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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Przedmiotem prognozy jest projekt uchwały w sprawie II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej –
w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały nr XXXIX/377/2014 Rady Gminy Istebna z
dnia 29 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium.
Opracowanie tego dokumentu jest niezbędne do realizacji swobody korzystania z własności w zakresie wynikającym z art. 21 i 64 Konstytucji RP i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1232 z późn. zm.) obszar
objęty opracowaniem posiada opracowanie ekofizjograficzne, w którym określono aktualny stan środowiska,
cechy poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemne powiązania.
Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Projekt zmiany studium, będący przedmiotem niniejszej prognozy, określa zasady zagospodarowania terenów
objętych opracowaniem polegające na częściowej zmianie funkcji terenów już przeznaczonych pod zainwestowanie oraz zmianie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu. Przeznaczenie terenów w projekcie
zmiany studium stanowi kontynuację obecnego sposobu zagospodarowania tych obszarów i ich uzupełnienie.
W ustaleniach II zmiany studium wyznaczono następujące obszary:
- U1 - obszary zabudowy usługowej w rejonie Złotego Gronia – obszar ten objął dotychczasowe obszary rozwoju usług U poszerzone kosztem obszarów rozwoju sportu i rekreacji zimowej USz, obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or, oraz niewielkich fragmentów terenów leśnych ZL i rolniczych R.
- US1 - obszary sportu i rekreacji całorocznej w rejonie Złotego Gronia – obszar ten objął dotychczasowe obszary rozwoju sportu i rekreacji zimowej USz, poszerzone kosztem terenów rolniczych R, leśnych ZL, niewielkich obszarów zabudowy rozproszonej Or i część terenu parkingu KD-P.
Zmieniono położenie jednego z obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or, zmniejszając nieznacznie jego
dotychczasową powierzchnię. Nieznacznie zmniejszono także obszar parkingu terenowego KD-P.
Celem prognozy jest określenie możliwych do wystąpienia w środowisku przyrodniczym skutków, wynikających z realizacji ustaleń zmiany studium. W prognozie opisano uwarunkowania przyrodnicze obszaru objętego
projektem zmiany studium, jak również przeprowadzono analizę istniejącego stanu środowiska przyrodniczego
pod kątem czystości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium zawiera m.in.:


analizę stanu i zasobów środowiska:
o

jedyną formą ochrony przyrody występującą w obszarze objętym opracowaniem jest otulina
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Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego,
o

środowisko przyrodnicze w rejonie objętym opracowaniem zostało przekształcone w sposób typowy dla terenów wiejskich oraz terenów pełniących już funkcję ośrodków narciarskich,

o

rzeźba terenu w granicach badanego obszaru nie stwarza żadnych ograniczeń w jego zagospodarowaniu,

o

obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się słabszymi warunkami rozwoju rolnictwa. W
obszarze tym występują obszary gleb V i VI klasy,

o

w rejonie obszaru objętego opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin,
tereny i obszary górnicze,

o

dopuszczalne wartości stężeń podstawowych zanieczyszczeń w powietrzu nie są przekroczone, za wyjątkiem pyłu zawieszonego PM10, PM2,5.

W prognozie zawarto ocenę istniejącego stanu środowiska w obszarze objętym opracowaniem – środowisko
przyrodnicze omawianego obszaru zostało już poddane antropopresji.
Kolejno przeprowadzono symulację wariantu „0”, który w tym przypadku oznacza sytuację, kiedy zmiana studium nie zostałaby uchwalona i proponowane w niej rozwiązania nie zostaną zrealizowane. W przypadku
braku realizacji dokumentu obszar ten będzie użytkowany w dotychczasowy sposób, z czym nie będą się wiązały niekorzystne zmiany w środowisku.
Następnie dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze oraz zidentyfikowano najważniejsze zmiany, jakie wynikają z nowego dokumentu. W prognozie przeanalizowano określone w
projekcie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, w zakresie wymaganym ustawą, między innymi pod kątem
zachowania zasad zrównoważonego rozwoju i zgodności z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi.
W toku ww. analiz stwierdzono, że ustalenia zmiany studium w niewielkim stopniu wpłyną na zmianę warunków obecnie istniejących. Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje znaczącego pogorszenia warunków naturalnych. Ustalenia zmiany studium nie zawierają rozwiązań, które mogą zdecydowanie negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.
Wprowadzone do projektu zmiany studium zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu spowodują, że będzie to kontynuacja i uzupełnienie istniejącego zainwestowania tego obszaru.
W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska i ograniczenia lub wyeliminowania negatywnych skutków realizacji określonych w zmianie studium zasad zagospodarowania wprowadzono do treści jego
ustaleń odpowiednie zapisy. Wyniki przeprowadzonych analiz i ocen przedstawiono w formie opisowej i graficznej.
Przestrzeganie wszystkich ustaleń zmiany studium zapewni ochronę tego obszaru i zabezpieczy w pełni walory
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środowiskowe, przyrodnicze i kulturowe.
Ustalenia zmiany studium zapewniają wystarczającą ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje żadnych skutków negatywnych poza obszarem opracowania oraz
poza terenem gminy. Wszystkie istotne propozycje zapisów chroniących środowisko zostały wprowadzone do
projektu zmiany studium. Ustalenia zmiany studium nie wiążą się ze zniszczeniem obiektów cennych z punktu
widzenia ochrony przyrody i wartości kulturowych, a także nie spowodują zablokowania lub utrudnień w funkcjonowaniu istotnych korytarzy ekologicznych. Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie wpłynie negatywnie na wartość krajobrazową omawianego terenu oraz nie będzie mieć istotnego wpływu na klimat i środowisko kulturowe.
Nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego w wyniku realizacji ustaleń zmiany
studium. Projekt zmiany studium nie wprowadza także zmian w stosunku do aktualnego przeznaczenia tych
terenów, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na wzrost emisji hałasu, lub które mogłyby stanowić
istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi.
Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania skutków realizacji ustaleń zmiany studium na cele ochrony obszaru Natura 2000, dotyczy to zarówno obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Beskid Śląski” PLH 240005 ,
jak i całości sieci Natura 2000.
Ustalenia zmiany studium zapewniają ochroną środowiska m.in. poprzez:
- podkreślenie konieczności zabezpieczenia wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami,
- określenie warunków odprowadzania ścieków do kanalizacji,
- wskazanie stosowania źródeł ciepła przyjaznych dla środowiska,
Zapisy projektu studium uwzględniają niezbędne powiązania z planami i programami nadrzędnymi i równorzędnymi. W prognozie wskazano ustalenia zmiany studium uwzględniające cele ochrony środowiska określone w dokumentach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.
Przestrzeganie ustaleń zmiany studium, rozwiązań zaproponowanych w prognozie, indywidualnych rozwiązań
projektowych dla poszczególnych inwestycji, a przede wszystkim zasad ochrony środowiska to warunki konieczne, by wyeliminować lub ograniczyć lokalne ujemne zmiany w środowisku naturalnym. Na podstawie
analizy ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium nie stwierdzono możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, których źródło wypływałoby bezpośrednio z jego ustaleń.

2. Przedmiot prognozy.
Przedmiotem prognozy jest określenie skutków oddziaływania na środowisko projektu II zmiany studium uwa-
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runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej – w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały nr
XXXIX/377/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia
ww. zmiany studium.
Materiałem wyjściowym do sporządzenia prognozy jest projekt zmiany studium, który zawiera część tekstową
i graficzną.
Gmina Istebna położona jest w południowej części woj. śląskiego, w powiecie cieszyńskim. W skład gminy
Istebna wchodzą trzy wsie: Istebna, Jaworzynka, Koniaków. Istebna graniczy od północy z Wisła, od wschodu
z gminą Milówka i Rajczą. Południową i zachodnią granicą gminy jest granica państwowa, a we wsi Jaworzynka schodzą się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji.
2.1 Podstawa prawna opracowania.
Opracowanie wykonano na podstawie art. 46 i art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.).
Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr WOOŚ.411.227.2014.AB z dnia 28 listopada 2014 r. oraz z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Cieszynie w piśmie nr ONS ZNS 5222/12/14 z dnia
2.12.2014 r.
2.2 Materiały i metody wykorzystane do wykonywania opracowania.
Opracowanie wykonano w oparciu o analizę materiałów kartograficznych w różnych skalach oraz dostępnych
artykułów naukowych, prac monograficznych i studialnych oraz materiałów planistycznych. Przeprowadzono
rozpoznanie terenowe całego obszaru opracowania z oceną stanu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zachowanej flory i powierzchni terenu. Podczas badań terenowych zwrócono szczególną uwagę na
zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem działalności człowieka. Sprawdzono zgodność zmiany studium
z nadrzędnymi i równoległymi planami i programami z zakresu ochrony środowiska.

3. Dotychczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania
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oraz użytkowania terenu.
3.1

Opis dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i jego obecnego przeznaczenia.

Projekt zmiany studium został sporządzony dla obszaru położonego w rejonie ośrodka narciarskiego Złoty
Groń w Istebnej. Powierzchnia obszaru objętego opracowaniem wynosi 58,5 ha.
Obszar obejmuje tereny istniejącego wyciągu narciarskiego na Złoty Groń i wyciągu narciarskiego Chichot, w
tym istniejące zabudowania stacji narciarskiej, położone w sąsiedztwie Olzy, tereny tras narciarskich i tereny
bezpośrednio do nich przyległe, w tym tereny leśne oraz pojedyncze zabudowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej położone w przysiółku Pod Złotym Groniem w sąsiedztwie tras narciarskich, w środkowej części stoku.

Aktualny stan przeznaczenia terenu określają obowiązujące plany miejscowe przyjęte następującymi uchwałami:
- Uchwała Nr XXXVIII/336/2002 Rady Gminy w Istebnej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna (Dz.U. nr 5 z 6.02.2003 r.)
- Uchwała nr XXI/215/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna (Dz.U. nr 92 z 29.05.2009 r.)
- Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie szczytu Złotego Gronia
oraz obszary w rejonie przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej.
Zgodnie z ustaleniami ww. planów miejscowych obszar objęty opracowaniem jest już w części zainwestowany.
Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami studium w obszarze objętym opracowaniem przeważają obszary USz obszary rozwoju sportu i rekreacji zimowej. Podstawowym kierunkiem rozwoju tego obszaru były obiekty
sportowe i rekreacyjne wykorzystywane w sezonie zimowym w tym wyciągi i trasy narciarskie, itp. Uzupełniającym kierunkiem rozwoju były parkingi terenowe o przepuszczalnej nawierzchni.
W obszarze tym występowały także tereny takie jak:
- U – obszary rozwoju usług – w rejonie doliny Olzy i szczytu Złotego Gronia
- US - obszary sportu i rekreacji całorocznej – w rejonie doliny Olzy
- Or - obszary rozwoju zabudowy rozproszonej
- R - obszary łąk, pastwisk i pól
- ZL - obszary lasów i zalesień
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- KDp - obszary parkingu terenowego
oraz tereny komunikacji.
W ustaleniach II zmiany studium wyznaczono następujące obszary:
- U1 - obszary zabudowy usługowej w rejonie Złotego Gronia – obszar ten objął dotychczasowe obszary rozwoju usług U poszerzone kosztem obszarów rozwoju sportu i rekreacji zimowej USz, obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or, oraz niewielkich fragmentów terenów leśnych ZL i rolniczych R.
- US1 - obszary sportu i rekreacji całorocznej w rejonie Złotego Gronia – obszar ten objął dotychczasowe obszary rozwoju sportu i rekreacji zimowej USz, poszerzone kosztem terenów rolniczych R, leśnych ZL, niewielkich obszarów zabudowy rozproszonej Or i część terenu parkingu KD-P.
Zmieniono położenie jednego z obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or, zmniejszając nieznacznie jego
dotychczasową powierzchnię. Nieznacznie zmniejszono także obszar parkingu terenowego KD-P.
3.2 Zabytki i pomniki przyrody.
Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania pomników przyrody znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ani drzew godnych objęcia ochroną prawną.
W granicach obszaru znajdują się strefy OW obserwacji archeologicznej.

