym
dokumentem i zawsze powinna być analizowana wraz z „Projekte założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030. Prognoza
przedstawia warunki, na jakich działania zaproponowane w ,, Programie…” mogą być realizowane ze
względów środowiskowych. W szczególności, w Prognozie oddziaływania nie muszą być rozważane
wszystkie aspekty środowiskowe, jeśli zawiera je „ Program..." lub jeśli działania zaproponowane w
„Programie..." nie wiążą się z poszczególnymi aspektami. W przypadku pozytywnego przyjęcia
dokumentu strategicznego podstawowym celem operacyjnym prognozy oddziaływania na
środowisko jest wskazanie ekologicznych skutków wdrożenia działań naprawczych zaproponowanych
w „Programie...", wskazanie wariantu najkorzystniejszego ekologicznie, a przy tym realnego oraz
wyliczenia zalecanych środków łagodzących negatywny wpływ na środowisko
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2.1 Metodyka zastosowana przy sporządzaniu prognozy odziaływania na środowisko
Niniejsza Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu zastosowano metody statystyczne i porównawcze, analizy
i oceny dostosowane do stanu współczesnej wiedzy. Autorzy kierowali się swoją wiedzą
i doświadczeniem stosownie do stanu wiedzy współczesnej. Wszystkie zastosowane metody oceny są
dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
Część dotycząca oceny oddziaływania na środowisko rozwiązań zaleconych w projektowanym
opracowaniu przedstawiono tabelarycznie z efektami graficznymi w celu lepszego zobrazowania
skutków dla środowiska. Oceny dokonano w oparciu o analizę poszczególnych elementów
środowiska w zależności od zagrożeń stwarzanych przez poszczególne oddziaływania na środowisko.

2.2. Podstawa prawna opracowania, merytoryczna dokumentacja źródłowa.
Dokument opracowany został w oparciu o następujące:
Akty prawne:
[1] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2013 poz. 1235),
[2] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1232 z późn.
zm.) – art. 17 i 18 ;
[3] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.1136 z późn. zm.) – art. 14
ust. 6;
[4] ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jednolity (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 145
z późn. zm.);
[5] ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.);
Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe:
II Polityka ekologiczna państwa;
Polityka Ekologiczna Państwa
Polityka leśna państwa;
Strategia rozwoju turystyki ;
Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska
w programach sektorowych ;
program ochrony różnorodności biologicznej: SIEĆ NATURA 2000.
Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej województwa i powiatu:
Stan środowiska za lata : 2011, 2012, 2013 (WIOŚ);
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Ślaskiego – aktualizacja;
dane dostępne w opracowaniach WIOŚ Katowice;
dane z programów ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, parków narodowych;
dane o planach urządzania lasów i lasach ochronnych;
dane uzyskane z urzędów gmin drogą ankietyzacji.
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Dane z banku danych regionalnych
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brenna na lata 2014 - 2021 powstała w oparciu o Ustawę z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj: Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). Struktura
Programu oparta jest głównie o zapisy czterech dokumentów:
1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn.
zm.). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. Zgodnie z ustawą (art.14 ust.1),
program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:
cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne,
poziomy celów długoterminowych
rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki
finansowe.
2. Polityki ekologicznej państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, dostosowana do
wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program powinien
definiować cele średniookresowe (dla okresu 8-letniego) i zadania na okres najbliższych czterech lat
oraz monitoring realizacji Programu i nakłady finansowe na jego wdrożenie. Cele i zadania powinny
mieścić się w następujących obszarach tematycznych:
- cele i zadania o charakterze systemowym,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,
- jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne,
- zrównoważone wykorzystanie surowców.
Zagadnienia te pogrupowano w „Programie…” w sposób odpowiadający specyficznym
uwarunkowaniom gminy.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNO-GOSPODARCZA Gminy.
3.1. Charakterystyka geograficzno-gospodarcza.
3.1.1. Położenie administracyjne, powierzchnia.

Gmina Brenna położona w południowej części województwa śląskiego, należy do powiatu
cieszyńskiego. Położenie Gminy na tle Polski i województwa przedstawia poniższa mapa.
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Rys nr 3.1 Położenie Brennej na tle Polski, województwa i powiatu cieszyńskiego
(Źródło: PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY BRENNA)

Gmina Brenna położona jest w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Według
danych GUS z 2011 roku obszar Gminy wynosi 9554 ha, tj. 95,54 km2.
Administracyjnie Gmina należy do powiatu cieszyńskiego, podregionu bielskiego w
województwie śląskim.
Gminna Brenna oddalona jest od Cieszyna o 30 km(Brenna znajduje się 8 kilometrów od
drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała – Cieszyn), oraz o 33 km od Bielska-Białej – jednego z
głównych miast regionu, będącego ośrodkiem społeczno-gospodarczym. Odległości od
innych ważnych miast wynoszą: Katowice 80 km, Kraków 118, Warszawa 370.
Od północnego – zachodu gmina Brenna graniczy ze Skoczowem, od północnego-wschodu z
gminami Jasienica, Jaworze i z miastem Bielsko-Biała (grzbietami górskimi: Błatnia – Stołów Trzy Kopce). Od wschodu Brenna graniczy ze Szczyrkiem (grzbietami pasma Trzy Kopce –
Przełęcz Karkoszczonka – Beskid Węgierski – Przełęcz Salmopolska), na południu graniczy z
miastem Wisłą, a na zachodzie z Ustroniem. Sama Brenna usytuowana jest w dolinie potoku
Leśnicy i rzeki Brennicy (prawy dopływ Wisły).
Według Statutu Gminy Brenna, wspólnotę samorządową stanowią mieszkańcy trzech
miejscowości: Brenna, Górki Wielkie i Górki Małe. Strukturę przestrzenną Gminy Brenna
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wyznaczają dwie rzeki: Brennica i Leśnica. Poszczególne części wsi Brenna noszą nazwy:
Brenna Węgierski, Brenna Lachy, Brenna Bukowa, Nad Potokiem, Chrobaczy, Brenna
Hołcyna, Brenna Centrum, Brenna Leśnica, Brenna Pinkas, Brenna Spalona, natomiast w
Górkach to Obszary, Zamilerze, Zalesie, Nowy Świat, Kretowskie, Parszywiny, Szpotawice,
Bucze i Sojka.
Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu, największy udział w obszarze Gminy zajmują
lasy, stanowiące aż 67,7% powierzchni. Znaczna ich część to przede wszystkim grunty leśne
położone wśród stoków górskich. Następnie największy udział w obszarze Gminy stanowią
użytki rolne (26% powierzchni). Znaczną ich część stanowią łąki i pastwiska. Pozostałe grunty
i nieużytki stanowią 6,3% powierzchni Gminy, są to głównie zabudowania gospodarcze i
budynki mieszkalne.2

3.1.2. Dane demograficzne.
Gmina Brenna liczy 10978 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2013 r.), co stanowi ok. 0,24 % ludności
zamieszkałej na terenie województwa śląskiego . Poniżej w tabeli nr 2.1 przedstawiono liczbę
ludności w gminie Brenna na tle powiatu cieszyńskiego w 2013 r.
Tab. 3.1 Liczba ludności w GMINIE Brenna na tle liczby mieszkańców powiatu w 2013 r.

Jednostka terytorialna

Ogółem osób

Powiat CIESZYŃSKI

177479

Gmina Brenna

10978
Źródło: GUS bank danych lokalnych

3.2 Rzeźba terenu i geologia, klimat.
3.2.1 Rzeźba terenu i geologia
Gmina Brenna położona jest na obszarze występowania dwóch różnorodnych jednostek
geologicznych: Beskidu Śląskiego i Pogórza Śląskiego. Ich granica przebiega mniej więcej tak jak
granica pomiędzy miejscowościami Brenna i Górki. Brenna położona jest na terenie Beskidu
Śląskiego, natomiast wsie Górki Wielkie i Górki Małe należą do innego regionu geograficznego Pogórza Śląskiego, a ściśle do jego części zwanej Pogórzem Cieszyńskim (Sokołowski, Michniewski
1990).
Beskid Śląski i Pogórze Śląskie wchodzą w skład wielkiej jednostki geologicznej, zwanej Karpatami
Zewnętrznymi, zbudowanej głownie z naprzemianległych warstw piaskowców, zlepieńców i łupków
oraz z występujących w mniejszych ilościach margli i wapieni.

2
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Pogórze Śląskie, w tym Pogórze Cieszyńskie, to obszar leżący na wysokości średnio 290 - 350 m
n.p.m., gdzie występują niewielkie wzniesienia terenu o łagodnych zboczach. Ich kulminacją w
obrębie gminy jest wzgórze Bucze (418 m.n.p.m.) w Górkach Wielkich.
Region Beskidu Śląskiego, na terenie którego znajduje się wieś Brenna, wyróżnia się w stosunku do
Pogórza Cieszyńskiego wyraźnym wzniesieniem terenu o ponad 400 - 700 m i wysokimi grzbietami
górskimi podzielonymi dolinami. Wieś Brenna otoczona jest od południowego zachodu pasmem
górskim zaczynającym się od Lipowskiego Gronia, a biegnącym poprzez szczyty Równicy, Orłowej,
Trzech Kopców Wiślańskich aż do Przełęczy Salmopolskiej. Wschodnią granicę Brennej, oddzielającą
ją od sąsiedniej gminy Szczyrk, tworzą góry: Grabowa, Kotarz, Beskid Węgierski, Beskidek. Od strony
północnej natomiast nad Brenną wznoszą się stoki: Trzech Kopców w masywie Klimczoka, Stołowego,
Błotnego, Czupla i Łazka. Trzy Kopce w masywie Klimczoka o wysokości 1082 m n.p.m. to najwyższe
wzniesienie gminy Brenna. Między nim a górą Beskidek znajduje się Przełęcz Karkoszczonka łączącą
Brenną ze Szczyrkiem Biłą.3

3.2.2 Klimat
Teren gminy Brenna zaliczany jest do dwóch dzielnic klimatycznych: część północna (Pogórze) do
dzielnicy śląskiej , a południowa (Beskid Śląski) do dzielnicy karpackiej. Ukształtowanie gminy między
terenami wpływów wilgotnego klimatu oceanicznego Europy Zachodniej, a suchego klimatu
kontynentalnego Europy Wschodniej, jak i położenie w niewielkiej odległości od wylotu Bramy
Morawskiej, umożliwiającej styk ciepłych mas powietrza z południa z zimniejszym powietrzem
górskim, jest przyczyną dużych wahań temperatur w ciągu roku, a nawet dnia oraz nieregularności
pogody. Rozkład temperatur Pogórza Cieszyńskiego jest ściśle związany z dopływem określonych mas
powietrza, ze wzrostem wysokości bezwzględnej terenu oraz nieregularnej pogody i rzeźbą terenu.
Średnia roczna temperatura wynosi od 5,50 oC do 8,00 oC. Wielkość i rozkład opadów uzależniony
jest przede wszystkim od kierunku wiejących wiatrów oraz wzniesienia terenu nad poziom morza.
Średnia ilość opadów na Pogórzu waha się pomiędzy 800 - 1000 mm i zwiększa się proporcjonalnie
do wysokości. Obszar Gminy Brenna, 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 głównie wysokością bezwzględną, układem
geograficznym masywów górskich (w tym ekspozycją stoków) oraz charakterystyczną szatą roślinną,
to:
wysoka zmienność warunków meteorologicznych w czasie i przestrzeni – raptowne zmiany
typu pogody o charakterze lokalnym,
wysokie amplitudy średnich temperatury rocznych, oraz dobowych,
zdecydowanie niższe wartości średniej temperatury rocznej w stosunku do terenów
nizinnych oraz spadek temperatury wraz z wysokością,
występowanie anomalii termicznych związanych z cyrkulacją górsko – dolinną oraz z
ekspozycją stoków – spływy, inwersje, zastoiska,
znaczne natężenie promieniowania słonecznego na obszarach wyniesionych,
wysokie i zmienne w czasie i przestrzeni zachmurzenie, częste zamglenia,
wysokie sumy opadów, rosnące wraz z wysokością, pionowe zróżnicowanie wilgotności
powietrza,

3

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla „AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA GMINY BRENNA”
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częste zmiany ciśnienia atmosferycznego,
wysokie prędkości wiatrów, ich duża zmienność w czasie i przestrzeni, występowanie
cyrkulacji lokalnej charakterystycznej dla obszarów górskich (wiatry dolinne, górskie, typu
fenowego),
częste występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych zwłaszcza w ciepłej połowie roku –
np. burze,
istotna modyfikacja wpływu ogólnej cyrkulacji atmosfery na warunki pogodowe i klimatyczne
obszaru – górskie bariery dla ruchu mas powietrza, frontów i układów ciśnienia.
Jednym z najważniejszych następstw wymienionych wyżej czynników jest piętrowość
klimatyczna. Z uwagi na charakter morfologiczny (zakres wysokości bezwzględnej w
przedziale 380 – 970 m n.p.m.) na analizowanym obszarze wyróżnia się trzy 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, chłodne
powyżej 980 m n.p.m. – średnia roczna temperatura poniżej 4°C, roczna suma opadów
powyżej 1400 mm, zaleganie pokrywy śnieżnej około 140 dni, okres bez przymrozków około
135 dni;
W Brennej udział wiatrów sektora zachodniego (SW, W, NW) wynosi 32%, wiatrów południowowschodnich (SE) 29%, a cisz 18%. Średnie prędkości wiatrów wynoszą od 2,4 m/s (NW) do 3,7 m/s
(SE) (dane stacji IMGW Brenna).
Istotnym determinantem klimatu – w kontekście np. wykorzystania układów solarnych dla potrzeb
grzewczych – jest nasłonecznienie. Lokalizację Gminy pod względem nasłonecznienia regionu
przedstawia Mapa 2.2.

Średnioroczne promieniowanie całkowite na terenie Gminy Brenna wynosi ok. 1 tys. kWh/m2.
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Wschodnia, północna i zachodnia część gminy Brenna położona jest na terenach bardzo korzystnych
pod względem klimatycznym. Mezoklimat stoków i grzbietów na wysokościach od 40 – 80 m do 200 –
300 m nad dnami dolin (odpowiednik tzw. „ciepłej strefy na stoku”) o wyższych o 2 – 3 °C średnich
minimalnych temperaturach roku i dłuższym o około dwa miesiące okresie bezprzymrozkowym w
stosunku do den dolin, pozostających najczęściej poza zasięgiem mgieł radiacyjnych o łagodnych
dobowych wahaniach temperatury i wilgotności powietrza, dobrej lub bardzo dobrej naturalne
jwentylacji i dobrych lub bardzo dobrych warunkach areosanitarnych. Tereny Gminy położone wzdłuż
Wisły, Brennicy i Leśnicy leżą na terenach niekorzystnych pod względem klimatycznym. Występuje
tam mezoklimat den dolinnych, o krótkim okresie bezprzymrozkowym, o dużych wahaniach
temperatury i wilgotności powietrza w czasie doby (w dzień silnie przegrzanych i wysuszonych, w
nocy bardzo wilgotnych i wychłodzonych), położonych w zasięgu inwersji temperatury i wilgotności
powietrza stanowiących przeważnie zastoiska chłodnego powietrza ze względu na słabą wentylację.
Warunki aerosanitarne są bardzo niekorzystne. Północnozachodnia część Gminy leży na terenach, na
których warunki aerosanitarne są korzystne. Występuje tam mezoklimat wyższych teras rzecznych, o
dłuższym o około 20 dni okresie bezprzymrozkowym i wyższych o około 1°C średnich rocznych
temperaturach minimalnych niż w dnach dolinnych. Wentylacja naturalna jest umiarkowana.
Natomiast południowa część Gminy leży na terenach umiarkowanie korzystnych. Mezoklimat
grzbietów, szczytów i stoków górskich położonych na wysokościach ponad 300 m nad dnami dolin,
znajduje się poza zasięgiem lokalnej cyrkulacji dolinnej. Tereny te mają bardzo dobre warunki
aerosanitarne i wentylację naturalną. Stosunki termiczne i wilgotnościowe zmieniają się tu bardzo
wyraźnie w zależności od wysokości nad poziomem morza. Stosunki klimatyczne mogą być
modyfikowane.4

3.3. Środowisko przyrodnicze.
3.3.1.

Fauna

W ramach inwentaryzacji faunistycznej na terenie Gminy Brenna stwierdzono 111 gatunków
zwierząt, w tym 62 określono jako rzadkie. Poszczególne grupy kręgowców reprezentowane są przez:
6 gatunków ryb, 11 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 73 gatunki ptaków i 16 gatunków ssaków.
Do najczęściej spotykanych ssaków w lasach Brennej należą: zające, dziki, sarny, jelenie oraz kuny,
łasice, borsuki, a także wiewiórki. Zadomowiły się tu również, będące przedstawicielem płazów,
salamandry. Poza tym w lasach i dolinach Brennej żyje szereg drobnych ptaków śpiewających. Wzdłuż
potoków i strumyków spotyka się pluszcze i pliszki górskie, a ponadto występują na tym terenie:
dzięcioły, czarne bociany, kruki, jastrzębie i sowy.
Najrzadszymi przedstawicielami lokalnej fauny, uznanymi za rzadkie i zanikające w skali Polski są:
•
podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) — przedstawiciel nietoperzy (Chiroptera),
strych kościoła rzymsko-katolickiego w Górkach Wielkich;
•
popielica (Glis glis) — starodrzew lasu liściastego z dziuplastymi drzewami na stokach
Bukowego Gronia;
•
traszka karpacka (Triturus montandoni) — endemit karpacki, rozlewiska potoku
Pościennego w Brennej Bukowej.

4

Źródło: PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY BRENNA - BRENNA,
SIERPIEŃ 2011
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Flora

W gminie Brenna występuje 675 gatunków i podgatunków roślin naczyniowych. W ich skład
wchodzą 44 gatunki prawnie chronione z tego 33 gatunki podlegają całkowitej ochronie
gatunkowej.
Teren gminy Brenna jest objęty utworzonym w 1998 r Parkiem Krajobrazowym Beskidu
Śląskiego. Park ten oprócz Gminy Brenna położony jest m.in. także na obszarze sąsiednich
gmin: Bielska-Białej, Szczyrku, Ustronia, Wisły i Jaworza.
Powierzchnia ogólna parku wraz z otuliną wynosi 60 905 ha, w tym powierzchnia samego
Parku – 38 620 ha.
W Gminie Brenna, Park zajmuje obszar 6 387 ha tj. 16,5 % całego Parku (oznacza to, że
powierzchnia Parku zajmuje 66,8 % powierzchni całej gminy, a otulina pozostałą
powierzchnię tj. 3 167 ha).

3.4. Działalność gospodarcza na terenie Gminy.
Brenna jest gminą turystyczną z dużą ilością zabudowy mieszkaniowej (dużo pobudowanych jest tzw.
„drugich domów” zamieszkiwanych tylko na weekendy), turystycznej, gastronomicznej,
pensjonatowej. Dominują gleby klasy IV i V. Niewiele gruntów w Górakch Małych i Wielkich ma
conajwyżej klasę III ziemii.