4. Stan i zasoby środowiska.
4.1 Rzeźba terenu - rys geomorfologiczny.
Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki, 1994) cały obszar gminy Istebna
jest położony w obrębie mezoregionu Beskid Śląski (513.45), wchodzącego w skład makroregionu Beskidy Zachodnie podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie.
Beskid Śląski (513.45) rozpościera się między doliną Olzy na zachodzie, doliną Soły, Kotliną Żywiecką i Bramą
Wilkowicką na wschodzie i opada na północ wysokim (ok. 500 m) progiem ku Pogórzu Śląskiemu. Gmina
Istebna leży w południowej części Beskidu Śląskiego.
Najwyższym wzniesieniem na terenie gminy Istebna jest Góra Kiczory (989,6 m n.p.m.) usytuowana w jej północno-zachodnim krańcu. Najniższym punktem gminy jest koryto Olzy w profilu granicznym (452,5 m n.p.m.).
Przez obszar gminy przebiegają trzy grzbiety o przebiegu równoleżnikowym i jeden grzbiet o orientacji południkowej. Najbardziej na północ wysunięty jest grzbiet ciągnący się od G. Kiczory przez przeł. Łączecko, Beskid, przeł. Kubalonkę, Szarculę, Beskidek do Karolówki, stanowiący północną granicę gminy i jednocześnie
dział wodny między Wisłą i Olzą.
Kolejny równoleżnikowy grzbiet ciągnie się przez środkową część gminy od Durajewskiego Gronia (po stronie
Polskiej) w Trzycatku, przez Babią Górę po Ochodzitą. Stanowi on wododział Olzy i Czadeczki oraz fragment
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głównego działu wodnego Europy rozdzielającego zlewnię M. Bałtyckiego od zlewni M. Czarnego. Najbardziej
na południe wysunięty grzbiet ciągnie się od Sołowego Wierchu schodzący do doliny Czadeczki - stanowiący
jednocześnie granicę państwową między Polską, a Słowacją.
Grzbiet o przebiegu południkowym, ciągnący się od Karolówki przez Gańczorkę, Koczi Zamek, Ochodzitą po
Trojaki wyznacza wschodnią granicę gminy.
Fragment Beskidów obejmujący gminę Istebna charakteryzuje się kopulastymi szczytami, łagodnymi i rozległymi grzbietami z licznymi spłaszczeniami. Grzbiety zazwyczaj przechodzą w strome stoki o spadkach przekraczających 30°. Doliny potoków licznie płynących na terenie gminy są wąskie i silnie wcięte. Potoki zajmują
zazwyczaj całe dna dolin. Doliny większych cieków są szersze i zazwyczaj płaskodenne z wyraźną holoceńską
terasą zalewową.
Charakterystycznym elementem rzeźby terenu są także osuwiska, których płaszczyzna ślizgu występuje z reguły na eoceńskich łupkach. Największe ich nagromadzenie znajduje się na północnych i zachodnich stokach
Ochodzitej oraz na lewym zboczu doliny Olzy w rejonie Groniczek.

Obszar objęty opracowaniem posiada zróżnicowane warunki geomorfologiczne. Północna część obszaru położona w dolinie Olzy jest stosunkowo płaska, posiada niewielkie spadki terenu w części
już zainwestowanej. Pozostała część zbocza aż do szczytu Złotego Gronia posiada większe nachylenia i zróżnicowania rzeźby terenu.
4.2 Gleby.
Grunty orne zajmują 32,5 % obszaru gminy, przy przeważającym udziale V i VI klasy bonitacyjnej - w sumie
ok. 90 % całkowitej powierzchni gruntów ornych. Prawie w całości są one eksploatowane przez indywidualne
gospodarstwa rolne. Gleby wykazują odczyn kwaśny i niską zawartość przyswajalnych dla roślin składników
pokarmowych, są narażone na erozję a ich uprawa jest szczególnie trudna ze względu na położenie na stokach górskich. Dodatkowo przydatność rolniczą zmniejszają surowe warunki klimatyczne i stosunkowo krótki
okres wegetacyjny.
W obszarach objętych opracowaniem występują gleby klasy V i VI.
Badania geochemiczne gleb były prowadzone w kilku punktach na terenie gminy. W rejonie obszaru objętego
opracowaniem zlokalizowano 2 punkty opróbowania gleb.
Gleby badane w punkcie opróbowania zlokalizowanym w Jaworzynce nad Czadeczką należą do grupy A (standard obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne i przepisów o ochronie przyrody).
Ze względu na podwyższoną zawartość kadmu i cynku w punkcie opróbowania zlokalizowanym w przysiółku
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Zaolzie gleby te zaliczono do grupy B (standard użytków rolnych, gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, nieużytków, a także gruntów zabudowanych i zurbanizowanych). Niewielkie wzbogacenie gleb w
metale ma przypuszczalnie pochodzenie antropogeniczne.
Ze względu na niską gęstość punktów opróbowania powyższe dane pozwalają tylko na oszacowanie stanu zanieczyszczenia gleb w miejscach pobrania i w niezbyt odległym otoczeniu.
4.3 Warunki geologiczne i geotechniczne.
Budowa geologiczna gminy Istebna jest bardzo skomplikowana. Wynika to z faktu, że gmina ta leży na obszarze Karpat fliszowych, gdzie ruchy tektoniczne spowodowały ponasuwanie mas skalnych na znacznych obszarach i zaburzenie superpozycji warstw - to znaczy zasady, że warstwy starsze występują pod młodszymi.
Na obszarze gminy można wyróżnić trzy jednostki tektoniczne, zbudowane z osadów górnej kredy i trzeciorzędu. Największy obszar z tych trzech jednostek zajmuje płaszczowina śląska, występującą w północnej części gminy. Na płaszczowinę śląską nasunięta jest jednostka przedmagurska, ciągnąca się wąskim pasem w
środkowej części gminy. Na jednostkę magurską nasunięta jest płaszczowina magurska budująca południową
część gminy.
Osady budujące wszystkie trzy jednostki tektoniczne to głownie łupki i piaskowce (kreda i trzeciorzęd) z
wkładkami margli. Ten typ osadów jest charakterystyczny dla budowy geologicznej obszarów płaszczowinowych i nosi nazwę fliszu.
Najstarszymi osadami występującymi na obszarze gminy są łupki kredy górnej występujące we wszystkich
trzech jednostkach tektonicznych oraz warstwy biotytowe - różnorodne piaskowce z glaukonitem. Piaskowce
warstw biotytowych poprzedzielane są łupkami. W łupkach pstrych tego wieku pojawiają się wkładki margli.
W osadach kredowych występują syderyty.
Osady trzeciorzędu reprezentowane są przez utwory paleogenu - ciemne łupki, piaskowce, łupki pstre, warstwy hieroglifowe. W okolicach Koniakowa występują trzeciorzędowe wapienie, które były przedmiotem eksploatacji.
Najmłodszymi osadami na terenie gminy są utwory czwartorzędu, występujące w dolinach rzek i potoków oraz
na bardziej płaskich zboczach. Utwory czwartorzędu to żwiry, piaski i gliny tarasów rzecznych złożone z przetworzonego materiału lokalnego. Najmłodsze osady to gliny zwietrzelinowe i rumosze skalne. Pokrywają one
praktycznie cały obszar gminy, lecz mają małą miąższość.
Na obszarze jednostki magurskiej oraz płaszczowiny magurskiej występują trudne warunki geologiczno-inżynierskie. W osadach kredowych i glinach zwietrzelinowych na stokach powstają dogodne warunki do rozwoju
osuwisk. Zjawisko to intensyfikuje się ze względu na rzeźbę terenu. Głównymi przyczynami są duże nachylenie
zbocza, podcięcia podstawy stoku przez erozję lub działalność człowieka. Do procesów osuwiskowych docho-
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dzi w wyniku źle prowadzonych inwestycji budowlanych (podcinanie stoków, intensywna zabudowa). Na obszarze gminy występują dużych rozmiarów osuwiska strukturalne. Zjawiskiem intensyfikującym rozwój osuwisk są duże opady atmosferyczne, których częstotliwość zwiększyła się w ostatnich latach. Spowodowało to
odnowienie aktywności osuwisk nieczynnych od pewnego czasu.
Osuwiska występujące na obszarze gminy Istebna to przeważnie zsuwy strukturalne materiału wzdłuż granicy
zwietrzelina - skała. Dużo rzadsze są obrywy skalne na stromych stokach, a zupełnie sporadyczne zsuwy materiału skalnego powstające na granicy warstw.
Zgodnie z informacjami z bazy danych SOPO prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny na fragmencie tego obszaru występuje osuwisko nieaktywne nr 5016 KRO i 5020 KRO. Są to osuwiska w części okresowo
aktywne i w części nieaktywne. W obszarze 5016 KRO występuje istniejąca zabudowa usługowa i rozproszona
zabudowa mieszkaniowa przysiółka Pod Złotym Groniem.
Obszar osuwiska nr 5020 KRO znajdujący się w granicach obszaru objętego opracowaniem jest niezabudowany.

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Objaśnieniach do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla gminy Istebna” (Edyta Rycio, Krzysztof Karwacki, Warszawa 2009 r.) obszar
grzbietu Złotego Gronia charakteryzuje się dużą osuwiskowością. Osuwiska występujące w tej strefie genetycznie są związane z warstwami hieroglifowymi płaszczyzny śląskiej i są osuwiskami dużymi, stosunkowo młodymi, o bardzo wyraźnie zarysowanej rzeźbie jęzorów osuwiskowych i wysokimi skarpami głównymi. Większość z tych osuwisk to osuwiska insekwentne i subsekwentno-insekwentne. Stopień ich aktywności jest dość trudny do ustalenia, gdyż, pomimo młodej rzeźby koluwiów, nie są obserwowane uszkodzenia budynków lub infrastruktury na nich występującej. Także
wywiad z miejscową ludnością nie dostarczył dowodów na to, iż są to osuwiska aktywne. Autorzy
ww. opracowania przyjęli, ze są to w dużej mierze osuwiska nieaktywne i okresowo aktywne, o
bardzo niewielkich strefach aktywnych. Osuwiska te powstały prawdopodobnie wieloetapowo, na
skutek dużej infiltracji wód opadowych, które powodowały uplastycznienie łupków warstw hieroglifowych i pstrych, przerwanie ciągłości średnio- i gruboławicowych warstw piaskowców nadległych
(krośnieńskich lub gródeckich) i osunięcie się ich w dół stoku.
Niekorzystne warunki podłoża budowlanego mogą być związane z nachyleniem terenu. Najczęstszym czynnikiem decydującym o warunkach niekorzystnych, utrudniających budownictwo jest występowanie spadków terenu powyżej 20%. Obszary o korzystnych warunkach dla budownictwa są
związane głównie z górnokredowymi i trzeciorzędowymi utworami piaskowcowymi, w mniejszym
stopniu z czwartorzędowymi utworami sypkimi tarasów akumulacyjnych i akumulacyjno-erozyjnych
– piaskami, żwirami i mułkami. Znaczne nachylenie terenu (około 20%) może być jednak przyczyną powstawania niebezpieczeństwa osuwania się mas ziemnych w tych obszarach.
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4.4 Kopaliny.
W obszarze objętym opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin.
4.5 Krajobraz.
Wybitne wartości krajobrazowe obszaru Gminy Istebna związane są głównie z rzeźbą terenu i szatą roślinną.
Właściwą ekspozycję tych walorów zapewniają główne drogi gminy, bardzo atrakcyjne krajobrazowo. Malownicze pasma górskie, których przebieg został opisany wcześniej, wraz z dolinami rzek i potoków są podstawowymi elementami krajobrazu gminy. Doliny rzeczne i tereny zalewowe posiadają również wysokie walory ekologiczne ze względu na mozaikę występujących tu środowisk.
Cały obszar opracowania znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Beskidu Śląskiego”, utworzonego na
mocy Rozporządzenia Wojewody Bielskiego nr 10/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Parku
Krajobrazowego „Beskidu Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Bielskiego z 1998 r. nr 9, poz. 111).
Typem krajobrazu naturalnego, który występuje na terenie całej gminy Istebna jest krajobraz wyżyn i niskich
gór, pogórzy - krzemianowy i glinokrzemianowy.
W terenach objętych opracowaniem dominuje krajobraz kulturowy związany z terenami zainwestowanymi. Na
fragmentach obszaru jest to krajobraz rolniczy.
4.6 Istotne cechy klimatu.
Obszar gminy Istebna w całości należy do karpackiej dzielnicy klimatycznej. Gmina charakteryzuje się znacznymi różnicami wysokości nad poziomem morza i to właśnie ten czynnik decyduje o astrefowości klimatycznej
obszarów górskich. W związku z tym, na takich obszarach, warunki klimatyczne charakteryzuje się najczęściej
w poszczególnych piętrach wysokościowych.
Na omawianym terenie można wyróżnić dwa piętra klimatyczne:


umiarkowanie ciepłe - obejmujące tereny do wysokości 550 m n. p. m.; średnia roczna temperatura
powietrza w tym piętrze wynosi od 6 do 8°C, roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na
poziomie 950-1350 mm, a liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 90 do 140;



umiarkowanie chłodne - obejmujące tereny położone na wysokości 550-989,6 m n.p.m. średnia
roczna temperatura powietrza w tym piętrze wynosi od 4 do 6°C, roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 1200-1800 mm, a liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 125 do
175.

Biorąc pod uwagę dostępne dane można dokonać następującej charakterystyki klimatycznej gminy Istebna:


średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 5 do 6°C i waha się od - 6°C w styczniu do 15°C w
lipcu;
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średnie roczne amplitudy powietrza wynoszą 21-22°C;



średnia ilość dni w roku o temperaturze powietrza powyżej 15°C wynosi od 60 do 80;



średnia ilość dni w roku o temperaturze powietrza powyżej 0°C wynosi od 270 do 290;



średnia roczna wartość ciśnienia atmosferycznego (sprowadzona do poziomu morza) wynosi 1017
hPa;



średnia roczna prężność pary wodnej wynosi 8-9 mbar;



średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się w granicach 1100-1400 mm;



średnia ilość dni w roku z opadem powyżej 0,1 mm wynosi od 160 do 180;



pokrywa śnieżna zalega przez 100-130 dni w roku, zazwyczaj od początku listopada do początku
kwietnia, a jej grubość osiąga 60-100 cm;



duże znaczenia dla kształtowania pogody mają południowe, porywiste wiatry typu fenowego, powodujące gwałtowne skoki ciśnienia i nagłe zmiany pogody.

Beskid Śląski charakteryzują duże opady atmosferyczne. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wahają się od 1089 mm (Istebna-wieś) do 1302 mm (Kubalonka). W latach suchych
roczne sumy opadów kształtują się na poziomie od 778 mm (Istebna-wieś) do 968 mm (Stecówka), natomiast w latach wilgotnych wartości te wynoszą od 1401 mm (Istebna-wieś) do 1628
mm (Kubalonka).
W przebiegu rocznym najniższe sumy opadów notuje się w marcu (Istebna-Młoda Góra, Istebnawieś i Istebna-Zaolzie) lub październiku (Kubalonka i Stecówka), zaś najwyższe w czerwcu (wszystkie posterunki poza Młodą Górą, gdzie maksimum przypada na lipiec).
4.7 Zanieczyszczenie powietrza.
Aktualny stan jakości powietrza (tło) określany jest jako stężenie uśrednione dla roku dla tych substancji, dla
których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031) wyznaczone są dopuszczalne poziomy stężeń w powietrzu.
Według informacji WIOŚ Katowice Delegatura w Bielsku-Białej (pismo nr MB-0740/3/23/10/TM z 04.02.2010
r.) średnioroczne stężenia za rok 2008 niżej podanych zanieczyszczeń powietrza, na podstawie pomiarów wykonanych w punkcie monitoringowym zlokalizowanym na terenie Istebnej, należącym do WIOŚ Katowice Delegatura w Bielsku-Białej wynosiły:

Tab. nr 1. Dopuszczalne poziomy substancji i ich tło.
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Dopuszczalny
Nazwa substancji

Okres uśredniania

poziom

Tło substancji

(numer CAS ) a)

wyników pomiarów

substancji w powietrzu

(µg/m³)

Lp.

(µg/m³)

1

2

Dwutlenek azotu
(10102-44-0)

Dwutlenek siarki
(7446-09-5)

1 godzina

200

c)

rok kalendarzowy

40

1 godzina

350 c)

-

24 godziny

125

-

rok kalendarzowy

20 e)

-

rok kalendarzowy

40c)

7,6

c)

c)

12,9

Objaśnienia:
a) oznaczenie numeryczne substancji zgodnie z Chemical Abstracts Service Registry Number,
c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin,
Dla pozostałych substancji, dla których aktualnie brak jest średniorocznych stężeń zanieczyszczeń wynikających z pomiarów, tło ustala się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.
Obecnie na terenie miejscowości Istebna obecnie nie ma punktów monitoringowych, należących do WIOŚ Katowice. Według danych dotyczących stanu jakości powietrza w województwie śląskim w 2013 roku w strefie
śląskiej, w powiecie cieszyńskim nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń takich
jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów i benzen. W punktach monitoringowych zlokalizowanych w Cieszynie na ul. Mickiewicza, w Ustroniu na ul. Sanatoryjnej, a także według danych dla Cieszyna, Ustronia, Chybia i Dębowca uzyskanych na podstawie modelowania średnie stężenia zanieczyszczeń przedstawiały się następująco:
- PM10 – od 36,2 – 46,3 µg/m³,
- PM2,5 – od 27,9 – 36,1 µg/m³,
- SO2 – od 9-13 µg/m³,
- NO2 – od 15-20 µg/m³,
- Pb – 0,03 µg/m³,
- benzen – 3 µg/m³,
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Na podstawie analizy przytoczonych danych można przypuszczać, że na terenie gminy Istebna dopuszczalne
wartości stężeń zanieczyszczeń takich jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów i benzen również nie zostały przekroczone.
Na wysokie poziomy stężeń pyłu zawieszonego w 2013 roku w strefie cieszyńskiej niewątpliwie miały wpływ
warunki meteorologiczne np. niskie temperatury i bezwietrzne dni, które sprzyjały tworzeniu się smogu.
Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 w okresie zimowym jest emisja z
indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bliskość głównej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne
warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s).
4.8 Hałas.
Wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu dotyczy przede wszystkim rejonów występowania
działalności produkcyjnej i usługowej oraz dróg o dużym nasileniu ruchu.
Hałas przemysłowy na terenie gminy Istebna nie stwarza zbyt dużych problemów i jedynie funkcjonujące tartaki mogą być zagrożeniem w tym zakresie. W rejonie obszarów objętych opracowaniem nie występują
obiekty stanowiące źródła ponadnormatywnego hałasu.
Głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska hałasem na terenie gminy Istebna jest tzw. hałas komunikacyjny. Najbardziej uciążliwe są pojazdy ciężkie, z których 80% emituje hałas o poziomie większym niż 80dB, z
czego 40% o poziomie większym niż 85dB, przy dopuszczalnej wartości np. w otoczeniu budynków mieszkalnych do 50 dB w porze nocnej.
Uciążliwość hałasu komunikacyjnego dla ludności i środowiska jest największa na terenach położonych wzdłuż
drogi Wisła-Istebna.
Źródłem hałasu w rejonie obszaru objętego opracowaniem w trakcie sezonu zimowego są urządzenia wykorzystywane w celu naśnieżania i utrzymania tras narciarskich.
4.9 Wody podziemne.
Obszar gminy Istebna w całości wchodzi w skład karpackiego regionu hydrogeologicznego, podregionu zewnętrzno-karpackiego. Wody podziemne na terenie gminy mają głównie charakter szczelinowy i rzadziej
szczelinowo-porowy. Wody podziemne występują na różnych głębokościach w zależności od warunków geologicznych. Wody podziemne występują na głębokości do 2 m poniżej powierzchni terenu w bezpośrednim sąsiedztwie koryt cieków powierzchniowych. W przedziale 2 - 5 m poniżej powierzchni terenu wody występują w
utworach aluwialnych teras rzecznych i sporadycznie w spłaszczeniach zboczowych. Na obszarach spłaszczeń
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zboczowych wody występują przeważnie na głębokości 5 - 10 m p.p.t. poniżej 10 m wody występują na obszarach spłaszczeń zboczowych oraz na wyniesieniach.
Zasoby wód podziemnych gminy Istebna to głównie wody szczelinowe w utworach fliszowych trzeciorzędu.
Północne obrzeża gminy znajdują się w zasięgu zasilania kredowego, szczelinowo-porowego GZWP nr 348
Warstw Godula (Beskid Śląski). W jego granicach znajduje się cały obszar objęty opracowaniem.
W rejonie obszaru objętego opracowaniem występuje wydzielenie jednolitych części wód podziemnych nr
GW6210144.
Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony,
jako co najmniej „dobry”.

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele
środowiskowe:
-

zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

-

zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

-

zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

-

wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Zgodnie z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 145 z późn.
zm.) badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.
Ustawa Prawo wodne zobowiązuje Państwową Służbę Hydrogeologiczną do wykonywania badań i ocen stanu
wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych.
Badania i klasyfikację wód podziemnych w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego wykonuje
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie przy koordynacji i na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym
wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód
podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.
Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie miejscowości
Istebna jest prowadzony monitoring wód podziemnych w ramach sieci krajowej. Woda badana w punkcie pomiarowym sieci krajowego monitoringu diagnostycznego stanu wód podziemnych w 2012 r. zlokalizowanym

mPlan Biuro Planowania Przestrzennego Piotr Łapeta, 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6.