Obecnie głównym źródłem utrzymania jest praca zarobkowa na zasadzie zatrudnienia u
pracodawcy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym usług z zakresu
działalności gastronomicznej , hotelowej i agroturystyki.
Biorąc pod uwagę dane GUS-u dotyczące podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w rejestrze REGON (stan na rok 2012), na terenie Gminy Brenna działało 1124 podmiotów
gospodarczych – tabela nr
TABELA 5.9. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON
Jednostka terytorialna
Powiat cieszyński
Brenna (2)

2009
17732
1003

2010
18718
1068

ogółem
2011
2012
18503 19040
1037
1082

2013
19262
1109

2014
19412
1124
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TABELA 5.10. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007
Jednostka
terytorialna
Powiat
cieszyński
Brenna (1)

Jednostka
terytorialna
Powiat
cieszyński
Brenna (1)

ogółe
m

Sekcj Sekcj Sekcj Sekcj Sekcj Sekcj Sekcj Sekcj
aA
aB
aC
aD
aE
aF
aG
aH

Sekcj Sekcj
aI
aJ

19412

462

21

1853

25

76

2640

5014

1098

1212

418

1124

68

5

120

5

7

212

244

69

99

15

Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcja Sekcje
K
L
M
N
O
P
Q
R
S, T, U
575

559

1387

521

113

712

964

442

1320

25

12

67

21

5

22

41

23

64

TABELA 5.11. Podmioty gospodarki wg sekcji PKD 2007
Sekcje wg PKD 2007
Sekcja A

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

górnictwo i wydobywanie

Sekcja C

Sekcja H

przetwórstwo przemysłowe
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana
z rekultywacją
budownictwo
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle
transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

informacja i komunikacja

Sekcja K

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N
Sekcja P

działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
edukacja

Sekcja Q

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja D
Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G

Sekcja O
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TABELA 5.11. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Brenna na tle powiatu

ogółem

sektor
publiczny
ogółem

sektor
prywatny
ogółem

2014

2014

2014

-

-

-

ogółem
Jednostka terytorialna

Powiat cieszyński

19412

508

18901

Brenna (1)

1124

16

1108

TABELA 5.12. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Brenna na tle i powiatu

Jednostka terytorialna

Powiat cieszyński
Brenna (2)

rolnictwo,
leśnictwo,
przemysł i
pozostała
ogółem łowiectwo
budownictwo działalność
i
rybactwo
2014
2014
2014
2014
19412
462
4615
14335
1124
68
349
707

Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów mają jednostki– handel i naprawa pojazdów
samochodowych oraz budownictwo.
Unikatowy potencjał gospodarczy w Gminie Brenna tworzą zatem głównie przedsiębiorstwa
z sektora mikro, małych i średnich firm operujące w branży kamieniarskiej, stosunkowo
dobrze rozwinięta jest również branża produkcji i przetwórstwa drzewa (tartaki). Jest też
kilka kamieniołomów jednak nie są to duże przedsiębiorstwa (zatrudniają około kilka do
kilkunastu osób). W ramach tego działu warto wspomnieć o sferze produkcyjnej która
rozwija się w Górkach Wielkich- Sojce i skupia dosyć dużą liczbę firm.
Zmiany struktury społeczno-gospodarczej, które bardzo mocno zaważyły na obecnym
potencjalne gospodarczym Gminy Brenna wiązały się z jednej strony z dość szybkim
zmniejszaniem się sektora rolnego (dynamicznie maleje liczba gospodarstw rolnych), z
drugiej zaś strony z rozwojem sektora usług turystycznych (chodzi tu zarówno o branżę
gastronomiczną oraz usługi związane z zakwaterowaniem, jak i tzw. usługi okołoturystyczną
– tj. między innymi firmy ofertujące kompleksową obsługę aktywnego wypoczynku, wyciągi
narciarskie, itp.).
Generalnie w Gminie Brenna w ostatnich latach dynamicznie rozwija się sektor małych i
średnich przedsiębiorstw. Gmina posiada duże możliwości rozwojowe i jest pozytywnie
nastawiona do udziału w projektach zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Potencjał
gospodarczy według danych GUS w roku 2013 w Gminie Brenna tworzy 1124 podmiotów
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gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Większą część z nich, bo aż
1021 (98,6%)stanowią podmioty należące do sektora prywatnego. Spośród, których wiodącą
rolę odgrywają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Stanowią liczbę 884 czyli
86,6% wszystkich przedsiębiorstw. W przeciągu ostatnich 10 lat liczba osób prowadzących
działalność gospodarczą utrzymuje się na stałym równym poziomie. W latach 2004 - 2006
odnotowano niewielki spadek liczby przedsiębiorstw. Rynek przedsiębiorców w Gminie
Brenna można uznać za bardzo stabilny. Zestawienie poniżej wskazuje, że dynamikę
przedsiębiorczości w sektorze prywatnym dyktują w głównej mierze osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą.
Biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach usytuowanych w powiecie
cieszyńskim i szerzej – w województwie śląskim, Gmina Brenna należy do grupy jednostek, w
której zdecydowanie przeważają mikroprzedsiębiorstwa.
Spośród podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Brenna najliczniejszą grupę stanowią
podmioty, w których dominującą działalnością jest handel hurtowy i detaliczny. Do ważnych
branż należą także budownictwo, transport, przetwórstwo przemysłowe, zwłaszcza w
zakresie produkcji wyrobów z drewna oraz produkcji wyrobów z pozostałych materiałów i
surowców. Działalność związana z zakwaterowaniem, zajmuje również czołowe miejsce, jeśli
chodzi o udział podmiotów o tej specjalności.
Analizując rynek gospodarczy pod kątem wielkości zatrudnienia wyłania się jeden
najważniejszy wniosek, mianowicie w Gminie nie funkcjonuje żaden wielki zakład
przemysłowy, zatrudniający ponad 250 osób. Spośród 1124 zarejestrowanych podmiotów
gospodarki narodowej tylko 44, to przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników.
Zaś odsetek przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników wynosi 1,3%.
Największą grupę przedsiębiorców stanowią mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9
pracowników.

3.5. Turystyka i rekreacja

Teren gminy charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi. Decyduje o tym
zróżnicowanie terenu, jak i bogata sieć rzeczna, wysoka lesistość oraz liczne i cenne zabytki
kultury materialnej oraz formy ochrony przyrody. W połączeniu z bardzo ciekawą
i urozmaiconą rzeźbą terenu, szata roślinna tworzy niezapomniane wrażenia estetyczne,
szczególnie w okresie jesiennego przebarwienia liści.
Okolice Brennej dzięki walorom środowiska przyrodniczego i kulturowego są obszarem
atrakcyjnym turystycznie, zaś samo Gmina ma interesującą historię sięgającą XVI wieku,
mimo że do obecnych czasów nie zachowało się zbyt wiele zabytków. Turystyka ma szansę
stać się dodatkową gałęzią gospodarki Gminy mającą charakter uzupełniający. Brenna może
pełnić funkcję bazy wypadowo-zaopatrzeniowej. Warunkami do jej rozwoju są jednak
zwiększone nakłady na ochronę środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,
budowa i modernizacja bazy turystycznej oraz infrastruktury technicznej.
Gmina Brenna jest usytuowana na terenie o bogatej historii i tradycji. Ponadto położona jest
w malowniczej dolinie rozciągającej się wzdłuż pasma górskiego Beskidu Śląskiego. Pierwsza
wzmianka o wsi Brenna w dokumentach historycznych pochodzi z XVI wieku, natomiast
zapiski o powstawaniu osady sięgają już XIII wieku. W granicach administracyjnych Gminy
znajdują się liczne, jaskinie:
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− Jaskinia Głęboka w Stołowie,
− Jaskinia na Trzech Kopcach,
− Jaskinia Salmopolska,
− Jaskinia w Stołowie,.
− Jaskinia Wiślańska.
Ponadto Brenna posiada szlaki turystyczne, będące częścią Parku Krajobrazowego Beskidu
Śląskiego. Swój początek bierze tu również Transbeskidzki Szlak Konny. Jest to zatem obszar
szczególnie predestynowany do rozwoju turystyki konnej i pieszej.
Jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych jest Jaskinia na Trzech Kopcach. Nazwa ta
pochodzi od trzech kopców granicznych rozdzielających niegdyś dobra księstwa
cieszyńskiego, „Państwa bielskiego” z dobrami łodygowickimi. Pod szczytem tych gór leży
najdłuższa w Beskidzie Śląskim - 260 m jaskinia. W jej głębi temperatura wynosi ok. 6˚C, a
ściany pokryte są naciekami kalcytowymi. Zamieszkują ją głównie nietoperze, takie jak gacki
wielkouche.
W 1998 roku utworzono Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego i obszar Gminy Brenna
znajduje się w granicach parku i jego otulinie. Chroniony obszar jest położony w południowej
części województwa śląskiego na obszarze gmin: Bielsko-Biała, Brenna, Buczkowice,
Goleszów, Istebna, Jaworze, Lipowa, Milówka, Radziechowy, Wieprz, Szczyrk, Ustroń,
Węgierska Górka, Wilkowice i Wisła.
Powierzchnia parku wraz z otuliną wynosi 60 905 ha, w tym 38620 ha wynosi powierzchnia
samego parku, a 22 285 ha powierzchnia otuliny. Walory przyrodniczo - krajobrazowe terenu
podkreśla jego status ochronny - obszar umiejscowiony jest w granicach Parku
Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, ponadto teren ten traktowany jest, jako lasy o znaczeniu
wodo- i gleboochronnym. Obszar tzw. Beskidu Węgierskiego, obejmujący rejon góry Kotarz,
stanowi jedyny korytarz łączący siedliska Natura 2000 i z tej racji podlega ochronie. W
ramach opracowania „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura
2000 w Polsce”, obszar ten stanowi fragment krajowego południowego korytarza
migracyjnego i jako taki również jest proponowany do włączenia w sieć Natura 2000.
Znajdująca się tutaj fauna podnosi atrakcyjność turystyczną miejscowości. W tutejszych
lasach żyją dziki, zające, sarny, jelenie i borsuki. Również bardzo bogata flora może
przyciągać turystów – miłośników przyrody. Na terenie Gminy występuje aż 625 gatunków i
podgatunków roślin naczyniowych, w tym 33 objęte są całkowitą ochronę gatunkową.
Brenna posiada piękne krajobrazy oraz obiekty przyrodnicze, dzięki którym wchodzi w skład
projektowego "Śląskiego Parku Krajobrazowego". Ochroną objętych jest 54 pomniki
przyrody. Jednym z nich jest dąb w Górkach Wielkich, mający już 600 lat. Poza tym w rejonie
Brennej utworzony został rezerwat przyrody o nazwie "Stok Szyndzielni", który graniczy z
Gminą Brenna w rejonie Trzech Kopców i Stołowa.
Gmina Brenna to miejscowość o dużej atrakcyjności turystycznej. Nie tylko w okresie letnim
można liczyć tu na aktywny wypoczynek. Także okres wiosenno-jesienny jest atrakcyjnym
miejscem dla rowerzystów, bowiem na terenie Gminy mają możliwość korzystania z tras
rowerowych. Zlokalizowany jest tutaj fragment Międzynarodowej Trasy Rowerowej
Greenways Kraków - Morawy - Wiedeń, a także odcinek Euroregionalnej Sieci Tras
Rowerowych Śląska Cieszyńskiego. Wspomniane szlaki nie mają jednak wyznaczonej ścieżki,
prowadzą przede wszystkim po poboczach dróg publicznych.
Sporty zimowe w Brennej cieszą się dużą popularnością. Znajduje się tu 15 tras narciarskich o
różnej trudności. Ich łączna długość wynosi 8 km. W Gminie zdecydowanie taki rozwój
turystyki, zdominowanej przez narciarstwo, ma stanowić o jej rozwoju. Warto zaznaczyć, że
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władze Gminy Brenna w 2004 roku podpisały z władzami Ustronia, Istebnej, Szczyrku i Wisły
porozumienie o współpracy Beskidzkiej 5. Głównym celem porozumienia jest podniesienie
natężenia ruchu turystycznego we wszystkich zrzeszonych miejscowościach.
Stan techniczny infrastruktury związanej z funkcjami turystycznymi Gminy znacznie utrudnia
przyciągnięcie nowych inwestorów oraz turystów. Pomimo działań w tym zakresie podjętych
przez władze gminne w dalszym ciągu nakładów inwestycyjnych wymaga infrastruktura
uprawiania sportów rowerowych, infrastruktura do uprawiania narciarstwa biegowego,
infrastruktura do uprawiania narciarstwa i snowboardu.
Na terenie Gminy Brenna znajduje się wiele zabytków i obiektów kultury. Wśród nich należy
wymienić przede wszystkim te, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Są nimi:
1. Brenna, kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela wraz z cmentarzem przykościelnym, ul. Ks.
Juroszka,
2. Brenna, plebania przy kościele parafialnym, ul. Ks. Juroszka,
3. Brenna, ul. Wyzwolenia 69,
4. Brenna, Jatny 75, chata drewniana nr 63,
5. Górki Wielkie, Gotycki Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych,
6. Górki Wielkie, d. założenie dworskie.
Inne wartościowe obiekty historyczne to:
1. Katolicki cmentarz przy kościele p.w. Wszystkich Świętych, gdzie pochowana została Zofia
Kossak wraz z mężem Zygmuntem Szatkowskim,
2. Kościół p.w. Św. Jana Nepomucena z dzwonem św. Józefa,
3. Dworek Myśliwski wybudowany w 1924 r. z przyległym parkiem leśnym założonym przez
Brunona Konczakowskiego,
4. Dawna Stanica Harcerska w Górkach Wielkich Sojce.
Ponadto w gminie nastąpił rozwój agroturystyki, powstało wiele gospodarstw oferujących
tego typu usługi. Ciekawymi atrakcjami turystycznymi są także:
1. Chata Chlebowa w Górkach Wielkich,
2. Kozia Zagroda w Brennej,
3. Ośrodek Kolonijno – Wypoczynkowy „Hucuł”,
4. Agroturystyka Gazdówka (posiadająca w swojej ofercie ujeżdżanie koni).6

3.6. Infrastruktura
3.6.1. Infrastruktura budowlana
Standard życia ludności danego obszaru ocenia sięm.in. na podstawie warunków mieszkaniowych.
Obiekty budowlane znajdujące się na terenie gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania,
przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością. Spośród wszystkich
budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:
− budynki mieszkalne,
− obiekty użyteczności publicznej,
− obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

Na terenie Gminy Brenna według danych GUS z 2013 roku znajduje się 4338 budynków mieszkalnych,
6
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o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 470079m2. Infrastruktura mieszkaniowa na terenie
Gminy Brenna zdominowana jest przez budownictwo indywidualne. Większość mieszkań oddanych
do użytkowania w ostatnim dziesięcioleciu to mieszkania typu „jednorodzinnego”. Według danych
GUS liczba mieszkań w roku 2010, przypadająca na 1 tys. mieszkańców wynosiła 444, natomiast
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 96,7 m2.Dynamikę budownictwa
mieszkalnego w Gminie przedstawia poniższy rysunek.
Na przestrzeni lat 2008 – 2013 na terenie Gminy Brenna oddano do użytkowania 572 mieszkania.
Dynamiczny rozwój budownictwa jednorodzinnego przez ostatnie 10 lat znajduje również
odzwierciedlenie w stałym wzroście liczby ludności. Gmina Brenna staje się gminą osiedleńczą,
atrakcyjną zwłaszcza wśród mieszkańców województwa śląskiego.
Sytuacja mieszkaniowa ludności gminy ulega systematycznej poprawie, jest to wynikiem przyrostu
nowych mieszkań, o wyższym standardzie. Gmina dysponuje podobnymi zasobami mieszkaniowymi
pod względem warunków zamieszkania do przeciętnych na terenach powiatu i województwa.
Odpowiednie dane zawiera poniższa tabela (dane 2013 r.):

TABELA 3.7 i 3.8 Powierzchnia mieszkań i ich ilość w Gminie Brenna na tle powiatu i województwa*

Jednostka terytorialna
ŚLĄSKIE *
Powiat cieszyński
Brenna (2)

2005
m2

2008
589288
35974
3766

2006
m2

2009
595008
36343
3836

2007
m2

ogółem
2010
2011
598574
614520
36540
37476
3802
4216

2012
619947
37898
4261

powierzchnia użytkowa mieszkań
2008
2009
2010
m2
m2
m2

2013
2014
:
625939
:
38366
:
4338

2011
m2

2012
m2

2013
m2

ŚLĄSKIE
*
27450440 27774719 28251156 28803526 29227448 29447949 29880272 30294318 30779850
Powiat
cieszyński
Brenna
(2)

2634556

2678250

2731594

2793095

2828665

2729845

2775971

2828812

2880267

404663

417080

428717

442952

451344

437955

449381

459119

470079

Analiza prezentowanych danych wskazuje, że jakość i komfort zamieszkania na terenie Gminy z roku
na rok ulega nieznacznemu, ale stopniowemu podwyższeniu:
− występuje tendencja wzrostowa liczby izb w mieszkaniu;
− wzrasta przeciętna wielkość powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji statystycznego
mieszkańca oraz wielkość powierzchni użytkowej mieszkań;
Zmiany te są wynikiem wymiany starej substancji mieszkaniowej i oddawania do użytku mieszkań o
większym metrażu, rozbudowy mieszkań już istniejących, jak również procesów demograficznych. W
analizowanym okresie nastąpił znaczący, tj. ponad wartości średnie, przyrost izb i powierzchni
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użytkowej. Stały wzrost ilości i powierzchni zasobów mieszkaniowych jest przejawem aktywności
przede wszystkim osób fizycznych.
Stosunki własnościowe w sferze mieszkalnictwa na terenie Gminy praktycznie nie zmieniają się.
Większość zasobów mieszkaniowych jest własnością osób fizycznych Zasoby mieszkaniowe według
form własności przedstawia poniższa tabela:

TABELA 3.9 Stosunki własnościowe w sferze mieszkalnictwa w Gminie Brenna *

Jednostka
terytorialna

ŚLĄSKIE *
Powiat
cieszyński
Brenna (2)

zasoby
gmin
mieszkania
2005
215727
3428
21

zasoby
zasoby
Towarzystw
zasoby
osób
Budownictwa pozostałych
fizycznych Społecznego podmiotów
(TBS)
mieszkania
mieszkania mieszkania mieszkania mieszkania
2005
2005
2005
2005
2005
530021
81725
831134
4630
10445

zasoby
spółdzielni
mieszkaniowych

9376
0

zasoby
zakładów
pracy

1134
20

43252
4255

4
0

3.6.2. Infrastruktura techniczna
Według danych GUS za rok 2013, długość czynnych wodociągów wynosiła tylko 38,8 km. Z
podłączenia korzystało jedynie 23,9% mieszkańców Gminy Brenna. Liczba przyłączy wodociągowych
wynosi 1007 szt. na 4216 gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie Gminy. Wynika z tego,
że znaczna część mieszkańców korzysta z własnych, przydomowych ujęć wody. System wodociągowy
Gminy Brenna opiera się o ujęcia:
− na potoku Chrobaczy - zaopatruje Brenną Bukową oraz Brenną Centrum poprzez prywatną spółkę
wodną,
− wodociąg zarządzany przez Spółkę Wodną „Gazownik” w Brennej Jatny,
− na potoku Hołcyna - zasila Brenną Malinę i Brenną Hołcynę aż do Gimnazjum oraz na potoku Jatny
w Brennej Jatny, jako wodociąg gminny,
− ujęcie wody Pogórze (Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej), jako wodociąg gminny, zaopatrujący Górki
Wielkie - Osiedle Bucze i część Szpotawic (docelowo całe Górki)1.
Na obszarze Gminy funkcjonuje również system kanalizacji sanitarnej zarządzany przez– Zakład
Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej. Według danych GUS długość czynnej kanalizacji
sanitarnej wynosi 109,2 km. Funkcjonuje 2 295 szt. przyłączy na 4216 gospodarstw domowych, które
są podatnikami od gruntów mieszkalnych w Gminie. Tak mała liczba przyłączeń kanalizacyjnych
powoduje, że większość mieszkańców szuka alternatywnych rozwiązań problemu odprowadzania
ścieków. Około 60% mieszkańców odprowadza ścieki do osadników przydomowych. System
kanalizacji zbudowany jest na bazie kolektora głównego o długości 15 km, do którego przyłączona
jest istniejąca sieć rozdzielcza. Ścieki odprowadzane są do kolektora w Skoczowie, w związku z tym
Brenna w zakresie kanalizacji sanitarnej znajduje się w obrębie aglomeracji skoczowskiej.
Na terenie Gminy obowiązuje segregacja odpadów. Ogółem skuteczność deponowania odpadów na
składowiskach wyniosła 100%.
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Mieszkańcom Gminny Brenna gaz jest dostarczany przez Rozdzielnię Gazu w Skoczowie, która
stanowi jeden z oddziałów terenowych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Głównym sposobem
ocieplania budynków mieszkalnych są kotły węglowe. Gmina Brenna realizowała program
ograniczania niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych przy współfinansowaniu ze środków
WFOŚiGW. Jednym z celów środowiskowych jest polepszenie jakości powietrza atmosferycznego.
Program obejmował modernizację kotłowni z zastosowaniem niskoemisyjnych kotłów węglowych
oraz gazowych2.
W zakresie infrastruktury zastrzeżenia budzi niski procentowy udział obiektów w korzystaniu z
udogodnień infrastrukturalnych. Wynika to głównie z faktu rozproszonej zabudowy, co uniemożliwia
objęcie wszystkich budynków siecią kanalizacyjną czy wodociągową.
Inwestycje w infrastrukturę przyczyniające się do poprawy jakości środowiska naturalnego są bardzo
oczekiwane przez mieszkańców Gminy Brenna. Podczas prac warsztatowych przygotowujących
Strategię, aż 24% uczestników wskazało na absolutny priorytet realizację zadań wodociągowych i
kanalizacyjnych.8

3.6.3 Komunikacja
Przez południowo-wschodnią część Gminy Brenna przebiega droga wojewódzka nr 942 Salmopol –
Wisła (na odcinku 0,8 km), nie mająca żadnego połączenia z układem komunikacyjnym Gminy. 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 Brennicy z
odgałęzieniem wzdłuż Leśnicy. Układ drogowy Gminy Brenna powiązany jest poprzez drogę nr 04140
z ośrodkami o randze lokalnej (Skoczów), regionalnej (miasto powiatowe Bielsko-Biała i Cieszyn) oraz
z ośrodkiem o znaczeniu wojewódzkim (Katowice).
Brenna jest Gminą położoną wzdłuż 11. km doliny.
Układ głównych ulic w Brennej ma charakter liniowy. Główna ulica ul. Zofii Kossak i ul. Breńska w
Górkach oraz ul. Górecka, Wyzwolenia i Bukowa w Brennej biegnie równolegle do rzeki Brennica i
usytuowana jest w dolinie szczytów Beskidu Śląskiego. Z płn. - zach. biegnie ulica Lipowska, która
przyłącza się do drogi, jako jej rozgałęzienie. Z płd. - zach. biegnie ulica Leśnica, a od płd. - wsch. ulica
Bukowa, które także przyłączają się do drogi głównej promieniście. Dobrze rozwinięta sieć drogowa,
a także dobre zagospodarowanie komunikacyjne na szlakach górskich wskazuje na rozwój tego
regionu w stosunku do pozostałej części powiatu. Natomiast korzystne usytuowanie czołowych
stoków Gminy na mapie komunikacyjnej Beskidu Śląskiego determinuje planowanie kolejnych,
nowych inwestycji, które posłużą dalszemu rozwojowi.
W Gminie Brenna znajduje się sieć doskonale oznakowanych i utrzymanych szlaków górskich.
Początek biorą tutaj szlaki wiodące na Równicę, Błatnią, Kotarz, Grabową, Trzy Kopce oraz Klimczok.
W ostatnim czasie następuje widoczny rozwój tras narciarskich oraz wyciągów narciarskich.

4. Stan środowiska
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4.1. Wody powierzchniowe
Wszystkie rzeki i potoki gminy Brenna znajdują się w obrębie wododziału Wisły i należą do zlewiska
Morza Bałtyckiego. Najważniejszymi ciekami wodnymi tego terenu są: Wisła, Brennica i Jasienica.
Największą rzeką jest przepływająca przez północno-zachodni kraniec wsi Górki Wielkie – Wisła, do
której uchodzi Brennica. Źródła Brennicy znajdują się na stokach Beskidka na wysokości 790 m n.p.m.
i pod przełęczą Karkoszczonka. Początek rzeki Brennicy daje połączenie potoków Węgierskiego i
Połacznego. Największe dopływy Brennicy są rozdzielone pasmem Starego Gronia (potok Leśnica i
Hołcyna). Poza tym do Brennicy wpada wiele mniejszych potoków: Żarnowiec, Snowaniec,
Śniegociny, Jatny, Głębiec, Bukowy, Chrobaczy, Węgierski i inne. Brennicę charakteryzuje duża
zmienność wodostanu, gdyż wahania poziomu wody osiągają około 1,8 m w Górkach Wielkich.
Brennica oraz potoki Jasny i Leśnica prawie na całej długości są uregulowane. Istnieją na nich
wybudowane kaskady.
Potoki Hołcyna i Leśnica posiadają zapory wodne, na których znajdują się przystanie kajakowe. W
pobliżu znajduje się pole namiotowe oraz punkty gastronomiczne.
Wody podziemne

4.2. 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 wyniki infiltracji wód opadowych oraz lokalnie wodami
powierzchniowymi.
Południowa część Gminy Brenna 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, (Kleczkowski red. 1990). Zbiornik zbudowany jest z utworów fliszowych –
gruboławicowych, spękanych piaskowców godulskich. Pod względem hydrochemicznym dominują tu
wody wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowe.
Charakterystyka warunków hydrogeochemicznych w miejscowości Ustroń wskazuje, iż istnieje
możliwość nawiercenia horyzontów z wodami leczniczymi w obrębie utworów dewonu w
miejscowości Brenna. Mineralizację wód szacuje się na ok. 140 g/dm3, a wielkość dopływu – ok. 10
m3/h. Solanki termalne posiadać będą walory lecznicze związane z obecnością jonów jodu. Z uwagi
na przewidywaną bardzo wysoka mineralizację ich wykorzystanie do celów leczniczych lub
rekreacyjnych będzie możliwe po rozcieńczeniu wody. Nie można również wykluczyć konieczności ich
odgazowania w przypadku gdy nawiercone zostaną wody z metanem. W związku z planowanym
wykorzystaniem wód do celów rekreacyjnych w nieckach basenowych oraz do specjalistycznych
zabiegów balneologicznych konieczne będzie ich odżelazianie.

4.3. Gleby
Gleby występujące na terenie Gminy Brenna są bardzo zróżnicowane, wynika to ze starcia się dwóch
różnych warstw podłoża jakie występuje na terenie Gminy. Są to:
gleby bielicowe gliniaste i brunatne wyługowane występujące na zboczach gór i u podnóży stoków
górskich, gleby pseudobielicowe i brunatne kwaśne co wynika z wprowadzania monokultur
świerkowych.
gleby szkieletowe i grubokamieniste występujące na obrzeżach Gminy,
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gleby pyłowe występujące w regionach gdzie podłożem jest less i utwory lessopodobne, z takiego
podłoża zostały wykształcone mady górskie zalegające w dolinach rzek Wisły i Brennicy
Pod względem łatwości uprawy gleby w Brennej należą do średnio – ciężkich i lekkich. Mają one w
swym składzie gliny ciężkie pylaste. W gruntach ornych położonych na terenie Górek Wielkich
przeważają gleby średnio – ciężkie do uprawy mające w swoim składzie glinę średnią pylastą oraz pył
lessowaty ilasty. Gleby zalegające na obszarze Górek Małych są zaliczane do lekko – średnich do
uprawy posiadają w wierzchnich warstwach skład glin lekkich i pylastych. Taki skład mechaniczny
powoduje duże skłonności do erodowania zarówno pod wpływem wody jak i wiatru. Procesy te są
nasilone zwłaszcza w okresie roztopów wiosennych oraz w czasie ulewnych deszczy. Powodują
zubożenie gleby w składniki pokarmowe i związki próchniczne, rzutując na ich przydatność rolniczą.

4.4. Zasoby przyrodnicze
4.4.1 System obszarów i obiektów prawnie chronionych

W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). W jej rozumieniu
ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów,
tworów i składników przyrody tj.:

dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;

roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;

siedlisk przyrodniczych;

siedlisk roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych;

tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;

krajobrazu;

zieleni w miastach i na wsiach;

zadrzewień.
W/w ustawa wprowadza następujące formy ochrony przyrody:

Parki narodowe
Obejmują obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym
ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu
zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz
walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, a także
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk
grzybów.
W granicach Gminy Brenna nie występują parki narodowe

Rezerwaty przyrody
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Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i
siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i
składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Parki krajobrazowe
Obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego
rozwoju. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina.
Utworzenie, likwidacja lub zmiana granic parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały sejmiku
województwa po uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.
Obszary chronionego krajobrazu
Obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i
wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Wyznaczanie, likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu, następuje w drodze
uchwały sejmiku województwa po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
Obszary Natura 2000
Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako
jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000
powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.
Celem jest objęcie ochroną około 200 najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk
przyrodniczych i ponad 1000 rzadkich i zagrożonych gatunków. Unikalność tej formy ochrony
przyrody polega na tym, że kraje członkowskie tworzą sieć na podstawie jednakowych założeń
określonych w prawie i wytycznych Unii Europejskiej, zarządzają nią przy zastosowaniu podobnych
instrumentów, wspólnie troszczą się o odpowiednie środki finansowe i jej promocję.

Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Ustanowienie lub zniesienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy po
uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Stanowiska dokumentacyjne
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Są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem
naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń
skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz
fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin
lub zwierząt.
Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie
dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka
wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca
sezonowego przebywania. Ustanowienie lub zniesienie użytku ekologicznego następuje w drodze
uchwały rady gminy po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
Ustanowienie lub zniesienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady
gminy po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska [źródło:
http://bip.katowice.rdos.gov.pl]

4.4.2 Walory przyrodnicze gminy

Na terenie Gminy Brenna występują różnorodne formy ochrony przyrody są to:
a) Specjalnych obszar ochrony siedlisk Natura 2000: Beskid Śląski PLH 240005 i Kościół w
Górkach Wielkich PLH 240008,
b) Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego i jego otulina oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy
„Góra Bucze”,
c) Występuje wiele korytarzy ekologicznych w tym Południowy Korytarz Ekologiczny łączący
kompleksy obszaru Natura 2000 „Beskid Śląski”: pasma Równicy i Klimczoka z pasmem
Skrzyczne-Barania Góra
d) funkcjonują lokalne korytarze ekologiczne (np. ciągów zadrzewień i zakrzewień,
koryt cieków wodnych),
e) stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt,
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f) obszary przyrodniczo cenne: „Błatnia”, „Las Dzielowy”, „Lipowski Groń”, „Łąka w dolinie
Wielkiego Suchego Potoku”, „Pasternik Górny”, „Pasternik Dolny”, „Stary Groń”, „Staw” i
„Brennica”,
h) lokalne ostoje przyrody istotne dla zachowania różnorodności biologicznej, a w
szczególności obiekty ważne dla ochrony płazów, kompleksy leśne, zadrzewienia, drzewa i
grupy drzew chronione jako pomniki przyrody oraz płaty roślinności nieleśnej.
W szacie roślinnej Gminy Brenna największa powierzchnię zajmują zbiorowiska leśne (62,9%)
i mimo faktu, że są one w dużej mierze zdegradowane (ponad 75% ich powierzchni to
sztuczne świerczyny), w zasadzie tylko na terenach leśnych stwierdzono cenne płaty
zespołów roślinnych: żyznej buczyny karpackiej — Dentario glandulosae-Fagetum, grądu
wysokiego — Tilio-Carpinetum typicum, i lasów łęgowych — Ficario-Ulmetum, FraxinoAlnetum, Carici remotae-Fraxinetum. Pozostałe zbiorowiska typu zaroślowego oraz
łąkowego poza kilkoma płatami łąk i młak, grupujących się u wylotu doliny Wielkiego
Suchego Potoku, nie przedstawiają większej wartości ze względu na zubożały skład
florystyczny, bądź zbyt małe powierzchnie.
Przeprowadzona waloryzacja zbiorowisk roślinnych pozwoliła wyróżnić 12 obszarów
zawierających płaty o walorach wysokich i bardzo wysokich, w tym: Lasy bukowe z
domieszką jodły (7 obszarów), lasy grądowe i łęgowe (3 obszary) oraz łąki i młaki (2 obszary).

Lasy
Ogólna powierzchnia lasów na terenie Gminy Brenna wynosi 6070 ha, co stanowi około 63 %
jej powierzchni. Nieco ponad 2/3 tej powierzchni, tj. około 68,5 % należy do administracji
Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Ustroń, obręb Brenna. Spośród Gminy ponad 90 %
powierzchni leśnej skupia się w Brennej, natomiast śladowe powierzchnie znajdują się w
Górkach Małych i Wielkich.
Praktycznie cała powierzchnia leśna skupiona jest w południowej części Gminy, na
północnych stokach pasma Beskidu Śląskiego — w rejonie Błatni, Wielkiego Cisowego,
Czupla, Stołowa, Beskidka, Przełęczy Karkoszczonka, Kotarza, Starego Gronia, Lipowskiego
Gronia i Orłowej, głównie w postaci dużego, zwartego kompleksu leśnego w masywie
klimczoka o powierzchni powyżej 2000 ha. W północnej części Gminy w granicach Pogórza
Śląskiego występują izolowane kompleksy leśne (rejon Góry Bucze, „Las Dzielowy”, „Czarny
Las”).
Charakterystyczny jest znaczący udział (blisko 35%) lasów niepaństwowych, głównie
prywatnych, często rozproszonych, lecz na ogół przylegających do kompleksów Lasów
Państwowych.

Poniżej opisano najważniejsze formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie Gminy
Brenna:
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Obszary NATURA 2000
Na terenie gminy Brenna występują obszary NATURA 2000
- PLH240008 Kościół w Górkach Wielkich
- PLH240005 Beskid Śląski.

Kościół w Górkach Wielkich- Ogólna charakterystyka obszaru
Wieś położona w Beskidzie Śląskim, 6 km na południowy wschód od Skoczowa, gmina
Brenna, powiat cieszyński. Wieś ta, położona w dolinie Brennicy - dopływ Wisły, przy drodze
ze Skoczowa do Brennej, należy do jednej ze starszych na Śląsku Cieszyńskim. We wsi
znajduje się Kościół par. p.w. Wszystkich Świętych, XVI w. (obiekt wpisany do Państwowego
Rejestru Zabytków) będący ostoją nietoperzy (Chiroptera). W ostoi znajduje się kolonia
rozrodcza dwóch gatunków nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: Nocka Dużego
i Podkowca Małego.

Beskid Śląski. Ogólna charakterystyka obszaru
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 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.
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Rysunek 4.1. Mapa obszaru NATURA 2000 – Kościół w Górkach Wielkich i Beskid Śląski.

Rysunek 1.2 Mapa obszaru NATURA 2000 – Beskid Śląski c.d..
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Parki krajobrazowe
Na terenie Gminy Brenna występuje Park Krajobrazowy „Beskidu Śląskiego”.
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego został utworzony w 1998 r. Rozp. Nr 10/98 Woj. Bielskiego z 16
czerwca 1998r ( Dz. Urz Woj. Bielskiego z 1998r nr 9, poz. 110). Zlokalizowany wzdłuż górnego biegu
Wisły wraz z terenami źródliskowymi, obejmuje także okoliczne pasma Beskidu Śląskiego z
najwyższymi szczytami Skrzycznem (1257m n.p.m.) i Baranią Górą (1220m .n.p.m.). Park utworzono
w celu zachowania i upowszechnienia wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
Beskidu Śląskiego w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Najcenniejsze obszary o naturalnym
charakterze uznane są za rezerwaty przyrody, których na terenie Parku jest 8. Atrakcyjność rejonu
wzbogacają zabytki architektury i lokalnego budownictwa.

Rysunek 4.3 Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego

Zbiorowiska roślinne
Na Pogórzu Cieszyńskim (Górki Wielkie i Górki Małe) podłoże niemal całego terenu, utworzone jest z
dolnokredowych łupków i wapieni cieszyńskich, sprzyja powstawaniu bardzo żyznych gleb, zasobnych
w węglan wapnia. Dodatkowo fakt łagodnego klimatu Pogórza Cieszyńskiego, o rocznej średniej
temperaturze przekraczającej 8°C sprawia, że ziemie Górek Małych i Wielkich są bardzo dobrym
obszarem rolniczym. Taki typ krajobrazu też w nich występuje. Niewielkie płaty roślinności zbliżone
swym charakterem do zespołów leśnych zachowały się jedynie na stromych zboczach: stokach
wzgórza Bucze, na kilku fragmentach skarpy doliny Brennicy w Górkach Wielkich i koło Szpotowic. Są
to jednak najcenniejsze płaty roślinności na Pogórzu Cieszyńskim. Ich niepowtarzalny charakter
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dostrzegła już w latach trzydziestych prof. A. Kozłowska twierdząc, że zwiedzanie ich na przełomie
kwietnia i maja należy do najbardziej niezapomnianych wrażeń przyrodniczych w naszym kraju.
Uznając dużą specyfikę tego zbiorowiska leśnego nadano mu wówczas nazwę buczyny cieszyńskiej.
Oprócz okazałych lip, grabów i buków występują w nim w warstwie runa leśnego: szczyr trwały,
przylaszczka, zawilec gajowy, ziarnopłon wiosenny, kokoryczka wielokwiatowa, szałwia lekka,
miodunka ćma, żywokost bulwiasty, fiołek leśny, jaskier kosmaty, czerniec gronkowy, piżmaczek
wiosenny. Te niezwykle cenne gatunki roślin runa tych lasów uzupełniają rośliny chronione:
marzanka wonna, kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła, bluszcz i wawrzynek wilczełyko oraz kilka
gatunków storczykowatych, między innymi storczyk męski wraz ze storczykiem bladym, dla którego
wzgórze Bucze jest jednym z dwóch najliczniejszych stanowisk w Polsce.
W regionie Beskidu Śląskiego, na terenie którego znajduje się wieś Brenna, brak węglanu wapnia w
skałach macierzystych, duże nachylenie stoków w części doliny Brennicy obejmującej wieś Brenną
spowodowały, że gleby są tu kamieniste, płytkie i ubogie. Dodatkowo znacznie ostrzejsze warunki
klimatyczne zadecydowały, że przeważają tu zbiorowiska leśne. Łącznie lasy pokrywają aż 64%
powierzchni gminy. Terenów rolniczych we wsi Brenna jest natomiast bardzo niewiele, głównie w
dolinach. Wyjątkiem są wyżej położone hale górskie wykorzystywane jako pastwiska. Znaczną część
lasów Brennej stanowią świerki i buki. Poza tym występują tu jodły, trochę jaworów, modrzewi oraz
innych gatunków drzew. Bogate jest runo tych lasów. Symbolem Brennej mogą być trzy gatunki
roślin: dziewięćsił bezłodygowy, goryczka trojeściowa oraz naparstnica purpurowa, która właśnie tu
ma swoje główne centrum występowania w Beskidach Zachodnich. Ponadto rosną na tym terenie
inne rośliny chronione, takie jak: śnieżyczka przebiśnieg, marzanka wonna, kopytnik, barwinek. Na
wiosnę uroku tym zbiorowiskom leśnym nadają barwne aspekty kwitnienia kolejnych gatunków
roślin: żywca gruczołowatego, czosnku niedźwiedziego, miesiącznicy trwałej. Oprócz tego w górach
dość licznie rosną chronione gatunki paproci i widłaków, natomiast z wilgotnymi łąkami i mlakami
związane jest występowanie storczyków - szerokolistego i plamistego.

Chronione gatunki roślin.
Ochrona ścisła
Cieszynianka wiosenna
Storczyk blady
Listeria jajowata
Storczyk męski
Podkolan biały
Wawrzynek Wilczewko
Przylaszczka pospolita
Gnieźnik leśny
Orlik pospolity
Ochrona częściowa
Pierwiosnek wyniosły
Marzanka wonna
Fauna:
Do najczęściej spotykanych ssaków w lasach Brennej należą: zające, dziki, sarny, jelenie oraz kuny,
łasice, borsuki, a także wiewiórki. Zadomowiły się tu również, będące przedstawicielem płazów,
salamandry. Poza tym w lasach i dolinach Brennej żyje szereg drobnych ptaków. Wzdłuż potoków i
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strumyków spotyka się pluszcze i pliszki górskie, a ponadto występują na tym terenie: dzięcioły,
czarne bociany, kruki, jastrzębie i sowy.

Chronione gatunki zwierząt.
Na terenie Gminy Brenna stwierdzono występowanie gatunków chronionych.
Ptaki
Pluszcz zwyczajny
Zimorodek
Dzięcioł duży
Pliszka górska
Sikora czubatka
Gąsiorek
Jarząbek
Bocian czarny
Muchówka białoszyja
Sóweczka
Dzięcioł zielony
Puszczyk uralski
Cietrzew
Głuszec
Ssaki
Nocek duży
Podkowiec mały
Mopek
Niedźwiedź brunatny
Ryś
Wilk
Wydra

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Nazwa
( jak w akcie prawnym o
ustanowieniu )

Data
utworzenia

Pow.
[ha]

Obowiązująca podstawa
prawna wraz z
oznaczeniem miejsca
ogłoszenia aktu
prawnego

„Góra Bucze”

2011-01-27

1,09

Uchwała Rady Gminy
Brenna nr XLII/373/10 z
28 października 2010r
(DZ.Urz. Z 2011 nr 8, poz
113)

Nr działek
ewidencyjnych
działki nr 186/14, 177,
135/1, 141/1, 273/2,
272, 270, 72, 74, 70,
71, 75/1, 66/2, 66/3, 69,
68, 67, 267/2, 263/3,
64/5, 173/18, 1789/2,
1789/3, 1783/3, 146/4,
168/2, 267/5, 154/1,
273/4, 146/3, 273/10,
273/11, 138 w części
zlokalizowanej
pomiędzy działką 135/1
i 141/1 km. 3, 4, 7, 8

Ochrona w
zakresie
prawa
międzynarod.