Str. 17

II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

na terenie miejscowości Istebna została zaliczona do IV klasy jakości. W roku 2013 na terenie gminy Istebna
nie prowadzono monitoringu wód podziemnych.
4.10 Wody powierzchniowe.
Obszar gminy Istebna należy do zlewisk trzech rzek Odry, Wisły i Wagu.
Północną, północno-wschodnią i większą część wschodniej granicy gminy stanowi dział wodny I rzędu między
zlewiskiem Wisły i Odry.
Większość gminy Istebna, w tym także obszary objęte opracowaniem są odwadniane przez rzekę Olzę, która
jest prawobrzeżnym dopływem Odry i przez potok Gliniany wpadający do Olzy. Olza wypływa na północny
wschód od Istebnej i Koniakowa , na południowych stokach Gończorki (Gańczorki), na wysokości ok. 870 m
n.p.m.; w górnym biegu przyjmuje kilka dopływów, z których Rdzawka (Roztoka, Rastoka) z Jasinowym Potokiem, wypływająca spod Przełęczy Koniakowskiej, uważana niekiedy za źródłowy potok Olzy. Od północy
grzbiet Pietraszonka oddziela źródłowe potoki Olzy od górnego biegu Czarnej Wisełki, a od południa ich zlewnie graniczą ze zlewnią Czadeczki, należącą do zlewiska Morza Czarnego. Główny europejski dział wodny oddzielający zlewiska Morza Bałtyckiego i Czarnego przebiega przez góry Sołowy Wierch i Ochodzita oraz przez
grzbiety górskie na których położone są Koniaków i Jaworzynka.
Górny bieg Olzy jest kręty, dolina odznacza się zmienną szerokością, rzeka płynie na zachód wśród lasów i łąk
górskich, zbierając wody licznych strumieni - Połomity Wielkie, Połomity Małe, Olecka, Prądowiec, Dupniański,
Bystrzański (prawobrzeżne) oraz Raztoka, Dachtony, Gliniany i graniczny potok Olecka (lewobrzeżne). Olza
opływa od północy i zachodu wieś Istebną i przełomową doliną przebija się między Młodą Górą a wzgórzami
Jasnowickimi, a za wsią Jasnowice przekracza granicę gminy i kraju.
Powierzchnia zlewni Olzy po wodowskaz w Istebnej wynosi 34,8 km², natomiast po ujście potoku Bystrzańskiego 57,9 km².
Średni roczny przepływ Olzy w profilu Istebna według danych zlokalizowanego tam posterunku obserwacyjnego (lata 1971-1990) wynosi 0,81 m3 x S-1, co daje odpływ jednostkowy 23 dm3 x S-1 x km-2. Na tej podstawie obszar gminy można zaliczyć do potencjalnie zasobnych w wody powierzchniowe. Maksymalne odpływy
miesięczne na Olzie są notowane podczas wiosennych roztopów (kwiecień), natomiast odpływy minimalne pojawiają się jesienią (październik).
Obszar gminy charakteryzuje się dużą ilością naturalnych wycieków wód. Stąd liczne na tym obszarze młaki i
źródła. Średnia gęstość występowania źródeł na terenie gminy wynosi około 5 na 1 km². Źródła te mają jednak małą wydajność, charakteryzują się dużymi wahaniami wydajności, a niektóre z nich okresowo zanikają.
Na terenie gminy istnieje zagrożenie powodziowe we wsiach Istebna - ze strony Olzy i jej dopływów.
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Zgodnie z informacjami RZGW w Gliwicach część obszaru objętego opracowaniem znajdują się w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią przedstawione na:
- „Mapie zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody” określającej obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%)
- „Mapie ryzyka powodziowego – określającej negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych” - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i
wynosi raz na 100 lat (Q1%).
Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej)
planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski
wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami. Plany te powinny
zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym, np. w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, czy w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego.
Dnia 22 lutego 2011 r. Rada Ministrów zatwierdziła, opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej Plan gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451). Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity instrument zarządzania gospodarką wodną na terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia on w myśl art. 114 Prawa wodnego m.in. aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako mechanizm
sprawozdawczy do opracowywania raportów dla Komisji Europejskiej.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających
warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod
uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania
ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele
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uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami
wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne
będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach JCWP PLRW600012114139 Olza Górna od źródeł do
granicy. Jest to silnie zmieniona część wód niezagrożona nieosiągnięciem określonych dla niej celów środowiskowych.
W roku 2012 monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony był zgodnie z „Programem Państwowego
Monitoringu Środowiska Województwa Śląskiego na lata 2010-2012”, zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. w punkcie pomiarowo-kontrolnym o nazwie Olza – most Wisła-Istebna w 2012 r.
odnotowano zły stan JCW oraz umiarkowany potencjał ekologiczny.
4.11 Rośliny i zwierzęta.
Obszar gminy Istebna charakteryzuje bogata rzeźba terenu, w tym liczne jary, wylesione wzgórza, duże połacie leśne i doliny potoków. Wszystko to sprawia, że obszar ten odznacza się wysokim stopniem zróżnicowania
biologicznego.
Opracowanie dotyczy obszaru, który w większości nie odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi, został
już bowiem wcześniej poddany silnej antropopresji i przekształcony pod jej wpływem.
Analizowany teren to powierzchniowo niewielki fragment obszaru, wcześniej zagospodarowanego rolniczo,
gdzie w większości wyjściowym zbiorowiskiem roślinnym była łąka mieczykowa Gladiolo-Agrostietum capillaris,
najbardziej swego czasu rozpowszechnione zbiorowisko łąkowe w Karpatach Zachodnich. Część analizowanego obszaru była zagospodarowana w postaci użytków zielonych, czyli łąk kośnych lub pastwisk, część wykorzystana pod uprawę, reszta leżąc odłogiem została objęta procesami sukcesyjnymi, zmierzającymi w kierunku
odtworzenia roślinności potencjalnej.
Dominującym typem roślinności są łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia. Świadczy o tym udział takich gatunków jak: mietlica pospolita (Agrostis capillaris), jaskier łąkowy (Ranunculus acris), wyka ptasia (Vicia cracca),
brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), chaber ostrołuskowy
(Centaurea oxylepis), grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus), kłosowka wełnista (Holcus lanatus),barszcz
zwyczajny (Heracleum sphondylium), złocień pospolity (Leucanthemum vulgare), krwawnik pospolity (Achillea
millefolium), babka wąskolistna (Plantago lanceolata), konietlica (Trisetum flavescens), przywrotnik pasterski
(Alchemilla pastoralis), firletka postrzępiona (Lychnis flos-cuculi), groszek łąkowy (Lathyrus pratensis). Najczęściej obszary te są położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań.
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Obszar objęty opracowaniem położony na zboczu o charakterze źródliskowym, jest w znacznej części wylesiony. Fragment zalesiony stanowi otoczenie cieku, będącego dopływem Olzy. Obszary położone poza obszarami leśnymi oraz obszary obecnie zainwestowane są pozbawione walorów przyrodniczych.
Fauna omawianych terenów jest zróżnicowana i z racji często bezpośredniego sąsiedztwa siedlisk antropogenicznych silnie zsynantropizowana. Wśród płazów na omawianym obszarze, w miejscach wilgotnych występują: kumak górski (Bombina variegata), salamandra plamista (Salamandra salamandra), traszki - karpacka
(Lissotriton montandoni) i górska (Mesotriton alpestris), gady zaś reprezentuje zaskroniec zwyczajny (Natrix
natrix) i żmija zygzakowata (Vipera berus). Pospolitszymi gatunkami zwierząt bytującymi na obszarze są jeleń
(Cervus elaphus), sarna (Caproelus caproelus), zając (Lepus europaeus), lis (Vulpes vulpes) oraz awifauna
terenów otwartych - świergotek łąkowy (Anthus pratensis), skowronek (Alauda arvensis), trznadel (Emberiza
citrinella), dzwoniec (Carduelis chloris), bocian biały (Ciconia ciconia), oraz ptaki obszarów leśnych jak m. in.
zięba (Fringilla coelebs), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), świstunka górska (Phylloscopus bonelli) i wiele
innych. Wyżej wymienione gatunki zostały stwierdzone na terenie gminy, niektóre z nich zaobserwowano w
trakcie wizji lokalnej, przeprowadzonej w terenie.

4.12 Struktura przyrodnicza obszaru w tym różnorodność biologiczna.
Biorąc pod uwagę silnie zróżnicowaną rzeźbę terenu gminy Istebna, różnorodność biologiczna jest tutaj imponująca jak na obszar o stosunkowo niedużej powierzchni. Występuje tu około 600 gatunków roślin naczyniowych, około 100 gatunków wątrobowców, 217 taksonów mchów i ponad 200 gatunków porostów (Studium
uwarunkowań...). Ponadto stwierdzono tu występowanie około 30 zespołów i kilkudziesięciu zbiorowisk roślinnych. Podobnym bogactwem charakteryzuje się fauna. Jak wynika z publikowanych danych fauna omawianego obszaru to około 40 gatunków ssaków, 80 gatunków ptaków, 5 gatunków gadów oraz 10 gatunków płazów. W całym dorzeczu Olzy zaś stwierdzono występowanie około 10 gatunków ryb.
Elementy struktury przyrodniczej to rozrzucone wśród terenów zainwestowanych:
- agrocenozy,
- lasy i użytki zielone
- doliny cieków.
Tereny zainwestowane charakteryzują się najmniejszą różnorodnością biologiczną, gdyż istnienie i rozwój
większości roślin i zwierząt jest utrudniony przez zabudowę i związane z nią elementy (ogrodzenia, drogi itp).
Wokół nich skupiają się gatunki synantropijne, których obecność uwarunkowana jest działalnością człowieka,
a także gatunki obce rodzimej florze, w tym gatunki inwazyjne, które wykorzystując zaburzenia w równowadze biologicznej siedlisk przekształconych przez człowieka, zasiedlają je, intensywnie się rozprzestrzeniając
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również na siedliska naturalne, gdzie stanowią poważne zagrożenie dla rodzimej flory i fauny. Z użytkami rolnymi związane są zbiorowiska upraw okopowych i zbożowych, głownie z klasy Stellarietea mediae.
Na obszarze objętym opracowaniem nie występują zbiorowiska uznane za cenne przyrodniczo w dyrektywie
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory. Wszystkie stanowią przykłady pospolitych w skali kraju, porzuconych, bądź wciąż intensywnie użytkowanych łąk świeżych o przeciętnie wykształconym bogactwie gatunkowym, bez obecności gatunków prawnie
chronionych.
4.13 Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem.
Gmina Istebna leży w obrębie ważnych korytarzy ekologicznych. Są to:
-

korytarz ekologiczny Górnej Wisły (górna część korytarza Wisła – Morawa), który posiada status korytarza międzynarodowego,

-

korytarz ekologiczny Beskid Śląski – Wyżyna Śląska, o charakterze ponadregionalnym,

Obszar gminy Istebna jest położony w strefie nadgranicznej z Czechami i Słowacją, pomiędzy czterema masywami górskimi, należąc jednak jeszcze do Beskidu Śląskiego. Od wschodu omawiany obszar graniczy z Beskidem Żywieckim, od południa ze słowackimi Kysuckimi Beskidami a od zachodu z Beskidami Morawsko-Śląskimi
położonymi na terenie Czech. Głównymi korytarzami ekologicznymi tego obszaru są:
-

dolina Olzy, której źródła zlokalizowane są pod szczytem Gańczorki.

-

dolina Czadeczki i jej dopływu Krężelki, wypływających spod przełęczy Rupienka.

Na terenie gminy głównymi biocentrami są kompleksy leśne położone:
-

w południowej części gminy, po obu stronach doliny Krężelki, ciągnące się aż po Zwardoń i obrzeża
Beskidu Żywieckiego

-

w zachodniej części, wokół Młodej Góry i Tokarzonki (graniczą one z czeskim rezerwatem „Plenisko”)
oraz Beskidami Morawsko-Śląskimi

-

w północnej części, położone na stokach zachodniej części masywu Baraniej Góry będące peryferyczną częścią lasów Beskidu Śląskiego.

Najbardziej zwarty i najsłabiej rozfragmentowany kompleks leśny zlokalizowany jest pomiędzy Kubalonką a
doliną Olzy, w północnej części gminy.
Analizując położenie obszaru objętego opracowaniem na tle korytarzy ekologicznych wyznaczonych w opracowaniu pt. „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa”, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2007., można stwierdzić, że obszar ten znajduje się w zasięgu:
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-

korytarza ornitologicznego o randze ponadregionalnej (Lasy Beskidu Śląsko-Żywieckiego). W zasięgu
korytarza znajduje się cały obszar objęty opracowaniem,

-

Korytarzy łączących Beskid Żywiecki i Beskid Śląski: korytarza D/BŻ-BŚ – dla dużych drapieżników, w
tym we fragmencie newralgicznym tego korytarza oraz korytarza K/BŻ-BŚ – dla ssaków kopytnych.
W zasięgu tych korytarzy znajduje się część obszaru objętego opracowaniem położona w rejonie Doliny Olzy,

-

obszaru węzłowego Beskid Śląski. W granicach tego obszaru znajduje się północny fragment obszaru
położony w dolinie Olzy.

Obszar objęty opracowaniem jest położony poza wyznaczonym w ww. opracowaniu korytarzem spójności obszarów chronionych.

5. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska.
Gmina Istebna należy do obszarów o stosunkowo dobrze zachowanej naturalnej strukturze przyrodniczej. Najcenniejsze obszary objęto ochroną prawną w formie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Cały obszar
gminy należy do Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i jego otuliny.
Na obszarze gminy zaobserwowano wiele negatywnych skutków dotychczasowego oddziaływania gospodarki,
jak i aktualnych przejawów braku odpowiedzialności za stan funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Generalnie można jednak stwierdzić, że stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, dopuszczenie rozszerzenia
istniejącej zabudowy w stopniu nie zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu zachowanych biocenoz, oraz
rozszerzanie wśród lokalnych społeczności wiedzy w zakresie podstaw edukacji ekologicznej pozwoli na utrzymanie dotychczasowego dobrego stanu środowiska. przyrodniczego.

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku
realizacji dokumentu.
Zmiany wprowadzone do studium na podstawie niniejszej uchwały umożliwią przede wszystkim poszerzenie
istniejących tras narciarskich wraz z możliwością lokalizacji dodatkowych wyciągów narciarskich i zaplecza
usługowego dostosowanego do aktualnych standardów obsługi ruchu turystycznego.
W przypadku braku realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany studium i zgodnego ze studium planu miejscowego obszary objęte opracowaniem będą wykorzystywane w dotychczasowy sposób, z czym nie będą wiązały
się niekorzystne zmiany stanu środowiska.

7. Dotychczasowe zmiany w środowisku.
Zmiany w abiotycznych składnikach środowiska naturalnego w znacznej mierze są skutkiem procesów antropogenicznych. Wylesienie, prowadzenie gospodarki rolnej, wydeptywanie oraz intensywna eksploatacja terenu
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na cele sportowo-rekreacyjne spowodowały zubożenie i przekształcenia w obrębie roślinności potencjalnej.
Zmiany w środowisku przyrodniczym będące wynikiem degradacji antropogenicznej miały największy zasięg w
jego części biotycznej, dotyczą bowiem zmian w szacie roślinnej, pojawienia się gatunków synantropijnych i
wpływu zanieczyszczeń. Na obszarach położonych w sąsiedztwie dróg kołowych o dużym natężeniu ruchu i
terenów zabudowanych powstały bariery na naturalnych trasach rozprzestrzeniania się biocenoz.

8. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji.
Układ warunków topograficznych i siedliskowych oraz sposób użytkowania terenu sprawia, że zmiany w szacie
roślinnej będą prowadziły do dalszego ubożenia składu florystycznego roślinności łąkowej, dominującej na
analizowanym obszarze. Utrzymanie dotychczasowego użytkowania, t.j. wydłużenie zalegania pokrywy śnieżnej, znacząco obniży możliwości regeneracyjne roślinności tego obszaru. Zagrożenie mogłaby tu stanowić
działalność wpływająca na zmianę stosunków wodnych. Główne obciążenie terenu antropopresją ma miejsce
w okresie zimowym, a odciążenie w okresie letnim, stwarza to zatem dogodne warunki do bytowania dla lokalnej fauny.
Wszystkie naruszone ekosystemy posiadają zdolność do regeneracji pod warunkiem zachowania podstawowych cech siedliska. Znaczące zmiany warunków siedliskowych, a szczególnie pełna degradacja siedliska praktycznie uniemożliwiają odtworzenie roślinności potencjalnej. W zależności od stopnia zorganizowania danej
biocenozy czas powrotu do warunków sprzed ingerencji człowieka jest zróżnicowany. Im bardziej złożony
układ przyrodniczy, tym dłużej trwa jego regeneracja.

9. Międzynarodowe i krajowe cele ochrony środowiska.
Podstawowym celem ochrony środowiska i ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz
takich biocenoz, których szczególny charakter wynikający ze ściśle określonych warunków siedliskowych jest
terytorialnie mocno ograniczony. Polska będąc członkiem Wspólnoty Europejskiej ma obowiązek objęcia
ochroną siedlisk, ostoi oraz stanowisk gatunków, których szczególne wymagania co do jakości środowiska
sprawiają, że podlegają one zagrożeniom o różnym stopniu nasilenia oraz ograniczeniu areałów występowania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci utworzono kilka systemów służących ochronie przyrody zarówno w skali
regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. W latach 90. powstały w Polsce dwie duże koncepcje z zakresu
ochrony przyrody: system CORINE biotopes oraz ECONET-PL. Przyjęcie w 1995 r. w Sofii Paneuropejskiej
Strategii Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej stworzyło nowe możliwości działania na tym polu. W UE
powstały dwie ważne dyrektywy tzw. Dyrektywa Ptasia (1979) oraz Dyrektywa Habitatowa (siedliskowa)
(1992), które zapoczątkowały realizację programu NATURA 2000. Jego celem jest utworzenie spójnej, funkcjonalnej sieci terenów chronionych na obszarze Wspólnoty Europejskiej, określanej mianem europejskiej sieci
ekologicznej NATURA 2000.
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W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących
się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 – (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510 wraz ze zmianami z
dnia 9 sierpnia 2012 r. - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1041) uaktualniono listę tzw. siedlisk priorytetowych oraz siedlisk, które powinny podlegać monitoringowi i ochronie z uwagi na ich szczególną wartość przyrodniczą.
W przypadku analizowanego obszaru nie odnotowano obecności żadnego z typów siedlisk określanych jako
przyrodniczo cenne w skali Unii Europejskiej.

10. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi.
Opierając się na zasadach zrównoważonego rozwoju, można stwierdzić, że obszar był dotychczas właściwie
zagospodarowany, zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Znaczne wylesienie jest nieco złagodzone zachowanymi fragmentami roślinności leśnej stanowiącymi ostoje umożliwiające bytowanie cennym i rzadkim
gatunkom roślin i zwierząt. Kompensuje to straty poniesione w części obszaru przystosowanej do użytkowania
sportowo-rekreacyjnego.

11. Wytyczne do projektu zmiany studium związane z ochroną
środowiska.
Poniżej wymieniono najistotniejsze wytyczne do projektu zmiany studium związane z ochroną środowiska,
sformułowane w opracowaniu ekofizjograficznym, wykonanym przed opracowaniem koncepcji zmiany studium.
W zakresie ochrony klimatu akustycznego:
- w przypadku lokalizacji uciążliwych funkcji usługowych zaleca się stosowanie zieleni izolacyjnej i ograniczenie
uciążliwości do zajmowanych terenów.
W zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego:
- należy objąć maksymalnie duży obszar gminy zbiorczym systemem kanalizacyjnym, zapewniającym pełnoprofilowe oczyszczanie ścieków;
- na terenach, na których ze względu na rachunek ekonomiczny kanalizacja nie powstanie, dopuszcza się stosowanie szamb i indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków;
- wody opadowe z nawierzchni terenów komunikacyjnych, zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi lub
zawiesinami, powinny być ujmowane do kanalizacji deszczowej i oczyszczone przed odprowadzeniem ich do
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odbiornika;
- zaleca się retencjonowanie czystych wód opadowych na terenach mieszkaniowych i wykorzystywanie ich do
nawodnień terenów zieleni;
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
- dla nowej zabudowy wskazane jest stosowanie instalacji grzewczych nie powodujących znaczącego zanieczyszczenia środowiska – proponuje się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stosowania kotłowni działających na proekologiczne paliwa (olej, gaz, biomasa) oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i
niskiej emisyjności;
W zakresie ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych:
- należy wprowadzić zakaz stosowania pełnych ogrodzeń (w tym prefabrykatów betonowych) w bezpośrednim
sąsiedztwie lasów i cieków wodnych;
- ustala się obowiązek stosowania przepisów ochronnych ustanowionych na terenach obszaru Natura 2000;
- zaleca się modernizację sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych i poprowadzenie ich jako linii
podziemnej;
- ewentualne nowe tereny inwestycyjne powinny być lokalizowane poza terenami o wysokich walorach przyrodniczych oraz w niezbyt bliskiej odległości terenów mieszkaniowych;
- rozwój zabudowy mieszkaniowej powinien być ograniczony do sąsiedztwa terenów już zainwestowanych
jako uzupełnienie ich struktury przestrzennej i powinien być skorelowany z rozwojem infrastruktury technicznej, w tym głównie sieci kanalizacyjne i wodociągowej.

12. Potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją
ustaleń zmiany studium.
Analizując kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego zawarte w ustaleniach zmiany studium można
rozważać wystąpienie niekorzystnych oddziaływań na środowisko m.in. z tytułu:
-

wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,

-

wytwarzania odpadów,

-

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz zanieczyszczeń gleb,

-

wykorzystywania zasobów środowiska,

-

przekształceń naturalnego ukształtowania terenu,
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-

emitowania hałasu,

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium może wpłynąć, w zróżnicowany sposób, na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat,
zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.
12.1 Zagrożenia dla gleb i powierzchni ziemi.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę ma charakter bezpośredni, stały i długoterminowy. Istotnym zagrożeniem jest przekształcenie powierzchni terenu i zmiana jego funkcji z rolniczej na funkcję związaną z rozwojem zabudowy np. mieszkaniową lub usługową. Po zabudowaniu tych terenów nigdy nie zostaną one przywrócone do użytkowania rolniczego.
Jednym z najistotniejszych zagrożeń dla gleb i powierzchni ziemi są procesy erozyjne na otwartych wylesionych powierzchniach, w tym erozja wodna w obszarach koryt cieków i erozja wietrzna. Zagrożenie erozją
wietrzną gleb obniżające jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest efektem wieloczynnikowej degradacji
powierzchni ziemi: deficytu wód powierzchniowych, zakwaszenia gleb spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza, zabiegów agrotechnicznych, powierzchniowej eksploatacji. Do intensyfikacji procesów erozyjnych
przyczynia się szczególnie rzeźba terenu, duże nachylenia zboczy, warunki klimatyczne a także przekształcenie
powierzchni terenu związane z intensywnym rozwojem zabudowy i dużym rozproszeniem wiejskiej sieci osadniczej.
Zagrożeniem dla gleb i powierzchni ziemi jest nawożenie terenów upraw rolnych nawozami mineralnymi prowadzące do stopniowej degradacji gleby. W wyniku ich stosowania następuje zanikanie humusu w ziemi, bez
możliwości jego odnowienia.
12.2 Zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych.
Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych jest następstwem oddziaływań na środowisko o charakterze pośrednim, stałym i długoterminowym.
Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych jest odprowadzanie do nich niewłaściwie
oczyszczonych ścieków oraz ich zanieczyszczenie w wyniku przedostania się substancji niebezpiecznych do
gruntu lub bezpośrednio do wód w wypadku awarii lub wypadków drogowych. Skutkiem zanieczyszczeń wód
powierzchniowych i podziemnych poprzez nieuporządkowaną gospodarkę ściekową jest powstanie nieodwracalnych zmian we florze i faunie, powstanie skażeń i deficytów wodnych.
Obszar objęty opracowaniem nie posiada jeszcze sieci kanalizacji sanitarnej, ale realizacja sieci jest planowana
w niedalekiej przyszłości.
Poszerzenie terenów osadniczych związane z powstawaniem dodatkowych miejsc wytwarzania ścieków i odpa-

mPlan Biuro Planowania Przestrzennego Piotr Łapeta, 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6.

Str. 27

II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

dów stałych, w rejonach nowych obiektów przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi oraz dla działalności produkcyjnej i gospodarczej może niekorzystnie wpłynąć na stan sanitarny wód powierzchniowych i podziemnych w przypadku niewłaściwie prowadzonej gospodarki ściekowej i odpadami. Zagrożenie może stanowić niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zbiórki odpadów komunalnych.
Zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych mogą stanowić także nawozy wypłukiwane przez wody
opadowe z terenów rolniczych.
12.3 Zagrożenia dla powietrza.
Na terenie Gminy Istebna głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są :
-

niska emisja (emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw takich jak węgiel kamienny, ze znacznym udziałem asortymentów węgla niskiej jakości, m. in. mułów węglowych),

-

komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (lokalny wzrost poziomu zanieczyszczeń na obszarach przylegających do dróg związany z postępującym wzrostem natężenia ruchu tranzytowego i lokalnego w połączeniu z niewystarczającymi parametrami i złym stanem technicznym dróg)

-

emisja transgraniczna (napływ zanieczyszczeń z Trzyńca, Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Przemysłowego). Decydują o tym także uwarunkowania klimatyczne – duży udział wiatrów południowych i
zachodnich.

W terenie objętym opracowaniem głównymi zagrożeniami dla powietrza są spaliny, które powstają w czasie
spalania paliw w źródłach ciepła i pojazdach. Podstawowymi zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku spalania paliw w źródłach ciepła (kotłowniach, piecach itp.) są: dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu i
pyły. Spalanie węgla wiąże się dodatkowo z powstawaniem sadzy i benzo--pirenu. Najmniej zanieczyszczeń
powstaje w wyniku spalania gazu ziemnego, a najwięcej przy spalaniu węgla. Najbardziej dokuczliwa dla
mieszkańców jest tzw. niska emisja z pieców opalanych węglem, która w niekorzystnych warunkach pogodowych może lokalnie powodować powstanie szkodliwych dla zdrowia stężeń zanieczyszczeń.
Drogi o dużym natężeniu ruchu mogą stanowić lokalne źródła zanieczyszczeń powietrza. W obszarach sąsiadujących z drogami wzrastają stężenia zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw samochodowych, w
tym tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, pyłów, dwutlenku siarki oraz
związków ołowiu. Największe stężenia utrzymują się w pobliżu drogi. Oddziaływania te mają charakter stały.
12.4 Zagrożenia dla roślin i zwierząt.
Zagrożenia dla środowiska wynikają głównie z oddziaływania transgranicznych zanieczyszczeń powietrza pochodzących z obszaru Trzyniec-Karwina, oraz tzw. emisji niskiej, której źródłem są piece ogrzewające gospodarstwa i zabudowania mieszkalne. Bezpośrednim zagrożeniem dla każdej biocenozy jest także bezpośrednie
oddziaływanie człowieka (nadmierna eksploatacja siedlisk, pozbawienie gleby jej naturalnej szaty roślinnej,
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bezpośrednie sąsiedztwo dróg jezdnych, naruszanie stosunków wodnych).
Zagrożeniem dla roślinności w rejonie istniejących tras zjazdowych jest dłuższe niż naturalne zaleganie pokrywy śnieżnej. Ma to wpływ na funkcjonowanie pokrywy roślinnej (skrócony okres wegetacyjny, mechaniczne
niszczenie runi pod koniec sezonu narciarskiego, w miejscach przetopów). Ubytek powierzchni terenów biologicznie czynnych oraz obniżenie zdrowotności i żywotności organizmów jest skutkiem oddziaływań na środowisko o charakterze skumulowanym, stałym i długoterminowym.
12.5 Zagrożenia dla krajobrazu.
W chwili obecnej brak jest naturalnych zagrożeń dla krajobrazu. Zagrożenia pojawiają się ze strony człowieka
na skutek nieprzemyślanej i nieracjonalnej działalności gospodarczej.
Do obniżenia walorów krajobrazowych przyczynia się również degradacja poszczególnych komponentów środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zubożenie naturalnej szaty roślinnej.
Antropogeniczne zmiany w krajobrazie mogą doprowadzić do jego zeszpecenia, jednak umiejętne kształtowanie przestrzeni i form architektonicznych połączone z szacunkiem dla istniejącej szaty roślinnej może mieć
skutek pozytywny.
Z punktu widzenia analizowanego obszaru zachowanie i ochrona walorów krajobrazowych jest szczególnie
istotna w przypadku obszaru położonego w rejonie szczytu Złotego Gronia.
12.6 Zagrożenia dla klimatu.
Zagrożenia dla lokalnego klimatu są związane wyłącznie z globalnymi tendencjami zmian klimatycznych. Brak
lokalnych czynników wpływających w sposób negatywnych na klimat.
12.7 Hałas.
Wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu, który jest oddziaływaniem bezpośrednim dotyczy
przede wszystkim rejonów występowania działalności produkcyjnej i usługowej, gdzie mogą powstać hałaśliwe
obiekty oraz dróg o dużym nasileniu ruchu.