Opis

Szczególnym celem
ochrony jest zachowanie
za względów
przyrodniczych,
naukowych,
dydaktycznych i
krajobrazowych źródła
tufowego, ekosystemów
leśnych i łąkowych ze
stanowiskami regionalnie
rzadkich i ustępujących
gatunków roślin i zwierząt

NIE
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Stanowiska dokumentacyjne
Nazwa
(jak w akcie prawnym o
ustanowieniu)

Data
utworzenia
formy
ochrony
przyrody

Jaskinia Wiślańska

2015-02-12

Pow. [ha]

Obowiązująca
podstawa prawna
wraz z oznaczeniem
miejsca ogłoszenia
aktu prawnego
Uchwała Rady Gminy
Brenna nr III/21/15 z
12 lutego 2015r. W
sprawie ustanowienia
stanowiska
dokumentacyjnego

Opis lokalizacji

Forma własności,
rodzaj gruntów

Jaskinia położona w
Gminie Brenna, na
zachodnim stoku
grzbietu łączącego
masyw Malinowskiej
Skały z masywem
Trzech Kopców, nieco
poniżej Przełęczy
Salmopolskiej, w
zakresie wysokości 820900 m npm. w leśnictwie
Leśnica i obejmuje
częściowo oddziały:
112f, 113b i 113f.

Skarb Państwa Państwowe
Gospodarstwo
Leśne "Lasy
Państwowe"

Opis obszaru

Celem ustanowienia
stanowiska
dokumentacyjnego
jest zachowanie
systemu
jaskiniowego wraz z
formą osuwiskową, w
obrębie której system
ten występuje oraz
zabezpieczenie przed
degradacją: korytarzy
jaskini, osadów i
nacieków
jakiniowych, a także
zachowanie
zbiorowisk fauny, w
tym nietoperzy
hibernujących w
jaskini i bytujących w
jej sąsiedztwie.

Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska,
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. 2004
r., Nr 92, poz. 880).

Tabela 4.4 Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Brenna
Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika Położenie geograficzne, adres,
urzędowego, data
bliższa lokalizacja
utworzenia

Wyszczególnienie
nazwa

Dąb szypułkowy
Górki Wielkie 12
o obwodzie 610 cm,
Własność prywatna wysokość 20 m,
skrzyżowanie ul. Szpotawskiej z wiek około 600 lat,
Jaskółczą
około 15 metrów od
budynku – Górki Wielkie 12

Nr rej.

1

Orzeczenie o uznaniu
za pomnik przyrody
PWRN w Katowicach
z dnia 30.06/1954r.
nr RL.13b/12/54.

2

Orzeczenie o uznaniu
Górki Małe
za pomnik przyrody
Breńska 44 Własność
PWRN w Katowicach
prywatna
z dnia 18.12.1957r. nr
L.O.13b/46/57

Dąb szypułkowy
o obwodzie 325 cm,
wysokość 18 m,
wiek około 200 lat,
podwórze gospodarstwa

80

3

Orzeczenie o uznaniu Górki Wielkie

Dąb szypułkowy grupa 2

131

61

Opis formy ochrony
przyrody
Dąb szypułkowy
o obwodzie 610 cm,
wysokość 20 m,
wiek około 600 lat,
około 15 metrów od
budynku – Górki
Wielkie 12
Dąb szypułkowy
o obwodzie 325 cm,
wysokość 18 m,
wiek około 200 lat,
podwórze
gospodarstwa
Skupienie 2 Dębów
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
za pomnik przyrody
PWRN w Katowicach
z dnia 7.08.1963r. nr
RL-OP-b/28/63

4

5

6

7

8

9

Rozporządzenie nr
1/93 Wojewody
Bielskiego z
23.04.1993r. §1 pkt
III.6. ( Dz. Urz.Woj.
Bielskiego z 1993r. nr
5 poz. 31)
Rozporządzenie nr
12/98 o uznaniu za
pomnik przyrody
Wojewody Bielskiego
z dnia 1.09.1998r.(Dz.
Urz. z 1998r. Nr 16,
poz.250) §1 pkt. 7
Rozporządzenie nr
12/98 o uznaniu za
pomnik przyrody
Wojewody Bielskiego
z dnia 1.09.1998r.(Dz.
Urz. z 1998r. Nr 16,
poz.250) §1 pkt. 8
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja
obok sanatorium
Własność – Dziecięcy ośrodek
Prew. Sanatoryjny „Bucze
Harcerskie” w Górkach
Wielkich

Brenna
– 25m. poniżej przełęczy
oddzielającej Trzy Kopce od
Stołowa – grupa Beskidu
Ślaskiego

Brenna
ul. Bukowy Groń
nr 124
Własność prywatna

Brenna
ul. Bukowy Groń
nr 124
wł. Spółki Szałaśniczej
„Stołówka” w Brennej

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

sztuk

„Jaskinia Na Stołowie”

Buk zwyczajny

grupa - 2 szt.
Buk zwyczajny

Opis formy ochrony
przyrody
(jeden dąb)
o obwodzie 415 i
480 cm, wysokość 22
m,
wiek około 200 i 250
lat,
znajduje się w
zagajniku

354

Przyroda
nieożywiona

583

Buk zwyczajny
o obwodzie 350 cm
wysokość 25 m,
znajduje się na
posesji przy ul.
Bukowy Groń 124

584

obw. 430 i 350 cm

Brenna – Górki Wielkie
ul Zalesie 75 około 6 m od
budynku mieszkalnego
parcela 1508/12

Dąb szypułkowy

RG1/06

Obw. 460 cm

Brenna – Górki Wielkie
ul Majowa w pobliżu mostku,
obok drogi
parcela 1856

Dąb szypułkowy

RG2/06

Obw. 430 cm

Brenna – Górki Wielkie
Na pograniczu Górek Wielkich i
Dąb szypułkowy
Małych obok ośrodka zdrowia
parcela 1265/13

RG3/06

Obw. 380 cm
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika Położenie geograficzne, adres,
urzędowego, data
bliższa lokalizacja
utworzenia
listopada 2005r)

10

11

12

13

14

15

16

Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

Brenna – Górki Wielkie
Przy domu parafialnym Parafii
p.w. Wszystkich Świętych
parcela 1180/2

Dąb szypułkowy

RG4/06

Obw. 390 cm

Brenna – Górki Wielkie
Obok portierni przy byłym
prewentorium w Sojce
parcela 64/1

Dąb czerwony

RG5/06

Obw. 290 cm

Brenna – Górki Wielkie
Przy ścieżce leśnej blisko rzeki
Wisły w Czarnym Lesie
parcela 1627/1

Sosna pospolita

RG6/06

Obw. 255 cm

Brenna – Górki Wielkie
Obok zalewisk po żwirowni w
pobliżu ostatniego budynku
kurnika
parcela 19/32

Dąb szypułkowy

RG7/06

Obw. 425 cm

Brenna – Górki Wielkie
Zadrzewienie środpolne na
granicu Pogórza i Górek
Wielkich
parcela 19/32

Dąb szypułkowy

RG8/06

Obw. 395 cm

Brenna – Górki Małe
Obok potoku Krzywaniec około
20m poniżej drogi lesnej
Buk pospolity
biegnącej z Żarnowca do
Ustronia
parcela 357/2

RG9/06

Obw. 310 cm

Brenna – Górki Wielkie
Na terenie sanatorium na
Buczu od strony południowo

RG10/06

Obw. 300 cm

Kasztanowiec pospolity
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17

18

19

20

21

22

Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

wschodniej głównego budynku
parcela 173/1

Brenna – Górki Wielkie
Na terenie sanatorium na
Buczu przy pomieszczeniu
technicznym
parcela 173/1

Jesion wyniosły

RG11/06

Obw. 450 cm

Brenna – Górki Wielkie
Przy alei od strony północnej
góry Bucze
parcela 263/2

Dąb szypułkowy

RG12/06

Obw. 375 cm

Brenna – Górki Wielkie
Przy alei od strony północnej
góry Bucze
parcela 267/2

Jesion wyniosły

RG13/06

Obw. 340 cm

Brenna – Górki Wielkie
Na partiach szczytowych góry
Bucze, blisko polany od strony
północnej przy ścieżce
przyrodniczo – dydaktycznej
parcela 154/1

Klon jawor

RG14/06

Obw. 270 cm

Brenna – Górki Wielkie
W lesie na południowo –
wschodnim stoku góry Bucze
przy ścieżce przyrodniczo –
dydaktycznej
parcela 173/2

Klon polny

RG15/06

Obw. 190 cm

Brenna – Górki Wielkie
W zadrzewieniu na skraju łąki
na zachód od ulicy Leśnej
parcela 920/12

Buk pospolity

RG16/06

Obw. 320 cm

36 |
Strona

GMINA BRENNA

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika Położenie geograficzne, adres,
urzędowego, data
bliższa lokalizacja
utworzenia
listopada 2005r)

23

24

25

26

27

28

29

Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października (Dz. Urz
nr 136, poz 3422 z
dnia 22 listopada
2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XXXVI/300/2005
Rady Gminy w
Brennej z dnia 7
października 2005
(Dz. Urz nr 136, poz
3422 z dnia 22
listopada 2005r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 7 października
2005 (Dz. Urz nr 31,
poz 1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz

Brenna – Górki Wielkie
W zadrzewieniu na górze
Bucze
parcela 64/5

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

Grupa dwóch drzew
gatunku Jesion wyniosły

RG17/06

Obw. 360 cm i 355
cm

Brenna – Górki Wielkie
Przy ogrodzeniu sanatorium na
Buczu od strony południowej
Grupa dwóch drzew
tuż przy ścieżce przyrodniczo - gatunku dąb szypułkowy
dydaktycznej
parcela 173/2

RG18/06

Obw. 330 cm i 340
cm

Brenna – Górki Wielkie
Przy ogrodzeniu sanatorium na
Grupa trzech drzew
Buczu od strony południowej
(czereśnia ptasia, jesion
tuż przy ścieżce przyrodniczo wyniosły, klon polny)
dydaktycznej
parcela 168/2

RG19/06

Obw. 265 cm, 360
cm i 320 cm

Brenna – Górki Małych
Przy pasie drogi gminnej przy
skrzyżowaniu ulic Zamilerza i
Uliczka
parcela 40

Dąb szypułkowy

RG20/06

Obw. 320 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 173/1 na skraju lasu
przy ogrodzeniu od strony
południowej

Jarząb szwecki (Sorbus
intermedia)

RG1/04

Obw. 245 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 64/3 w południowo
– wschodniej części
zadrzewienia na skarbie Góry
Bucze

Wiąz górski (Ulmus glabra)

RG2/04

Obw. 345 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 66/3 w środkowej
części zadrzewienia na skarbie
Góry Bucze

Dąb szypulkowy (Quercus
robur)

RG3/04

Obw. 430 cm,
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30

31

32

33

34

35

36

37

Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2006r)
Uchwała nr
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Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

Górki Wielkie
Parcela nr 146/4 w alei przy
Jesion wyniosły (Fraxinus
drodze polnej na północnoexcelsior)
zachodnich stokach Góry Bucze

RG4/04

Obw. 395 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 66/3 w środkowej
części zadrzewienia na skarbie
Góry Bucze

Grab zwyczajny (Carpinus
betulus)

RG5/04

Obw. 260 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 72 w zadrzewieniu
na stoku północno zachodnim,
poniżej terenów rolnych RSP
Bucze

Dąb szypulkowy (Quercus
robur)

RG6/04

Obw. 415 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 302/1 w
zadrzewieniu wzdłóż potoku u
północnego podnóża Góry
Bucze

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG7/04

Obw. 270 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 154/1 na brzegu
lasu na północno – zachodnich
stokach Góry Bucze

Czereśnia ptasia (Cerasium
avium)

RG8/04

Obw. 235 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 154/1 na brzegu
lasu na północno – zachodnich
stokach Góry Bucze

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG9/04

Obw. 285 cm,

Górki Wielkie
Parcela nr 173/2 na skraju
polany od strony południowej
Góry Bucze

Czereśnia ptasia (Cerasium
avium)

RG10/04

Obw. 225 cm,

Górki Wielkie

Grab zwyczajny (Carpinus

RG11/04

Obw. 250 cm,
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38

39

40

41

42

43

44

Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
XVIII/152/04 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 16 marca 2004
(Dz. Urz nr 31, poz
1003 z dnia 15
kwietnia 2004r)
Uchwała nr
XL/333/2006 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 17 lutego 2006
(Dz. Urz nr 43, poz
1207 z dnia 7
kwietnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)
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Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja
Parcela nr 272 w zadrzewieniu
wzdłóż potoku u północnego
podnóża Góry Bucze

Górki Wielkie
Parcela nr 1184/4 przy ul
Żagana w bliskim sąsiedztwie
kościoła p.w. Wszystkich
Świętych

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

betulus)

Lipa drobnilistna (Tilia
cordata)

RG21/06

Obw. 440 cm,

Brenna
działka nr 4685
oddział leśny nr 87i na
Jodła pospolita (Abies alba)
zachodnim stoku Góry Kotarz
w pobliżu niewielkiego potoku,
dopływu potoku Hołcyna

RG22/06

Obw. 416 cm,

Brenna
działka nr 4510
oddział leśny nr 38c na
południowo zachodnim stoku
Góry Stołów – około 200m od
„Jaskini na Stołowie”

„Jaskinia Głęboka”

RG23/06

Przyroda
nieożywiona

Brenna
działka nr 2837
na granicy lasu i łąki od
południowej strony przysiółka
Bukowy Groń

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG24/06

Obw. 395 cm,

Brenna
działka nr 2837
na granicy lasu i łąki od
południowej strony przysiółka
Bukowy Groń

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG25/06

Obw. 360 cm,

Grupa 2 drzew - cis
pospolity i Klon jawor

RG26/06

Obw. 147 i 152 cm
(cis dwupniowy) oraz
270 (klon)

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG27/06

Obw. 300 cm,

Brenna
działka nr 4667
w oddziale leśnym 119c na
skraju byłej osady leśnej
Szporówka w odległości
około150 m od żółtego szlaku
w kierunku Przełęczy
Salmopolskiej
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady działka nr 4434
Gminy w Brennej z
na północno zachodnim stoku
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)

Wyszczególnienie
nazwa
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Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)

45

46

47

48

49

50

51
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Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

góry Gościejów, ok. 100m
powyżej drogi leśnej biegnącej
z Malinki na Suchowiankę

Górki Wielkie
działka nr 302/1
na lipie drobnolistnej rosnacej
w Górkach Wielkich w oddziale
leśnym 6d na pograniczu Lasu
Dzielowy i łąki nad brzegiem
strumienia przynącego w
stronę Pogórza
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady działka nr 4303/4
Gminy w Brennej z
na granicy lasu i łąki na
dnia 26 października zachodnich stokach Starego
2006 (Dz. Urz nr 142, Gronia w Brennej „Leśnicy”
poz 3996 z dnia 5
pomiędzy gospodarstwem
grudnia 2006r)
Stary Groń 22 i 10
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady
działka nr 4295/1
Gminy w Brennej z
na granicy lasu i łąki na
dnia 26 października
zachodnich stokach Starego
2006 (Dz. Urz nr 142,
Gronia w Brennej „Leśnicy”
poz 3996 z dnia 5
około 70m od ulicy Stary Groń
grudnia 2006r)
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady działka: 4573
Gminy w Brennej z
oddział leśny 132j na
dnia 26 października wschodnim stoku Orłowej w
2006 (Dz. Urz nr 142, odległości około 40m od szlaku
poz 3996 z dnia 5
żółtego z Leśnicy na Orłową w
grudnia 2006r)
pobliżu źródlisk potoku Grapa
Uchwała nr
Brenna
XLVIII/382/2006 Rady
działka nr 4092
Gminy w Brennej z
na skraju lasu około 5m od
dnia 26 października
drogi i 20 m od łąki w
2006 (Dz. Urz nr 142,
przysiółku Zoprzelina w
poz 3996 z dnia 5
Brennej - Leśnicy
grudnia 2006r)
Brenna
Uchwała nr
działka nr 4716 na północno
VI/92/2007 Rady
wschodnim stoku w paśmie
Gminy w Brennej z
góry Kotarz w pobliżu źródlisk
dnia 27 grudnia 2007
potoku Nostrożny i osiedla
(Dz. Urz nr 30, poz 4
Kotarz na granicy oddziałów
z dnia 20 lutego
leśnych 83c i 82f. (ust.1
20086r)
uchwały)
Uchwała nr
Brenna
VI/92/2007 Rady
działka nr 3312/2 na
Gminy w Brennej z
zachodnim stoku w paśmie
dnia 27 grudnia 2007 góry Kotarz w bliskim
Uchwała nr
XLVIII/382/2006 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 26 października
2006 (Dz. Urz nr 142,
poz 3996 z dnia 5
grudnia 2006r)

Wyszczególnienie
nazwa

Bluszcz pospolity (Hedera
helix)

RG28/06

Obw. 25 cm,

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG29/06

Obw.390 cm,

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG30/06

Obw.485 cm,

Jodła pospolita (Abies alba)

RG31/06

Obw.360 cm,

Buk pospolity (Fagus
sylvatica)

RG32/06

Obw.360 cm,

Klon jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG33/08

Obw. 262 cm,

Grupa 3 drzew gat. klon
jawor (Acer
pseudoplatanus)

RG34/08

Obw. 262, 268, 305
cm,
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52

Podstawa prawna,
oznaczenie dziennika
urzędowego, data
utworzenia
(Dz. Urz nr 30, poz 4
z dnia 20 lutego
20086r)
Uchwała nr
VI/92/2007 Rady
Gminy w Brennej z
dnia 27 grudnia 2007
(Dz. Urz nr 30, poz 4
z dnia 20 lutego
20086r)
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Położenie geograficzne, adres,
bliższa lokalizacja

Wyszczególnienie
nazwa

Nr rej.

Opis formy ochrony
przyrody

sąsiedztwie hali Jaworowej
(ust.2 uchwały)
Brenna
działka nr 4404 – rejon Leśnicy
w bliskiej odległości od szczytu
Klon jawor (Acer
Trzech Kopcy Wiślańskich przy
pseudoplatanus)
szlaku turystycznym biegnącym
w kierunku Orłowej i Równicy
(ust.3 uchwały)

53

Brenna Leśnica "Jaskinia Salmopolska"

54

Góra Trzy Kopce "Jaskinia w Trzech Kopcach"

RG35/08

Obw. 330 cm,

4.6. Hałas
4.6.1. Podstawy oceny klimatu akustycznego w środowisku

Ocenę stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla:
 aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. (w gestii starosty; oceny dokonywane w
formie map akustycznych opracowanych i aktualizowanych w cyklach pięcioletnich). terenów
poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów może powodować przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hałasu (w gestii zarządców, właścicieli dróg, linii kolejowych, lotnisk).
Zarządcy dróg, linii kolejowych powinni dokonać oceny akustycznej dla dróg po których przejeżdża
ponad 6 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych po których przejeżdża ponad 60 000 pociągów
rocznie. Od 1 stycznia 2011 r. ilość ta zmniejsza się do 3 000 000 w przypadku dróg i do 30 000 w
przypadku linii kolejowych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego na terenach nie
wymienionych powyżej.
Dopuszczalne wartości poziomów hałasu w środowisku określone są w tabeli 1 Załącznika do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

4.6.2. Hałas komunikacyjny

Uciążliwość hałasową stanowi głównie hałas komunikacyjny, występujący wzdłuż ciągów
komunikacyjnych - dróg, ulic, szczególnie tras tranzytowych, kolei. Na poziom hałasu drogowego ma
wpływ szereg czynników, przede wszystkim:
 natężenie ruchu,
 średnia prędkość pojazdów, ich stan techniczny,
 płynność ruchu,
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 udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych,
 pochylenie podłużne drogi, łuki,
 rodzaj i stan nawierzchni.
Dla hałasów drogowych i kolejowych dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze
dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 – 55 dB. Źródłami tego
rodzaju hałasu są przede wszystkim źródła liniowe związane z komunikacją drogową i kolejową. Do
czynników wpływających na obniżenie jakości środowiska akustycznego należy hałas komunikacyjny,
związany głównie z drogą wojewódzką , która przebiega przez teren gminy , ale także związany z
drogą wojewódzką i powiatowymi .