13. Ocena zagrożeń dla środowiska, które mogą powstawać
na terenie objętym opracowaniem oraz na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji
ustaleń zmiany studium.
W ustaleniach II zmiany studium wyznaczono następujące obszary:
- U1 - obszary zabudowy usługowej w rejonie Złotego Gronia – obszar ten objął dotychczasowe obszary roz-
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woju usług U poszerzone kosztem obszarów rozwoju sportu i rekreacji zimowej USz, obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or, oraz niewielkich fragmentów terenów leśnych ZL i rolniczych R.
- US1 - obszary sportu i rekreacji całorocznej w rejonie Złotego Gronia – obszar ten objął dotychczasowe obszary rozwoju sportu i rekreacji zimowej USz, poszerzone kosztem terenów rolniczych R, leśnych ZL, niewielkich obszarów zabudowy rozproszonej Or i część terenu parkingu KD-P.
Zmieniono położenie jednego z obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or, zmniejszając nieznacznie jego
dotychczasową powierzchnię. Nieznacznie zmniejszono także obszar parkingu terenowego KD-P.
W obszarach U1 podstawowym kierunkiem rozwoju jest zabudowa usługowa związana ze sportem, rekreacją,
handlem detalicznym, gastronomią, obsługą ruchu turystycznego, budynki zamieszkania zbiorowego związane
z wypoczynkiem, obiekty i urządzenia związane z ratownictwem górskim, parkingi, zlokalizowane w rejonie
dolnych stacji wyciągów.
W obszarach US1 podstawowym kierunkiem rozwoju są obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne wykorzystywane całorocznie, wyciągi i trasy narciarskie wraz z niezbędną infrastrukturą i obsługą techniczną, trasy
służące do całorocznego uprawiania sportu i rekreacji itp.
W obszarach US1 nie dopuszcza się lokalizacji budynków innych niż budynki stanowiące obsługę techniczną
wyciągów narciarskich lub obsługę techniczną innych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
Nie wprowadzano zmian do studium w zakresie obszaru US położonego w dolinie Olzy. Wprowadzono natomiast aktualne dane dotyczące wyznaczonych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
W obrębie obszaru objętego opracowaniem funkcjonują obecnie 3 wyciągi narciarskie ośrodka narciarskiego
Złoty Groń i Chichot. W obszarze tym znajdują się także parkingi oraz obiekty pełniące funkcje gastronomiczne związane z obsługą ruchu turystycznego. W granicach obszaru objętego opracowaniem występuje też
rozproszona zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Zmiany wprowadzone do studium mają przede wszystkim
na celu zwiększenie szerokości tras narciarskich, służącej poprawie standardów, komfortu i bezpieczeństwa
użytkowników tras narciarskich, uporządkowanie i rozbudowę bazy usługowej towarzyszącej wyciągom narciarskim oraz wprowadzenie możliwości całorocznego uprawiania sportów.
13.1 Zanieczyszczenie powietrza.

13.1.1 Parkingi i drogi.
W obszarach objętych zmianą studium nie projektuje się nowych dróg. Zgodnie z ustaleniami zmiany studium
w obszarach tych będą mogły być w razie potrzeb wydzielane nowe drogi dojazdowe i drogi wewnętrzne, a w
terenach zabudowy będą mogły powstawać nowe parkingi, jednak działania te będą miały przede wszystkim
charakter uzupełnienia obecnego zainwestowania tych terenów. Nie przewiduje się więc, aby w wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu pojazdów na istniejących drogach, stanowiących obsługę komunikacyjną obszarów objętych opracowaniem.
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13.1.2 Działalność usługowa.
Działalność usługowa może być związana z powstawaniem różnorodnych zanieczyszczeń i ich emisją do powietrza atmosferycznego.
Obiekty znajdujące się w obszarze objętym opracowaniem w chwili obecnej nie stanowią źródła ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
Działalność usługowa, która może być związana z emisją zanieczyszczeń powietrza może być zlokalizowana
jedynie w obszarach U1. Biorąc pod uwagę fakt, że funkcja tych obszarów niewiele się zmienia w stosunku do
ich obecnego przeznaczenia, można stwierdzić, ze w wyniku realizacji ustaleń zmiany studium stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie pogorszeniu.

13.1.3 Ogrzewanie obiektów.
W obszarze objętym opracowaniem nie występują sieci gazowe. Ewentualna budowa lokalnych kotłowni wiąże
się z powstawaniem zanieczyszczeń. Ich rodzaj zależy od stosowanego paliwa, a ilość od mocy cieplnej. Podstawowymi zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku spalania paliw do celów grzewczych są:
-

dwutlenek siarki,

-

tlenek węgla,

-

dwutlenek azotu

-

pyły.

W ustaleniach studium odnośnie kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej wprowadzono zapisy
mające na celu ograniczenie emisji ze źródeł energetycznych w obszarach objętych opracowaniem. Do zapisów tych należy zalecenie realizacji kotłowni zbiorowych, ułatwiających zastosowanie rozwiązań i technologii
proekologicznych - w miarę możliwości, zwłaszcza na obszarach gęsto zainwestowanych oraz dla zespołów
obiektów pełniących funkcje publiczne. W ustaleniach studium zaleca się też stosowanie ekologicznych źródeł
energii cieplnej (takich jak: gaz przewodowy lub butlowy, olej opałowy, energia elektryczna, biomasa lub alternatywne źródła energii odnawialnej).
Biorąc pod uwagę ww. ustalenia nie przewiduje się istotnego pogorszenia stanu środowiska spowodowanego
źródłami ciepła.

13.1.4 Wnioski.
Realizacja ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium wiąże się z lokalnym zanieczyszczeniem powietrza.
Dotyczy to spalin samochodowych oraz różnorodnych zanieczyszczeń, jakie mogą powstać w wyniku świadczenia usług. W przypadku przestrzegania przepisów odrębnych oraz ww. ustaleń, zmiany te nie spowodują
znaczącego wzrostu stężeń zanieczyszczeń zarówno na obszarze objętym opracowaniem jak i poza nim.

Pogorszenie się standardów powietrza atmosferycznego w wyniku przeznaczenia terenów pod
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nową zabudowę należy określić jako nieznaczne. Nowe przepisy i standardy z zakresu ochrony środowiska, jak też obecnie stosowane rozwiązania techniczne w zakresie systemów energetycznych i
zmniejszająca się energochłonność budynków mają wymierne skutki w zakresie sukcesywnego
ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na jakość powietrza atmosferycznego, wynikającego
z niskiej emisji.
W efekcie można się spodziewać utrzymania sumarycznego zapotrzebowania na energię i związanej z tym emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku równoważenia wzrostu zapotrzebowania
na energię w wyniku zabudowy nowych terenów inwestycyjnych, poprzez termomodernizację istniejącej zabudowy i modernizację istniejących instalacji.

13.2 Wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenie gleby lub
ziemi.
W chwili obecnej obszar objęty opracowaniem nie jest skanalizowany. Docelowo obszary zabudowy objęte
opracowaniem są przewidziane do skanalizowania z odprowadzeniem ścieków do funkcjonującej oczyszczalnia
ścieków w Istebnej Andziołówka-Dzielec, stanowiącej własność gminy Istebna. Ścieki z oczyszczalni są odprowadzane do rzeki Olzy w km 78+690. Maksymalna ilość ścieków oczyszczanych 200 m3/d, ścieki są doprowadzane do oczyszczalni grawitacyjnie.
W ustaleniach studium zawarto następujące zapisy:
-

Przewiduje się utrzymanie istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie gminy
oraz jej dalszą rozbudowę.

-

Należy dążyć do objęcia zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej tych terenów, na których jest to ekonomicznie uzasadnione.

-

Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i budowę nowych oczyszczalni.

-

Odprowadzanie ścieków, może być realizowane do indywidualnych lub grupowych zbiorników bezodpływowych bądź do przydomowych oczyszczalni ścieków do czasu realizacji odpowiedniego systemu
kanalizacji, na warunkach określonych w przepisach szczególnych i odrębnych.

-

Dopuszczenie docelowego indywidualnego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach,
tylko na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną.

-

Odprowadzanie wód opadowych powinno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
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-

Nie dopuszcza się odprowadzania wód opadowych na nawierzchnie utwardzone ciągów komunikacyjnych.

-

Kanalizacja sanitarna i deszczowa musi być prowadzona rozdzielnie.

Ww. ustalenia studium w połączeniu z ustaleniami obowiązującego obecnie planu zapewniają właściwe zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego.
Uszczelnienie powierzchni spowoduje zmniejszenie infiltracji i retencji gruntowej oraz zasilania wód podziemnych w stosunku do stanu obecnego. Obecnie trudno jest jednak określić, jak intensywne będzie docelowe
zagospodarowanie i ile powierzchni zostanie uszczelnione, trudno jest więc prognozować skalę oddziaływań.
Ponadto wprowadzone do projektu zmiany studium zapisy takie jak obowiązek zachowania określonej wielkości powierzchni biologicznie czynnej pozwolą na zachowanie lokalnej retencji oraz ciągłości korytarzy ekologicznych.
Przeznaczenie terenów pod zabudowę usługową i sportowo-rekreacyjną wiąże się z powstawaniem odpadów,
głównie komunalnych, powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Gospodarka odpadami na obszarze objętym opracowaniem będzie prowadzona zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie gminy Istebna.
Zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi nastąpi wzrost ilości odpadów poddawanych
procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Proces ten przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożeń dla środowiska.
Zastosowanie w pierwszej kolejności systemu selektywnej zbiórki odpadów ”u źródła” oraz odzysku, a następnie unieszkodliwianie odpadów, przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia ujemnych skutków wprowadzenia zmiany studium na środowisko.
Biorąc pod uwagę zapisy studium, przy zachowaniu wymagań zawartych w przepisach odrębnych, nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego w wyniku realizacji jego ustaleń.
13.3 Ochrona powierzchni ziemi.
W obszarze objętym opracowaniem występują dwa obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, w tym
tereny osuwisk nieaktywnych i osuwisk okresowo aktywnych. W obszarach zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych w ustaleniach zmiany studium zostały wyznaczone przede wszystkim obszary US1. Poszerzenie obszaru U1 znajduje się również w granicach obszaru zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych, jednak obszar
ten znajduje się na terenie osuwiska nieaktywnego, w rejonie wypłaszczenia terenu.
Zmienia się także usytuowanie jednego z obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or tzn. w jednym miejscu obszar ten zostaje zlikwidowany i przeznaczony pod funkcje usługowe, a wyznaczony zostaje nowy obszar
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w innej lokalizacji z nieco zmniejszoną powierzchnią. Nieznacznie zmniejszono także obszar parkingu terenowego KD-P.
Z uwagi na ww. niekorzystne uwarunkowania geotechniczne do projektu zmiany studium wprowadzono następujące ustalenia:
Dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przy zagospodarowywaniu oznaczonych na rysunku studium obszarów osuwania się mas ziemnych w obszarze nr 1 wymagane jest
uwzględnienie położenia w terenie, na którego fragmentach występują skomplikowane warunki gruntowe - w
rejonie występowania obszarów osuwania się mas ziemnych oznaczonych na rysunku studium, w tym osuwisk
nieaktywnych lub aktywnych, w których występują osady koluwialne, wykazujące predyspozycje do przemieszczeń w przypadku podcięcia stoku lub zmiany jego zawilgocenia. W granicach obszaru nr 1 dopuszcza
się także lokalizację obiektów budowlanych związanych z zabezpieczeniem osuwisk.