4.6.3. Hałas przemysłowy
Generalnie systemy lokalizacji nowych inwestycji oraz potrzeba sporządzania ocen oddziaływania na
środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na ograniczenie hałasu pochodzącego z
zakładów przemysłowych. Dla źródeł hałasu tego rodzaju, ze względu na ich niewielkie rozmiary,
istnieją , możliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu do środowiska przez stosowanie tłumików
akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian
pomieszczeń, w których znajdują się dane maszyny wytwarzające hałas.
Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu
oddziaływania, wpływają one na klimat akustyczny, jednakże wpływ ten ma charakter lokalny. Takie
stacjonarne źródła hałasu mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich
najbliższym sąsiedztwie. W gminie brak jest dużych zakładów przemysłowych mogących powodować
uciążliwość.

4.6.4. Problemy i zagrożenia
Uciążliwości hałasowe spowodowane są głównie przez emisje hałasu komunikacyjnego. Związane jest
to ze wzrostem natężenia ruchu drogowego. Wzmożony ruch związany jest dodatkowo z przejazdami
tranzytowymi. Jednocześnie wzrost liczby pojazdów uczestniczących w ruchu wiąże się z problemami
w płynności przejazdów.
Na uciążliwości spowodowane hałasem komunikacyjnym wpływa również zły stan techniczny dróg.
Natomiast najczęstszymi przyczynami nadmiernej emisji hałasu z zakładów przemysłowych do
środowiska są:
 brak właściwych zabezpieczeń akustycznych źródeł hałasu pracujących na zewnątrz
budynków
 produkcyjnych (instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne),
 niewystarczająca izolacyjność akustyczna ścian budynków produkcyjnych,
 niewłaściwa organizacja działalności produkcyjnej realizowanej z udziałem hałaśliwych
środków technicznych.

4.7. Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne dzielimy na jonizujące i niejonizujące. Podział ten wynika z
ograniczonej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii. Granica ta wynosi około
1015 Hz.
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Promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące zawiera się w zakresie częstotliwości powyżej tej
granicy i jego oddziaływanie powoduje uszkodzenie organów wewnętrznych i zmiany DNA.
Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące jest to promieniowanie, którego energia
oddziałując na każde ciało materialne (w tym także na organizmy żywe), nie powoduje w nim procesu
jonizacji i zawiera się poniżej granicy 1015 Hz. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia
człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale o
bardzo niskiej częstotliwości VLF i ekstremalnie niskiej częstotliwości ELF.
Promieniowanie to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych w pracy, w
domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji
nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.
Odpowiednio do coraz niższej częstotliwości podzakresów promieniowania niejonizującego energia
promieniowania elektromagnetycznego jest coraz niższa, ale jednocześnie wiedza o oddziaływaniu na
materię żywą jest coraz mniejsza. Człowiek w swym rozwoju nie był eksponowany na
promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu ELF, VLF, radiofal i mikrofal. Są to
więc zakresy, w których źródła są budowane przez człowieka i to zaledwie od około stu lat.
Trzy podzakresy: pole stałe DC, podczerwień i światło widzialne, są dla człowieka zakresami
naturalnymi.

4.7.1. Elektroenergetyka
Powszechność użytkowania energii elektrycznej wymusza budowanie sieci elektroenergetycznej na
całym terenie zagospodarowanym przez ludzi i w zależności od ich potrzeb. Infrastruktura
energetyczna jest podzielona na sieć przesyłową, zasilającą i rozdzielczą.
Sieć elektroenergetyczna gminy jest dobrze rozwinięta. Wymaga ona jednak we fragmentach - w celu
poprawy jakości i niezawodności zasilania - rozbudowy i modernizacji.
Przez obszar Gminy Brenna przebiega linia wysokiego napięcia 110kV:

4.7.2. Sieć telefonii komórkowej
Stacje bazowe są podstawowym elementem struktury sieci komórkowej. Stanowią one urządzenie
nadawczo – odbiorcze, łączące sieć telefonii komórkowej z telefonami komórkowymi. Budowa stacji
bazowych jest inwestycją wymagającą zgłoszenia budowy właściwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. Konfiguracja systemu antenowego stacji bazowej nie może spowodować
wystąpienia elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o poziomach przekraczających
poziom dopuszczalny (w rejonach dostępnych dla ludzi) określony w przepisach ustawy Prawo
ochrony środowiska.

4.7.3. Promieniowanie elektromagnetyczne na terenie Gminy Brenna
W 2011 r. WIOŚ w Katowicach prowadził badania pól elektromagnetycznych
w miejscowości Brenna. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól
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elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie badań poziomów pól elektromagnetycznych,
przeprowadzonych przez WIOŚ stwierdza się, że największe poziomy pól elektromagnetycznych
występują w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych oraz radiowych anten nadawczych,
natomiast w przypadku stacji bazowych telefonii komórkowych poziomy pól elektromagnetycznych
utrzymują się na poziomach znacznie niższych od dopuszczalnych. Badania poziomów pól
elektromagnetycznych przeprowadzone w 2012 r. wskazują, że najwyższe, jednak dużo niższe od
dopuszczalnych, poziomy pól elektromagnetycznych występują w dużych aglomeracjach miejskich.
Na obszarach wiejskich (jak w przypadku Gminy Brenna), z uwagi na mniejszą koncentrację źródeł
promieniowania, wykazuje się odpowiednio niższe poziomy pól elektromagnetycznych.
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
- utrzymanie poziomów pół elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na
tych poziomach
- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są
one dotrzymane.
Wokół źródeł pól elektromagnetycznych tworzy się w razie potrzeby obszary ograniczonego
użytkowania. Aby ograniczyć uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego koniecznym jest
podejmowanie niezbędnych działań polegających na: analizie wpływu na środowisko nowych
obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (na etapie wydawania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę) oraz zobowiązywaniu
inwestorów do pomiarów kontrolnych rzeczywistego rozkładu elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego w otoczeniu stacji i uwzględniania kierunków radiolinii przy
ewentualnym lokalizowaniu nowych obiektów związanych z przebywaniem ludzi.

4.7.4. Problemy i zagrożenia
W formie tabeli przedstawiono oddziaływanie
elektromagnetycznego na organizmy żywe.

wybranych

rodzajów

promieniowania

Tabela 4.6. Charakterystyka wybranych rodzajów promieniowana elektromagnetycznego.
Rodzaj
promieniowania

Właściwości

Znaczenie w środowisku

Środki ochrony

Promieniowania
gamma

Promieniowanie
elektromagnetyczne o dużej
energii i małej długości fali,
jest najbardziej przenikliwe
spośród alfa, beta i gamma,
emitowane podczas
rozszczepiania jądra
izotopów

Jest bardzo groźnym
czynnikiem rażenia
w przypadku skażeń.
Powoduje zmiany
w strukturze DNA
i chromosomów, może
wywołać białaczkę,
nowotwory skóry.

Tarcze z metali
ciężkich np. ołowiu

Promieniowanie
rentgenowskie – X

Promieniowanie
elektromagnetyczne
o długości fali od 0,001 A do

Jest niebezpieczne może
wywołać białaczkę

Szkło ołowiowe,
gruba blacha
metalowa z ołowiu,
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100 A, rozróżnia się
promieniowanie
rentgenowskie miękkie
(mniej przenikliwe) i twarde
(bardziej przenikliwe)
Krótkofalowe
promieniowanie
elektromagnetyczne
o długości fali 0,4nm –
10nm, stanowi 9%
promieniowania
słonecznego, niewidzialne
dla oka ludzkiego, jest silnie
pochłaniane przez warstwę
ozonową

żelaza

Dawki w normie działają
pozytywnie, zabijając
mikroorganizmy
chorobotwórcze,
inicjujące syntezę
witaminy D u ssaków,
ptaków. Nadmierne
dawki są szkodliwe dla
zdrowia – skóry, oczu

Filtry pochłaniające
ten zakres
promieniowania

Promieniowanie
widzialne

Część promieniowania
słonecznego o długości fali
w zakresie 0,4 – 0,75m,
widzialne dla oka ludzkiego

Źródło energii decyduje o
Życiu na Ziemi, przebiegu
procesu fotosyntezy,
stymuluje procesy
rozrodu i rozwoju.
Warunkuje aktywność
dobową i sezonową
organizmów

Filtry pochłaniające
dany zakres
promieniowania

Promieniowanie
podczerwone

Fale elektromagnetyczne
o długości większej niż
0,75m, składnik
promieniowania
słonecznego, niewidzialne
dla oka ludzkiego, jest
emitowane przez nagrzane
ciała

Ma duże znaczenie
ekologiczne, głównie ze
względu na wywoływanie
efektu cieplarnianego.
Wzmacnia procesy
produkcji biologicznej

Filtry pochłaniające
ten zakres
promieniowania

Promieniowanie o
wysokiej
częstotliwości

Fale elektromagnetyczne
o długości fali 100m do
1mm. Promieniowanie tego
typu jest niewyczuwalne
przez zmysły człowieka.
Emitowane jest przez
urządzenia radio –
telewizyjne,
telekomunikacyjne,
elektryczne i elektroniczne.

Działanie negatywne w
postaci efektu
termicznego komórek.

Blachy żelazne lub
aluminiowe
o grubości 0,5mm
oraz gęsta siatka
mosiężna lub
miedziana.

Promieniowanie
ultrafioletowe -UV

Natężenie promieniowania elektromagnetycznego na poziome uznawanym za aktywny pod
względem biologicznym może występować w bezpośrednim otoczeniu wszelkiego rodzaju stacji
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nadawczych, w odległościach zależnych od mocy, częstotliwości i konstrukcji stacji. Ponadto może to
mieć miejsce również w przypadkach nakładania się oddziaływań kilku źródeł.
Badania poziomów pól elektroenergetycznych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Wg danych za 2013 rok na terenie województwa śląskiego nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego.

5. Cele Projektu założeń …. uznane za priorytetowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym i
regionalnym oraz zakres i sposoby ich uwzględnienia w Projekcie - identyfikacja, analiza i ocena
Do ustalenia celów „Projektu Założeń dla Gminy Brenna ….”, prócz zdefiniowanych w jego części
diagnostycznej problemów środowiskowych i priorytetów ekologicznych posłużyły wymienione już
uprzednio trzy główne i uzupełniające się nawzajem dokumenty polityki krajowej (Polityka
Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Narodowa Strategia Ochrony
Środowiska na lata 2007-2015, Polityka Ekologiczna Państwa zakłada, że zasadą stanowiącą
nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego
rozwoju, którą należy stosować wraz z zasadami pomocniczymi i konkretyzującymi.
Dlatego należy przyjąć, że: cele projektu założeń zaopatrzenia w ciepło , energię elelktryczną i paliwa
gazowe w gminie
oraz zasady realizacji tych celów są w najwyższym stopniu zbieżne z
odpowiadającymi im celami oraz zasadami polityki energetycznej i ekologicznej ustanowionymi na
poziomie międzynarodowym i krajowym.

5.1 Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
przyjęte w przedmiotowym dokumencie
Jednym z współczesnych trendów jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach.
Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu
użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.
Niżej wymienione fakty, mówiące, że:
- zasoby paliw są ograniczone,
-

dostępność do paliw jest coraz trudniejsza,

-

z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową,

-

należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego
wykorzystania.
W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szacowana,
a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 wraz
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii, co zmusiło jej
odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie.
Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) jest przyczyną
nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną za pomocą różnych
nośników. Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77 %, a paliw
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węglowodorowych (oleje opałowe, gaz) ok. 21 %, co w porównaniu z wysokorozwiniętymi krajami
Europy Zachodniej jak również Węgrami, Czechami czy Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży
udział paliw stałych i związane z tym zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały
udział odnawialnych źródeł energii, szczególnie w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej.
W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40 %, z czego 36
% przypada na budynki, przy czym ok. 30 % przypada na budynki mieszkalne, a reszta na budynki
użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo
zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków
mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w
tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości
oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.
W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy
mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan
techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do
poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii, wodomierzy,
urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także
duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie
obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają
30 – 40 % energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.
Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów
zaopatrzenia w ciepło i samych budynków poprzez:
- modernizację źródeł ciepła,
-

termomodernizację budynków,

-

modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej
eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na
energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z
dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych do aktualnych potrzeb cieplnych
ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody użytkowej.
Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o
wysokiej sprawności użytkowej tj.:
nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności
opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,
-

instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich
eksploatację,

-

instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe,
umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do
oszczędzania energii,

-

właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,
budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co
najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem,
zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.
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Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie
zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa
stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwaZapewnienie
odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii
przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej ilości ciepła. Ciepło to uzyskuje się
najczęściej z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego. W ostatnich latach
również coraz większą ilość energii uzyskuje się z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia
wiatru, słoneczna, geotermalna, fal i pływów morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków
dominuje ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kotłów.
Do podstawowych strategicznych założeń mających na celu racjonalizację użytkowania ciepła, energii
elektrycznej i paliw gazowych na terenie Gminy należy:
dążenie do jak najmniejszych opłat ponoszonych przez odbiorców (przy spełnieniu warunku
samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego przy dążeniu do jak najmniejszych
opłat taryfowych, ale technicznie i ekonomicznie uzasadnionych, płaconych przez odbiorców);
-

minimalizacja szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania sektora paliwowoenergetycznego na obszarze Gminy;

-

zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie ciepła, energii elektrycznej
i paliw gazowych.

Potencjalne możliwości realizacji celów racjonalizujących zużycie ciepła to:
popieranie działań polegających na likwidacji węglowych źródeł ciepła i instalacji źródeł
kompaktowych wytwarzających ciepło;
-

izolacja cieplna stropów, ścian zewnętrznych i wymiana okien na energooszczędne;

-

instalacja automatyki i regulacji instalacji wewnętrznej i termostatów przy grzejnikach;

-

podejmowanie przedsięwzięć związanych z utylizacją i bezpiecznym składowaniem odpadów
komunalnych (selekcja, kompostowanie oraz spalanie wyselekcjonowanych odpadów,
wykorzystanie ich jako surowce wtórne, spalanie gazu wysypiskowego z ekonomicznie
uzasadnionym wykorzystaniem ich energii itp.);

-

wykorzystanie wstępnych analiz techniczno-ekonomicznych dotyczących możliwości
wykorzystania lokalnych źródeł odnawialnych (energia wiatru, geotermalna, słoneczna biomasy)
na potrzeby Gminy.

W odniesieniu do dystrybucji i użytkowania ciepła:
podejmowanie działań związanych ze zwiększaniem efektywności oraz wykorzystaniem
energii cieplnej w obiektach gminnych (termoizolacja i termo renowacja budynków,
wyposażenie w elementy pomiarowe i regulacyjne, a także wspieranie organizacyjno-prawne
przedsięwzięć termoizolacyjnych podejmowanych przez indywidualnych użytkowników);
-

dla nowo projektowanych obiektów – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu uwzględniających proekologiczną i energooszczędną politykę Gminy
(np. użytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie energooszczędnych technologii w
budownictwie i przemyśle itp.);
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popieranie i promowanie indywidualnych działań właścicieli lokali polegających na
przechodzeniu do użytkowania na cele grzewcze i sanitarne na ekologicznie czyste rodzaje
paliwa lub energię elektryczną albo odnawialną.

W odniesieniu do użytkowników energii elektrycznej:
przeprowadzenie regularnych prac konserwacyjno-naprawczych, czyszczenie oświetlenia
ulicznego i stosowanie energooszczędnych źródeł światła przy projektowaniu nowego
oświetlenia ulicznego;
-

dbałość o nieprzewymiarowanie w zakładach przemysłowych napędów elektrycznych i aby
pracowały one z optymalną sprawnością oraz dużym współczynnikiem mocy cieplnej;

-

tam gdzie jest to możliwe, obciążenie większych odbiorników przesuwać na godziny poza
szczytem energetycznym;

-

stosowanie urządzeń energooszczędnych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:
źródła indywidualne (miejscowe),
-

kotłownie wbudowane,

-

ciepłownie (kotłownie wolno stojące, zdalaczynne),

-

elektrociepłownie.

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa
umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz
biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą
sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością
charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej
sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni
kondensacyjnej.
Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały się prostą
konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki
inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), a ich sprawności
mieściły się w granicach 65 – 70 %. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów
opalanych paliwami stałymi. Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych
biopaliwem w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności
energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że:
najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania
elektrycznego oporowego (361 % energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni),
-

w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone
wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

-

źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne w małych
domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,
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-

bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze
na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie
wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

-

rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z
napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na
wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:
wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery,
-

zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i
urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

-

zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych oraz do chwilowego
rozbioru ciepłej wody użytkowej,

-

zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed
modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

-

dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie
kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej
chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali
chromoniklowej,

-

stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych
oray instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji
odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów i w rurociągach
instalacji.

6. Potencjalne skutki braku realizacji proponowanych rozwiązań
Głównymi celami ,,Projektu założeń…” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, racjonalizacja
zużycia energii i poprawa stanu środowiska na terenie gminy. Wszystkie zaproponowane do realizacji
działania mają na celu ograniczenie zużycia energii , zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
gminy i tym samym szeroko pojętą ochronę środowiska, zmniejszenie ilości wprowadzanych do
środowiska zanieczyszczeń, co w efekcie spowoduje poprawę stanu środowiska na terenie gminy.
Rezultatem tych działań będzie również pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Brak zaś
realizacji zapisów ,, Projektu założeń …” będzie powodować pogarszanie się stanu wszystkich
elementów środowiska. Do przykładów pogarszania się stanu środowiska można zaliczyć:
 Pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego;


Zwiększenie obciążenia zanieczyszczeniami komunikacyjnymi;
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Pogorszenie klimatu akustycznego i zwiększenie liczby mieszkańców narażonych na
ponadnormatywne wartości poziomu dźwięku;



Zmniejszenie różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów;



Pogorszenie jakości życia mieszkańców;



Zwiększone negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na mieszkańców gminy
dobra kultury.

Podsumowując niniejszy rozdział można stwierdzić, iż brak realizacji zaproponowanych
w projektowanym dokumencie rozwiązań grozi utrzymywaniem się obecnych problemów
ekologicznych w gminie , a nawet może doprowadzić do pogłębiania się niektórych z nich.

7. Ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko realizacji postanowień projektowanego
dokumentu

7. 1. ANALIZA CELÓW STRATEGICZNYCH ZAPISANYCH W Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030
Ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko realizacji postanowień projektowanego
dokumentu została przeprowadzona zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.).
Podczas analizy wzięto pod uwagę wielkość natężenia oddziaływania na środowisko oraz czas jego
występowania. Ze względu na specyfikę zaprojektowanych rozwiązań podzielono ocenę
oddziaływania na dwa etapy: oddziaływanie w czasie realizacji i w czasie eksploatacji inwestycji. W
wielu przypadkach oddziaływanie na środowisko może być negatywne na etapie realizacji inwestycji,
a po jej zakończeniu i w czasie eksploatacji pozytywne.
Dla zobrazowania oddziaływania na środowisko realizacji postanowień projektowanego dokumentu
posłużono się tabelami, gdzie: (+) oznacza oddziaływanie pozytywne na środowisko (-) oznacza
oddziaływanie negatywne na środowisko (0) oznacza brak oddziaływania na środowisko
Najważniejsze potencjalne oddziaływania oraz zagrożenia, związane z realizacją zadań i celów
zawartych w „Programu…", jak również skala ich wpływu na poszczególne elementy środowiska, a
także na obszary chronione, zostały przedstawione w poniższych tabelach jako składowe
odpowiednich elementów środowiska (rośliny, zwierzęta, woda, różnorodność biologiczna,
powierzchnia ziemi) – tabela nr 7.1
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Tabela 7.1 Najważniejsze potencjalne oddziaływania oraz zagrożenia, związane z realizacją zadań i celów zawartych w „Aktualizacji Programu…"

Ludzie

Zwierzęta

Rośliny

Woda

Powietrze

Powierzchnia
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

Obszary Natura
2000
Różnorodność
biologiczna

Oddziaływanie na następując elementy środowiska

1

Redukcja niskiej emisji poprzez: modernizację
istniejących źródeł ciepła (poprawę sprawności w
procesach spalania i stosowanie ekologicznych
nośników energii),

+-

+-

+

+-

+

+

+

0

0

+

+

+

+

2

Termomodernizacja i termorenowacja budynków,

+-

+-

+

+-

+

+

+

0

0

+

+

+

+

Cele i zadania priorytetowe
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Ludzie

Zwierzęta

Rośliny

Woda

Powietrze

Powierzchnia
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

Obszary Natura
2000
Różnorodność
biologiczna

Oddziaływanie na następując elementy środowiska

3

ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej
negatywnym oddziaływaniem. Modernizacja dróg
gminnych, modernizację istniejących połączeń
komunikacyjnych, remonty nawierzchni i przebudowy
dróg o małej przepustowości, tworzenie warunków do
rozwoju ruchu rowerowego, odpowiednie utrzymanie
czystości nawierzchni ulic w miastach. Wymiana
oświetlenia ulicznego na energooszczędne .