13.4 Hałas i wibracje.
Realizacja ustaleń studium może się wiązać z powstaniem nowych źródeł emisji hałasu. Ustawa Prawo
Ochrony Środowiska nakazuje rozróżnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów o różnych dopuszczalnych poziomach hałasu.
W obszarze objętym opracowaniem zgodnie z klasyfikacją przyjętą na podstawie art. 113 i 114 ustawy Prawo
ochrony środowiska w obszarze objętym opracowaniem zapewnienie ochrony przed hałasem może dotyczyć
obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or, obszarów sportu i rekreacji całorocznej US i obszarów sportu i
rekreacji całorocznej w rejonie Złotego Gronia US1.
Potencjalnym źródłem hałasu będą natomiast tereny zabudowy usługowej, z uwagi na większą, aniżeli w przypadku zabudowy mieszkaniowej, potrzebę obsługi komunikacyjnej. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, ze
w tych obszarach oraz w ich sąsiedztwie występuje już istniejąca zabudowa usługowa, a planowana rozbudowa obiektów usługowych w rejonie górnych i dolnych stacji wyciągów nie spowoduje znacznego wzrostu
natężenia ruchu samochodowego w stosunku do stanu obecnego.
Biorąc pod uwagę zakres zmian wprowadzonych do ustaleń studium nie przewiduje się znaczącego oddziaływania drgań akustycznych pochodzących od obiektów na rozpatrywanym obszarze. Projekt studium nie wprowadza zmian, które w sposób znaczący wpłynęłyby na emisję hałasu z tych źródeł.
13.5 Emitowanie pól elektromagnetycznych.
Najpowszechniej występującymi instalacjami będącymi źródłami pól elektromagnetycznych, które mogą mieć
istotny wpływ na środowisko są instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej
oraz stacje radiowe i telewizyjne.
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Ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe regulacje prawne, dotyczące ochrony środowiska
przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 121 tej ustawy ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez:
-

utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej wartości dopuszczalnych lub co najmniej na
tych poziomach;

-

zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do wartości dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane.

Projektant i użytkownik urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne ma obowiązek stosowania technicznych i organizacyjnych środków eliminujących zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, określa dopuszczalne poziomy
pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi. Przez tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową rozumie się
tereny, dla których taką funkcję przewidziano w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
W obszarze objętym opracowaniem nie występują napowietrzne sieci energetyczne wysokiego napięcia. Z
uwagi na słabe nasycenie infrastrukturą obszarów objętych opracowaniem należy przyjąć, że realizacja ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium nie będzie powodem zagrożeń środowiskowych ze strony pól elektromagnetycznych.
13.6 Przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, zmiany w krajobrazie, przekształcenia
środowiska kulturowego i klimatu.
Pierwotny krajobraz omawianego terenu został już przekształcony wskutek działalności związanej z funkcjonowaniem ośrodka narciarskiego.
W związku z realizacją ustaleń zmiany studium nie przewiduje się znaczących zmian w ukształtowaniu terenu.
Dla terenów zabudowy wprowadzono szczegółowe wytyczne w odniesieniu do ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Obszary U1 są obszarami zabudowy stanowiącej podstawową bazę usługową istniejącego ośrodka
narciarskiego. Obszary U1 obejmują wyznaczone w studium obszary U wraz z ich poszerzeniami, z
których największe zostało wykonane kosztem obszaru Or rozwoju zabudowy rozproszonej. Obszary U, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami studium nie miały określonego limitu wysokości
zabudowy. W ustaleniach zmiany studium dla obszarów zabudowy usługowej U1 określono maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 25 m.
Maksymalna wysokość zabudowy w obszarach US1 została określona jako:
- 6 m w odniesieniu do budynków,
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- 20 m w odniesieniu do pozostałych obiektów i urządzeń.
Z punktu widzenia ochrony walorów krajobrazowych najistotniejszy jest sposób zagospodarowania obszarów
położonych na zboczu i szczycie Złotego Gronia. Biorąc pod uwagę ujęte w zmianie studium ogranicze-

nia wysokości budynków i innych dopuszczonych obiektów i urządzeń można stwierdzić, że zabudowa, która będzie powstawać w tym terenie nie będzie stanowić dominanty wysokościowej w stosunku do sąsiedniej, istniejącej zabudowy.
Obszary US1 obejmują przede wszystkim obszary obecnych tras narciarskich wraz z ich projektowanymi poszerzeniami. W terenach tych na podstawie ustaleń zmiany studium będą mogły być lokalizowane wyłącznie budynki stanowiące obsługę techniczną wyciągów narciarskich lub obsługę
techniczną innych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Biorąc pod uwagę ustaloną w
studium wysokość tych obiektów nie większą niż 6 m i niską intensywność zabudowy nie powstanie tutaj zabudowa, która w jakikolwiek sposób mogłaby stanowić dysharmonię w krajobrazie. Do
ustaleń zmiany studium wprowadzono ponadto zakaz lokalizacji ogrodzeń.
Wszystkie wyznaczone w zmianie studium tereny zabudowy sąsiadują z wyznaczonymi w studium i
w obowiązujących planach terenami zabudowy istniejącej i projektowanej. Z uwagi na położenie
wyznaczonych obszarów zabudowy i powiązanie funkcjonalne projektowanych terenów zabudowy
z terenami istniejącego osadnictwa, zabudowa w tych obszarach nie będzie stanowiła zauważalnego i dysharmonizującego elementu w krajobrazie.
Dla obszarów U1 wprowadzono również zakaz grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami pełnymi, ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz z odpadów metalowych i
blach od strony dróg publicznych. Ustalenie to będzie służyło zarówno kształtowaniu ładu przestrzennego, jak i zachowaniu drożności korytarzy ekologicznych.
Biorąc pod uwagę zapisy zmiany studium oraz po przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu na
analizowanym terenie można wnioskować o braku negatywnego oddziaływania na ten element
środowiska przyrodniczego.
Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie wpłynie negatywnie na wartość krajobrazową omawianego terenu z uwagi na wprowadzone do ustaleń zmiany studium wytyczne w odniesieniu do
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Ustalenia
zmiany studium nie będą miały także istotnego wpływu na klimat i środowisko kulturowe, w tym
zabytki.
13.7 Ocena potencjalnych skutków transgranicznych.
Realizacja ustaleń zmiany studium nie jest związana ze znaczącymi skutkami transgranicznymi. Nie przewiduje
się powstania w tym obszarze źródeł zanieczyszczeń, mogących powodować negatywne oddziaływanie na środowisko poza granicami kraju.
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14. Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.
Obszar objęty opracowaniem jest położony poza granicą specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
„Beskid Śląski” PLH 240005. Od obszaru tego obszar objęty opracowaniem jest oddzielony rzeką Olzą i
drogą.
Przedmiotem ochrony w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 „Beskid Śląski” PLH 240005 są
siedliska takie jak:
3220 - pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
6210 - murawy kserotermiczne
6230 - górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)
6430 - ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
6510 - niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
6520 - górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
8220 - ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
8310 - jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
9110 - kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 - żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9170 - grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9180 - jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
91D0 - bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugoSphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum ibrzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
9410 - górskie bory świerkowe (Piceion abietis część – zbiorowiska górskie)
Ww. siedliska, które są przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 nie zostały zidentyfikowane w rejonie obszaru objętego opracowaniem.
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W obszarze Natura 2000 największe nagromadzenie siedlisk i gatunków znajduje się w masywie Baraniej
Góry. Znajdują się tu (i tylko w tym rejonie) zarówno populacje chronionych gatunków roślin, jak i szereg siedlisk przyrodniczych. Spośród nich, takie siedliska jak: bory bagienne, jaworzyny, bory świerkowe, roślinność
naskalna, ziołorośla, młaki, mają tu najistotniejsze miejsca występowania w Beskidzie Śląskim. Znajdują się tu
także mateczniki dużych drapieżników, a spośród pozostałych gatunków stwierdzono tu zarówno biegacza, jak
i nietoperze.
Spośród pozostałych fragmentów obszaru wyróżniają się pasma Czantorii i Skrzycznego, wprawdzie oba poddane silnej presji ludzkiej, ale zachowujące jeszcze wysoki walor przyrodniczy.
Główne problemy ochrony leśnych siedlisk przyrodniczych to:
• Gradacje kornika, i inne klęski żywiołowe (np. wiatrołomy).
• Proces wylesiania terenu i fragmentacja kompleksów leśnych.
• Rozproszona zabudowa letniskowa, gęstniejąca sieć dróg.
• Intensywne użytkowanie rekreacyjne – narciarstwo, crossy, itp.
• Inwazja gatunków obcych.
Ochrona siedlisk nieleśnych wymaga:
• Utrzymania tradycyjnego gospodarowania rolniczego w regionie. Łąki i murawy bliźniczkowe oraz kserotermiczne, jako siedliska półnaturalne wymagają przywrócenia tradycyjnego użytkowania kośno-pasterskiego,
zapobiegającemu procesom sukcesji, będącej dla nich głównym zagrożeniem.
• Zabezpieczenia przez mechanicznym niszczeniem siedlisk wymagających ochrony biernej. Należą do nich:
siedliska wilgociolubne - młaki i ziołorośla górskie, oraz jaskinie i liczne wychodnie skalne, na których wykształcają się szczelinowe zbiorowiska paproci (kod siedliska 8220), jak również kamieńce nadrzeczne (wymagające zachowania naturalnego koryta rzeki i jej dynamiki).
Obszar objęty opracowaniem jest oddzielony istniejącą drogą i rzeką Olzą od obrzeży obszaru Natura 2000.
Obecne zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem nie stanowi źródła ww. zagrożeń dla siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony w ramach obszaru Natura
2000. Źródłem zagrożeń nie będą także zmiany wprowadzone do studium, biorąc pod uwagę fakt, że zmiany
te nie wprowadzają całkiem nowych funkcji w stosunku do obowiązujących ustaleń.
Obszar objęty opracowaniem w części znajdującej się najbliżej obszaru Natura 2000 jest już częściowo zabudowany. Zabudowa, która będzie realizowana w tym terenie będzie stanowić uporządkowanie i uzupełnienie
istniejącego układu osadniczego. Największe poszerzenie obszaru usługowego U1 odbywa się kosztem terenów zabudowy Or.
Źródłem zagrożeń dla siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt nie będzie realizacja zabudowy zgodnej ze
zmianą studium w przypadku właściwe prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, co
został przedstawione w rozdziale 13.
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Obszar objęty opracowaniem stanowi element środowiska już wiele lat temu przekształcony przez człowieka,
zatem aktualnie nie stanowi on ani bezpośredniego zagrożenia, ani nie wpływa na naruszenie integralności tej
formy ochrony przyrody. Zagospodarowanie tego obszaru zgodne z ustaleniami studium nie zwiększy w sposób znaczący antropopresji, z jaką dotychczas zmagała się przyroda tego obszaru.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne
oddziaływania na środowisko, które zostały przedstawione w rozdziale 13 i omówione w poszczególnych podrozdziałach niniejszej prognozy można stwierdzić, ze realizacja ustaleń zmiany studium
nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, w związku z czym nie ma potrzeby podejmowania działań kompensujących.
Biorąc pod uwagę zakres zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru objętego opracowaniem, które
nastąpią w wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nie przewiduje się możliwości wystąpienia znaczącego
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000.

Nie przewiduje się także możliwości wystąpienia oddziaływań, które pogorszą stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na gatunki, dla których ochrony
został wyznaczony obszar Natura 2000. Biorąc pod uwagę położenie obszaru objętego opracowaniem nie przewiduje się także pogorszenia integralności obszaru Natura 2000.
Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania skutków ustaleń zmiany studium na cele ochrony
obszarów Natura 2000, dotyczy to zarówno obszaru PLH240005 Beskid Śląski, jak i całości sieci
Natura 2000.