+-

+-

+-

+-

+

+-

+-

0

0

+

+

+

+

4

Rozbudowa sieci gazowych , dalsza gazyfikacja gminy

+-

+-

+-

+-

+-

+

+

-

0

+

0

+

+

Cele i zadania priorytetowe
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Ludzie

Zwierzęta

Rośliny

Woda

Powietrze

Powierzchnia
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

Cele i zadania priorytetowe

Obszary Natura
2000
Różnorodność
biologiczna

Oddziaływanie na następując elementy środowiska

+-

+-

+-

+-

+-

+

+

-

0

+

0

+

+

+-

+-

+-

+-

+-

+

+

-

0

+

0

+

+

Budowa urządzeń i instalacji do produkcji energii
opartych na źródłach odnawialnych:
5

6

Mini elektrownie fotowoltaiczne, energetyka
prosumencka. W gminie nie planuje się budowy
elektrowni wodnych, jak i urządzeń do produkcji
energii z biomasy. );

Inwestycje podnoszące efektywność energetyczną:
1) budowa energooszczędnych budynków
mieszkalnych, biurowych i usługowych z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
2) montaż kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych;
3) termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej, bloków, domów - wymiana
wyposażenia na energooszczędne.
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Woda

Powietrze

Powierzchnia
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

+-

Rośliny

+-

Zwierzęta

7

Budowa kotłowni wykorzystujących z
wykorzystaniem biomasy (zrębki, słoma, pellet). W
gminie Brenna nie planuje się upraw roślin
energetycznych.

Ludzie

Cele i zadania priorytetowe

Obszary Natura
2000
Różnorodność
biologiczna

Oddziaływanie na następując elementy środowiska

+-

+-

+-

+

+

-

0

+

0

+

+

55 |

GMINA KORCZYNA

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

7.2. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe).

W punkcie tym przedstawiono przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich,
pośrednich,
wtórnych,
skumulowanych,
krótkoterminowych,
średnioterminowych,
długoterminowych i stałych i chwilowych) przedstawione zostały w podziale na poszczególne grupy
zadań.
Dla poszczególnych inwestycji, dla których będą wymagane zostaną sporządzone szczegółowe
raporty oddziaływania na środowisko, w chwili kiedy będzie wykonana dokumentacja na dane
przedsięwzięcie.

Tab. 7.2 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, pośrednich,
wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych,
średnioterminowych, długoterminowych i stałych i chwilowych) dla zadań inwestycyjnych na terenie
gminy

Kierunki działań

Przewidywane
oddziaływania

Termomodernizacja
budynków
użyteczności
Bezpośrednie
publicznej

Pośrednie.

Wtórne
Skumulowane
Krótkoterminowe

Średnioterminowe

Oddziaływanie na środowisko
Termomodernizacja ograniczy się zasięgiem do
ocieplanego obiektu w fazie budowy.
W wyniku przeprowadzenia inwestycji zmniejszy się
emisja zanieczyszczeń i poprawi się stan powietrza –
inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny.
W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan
powietrza i zmniejszą się starty ciepła –
inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny.
W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan
powietrza – inwestycja przyniesie dodatni efekt
ekologiczny.
Nie przewiduje się skumulowanych negatywnych
oddziaływań na środowisko.
W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan
powietrza i zmniejszą się starty ciepła –
inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny.
W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan
powietrza i zmniejszą się starty ciepła –
inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny.
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Długoterminowe

Stałe

Chwilowe
Modernizacja dróg
i infrastruktury
drogowej
w gminie

Bezpośrednie

Pośrednie.

Wtórne

Skumulowane

Termomodernizacja, spowoduje:
- wzrost oszczędności na wytworzonej energii,
- redukcje strat ciepła, ekonomiczne użytkowanie
energii, zmniejszenie nakładów finansowych
ponoszonych na zapewnienie właściwych warunków
cieplnych w pomieszczeniach,
- podwyższenie wartości rynkowej budynku poprzez
podwyższenie standardu użytkowego i
estetycznego,
- ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie emisji
szkodliwych substancji chemicznych (m. in. CO2,
SO2) do środowiska.
Termomodernizacja szkoły spowoduje wzrost
oszczędności na wytworzonej energii, redukcje strat
ciepła. Poprawa jakości powietrza będzie osiągnięta.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku
przeprowadzenia inwestycji mogą powstać wskutek
wypadków i zdarzeń w czasie prowadzenia
termomodernizacji.
Niekorzystne bezpośrednie oddziaływania dotyczą:
- emisji spalin, zapylenia, emisji zanieczyszczeń,
hałasów i wibracji i mają wpływ na powietrze i
klimat,
- utrata gleby, zmiany struktury gruntu, składu
biologicznego i chemicznego (w przypadku budowy
nowej
- drogi),
- zanieczyszczenia wód w chwili niekorzystnych
spływów powierzchniowych,
- zmiany przestrzeni życiowej i ekosystemów,
zagrożenie dla niektórych gatunków, zmniejszenie
- bioróżnorodności (w przypadku budowy nowej
drogi).
Niekorzystne pośrednie oddziaływania dotyczą:
- wzrostu hałasu i wibracji (w przypadku budowy
nowej drogi).
Korzystne pośrednie działania na środowisko i człowieka:
- izolacja hałasu poprzez przeniesienie ciągu drogi
poza obszar ścisłej zabudowy, nasadzenia drzew
i krzewów przy trasach komunikacyjnych,
zastosowanie barier w postaci ekranów
dźwiękochłonnych w najbardziej uciążliwych
miejscach komunikacji samochodowej,
- zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę
nawierzchni dróg.
Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystąpić w
przypadku zaistnienia awarii lub innych
nieprzewidzianych okoliczności.
Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystąpić w
przypadku zaistnienia awarii lub innych
nieprzewidzianych okoliczności.
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Krótkoterminowe
Średnioterminowe

Długoterminowe

Stałe

Niekorzystne znaczące oddziaływania krótkoterminowe
mogą dotyczyć fazy budowy (hałas, odpady,
emisja spalin).
Oddziaływanie średnioterminowe inwestycji jest takie
samo jak oddziaływanie długoterminowe.
Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie eksploatacji,
stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej
uciążliwe dla środowiska. Ograniczeniu ulegają
szczególnie emisje hałasu i wibracji. Usprawnienie
płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Oddziaływania pozytywne w wyniku przeprowadzenia
inwestycji:
- zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę
nawierzchni dróg,
- poprawa jakości krajobrazu w strefach, gdzie jest on
zniszczony,
- przejęcie ruchu ze stref wrażliwych na niekorzystne
oddziaływania i zagrożonych środowiskowo, np.
obwodnice przejmujące ruch z dróg przechodzących
przez miejscowości i śródmieścia małych miast lub
przechodzących w pobliżu obiektów zabytkowych,
- poprawę warunków funkcjonowania wybranych
stref miasta wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu
w tych strefach, przez stworzenie możliwości
uspokojenia ruchu i odtworzenia wspólnot w
osiedlach i przy drogach, dzięki budowie obwodnic
drogowych, sprzyjających rozwojowi i
przestrzennemu rozmieszczenie różnych funkcji w
obszarze (rolnictwo, przemysł, handel i inne usługi,
nauka, mieszkalnictwo, rekreacja itp.), stwarzanie
szans dobrego eksponowania walorów zabytkowych
lub przyrodniczych obszaru, do czego może się
przyczynić odpowiednie prowadzenie drogi.
Oddziaływania negatywne związane są z użytkowaniem
stałym drogi – tak jak w przypadku innych dróg,
w zależności od natężenia ruchu.
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Chwilowe

Budowa i
modernizacja
Sieci gazowej
na terenie gminy

Bezpośrednie

Pośrednie.

Wtórne

Skumulowane

Krótkoterminowe

Średnioterminowe

Długoterminowe

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku
przeprowadzenie inwestycji drogowych mogą powstać
wskutek:
- wypadków i zdarzeń w czasie budowy i eksploatacji
dróg i innych obiektów drogowych, w których biorą
udział pojazdy przewożące substancje
niebezpieczne (skażenia powietrza, wód, gleb oraz
pożary),
- awarii w miejscach postoju pojazdów,
- pożaru,
- niewłaściwego lub niedostatecznego zabezpieczenia
robót drogowych i samej drogi w wyniku złego
rozpoznania warunków środowiskowych (np.
geologii, stosunków wodnych), co może
spowodować, np. erozję i osuwiska.
Wszelkie chwilowe niekorzystne oddziaływania będę
niwelowane w razie wystawienia takiej
konieczności przez odpowiednie służby.
Bezpośrednie działanie na środowisko inwestycji
przewiduje się jedynie w fazie budowy sieci –
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady,
hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji
szkody zostaną zniwelowane.
Przy założeniu pracy bezawaryjnej sieci nie przewiduje
się negatywnego oddziaływania na środowisko.
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci
gazowej nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci
gazowej nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci
gazowej nie przewiduje się
skumulowanychnegatywnych oddziaływań na
środowisko.
Niekorzystne oddziaływanie krótkoterminowe może
wystąpić w fazie budowy sieci gazowej –
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady,
hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji
szkody zostaną zniwelowane.
Niekorzystne oddziaływanie średnioterminowe może
wystąpić w fazie budowy sieci gazowej –
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady,
hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji
szkody zostaną zniwelowane.
Funkcjonowanie sieci gazowej przyniesie następujące
korzyści ekologiczne:
- zmniejszenie emisji do powietrza zanieczyszzczeń
pyłowych
- ograniczenie emisji do powietrza CO2
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Stałe

Chwilowe

Korzystnym oddziaływaniem stałym przeprowadzenia
inwestycji będzie ograniczenie emisji do powietrza CO2
W sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenie sieci) może
nastąpić uchodzenie do atmosfery gazu i potencjalne
uszkodzenieterenu, na którym wystąpiła awaria.
Przebieg sieci umożliwia łatwy dostęp do uszkodzonego
elementu
sieci i szybką jego wymianę.

7.3. ODDZIAŁYWANIE ZAPISANYCH DZIAŁAŃ NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO I DOBRA MATERIALNE
7.3.1. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia wód i ziemi, powodowanego rozbudową
sieci gazowej ,Cele oraz działania zapisane w Projekcie założeń nie będą negatywnie oddziaływać na
środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mają mniejszą skalę, wagę, występują
raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej. Na etapie realizacji przeanalizowane zatem powinny zostać
środowiskowe oddziaływania następujących konkretnych przedsięwzięć: rozbudowa sieci gazowej.
Przedsięwzięcia te są niewątpliwie proekologiczne i służą ochronie środowiska . Na etapie budowy
negatywnie mogą oddziaływać w następujący sposób:
- naruszenie powierzchni ziemi,
- zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z ruchu
samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze),
- wytwarzanie odpadów budowlanych
- emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych.
Budowa sieci gazowej pozwala na ograniczenie korzystania ludności gminy z nie ekologicznych
kotłowni węglowych. Budowa sieci i przyłączy gazowych również wpłynie przede wszystkim
pozytywnie na środowisko gminy. Wyeliminuje to zjawisko emisji zanieczyszczeń do powietrze oraz
gazów cieplarnianych

7.3.2. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Ogólne ustalenia „Projektu założeń ….” wskazują, że jego realizacja nie powinna wpłynąć na
pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza ani obszaru gminy, ani jego otoczenia. Ograniczając
emisję zanieczyszczeń, także niską, która jest najważniejszym problemem, spowoduje się również
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach oddziaływania transgranicznego. Planowane działania
zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie
oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska. Ze względu na brak konkretnych danych
technicznych instalacji (ze względu na ogólne zapisy dotyczące samej konieczności modernizacji
kotłowni czy instalacji urządzeń wytwarzających energię odnawialną), nie można ocenić w jakim
stopniu możliwa byłaby redukcja emisji zanieczyszczeń.
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Takie skutki przyniesie też promocja alternatywnych dla spalania źródeł energii ( pompy ciepła,
kolektory słoneczne) oraz zwiększenie energooszczędności. W tym zakresie istotnym zadaniem jest
także planowanie termomodernizacji budynków.
Ważnym czynnikiem zanieczyszczającym powietrze w gminie
jest rozwój komunikacji
samochodowej, a wraz z nią zjawisko tzw. emisji wtórnej. Pochodzi ona ze złej jakości nawierzchni
ulic i placów. Modernizacje dróg ograniczą szkodliwą emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. Gmina
Brenna jest rejonem, w którym turyści przyjeżdżają przez cały rok, dlatego emisja komunikacyjna
zawsze będzie stanowiła największy problem dla czystości powietrza atmosferycznego tego obszaru.
Promocja gminy jako miejsca godnego przyjazdu, powodować będzie zapewne wzrost natężenia
ruchu pojazdów. Aby ograniczyć negatywne oddziaływanie komunikacji drogowej na środowisko (nie
tylko na powietrze atmosferyczne, ale również na hałas, faunę i florę oraz zasoby wodne), w
Programie nie podaje się konkretnych inwestycji w tym zakresie. Jednak zgodnie z wymogami
ochrony środowiska i poszczególnych ustaw i rozporządzeń, można założyć, że poszczególne
inwestycje będą uwzględniały ochronę zasobów przyrodniczych (w zakresie ochrony powietrza:
odpowiednie profilowanie drogi, zieleń izolacyjna pochłaniająca pyły; w zakresie ochrony klimatu
akustycznego: budowa ekranów, zieleń izolacyjna, lokalizacja trasy, ciche nawierzchnie.

7.3.3. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBY I KRAJOBRAZ
„Projekt założeń…” może pozytywnie wpływać na powierzchnię ziemi, a tym samym na gleby oraz
krajobraz. Nie przewiduje się znaczącego wpływu działań chroniących powierzchnię ziemi na jakość
powietrza, krajobraz czy zdrowie ludzi.

7.3.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY, POLA ELEKTROENERGETYCZNE I NA Możliwość
WYSTĘPOWANIA Poważnych AWARII
„Projekt założeń …” podejmuje działania chroniące środowisko w tym tez przed wpływem hałasu ,
natomiast w zakresie pól elektroenergetycznych przy zachowaniu obowiązujących przepisów
rozbudowywanych linii energetycznych pozostaje bez wyraźnego wpływu .
Modernizacja ciągów komunikacyjnych o ile, lokalnie i w krótkim okresie czasu, może negatywnie
wpływać na jakość środowiska, powierzchnię ziemi, roślinność, powietrze, hałas, to w efekcie ma
doprowadzić również do zmniejszenia natężenia hałasu na drogach, na przykład poprzez stosowanie
cichych nawierzchni (jednak ze względu na zmienność warunków pogodowych w Polsce, ciche
nawierzchnie ulegają w nich szybkiej degradacji).
Nie ulega jednak wątpliwości, że hałas komunikacyjny będzie wzrastał, ponieważ na drogach pojawia
się coraz więcej samochodów. Wspomniana promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie,
będzie powodowało, że natężenie emisji hałasu na tym terenie będzie na pewno utrzymywać się
stale na podobnym poziomie. Proponowany rozwój ścieżek rowerowych, może jednak zmotywować
lokalnych mieszkańców do zamiany środków komunikacji. Źródłami emitującymi hałas nie są jednak
tylko trasy komunikacyjne.
W przypadku miejscowości odwiedzanych przez turystów są to również wszelkie ośrodki i miejsca
noclegowe, które w sezonie letnim mogą, ze względu na nagromadzenie ludności, muzykę,
powodować zwiększoną emisję hałasu.
Na etapie realizacji przeanalizowane powinno zostać środowiskowe oddziaływanie przedsięwzięć
jakim są: remonty dróg, lokalizowanie, linii energetycznych, sieci gazowych itp. Część z tych inwestycji
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może mieć uboczne, negatywne skutki dla środowiska, możliwa jest jednak ocena i minimalizacja
tego wpływu poprzez wybór odpowiednich projektów oraz nadzór wykonania. Na terenie gminy nie
planuje się inwestycji, które mogą doprowadzić do wystąpienia poważnej awarii. W tej sytuacji
Program, z braku potrzeby, nie określa ewentualnych, niezbędnych działań zapobiegawczych. Zapisy
dotyczące modernizacji dróg niewątpliwie wpłyną także na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a
tym samym na bezpieczeństwo transportowanych substancji i materiałów.

7.3.5. ODDZIAŁYWANIE NA FAUNĘ I FLORĘ
Proponowane działania nie wpłyną negatywnie na środowisko przyrodnicze obszaru. Przede
wszystkim zgodnie z planowanymi działaniami będzie następowała poprawa jakości powietrza
będzie to skutkować nie tylko ogólnym zmniejszeniem ilości zanieczyszczeń powietrza , ale też
poprawą środowiska i poprawą warunków siedliskowych dla gatunków chronionych.
Oddziaływanie planowanych inwestycji na drożność korytarzy ekologicznych i zadrzewień
Projekt założeń …. nie przewiduje działań, które mogłyby naruszyć drożność i funkcjonowanie
ekologicznych korytarzy lądowych i wodnych..
Oddziaływanie planowanych inwestycji na ekosystemy wodno- błotne, łąki i torfowiska
Obszary wodno-błotne stanowią, wraz z obszarami leśnymi, podstawowe układy przyrodnicze, które
spełniają funkcje, min.: hamują odpływ wód podziemnych do rzek, retencjonują wody podziemne
i powierzchniowe, oczyszczają wody, akumulują ograniczony węgiel i azot, podtrzymuj i wzbogacają
różnorodność form życia. „Strategia rozwoju obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem
działań" określono cele nadrzędne dla takich obszarów:
 zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych dotychczas
obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych,
 zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych,
 restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych.
Ochrona ta powinna być realizowana w odniesieniu do całych ekosystemów, jak i pojedynczych
elementów składających się na różnorodność biologiczną: biotopów wodnobłotnych, zbiorowisk
roślinnych, a także cennych gatunków fauny i flory. Żadne z zadań Projektu założeń nie będzie
realizowane na obszarach wodno-błotnych oraz na ternach łąkowych, dlatego ich realizacjo nie
będzie wpływać negatywnie na cele ochrony w/w obszarów.
Oddziaływanie planowanych inwestycji na krajobraz
W ramach Projektu założeń … dla gminy Brenna nie planuje się inwestycji ingerujących w krajobraz,
(oprócz przewidywanej w studium uwarunkowań Gminy Brenna sieci wysokiego napięcia), np.
budowy obiektów wielkogabarytowych na terenach niezurbanizowanych. Inwestycje wykonane na
terenach zurbanizowanych będę miały pozytywny wpływ na krajobraz, ponieważ w wyniku ich
przeprowadzania zostaną odpowiednio zagospodarowane oraz dostosowane do pełnienia nowych
funkcji tereny zaniedbane oraz tereny, gdzie infrastruktura techniczna będzie zmodernizowana
i służąca poprawie środowiska.
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7.3.5.1. OCENA WPŁYWU PROGRAMU NA OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE w tym obszary
Natura 2000
Realizacja przedsięwzięć przewidzianych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-203030” będzie to skutkować
poprawą bioróżnorodności na tym obszarze i ochroną najbardziej cennych pod względem
przyrodniczym i edukacyjnym obszarów. Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy funkcjonuje wiele
form ochrony przyrody: Park Krajobrazowy, Rezerwaty Przyrody, Obszar Chronionego Krajobrazu,
zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, obszary NATURA 2000,
poprawa jakości powietrza przyczyni się do poprawy warunków środowiskowych na tych obszarach.
Projekt założeń , podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania jego ewentualnych skutków,
w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został
wyznaczony obszar Natura 2000 (skutków realizacji programu na środowisko). Zgodnie z tym zapisem
konieczna jest osobna analiza wpływu zamierzeń Programu na ten obszar. Każdy z obszarów NATURA
2000 może być chroniony w inny sposób – na wielu z nich gospodarka człowieka nie musi być w ogóle
ograniczana, a niekiedy nawet dla zachowania ekosystemów półnaturalnych, wspiera się pewne jej
formy. Jednak ochrona musi być po prostu skuteczna, co jest weryfikowane w ramach
obowiązkowego monitoringu. Zgodnie z zapisami art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody na
obszarach NATURA 2000 są zabronione działania, które mogą w istotny sposób pogorszyć stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w
istotny sposób mogą wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
NATURA 2000.
Dla ustalenia czy dane przedsięwzięcie będzie miało „istotne oddziaływanie” niezbędnym jest
przeanalizowanie zarówno charakteru i stopnia wpływu planowanego przedsięwzięcia, jak i skutków,
do jakich może ono doprowadzić, a znaczenie i wielkość oddziaływania musi odnosić się do
specyficznych cech oraz warunków ostoi. Tak więc każda inwestycja będzie musiała osobno przejść
procedurę strategicznej oceny oddziaływania skutków jej realizacji na środowisko.
jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000
powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.
Na terenie Gminy Brenna występują także formy przyrody objęte ochroną Natura 2000, wykaz
obszarów zamieszczono poniżej.

Obszary Natura 2000
Na obszarze Gminy Brenna zlokalizowane są następujące obszary Natura 2000:

Obszary NATURA 2000
Na terenie gminy Brenna występują obszary NATURA 2000
- PLH240008 Kościół w Górkach Wielkich
- PLH240005 Beskid Śląski.
Kościół w Górkach Wielkich
Ogólna charakterystyka obszaru
Wieś położona w Beskidzie Śląskim, 6 km na południowy wschód od Skoczowa, gmina Brenna, powiat
cieszyński. Wieś ta, położona w dolinie Brennicy - dopływ Wisły, przy drodze ze Skoczowa do Brennej,
należy do jednej ze starszych na Śląsku Cieszyńskim. We wsi znajduje się Kościół par. p.w. Wszystkich
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Świętych, XVI w. (obiekt wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków) będący ostoją nietoperzy
(Chiroptera). W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza dwóch gatunków nietoperzy z załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej: Nocka Dużego i Podkowca Małego.
Beskid Śląski
Ogólna charakterystyka obszaru
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 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 północnozachodnich 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.

Parki krajobrazowe
Na terenie Gminy Brenna występuje Park Krajobrazowy „Beskidu Śląskiego”.
Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego został utworzony w 1998 r. Rozp. Nr 10/98 Woj. Bielskiego z 16
czerwca 1998r ( Dz. Urz Woj. Bielskiego z 1998r nr 9, poz. 110). Zlokalizowany wzdłuż górnego biegu
Wisły wraz z terenami źródliskowymi, obejmuje także okoliczne pasma Beskidu Śląskiego z
najwyższymi szczytami Skrzycznem (1257m n.p.m.) i Baranią Górą (1220m .n.p.m.). Park utworzono
w celu zachowania i upowszechnienia wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
Beskidu Śląskiego w warunkach racjonalnego zagospodarowania. Najcenniejsze obszary o naturalnym
charakterze uznane są za rezerwaty przyrody, których na terenie Parku jest 8. Atrakcyjność rejonu
wzbogacają zabytki architektury i lokalnego budownictwa.

Ustalenia „Projektu założeń …” nie są sprzeczne z ustaleniami art. 15 ustawy o ochronie przyrody (tj.
Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), który mówi o nakazach i zakazach obowiązujących w
parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, art. 17, który mówi o zakazach w parkach
krajobrazowych, art. 24 mówiącego o zakazach na obszarach chronionego krajobrazu oraz art. 45
mówiącego o zakazach dotyczących zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, pomników przyrody,
użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych.
Wszystkie działania proponowane w harmonogramie realizacyjnym „Projektu założeń …” mają na
celu służyć ochronie przyrody, nawet jeżeli będzie konieczne krótkotrwałe przekształcenie jednego z
komponentów środowiska.
Ogólne zapisy „Projektu założeń …” nie wpłyną negatywnie na obszary prawnie chronione na terenie
gminy tj.:
a) przedmioty ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000: Beskid Śląski
PLH 240005 i Kościół w Górkach Wielkich PLH 240008,
b) walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jego
otuliny oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Góra Bucze”,
c) funkcjonowanie Południowego Korytarza Ekologicznego łączącego kompleksy obszaru
Natura 2000 „Beskid Śląski”: pasma Równicy i Klimczoka z pasmem Skrzyczne-Barania
Góra (Jędrzejewski i in. „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura
2000 w Polsce” 2005),
d) funkcjonowanie korytarzy ekologicznych określonych w opracowaniu „Korytarze
ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania
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przestrzennego województwa. Etap I” (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) 2007
CDPGŚ, Katowice),
e) funkcjonowanie lokalnych korytarzy ekologicznych (np. ciągów zadrzewień i zakrzewień,
koryt cieków wodnych),
f) stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt,
g) obszary przyrodniczo cenne: „Błatnia”, „Las Dzielowy”, „Lipowski Groń”, „Łąka
w dolinie Wielkiego Suchego Potoku”, „Pasternik Górny”, „Pasternik Dolny”, „Stary Groń”,
„Staw” i „Brennica”,
h) lokalne ostoje przyrody istotne dla zachowania różnorodności biologicznej,
a w szczególności obiekty ważne dla ochrony płazów, kompleksy leśne, zadrzewienia, drzewa
i grupy drzew chronione jako pomniki przyrody oraz płaty roślinności nieleśnej.
i) Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góra Bucze”
j) Stanowisko dokumentacyjne - Jaskinia Wiślańska

Program nie zawiera propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagasające siedliskom
przyrodniczym lub krajobrazowym tych obszarów, jak i funkcji obszarów objętych ochroną prawną.
Zaproponowane w Programie inwestycje nie powinny negatywnie oddziaływać bezpośrednio na te
tereny. Każda inwestycja musi posiadać osobną Prognozę oddziaływania na środowisko, w tym na
obszary Natura 2000.

7.3.6. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Brenna na lata 2015-2030 nie zawiera specjalnych, osobnych zapisów dotyczących ochrony
dziedzictwa materialnego Gminy (do tego celu służą osobne opracowania, jak na przykład Program
ochrony zabytków). Działania mające na celu poprawę stanu ogólnego środowiska wpłyną jednak
pośrednio także na stan dóbr materialnych.

7.3.7. KOMPLEKSOWA OCENA ODDZIAŁYWANIA ZAPISOW Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030 NA
ŚRODOWISKO RZYRODNICZE

Przedstawione dokumenty ustalają w sposób ogólny ramy dla realizacji zaproponowanych
przedsięwzięć. Słabością Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030, jest brak skonkretyzowanych danych
określających wszystkie dane techniczne projektowanych obiektów, instalacji, sieci oraz terminów i
kosztów wykonania wszystkich zadań (w dokumentach określono ogólne dane dotyczące realizacji
inwestycji, np. ze względu na brak wiedzy o rzeczywistym terminie pozyskania funduszy na realizację
tych przedsięwzięć). Opracowywany projekt dokumentu nie jest jednak konkretnym planem czy
koncepcją, raczej określa on ogólne cele gminy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego ,
racjonalizacji zużycia energii i ochrony środowiska. Te treści Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030, których słabością
jest ich zbytnie uogólnienie, określają jednak w zadawalającej wielkości, zakres działań i zadań w
przedmiocie ochrony zasobów środowiska gminy, umożliwiając nie tylko ich ochronę, ale i
wzbogacanie.
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Należy zwrócić uwagę, że konkretne oddziaływania środowiskowe będzie można ocenić dopiero
w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury oceny oddziaływania na
środowisko poszczególnych inwestycji. Na obecnym etapie projektu dokumentu, takich danych nie
można przedstawić, ponieważ są to dokumenty ogólne i strategiczne, zawierające ogólne wytyczne
dla gminy oraz po części także dla poszczególnych gmin. Należy podkreślić fakt, iż „inwestor czy
zarządca” każdego z tych przedsięwzięć w momencie realizacji danej inwestycji zobowiązany będzie
na każde z tych przedsięwzięć jednostkowo uzyskać odpowiednie pozwolenia poprzedzone
szczegółowymi opisami prognozy oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. Skala
oddziaływania jest trudna do określenia ze względu na „ogólność” założonych celów do zrealizowania
oraz fakt iż niektóre inwestycje są planami perspektywicznymi. Brak jest dokumentów koncepcyjnych
i technicznych określających „dokładną” skalę oddziaływania. Można więc założyć, że dokument
zawiera zapisy realizacji przedsięwzięć lokalnych, w granicach gminy, zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ
realizowanych przez gminę inwestycji w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego .
Należy pamiętać, że działanie na jeden komponent środowiska nie powoduje zmian tylko w tym
komponencie. Środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych
elementów, w którym zmiana jednej części wpływa na inną lub na całość systemu.
Reasumując, całość Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030 dla gminy, mimo występujących uogólnień jego treści,
należy ocenić pozytywnie – z punktu widzenia zarówno jego zawartości, jak i spodziewanej realizacji –
w aspekcie potrzeb wynikających z obecnego i oczekiwanego stanu środowiska gminy i jego
otoczenia w odniesieniu do jego mieszkańców. Jego realizacja nie spowoduje negatywnych
oddziaływań na środowisko, które mogłyby być uznane jako oddziaływania znaczące (także dla
zdrowia ludzkiego) – w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, a tym samym jako
pogarszające stan środowiska. Wdrażanie projektu tego dokumentu umożliwi natomiast likwidację
ujemnych, znacznych zmian w środowisku, wywołanych na tym obszarze wieloletnią, intensywną
antropopresją.

7.3.8. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI
Zapisy Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Brenna na lata 2015-2030odnoszą się tematycznie do ochrony środowiska. Jednak ochrony tej
nie można rozpatrywać bez zwrócenia uwagi na rolę i kondycję człowieka w tym środowisku. Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na
lata 2015-2030 zawiera ogólne zapisy dotyczące:
- stosowania dla celów grzewczych w jak najszerszym, dostępnym zakresie niskoemisyjnych
nośników energii,
Te, jak i pozostałe zapisy nie wywołują istotnych zagrożeń dla środowiska, a tym samym dla zdrowia
ludzi. Przeciwnie prowadzą do poprawy stanu środowiska, w tym tych jego elementów, które zostały
w znacznym stopniu zdegradowane, a także do wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia
ludzkiego. Jednak wraz z rozwojem instalacji na tym obszarze konieczny jest także monitoring
środowiska tak, aby zapobiegać oraz wychwytywać w odpowiednim czasie ewentualne zagrożenia

7.4 Podsumowanie
W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030,
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poprzez konkretne zadania, mają charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą w
rożnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości
środowiska i jego funkcjonowania.
Jednymi z ważniejszych inwestycji przeprowadzanych na terenie gminy jest poprawa jakości
środowiska przede wszystkim w zakresie ochrony powietrza.
Na podstawie powyższej analizy należy wywnioskować, że realizacja zadań zgodnych z celami
„Projektu…..", będzie miała korzystny wpływ na środowisko gminy. Poszczególne kierunki działań
mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie końcowym prognozuje się
poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Zdarzające się chwilowe negatywne skutki
oddziaływania na środowisko mogą być spowodowane ewentualnymi awariami, mogącymi wystąpić
w czasie realizacji różnego rodzaju zadań. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć powstania
awarii.
Wszelkie prace inwestycyjne prowadzone w okolicy stanowisk chronionych gatunków wymagają
szczególnej troski o ochronę środowiska naturalnego i konsultacji inwestora z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska.
Reasumując należy stwierdzić, że poszczególne zadania przewidziane do realizacji w ramach „Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na
lata 2015-2030…” nie wpływają znacząco negatywnie na: różnorodność biologiczną, zdrowie i życie
ludzi, rośliny, zwierzęta i wodę, nie powodują zmian klimatycznych i wzrostu zanieczyszczeń
powietrza.

8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko

Działania łagodzące – środki, dzięki którym zmierza się do zmniejszenia lub nawet eliminacji
negatywnego oddziaływania na element środowiska społecznego albo przyrodniczego.
Działania kompensujące – działania najczęściej niezależne od przedsięwzięcia inwestycyjnego, celem
których jest kompensacja znaczącego, niekorzystnego działania na środowisko, które jest
spowodowane realizacją danego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo Ochrony Środowiska kompensacja przyrodnicza może być
realizowana tylko wtedy, gdy „ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa”.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-203030...” będą miały
stosunkowo niewielki wpływ na środowisko, w przypadku większości inwestycji będzie ograniczał się
on do etapu realizacji przedsięwzięcia. Większość inwestycji bazuje na tzw. „istniejącym śladzie”, czyli
zakłada modernizację, przebudowę już istniejących obiektów, bez ingerencji w nowe, cenne
przyrodniczo obszary lub nie zmieniające znacząco obecnego użytkowania terenu.
Biorąc pod uwagę cel w jakim jest sporządzany i realizowany Projekt Założeń …, należy uznać, że
środkami zapobiegającymi negatywnemu oddziaływaniu na środowisko są w rzeczywistości
rozwiązania zaproponowane w aktualizacji tego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że w wyniku
realizacji zapisów tego projektu mogą powstać krótkotrwałe, negatywne oddziaływania, o których
mowa była w rozdziale powyżej .
Adekwatnie do wskazanych negatywnych oddziaływań, przewiduje się przede wszystkim następujące
środki zapobiegające, ograniczające oraz kompensujące negatywne oddziaływanie na środowisko:
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zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko dla
poszczególnych przedsięwzięć stanowiących praktyczny wymiar realizacji POŚ (działania
administracyjne);
- ścisły nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją POŚ oraz miarodajny monitoring stanu
środowiska, analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie działań adekwatnych do
otrzymanych wyników;
- zapewnienie zgodności wydawanych decyzji administracyjnych z POŚ oraz zasadami ochrony
środowiska;
- ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach utrzymania
czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych;
- konsolidacja informacji o stanie i ochronie środowiska;
- podejmowanie działań rekomendowanych w POŚ oraz prowadzenie procesów w taki sposób,
by ich finalny produkt spełniał rekomendowane przez POŚ wymagania;
- promowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w ochronie środowiska, uwzględniających
wymogi najlepszej dostępnej techniki oraz zasad dobrej praktyki i rzetelnej wiedzy technicznej
i naukowej;
- cykl działań edukacyjnych dla społeczeństwa;
- wzmocnienie (finansowe, merytoryczne, sprzętowe, kadrowe) funkcji kontrolnej służb ochrony
środowiska;
- minimalizowanie oddziaływań środowiskowych powodowanych przez instalacje
unieszkodliwiania odpadów (składowisko - rekultywacja).
Realizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Brenna na lata 2015-203030 nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych
wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie przewiduje się
podjęcia takich działań, choć można przypuszczać, że szczegółowe raporty oddziaływania na
środowisko planowanych inwestycji będą wymagać podjęcia takich działań.
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach POŚ, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko
należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej tj.
wodociągi i sieci kanalizacyjne, a także drogi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda instalacja spełniać musi określone wymagania
w stosunku do środowiska, standardy budowlane i konstrukcyjne, wykorzystywać najlepszą dostępną
technikę funkcjonowania. Ponadto na etapie wyboru technologii powinny być wybierane
rozwiązania, które w trakcie realizacji oraz eksploatacji będą w jak najmniejszym stopniu oddziaływać
na zdrowie ludzi i środowisko. Do działań mających na celu ograniczenie oddziaływania na
środowisko obiektów i instalacji w trakcie ich eksploatacji można zaliczyć:
- ograniczenie wpływu obiektów poprzez właściwe rozmieszczenie pasów zieleni izolacyjnej,
monitoring stanu środowiska
- ograniczenie wpływu instalacji - właściwa eksploatacja i konserwacja urządzeń, monitoring, itp.
Negatywne oddziaływanie ww. inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu
poprzez dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala wywoływanych przez nie oddziaływań
środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych
rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko.
Ponadto prawidłowy projekt, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie
budowy, jak i w fazie eksploatacji inwestycji, także pozwoli istotnie ograniczyć te oddziaływania.
-

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą w czasie realizacji inwestycji działania
łagodzące, które poleca się w celu eliminacji lub zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na
środowisko przyrodnicze opisano poniżej.
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Jakość powietrza - na jakość powietrza duży wpływ mają roboty budowlane prowadzone na terenie
gminy. Można go ograniczyć poprzez zachowanie wysokiej kultury prowadzenia tychże robót.
W szczególności chodzi tutaj o:
-

systematyczne sprzątanie placów budowy;

-

zraszanie wodą placów budowy;

-

maksymalne ograniczenie czasu pracy silników spalinowych maszyn i samochodów;

-

zachowanie uwagi podczas ładowania sypkich materiałów na samochody, tak aby nie
zsypywać nic na nadkola lub inne części pojazdu;

-

zasłanianie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów zajmujących się transportem
materiałów sypkich;

-

zastosowanie ograniczeń prędkości jazdy pojazdów w rejonie budowy.

W przypadku inwestycji liniowych należy monitorować właściwe wykorzystanie maszyn i urządzeń
pracujących na budowie . Ważną kwestią mającą wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń do
powietrza jest dobra organizacja dojazdów do placu budowy oraz utrzymanie odpowiedniej płynności
na przebudowywanym odcinku. Właściwe rozwiązanie tego problemu, pozwoli na znacznie
zmniejszenie emisji ze środków transportu.
Hałas - zmniejszenie emisji hałasu związanego z pracami budowlanymi można uzyskać dzięki
prowadzeniu prac wyłącznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn na biegu jałowym należy
ograniczyć do niezbędnego minimum.
Stan techniczny maszyn powinien być dobry oraz powinny one posiadać sprawne tłumiki akustyczne.
Na zmniejszenie hałasu komunikacyjnego wpływ ma także stosowanie odpowiednio
zaprojektowanych terenów zieleni publicznej zawierających rzędy wysokich drzew i krzewów
o właściwościach dźwiękochłonnych.
Wody - w celu zapobiegnięcia przedostaniu się nieoczyszczonych ścieków deszczowych do wód
zaleca się stosowanie instalacji pozwalających na odprowadzenie z jezdni ścieków opadowych oraz
ich oczyszczenie. Ścieki powstałe w wyniku opadów powinno się przed wprowadzeniem do
środowiska oczyszczać do wymaganych prawem parametrów.
Jakość wód deszczowych przepływających przez separatory należy badać w celu sprawdzenia ich
sprawności. Badania jakości zrzucanych wód opadowych należy prowadzić zgodnie z metodą
referencyjną określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie
warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód lub ścieków do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).
Kontroli należy poddawać również szczelność zbiorników paliw płynnych pojazdów stosowanych
podczas prac budowlanych, aby nie dopuścić do skażenia środowiska gruntowego substancjami
ropopochodnymi. Pracownikom budowy należy udostępnić przenośną toaletę oraz regularnie ją
opróżniać.
Jeśli na terenie placu budowy magazynowane są substancje, materiały oraz odpady, należy je
zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie doszło do skażenia
środowiska gruntowo – wodnego w wyniku ich wymywania z nich substancji toksycznych.
Używanie preparatów soli do dróg oraz chodników w porze zimowej powinno zostać ograniczone do
niezbędnego minimum. Sól drogowa powinna być przechowywana w szczelnie zamkniętych
pojemnikach.
Gleby - szczególnej kontroli należy również poddawać szczelność zbiorników paliw płynnych, aby nie
dopuścić do skażenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Magazynowane
odpady, materiały i substancje należy zabezpieczyć przed możliwością kontaktu z wodami
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opadowymi, tak aby nie dopuścić do skażenia gruntu w wyniku wymywania z nich substancji
toksycznych. Gdy realizacja inwestycji zostanie zakończona należy wszystkie tymczasowe instalacje
i urządzenia usunąć oraz wykonać niezbędne niwelacje powierzchni terenu. Zanim rozpocznie się
prace ziemne powinno się zebrać warstwę wierzchnią gleby, a po zakończeniu prac rozprowadzić ją
ponownie na powierzchni terenu.
Rośliny – jeśli prace wykonywane są w sąsiedztwie systemów korzeniowych należy przeprowadzić
wykopy ręcznie. Jeśli zachodzi konieczność odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć. Należy unikać
uszkodzeń korzeni strukturalnych. Należy również zabezpieczyć środkami grzybobójczymi rany po
odciętych korzeniach. Jeżeli istnieje ryzyko narażenia na otarcia ze strony sprzętu budowlanego pni
drzew, należy je zabezpieczyć stosując odpowiednie włókniny lub obudowy drewniane.
Zwierzęta – aby zapewnić minimalne oddziaływanie na faunę planowane prace budowlane powinny
zostać przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie. Renowacja zbiorników wodnych powinna
zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym płazów i ptaków. Przeprowadzanie prac
termomodernizacyjnych należy wykonywać poza okresem lęgowym ptaków.
Zdrowie – obszary, gdzie będą prowadzone prace budowlane i modernizujące należy czytelnie
oznakować w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi podczas wykonywania tych prac. Aby zachować
odpowiednie normy bezpieczeństwa na terenie budowy zaleca się stosowanie sprawnego technicznie
sprzętu, stałe prowadzenie nadzoru budowlanego oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.
Czas pracy maszyn należy obniżyć do niezbędnego minimum w celu ograniczenia emisji spalin oraz
hałasu.
Krajobraz i dziedzictwo kulturowe – wszystkie przeprowadzane na terenie gminy inwestycje
powinny być zaplanowane tak, aby nie niszczyły walorów estetycznych krajobrazu, nie zaburzały
historycznego układu przestrzennego objętego ochroną konserwatorską. Jeśli natrafi się na
przedmioty o charakterze zabytkowym należy koniecznie zabezpieczyć teren znaleziska oraz
poinformować o tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje
niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody,
konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić
odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji;
tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji zwierząt.
Niemniej na obecnym etapie projektowania tego ogólnego dokumentu strategicznych Programu
Ochrony Środowiska nie przewiduje się zaistnienia szkód w środowisku wywołanych realizacją
Programu, które wymagałyby kompensacji.

9. Potencjalne oddziaływania transgraniczne
Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic państwa, a także te
realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje
lub zmiany w środowisku.
Biorąc pod uwagę lokalizację gminy, może dojść do transgranicznego oddziaływania na środowisko
podczas realizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030. Program nie zawiera jednak zapisów (ani nie stwarza
możliwości), w wyniku których mogłoby wystąpić negatywne transgraniczne oddziaływanie realizacji
projektu na środowisko. Oddziaływania tego typu mogą zajść w ramach działań związanych z ochroną
powietrza atmosferycznego lub wód powierzchniowych czy podziemnych. Projekt założeń..

70 |

GMINA BRENNA

Prognoza Oddziaływania na Środowisko

wprowadza wiele zapisów mających w efekcie końcowym prowadzić do polepszenia jakości
środowiska w zakresie tych komponentów, tak więc przewiduje się, że poprawa wskaźników jakości
środowiska na terenie Gminy Brenna wpłynie również pozytywnie na poprawę tych wskaźników poza
granicami Polski, na terenach sąsiadujących z gminą.

10. Ocena rozwiązań alternatywnych
W „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Brenna na lata 2015-2030” nie przestawiono rozwiązań alternatywnych, wychodząc ze słusznego
założenia, że muszą one być zgodne z ustaleniami dokumentów rządowych, w tym przede wszystkim
z Prawem Ochrony Środowiska, ustaleniami zawartymi w związanych z nią dokumentach
wojewódzkich oraz gminnych. W świetle diagnozy stanu środowiska i jego problemów „Program ..."
jednoznacznie wskazuje, że spełnienie tych wymogów oraz zapewnienie właściwych warunków
ochrony środowiska nie jest możliwe poprzez poszukiwanie rozwiązań alternatywnych. Jak się wydaje
dyskutować można jedynie nad zakresem, skalą i tempem realizacji proponowanych rozwiązań, ale to
wykracza poza zakres niniejszego opracowania.
Sugerowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030 mają zdecydowanie
pozytywny wpływ na środowisko. Proponowanie działań alternatywnych dla podanych rozwiązań nie
ma zatem uzasadnienia z formalnego i ekologicznego punktu widzenia. Ponadto, dokument ten ma
charakter strategiczny i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań
alternatywnych dla wskazanych działań. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030 sporządzany jest przez organy
samorządowe, ale jego opracowanie opiera się także na współpracy i konsultacjach z podmiotami
i instytucjami, które działają na terenie Gminy lub w regionie oraz jednostkami, które zgodnie ze
swoimi kompetencjami opiniują lub uzgadniają projekt dokumentu. Tak więc w trakcie
opracowywania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030 rozważane są alternatywne sposoby rozwiązania kwestii
ochrony środowiska na terenie Gminy, a ostateczna wersja stanowi kompromis pomiędzy
zamierzeniami Gminy oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi i społeczno – gospodarczymi. Skutki
środowiskowe odejmowanych działań silnie zależą od lokalnych warunków środowiska. Dlatego przy
realizacji nowych inwestycji, to znaczy na etapie projektowania inwestycji, należy rozważać warianty
alternatywne, tak aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na
środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji
inwestycji, warianty konstrukcyjne i technologiczne obiektów, warianty organizacyjne czy wariant
niezrealizowania inwestycji (wariant 0). Ostatni wariant nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ
brak realizacji inwestycji może również powodować konsekwencje środowiskowe.

11. Metody wykorzystane przy opracowaniu prognozy i analizy realizacji Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030
Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030…"
posłużono się następującymi metodami:
 aby w pełni ocenić czy poddawany prognozie dokument zawiera elementy zapewniające
ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju zbadano
komplementarność „Programu…" z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla
(wspólnotowymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi),
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w bezpośrednim badaniu prognozy „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030 …" wykorzystano
metodę sporządzania matrycy interakcji; wpływ danej inwestycji na poszczególne
komponenty środowiska naturalnego oznaczono określonym symbolem.

12. Proponowane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu
oraz częstotliwość jej przeprowadzania

Analiza realizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030” będzie się odbywała głównie poprzez
monitoring środowiska na terenie gminy. Dokonywana będzie ocena przebiegu realizacji
zadań zawartych w „Projektcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030…”.
Dokument „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030….." nie jest dokumentem strategicznym, jego
celem jest wykazanie kierunków rozwoju, a nie planowanie konkretnych zadań. Wszelkie
przedsięwzięcia, które kwalifikują się do działań wymienionych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397), a które wpisują się w realizację
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Brenna na lata 2015-2030…” powinny zostać poddane osobnej wnikliwej analizie
zgodnie z przepisami prawa, przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiono
proponowane Wskaźniki monitorowania efektywności Projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 20152030.

Wskaźniki monitorowania efektywności Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030

LP.

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA
MIARY

Poszczególne lata obowiązującego
Programu

ŹRÓDŁO
INFORMACJI
O WSKAŹNIKACH

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Stan zanieczyszczenia
powietrza, zakres
przekroczeń
dopuszczalnych
standardów powietrza
Rodzaj i wielkość
emitowanych
zanieczyszczeń

ug/m3

WIOŚ, POWIAT,
GMINY

Mg/rok

ZAKŁADY, WIOŚ,
POWIAT, GUS
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Wielkość zatrzymanej
emisji na urządzeniach
redukujących
Rodzaj i zakres działań
związanych z
ograniczeniem emisji
niskiej i liniowej w strefie
sląskiej objętej
Programem ochrony
powietrza dla woj.
śląskiego
Wielkość ograniczenia
emisji pyłów i
benzo(a)pirenu w strefie
śląskiej objętej
Programem ochrony
powietrza dla woj.
śląskiego
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Mg/rok

ZAKŁADY, WIOŚ,
POWIAT, GUS

opisowo

GMINY, URZĄD
MARSZAŁKOWSKI

Mg/rok

URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
, WIOŚ,GMINY,

HAŁAS
Obszar przekroczeń
dopuszczalnego poziomu
hałasu w związku
z eksploatacją dróg ,
liczba mieszkańców
narażonych na
uciążliwość akustyczną
Liczba punktów
monitoringu hałasu, w
których stwierdzono
przekroczenie
dopuszczalnych
poziomów
Ilość zakładów
przekraczających
dopuszczalne poziomy
hałasu

ha,

ZARZĄDCY DRÓG,
WIOŚ,
POWIAT

szt..

WIOŚ,
POWIAT

szt.

WIOŚ,
POWIAT

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Ilość emitorów pól
elektromagnetycznych:
- liniowych;
- punktowych
Ilość emitorów pól
elektromagn.
Niedotrzymujących
dopuszczalnych norm

szt.

WIOŚ,
GUS

szt.

WIOŚ,
GUS

EDUKACJA EKOLOGICZNA
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Liczba projektów
edukacyjnych
zrealizowanych na rzecz
ochrony środowiska

szt.

POWIAT, GMINY,
STOWARZYSZENI
A

POZYSKIWANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Ilość zużytej wody na
jednego mieszkańca /rok
Ilość zużytej energii na
jednego mieszkańca /rok
Liczba i rodzaj instalacji
wytwarzających lub
działających
o energię odnawialną
Ilość i powierzchnia
obiektów objętych
termomodernizacją

m3/m/rok

GUS

kW

GUS

szt.

GUS

szt./m2

GUS, GMINY,
POWIAT,
ZARZADCY
OBIEKTÓW

14. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym

Ocena oddziaływania na środowisko „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe ” została opracowana zgodnie z Ustawą o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj: Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Celem opracowania jest diagnoza obecnego stanu ochrony środowiska na terenie Gminy
Brenna, określenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego ochrony
środowiska do 2029 r. Zakres „Projektu… " jest zgodny z zapisami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE 197 z 21.07.2011).
Celem opracowanego „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe na lata 2015 - 2030” jest prowadzenie polityki ekologicznej na terenie
gminy. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, opracowanie programu
doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania
środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a
także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Opracowanie jakim jest „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe określa politykę energetyczną i środowiskową, a także wyznacza
cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które
odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.
Podczas tworzenia opracowania, przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia
pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień,
będących zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, związanymi z przyszłymi projektami.
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Zakres opracowania

W związku z realizacją polityki ekologicznej Polski oraz polityki ekologicznej i energetycznej
Unii Europejskiej Gmina Brenna może finansować projekty związane z energetyką zarówno
ze środków europejskich, jak i krajowych. Wsparcie finansowe na inwestycje energetyczne z
zagranicznych środków można uzyskać przede wszystkim z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
śląskiego (RPO WP), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W przypadku inwestycji związanych z
energetyką można pozyskać wsparcie również z krajowych środków, między innymi z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego
(BGK).

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z
2012, poz. 1059 z późn.zm.) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe;

przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych;

możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii,
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach
energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551
ze zm.);


zakres współpracy z innymi gminami.

Zawartość opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2015-2030” odpowiada pod względem
redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.
Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne w
zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej Gminy zapewniają bezpieczeństwo w
zakresie aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Tauron dotyczącymi planów rozwojowych Spółki
wynika, że do 2015 r. zaplanowano głównie inwestycje związane z przyłączaniem nowych
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odbiorców. Inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców wynikają z bieżących
potrzeb przyłączeniowych zgłaszanych przez mieszkańców Gminy jak i podmioty
gospodarcze i mają na celu pokrycie aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną na
terenie Gminy.
Na terenie Gminy funkcjonuje sieć gazownicza obejmująca swym obszarem prawie cały
obszar Gminy . W kolejnych latach przewiduje się niewielki wzrost liczby budynków
mieszkalnych na terenie Gminy, co spowoduje także wzrost zapotrzebowania na ciepło i
energię elektryczną.
Realizacja zabezpieczenia potrzeb energetycznych Gminy w zakresie ciepła sieciowego i
energii elektrycznej, obejmująca modernizację i rozwój poszczególnych systemów
energetycznych leży w gestii poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Jednak
analizując potencjał energetyczny Gminy należy stwierdzić, że planowane zapotrzebowanie
na energię w analizowanym okresie zostanie zaspokojone, nie wywierając jednocześnie
nadmiernego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Można bowiem stwierdzić,
że potencjalne możliwości i zamierzenia rozwojowe poszczególnych przedsiębiorstw
energetycznych pozwalają zabezpieczyć potrzeby energetyczne Gminy, oraz zapewnić jej
bezpieczeństwo energetyczne w okresie docelowym.
Realizacja i finansowanie
systemów sieciowych i podłączeń odbiorców będzie
prowadzona wg zasad określonych w art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z
którym rozbudowa systemu energetycznego może być realizowana na warunkach
określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym
a konkretnym odbiorcą. Wówczas realizacja wszystkich inwestycji związanych z rozbudową
poszczególnych sieci na terenie Gminy będzie mogła odbywać się w miarę zgłaszania się
nowych odbiorców, po uzyskaniu przez nich technicznych warunków przyłączenia do
niniejszych sieci pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw
gazu oraz energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz zawarcia
porozumienia pomiędzy nim a odbiorcą indywidualnym.
Natomiast odbiorcy z terenu Gminy , którzy swoje potrzeby cieplne pokrywają z własnych
źródeł opalanych drewnem i węglem, olejem opałowym, gazem płynnym, biomasą itp.
zapewniają obecnie oraz zapewniać będą w kolejnych latach zaopatrzenie w paliwa opałowe
we własnym zakresie. Odbiorcy ci mają charakter rozproszony oraz nie tworzą odrębnego
systemu.
Część budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych znajdujących się na
terenie Gminy Brenna wymaga termomodernizacji. Duża energochłonność budynków wynika
z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza
tym przyczyną dużych strat ciepła są okna, które nierzadko charakteryzują
się
nieszczelnością i złą jakością techniczną. W źle zaizolowanych budynkach, w których
zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego
zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże
zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale również generuje wysokie
koszty związane z użytkowaniem nośników energii. Opierając się zaś na wynikach prognoz
oraz obserwując obecne trendy należy stwierdzić, że nośniki energii praktycznie w każdej
postaci będą drożeć. W związku z czym należy podejmować systematyczne
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wraz z zachęcaniem
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do podobnych działań indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych, jak i
gospodarczych.
Obecnie odnawialne źródła energii na potrzeby c.o. i c.w.u. na terenie gminy
wykorzystywane są w niewielkim stopniu, zarówno w przypadku budynków użyteczności
publicznej, jaki i obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych.
Do korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć
zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy to przede
wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa dla środowiska
naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się do znaczącej
poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Brenna, tj. energia słoneczna oraz energia z
biomasy i powinny stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie
latem energia słoneczna może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej.
Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych
kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich
bezpośrednim sąsiedztwie. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do
zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gmina, co
dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.
Wśród odnawialnych źródeł energii duże znaczenie odgrywa również biomasa, która może
być wykorzystywana w skojarzeniu z kolektorami słonecznymi. Polega to na gromadzeniu
biomasy do ogrzewania na zimę oraz na wykorzystaniu kolektorów słonecznych dla potrzeb
przygotowania ciepłej wody użytkowej i suszenia biomasy w okresie lata, wiosny oraz
jesieni.
Do ważniejszych zadań Urzędu Gminy Brenna należałoby:


w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koordynowanie
rozwoju poszczególnych rejonów z rozwojem systemów energetycznych
dla
racjonalnego zasilania ich w energię elektryczną i gaz sieciowy. Zakłada się, że
zaopatrzenie w energię elektryczną będzie zapewnione dla wszystkich odbiorców.



wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych wykorzystujących
paliwa lokalne jak: drewno, słomę, wiatr oraz energię słoneczną. Odnawialne źródła
energii mogą zostać wykorzystane przez Gmina do stworzenia „proekologicznego”
wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek Gminy jest cennym
kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem
inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny
czynnik. W związku z tym przychylna postawa władz może stać się poważnym
argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych na
danym terenie. Poza tym Gmina Brenna (poprzez wdrożenie OZE do użytkowania)
mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów;



w zakresie zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną Gmina Brenna może
uczestniczyć w przygotowaniu wspólnego przetargu samorządów na wyłonienie
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dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków gminnych.
Warto nadmienić, iż na realizację inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki
energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie z
dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym z środków Unii Europejskiej. Niniejsza możliwość
finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki energetycznej może zachęcić Gminę
Brenna oraz jej sąsiadów do realizacji wspólnych inwestycji w niniejszym zakresie.
Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną w obiektach objętych termomodernizacją (budynki mieszkalne, podmioty
gospodarcze oraz użyteczności publicznej) rzędu 13-15 % w roku 2030 w porównaniu z
rokiem 2014 r. (rok bazowy, na podstawie którego oszacowano obecne realne
zapotrzebowania Gminy Brenna na ciepło). Niniejsza zaprognozowana oszczędność
zapotrzebowania na energię cieplną na terenie Gminy Brenna przyczyni się do realizacji
krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią .
W perspektywie długookresowej, głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło Gminy Brenna
powinien być system gazowy. Ciepło uzyskane z gazu ziemnego jest tańsze od gazu płynnego,
oleju opalowego oraz energii elektrycznej. Kotłownie i piece na opał stały, tj. drewno i
węgiel powinny być sukcesywnie wymieniane ze względów ekologicznych i ekonomicznych
na gaz ziemny lub odnawialne źródła energii, np. biomasę. W najbliższych kilkunastu latach
możliwa jest budowa obiektów energooszczędnych, między innymi w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego oraz wspólnie z gminami ościennymi.
Zmniejszenie zużycia węgla na terenie Gminy Brenna jest możliwe już w najbliższych latach
poprzez likwidację lub modernizację pieców węglowych oraz wprowadzenie udziału gazu
sieciowego i lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak drewno - zrębki, słoma, biogaz
itp. Ponadto w miarę rozwoju techniki oraz wzrostu dostępności źródeł dofinansowania
inwestycji z zakresu zastosowań odnawialnych źródeł energii należy przewidywać
wykorzystanie energii słonecznej dla pokrywania potrzeb ciepłej wody.
Wszystkie te działania miałyby proekologiczny charakter i mogłyby uzyskiwać dotacje lub
preferencyjne kredyty z Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozostałych środków
pomocowych, w tym krajowych jaki UE.
Ze strony zaopatrzenia Gminy Brenna w energię, obecnie i w przyszłości, nie ma zagrożenia
dla środowiska. Natomiast przewiduje się, że w miarę likwidacji źródeł węglowych stopniowo
będzie następować sukcesywna poprawa jakości powietrza. Zapewnione jest również
bezpieczeństwo energetyczne Gminy przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju.
Podstawowym narzędziem nadzoru zaplanowanych działań jest wprowadzenie zasad
monitoringu umożliwiających sprawną realizację działań, jak również pozwalających na
bieżącą aktualizację celów „Projektu ..”.
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15. WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA

1. Program Ochrony Środowiska Województwa Ślaskiego
2. Strategia Rozwoju Gminy Brenna
3. Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2013 r.
4. Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2012 r.
5. Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie
poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego dla pyłu
PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

Wybrane akty prawne
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232
z późn. zm.);
 Ustawa z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.);
 Ustawa z dn. 06.04.2004 r. – o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627);
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 613);
 Ustawa z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205
z poźn.zm.);
 Ustawa z dn. 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 686);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 r. Nr 137, poz. 984);
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 r. nr 61 poz. 417);
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2014 r., poz. 995)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 23.07.2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (Dz. U. 2008 r. nr 143 poz. 896);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 r., poz. 112)
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 r. nr 192 poz. 1883);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 30.12.2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
(Dz. U. 2003 r. nr 5 poz. 58);
Dostępne strony internetowe:
 http://isap.sejm.gov.pl
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http://rpo.śląskie.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl
www.kp.org.pl
www.pois.gov.pl
www.sejm.gov.pl
www.stat.gov.pl
www.śląskie.pl

Materiały w posiadaniu Starostwa Powiatowego oraz poszczególnych gmin powiatu:
 decyzje,
 pozwolenia,
 umowy,
 raporty i sprawozdania ilościowe,
 opracowania,
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