15. Ocena skutków realizacji ustaleń zmiany studium dla istniejących form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych oraz ocena wpływu ustaleń zmiany studium na świat
roślin i zwierząt oraz na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych.
Cały obszar objęty opracowaniem znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego „Beskidu Śląskiego”, która została utworzona w celu zachowania harmonijnego krajobrazu oraz zabezpieczenia
Parku przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Obszar ochrony jakim jest otulina parku krajobrazowego dopuszcza przeprowadzanie różnych inwestycji pod warunkiem wprowadzania ich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz obowiązującym prawem. Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Bielskiego nr 10/98 z dnia 16
czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „ Beskidu Śląskiego” na terenie otuliny Parku obowiązuje stosowanie następujących ogólnych zasad i kierunków działania:
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
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- ochrona środowiska i krajobrazu przed:
- zakłóceniami stosunków wodnych,
- degradacją gleb i szaty roślinnej,
- zanieczyszczeniami powietrza,
- zakłóceniami harmonii w krajobrazie,
- czynna ochrona środowiska poprzez:
- likwidację lub ograniczenie na terenie Parku działalności gospodarczej szkodliwej dla
środowiska,
- prawidłową politykę przestrzenną,
- utrzymanie, odnawianie i wzbogacanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i
kulturowych
- prowadzenie gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej w sposób umożliwiający realizację celów utworzenia Parku, którymi są zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie wartości przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych Beskidu Śląskiego w warunkach racjonalnego gospodarowania,
zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Ustalenia zmiany studium nie są sprzeczne z ww. zasadami, w tym w szczególności nie powodują:
- zakłóceń stosunków wodnych,
- degradacji gleb i szaty roślinnej,
- zanieczyszczeń powietrza,
- zakłóceń harmonii w krajobrazie.
Analizę wpływu ustaleń zmiany studium na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych przeprowadzono z
uwzględnieniem następujących opracowań:
- „Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” 2005, zmodyfikowany w
2011 r.)
- „Korytarzy ekologicznych w województwie śląskim – koncepcji do planu zagospodarowania przestrzennego
województwa . Etap I” Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) 2007 CDPGŚ Katowice).
Analizując położenie obszaru objętego opracowaniem na tle korytarzy ekologicznych wyznaczonych w opracowaniu pt. „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa”, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2007., można stwierdzić, że obszar ten znajduje się w zasięgu:
-

korytarza ornitologicznego o randze ponadregionalnej (Lasy Beskidu Śląsko-Żywieckiego). W zasięgu
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korytarza znajduje się cały obszar objęty opracowaniem,
-

Korytarzy łączących Beskid Żywiecki i Beskid Śląski: korytarza D/BŻ-BŚ – dla dużych drapieżników, w
tym we fragmencie newralgicznym tego korytarza oraz korytarza K/BŻ-BŚ – dla ssaków kopytnych.
W zasięgu tych korytarzy znajduje się część obszaru objętego opracowaniem położona w rejonie Doliny Olzy,

-

obszaru węzłowego Beskid Śląski. W granicach tego obszaru znajduje się północny fragment obszaru
położony w dolinie Olzy.

Obszar objęty opracowaniem jest położony poza wyznaczonym w ww. opracowaniu korytarzem spójności obszarów chronionych.
Korytarz ornitologiczny Lasy Beskidu Śląsko-Żywieckiego obejmuje cały obszar gminy Istebna. Biorąc
pod uwagę wielkość tego obszaru oraz zakres zmian wprowadzonych do ustaleń studium można stwierdzić
jednoznacznie, że realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie
tego korytarza.
Dolina Olzy wraz z przylegającymi terenami pełni funkcję korytarza ekologicznego dla dużych drapieżników
oraz dla ssaków kopytnych. Centralny obszar tego korytarza stanowi teren szczególnego zagrożenia powodzią
wyznaczony dla rzeki Olzy. W ustaleniach zmiany studium nie wprowadzano żadnych zmian w zakresie ustaleń
dla obszaru US znajdującego się w tym rejonie, w obszarze zagrożonym powodzią. Zgodnie z ustaleniami studium, które nie podlegały zmianom w obszarze US na terenach przybrzeżnych rzek i potoków dopuszcza się
wprowadzanie jedynie urządzeń tzw. rekreacji zielonej (bez trwałych obiektów kubaturowych), w tym: boisk,
kąpielisk, plaż naturalnych i urządzonych, tras nartorolkowych, rowerowych, pieszych i konnych, itp. Zagospodarowanie obszaru US nie stwarza żadnych barier dla funkcjonowania ww. korytarzy ekologicznych.
W zagospodarowaniu obszarów położonych w sąsiedztwie cieku zachowane zostały obszary otwarte, zarówno
w celu zapewnienia dostępu do cieku, jak i ochrony funkcjonowania ciągu ekologicznego.
Tereny zabudowy wyznaczone w projekcie zmiany studium nie stwarzają żadnych barier ekologicznych utrudniających lub uniemożliwiających przemieszczenie się gatunków w rejonie sąsiednich terenów leśnych. Realizacja ustaleń zmiany studium nie jest związana z budową nowych dróg, realizacją zabudowy, której usytuowanie spowodowałoby utratę drożności korytarza, czy wylesienie znacznego obszaru lasu, powodującego fragmentację siedlisk.
W ustaleniach zmiany studium obszary U1 położone w rejonie dolnych stacji wyciągów są poszerzone w stosunku do dotychczasowych obszarów usługowych U kosztem obszarów rozwoju sportu i rekreacji zimowej
USz, obszarów rozwoju zabudowy rozproszonej Or, oraz niewielkich fragmentów terenów leśnych ZL. W granicach tych, wyznaczonych w studium, terenów leśnych ZL znajdują się jednak w większości grunty nie stanowiące lasów. Konieczność zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne związane z wyznaczeniem
terenów zabudowy usługowej U1 będzie dotyczyła jedynie niewielkiego fragmentu lasu, położonego w rejonie
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dolnej stacji wyciągu narciarskiego Chichot.
Zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne będzie dotyczyła przede wszystkim terenów leśnych
przeznaczonych pod obszar sportu i rekreacji całorocznej US1. Grunty leśne, które będą przedmiotem zmiany
przeznaczenia są jednak odizolowane od zwartych kompleksów leśnych.
W ustaleniach zmiany studium zachowana została przewaga powierzchniowa obszarów US1, które będą pełniły funkcję terenów otwartych okalających tereny zabudowy, stanowiących zarazem korytarz ekologiczny.
Ustalenia zmiany studium nie będą miały negatywnego wpływu na powiązania obszarów Natura 2000 w obrębie Południowego Korytarza Ekologicznego i Korytarza Karpackiego.
W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na florę i
faunę terenu. Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza najcenniejszymi przyrodniczo terenami gminy
Istebna, obejmuje tereny już przekształcone antropogenicznie.
Wprowadzenie zabudowy na tereny dotychczas niezabudowane ograniczy wielkość powierzchni biologicznie
czynnej na skutek jej zabudowania i utwardzenia.
Projekt zmiany studium zakłada jednak nieznaczny wzrost powierzchni terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w stosunku do obowiązujących ustaleń studium. Obszar w rejonie przeznaczonym pod zainwestowanie charakteryzuje się znacznym stopniem przekształcenia antropogenicznego, stąd też można stwierdzić,
że ustalony w zmianie studium wzrost powierzchni terenów zabudowy nie będzie wywierał negatywnego
wpływu na świat roślin i zwierząt, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, ze na terenach przeznaczonych pod zabudowę nie stwierdzono występowania gatunków chronionych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). Na omawianym terenie nie stwierdzono też występowania terenów stałego przebywania i gniazdowania gatunków
zwierząt objętych ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).
Ustalenia projektu zmiany studium nie spowodują zwiększenia natężenia dotychczasowej eksploatacji terenu
objętego opracowaniem, nie zostaną więc szczególnie naruszone aktualnie istniejące stosunki przyrodnicze.
Projekt zmiany studium zawiera szereg ustaleń w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
uniemożliwiających powstanie zabudowy o odmiennym charakterze od zabudowy terenów sąsiednich. Do zapisów tych należą ustalenia w zakresie przyjętych wskaźników intensywności zabudowy, wielkości powierzchni
terenów biologicznie czynnych i wysokości zabudowy, jak również ustalenia dotyczące zakazu lokalizacji ogrodzeń oraz zakazu grodzenia działek budowlanych ogrodzeniami pełnymi, ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz z odpadów metalowych i blach od strony dróg publicznych w terenach U1.
W związku z powyższymi ustaleniami można stwierdzić, że w wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany studium nie nastąpi obniżenie walorów krajobrazu kulturowego w rejonie obszaru objętego opracowaniem, jak
również nie zostaną naruszone cele ochrony Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
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16. Ocena ustaleń określonych w projekcie zmiany studium,
wynikających z potrzeb ochrony środowiska.
Projekt zmiany studium w wystarczający sposób uwzględnia wymagania, wynikające z potrzeb ochrony środowiska. Ustalenia projektu zmiany studium uwzględniają potrzeby środowiska przyrodniczego, zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju i zapewniają właściwą ochronę środowiska i zdrowia ludzi, nie ograniczając możliwości rozwojowych gminy.

17. Ocena kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego i innych ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium.
17.1 Zgodność ustaleń projektu zmiany studium z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym.
Projekt zmiany studium był sporządzany jednocześnie z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Przed
przystąpieniem do wykonywania projektu zmiany studium zostało wykonane opracowanie ekofizjograficzne, w
którym rozpoznano i scharakteryzowano stan i funkcjonowanie środowiska. Na tej podstawie określono uwarunkowania, które objęły określenie przydatności terenów dla rozwoju poszczególnych funkcji oraz określenie
ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska i wskazanie obszarów, na których ograniczenia te występują. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów jest zgodne pod tym względem z opracowaniem ekofizjograficznym.
W ustaleniach zmiany studium uwzględniono ponadto wszystkie uwarunkowania wynikające z położenia obszaru objętego opracowaniem w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
17.2 Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania a pozostałymi terenami.
Ze względu na fakt, ze projekt zmiany studium został opracowany dla niewielkiego obszaru ocenę proporcji
pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania należy więc przeprowadzić w odniesieniu do całego obszaru gminy.
Obszar objęty opracowaniem pełni już funkcję ośrodka narciarskiego. Funkcje, które są przypisane temu obszarowi stanowią kontynuację planowanej tendencji zagospodarowania obszarów gminy.
Biorąc pod uwagę powierzchnię obszaru objętego opracowaniem, obecny sposób jego użytkowania oraz położenie w stosunku do pozostałych terenów zabudowy w gminie należy stwierdzić, że w wyniku realizacji ustaleń
zmiany studium nie nastąpi zachwianie właściwych proporcji pomiędzy ilością terenów przeznaczonych pod
funkcje użytkowe a ilością terenów otwartych, pełniących funkcje przyrodnicze.
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18. Uwzględnienie wniosków wynikających z dokumentów powiązanych z projektem zmiany studium.
Projekt zmiany studium uwzględnia ustalenia zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, w zakresie wyznaczonych celów i kierunków polityki przestrzennej województwa takich jak:
1. Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa, w tym m.in.
-

wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego,

-

rozwijanie potencjału wewnętrznego obszarów zagrożonych marginalizacją,

2. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych, w tym m.in.:
-

ochrona zasobów środowiska,

-

racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej atrakcyjności dla rozwoju
rekreacji i turystyki,

-

przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa,

-

wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów wiejskich.

Projekt zmiany studium jest spójny z ustaleniami planów miejscowych obowiązujących dla sąsiednich obszarów i programem ochrony środowiska.

19. Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń
zmiany studium.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nad aktualnością studium uwarunkowań i planów miejscowych sprawuje kontrolę Wójt Gminy Istebna. Zobowiązany
jest on do przeprowadzenia analizy aktualności studium uwarunkowań i planów miejscowych co najmniej raz
na każdą kadencję Rady.
Większość ustaleń projektu zmiany studium podlega standardowej kontroli stanu środowiska realizowanej
przez WIOŚ. Na obszarze gminy Istebna szczególnie istotne są ciągła kontrola systemu gospodarki odpadami i
gospodarki ściekowej.
Ponadto należy w sposób ciągły diagnozować zmiany w zakresie zagospodarowania przestrzeni na podstawie
systematycznych inwentaryzacji (zadanie samorządu gminnego).

20. Propozycje szczegółowych rozwiązań zapobiegających,
ograniczających i kompensujących ewentualne negatywne
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oddziaływania na środowisko.
Prace nad prognozą oddziaływania na środowisko były prowadzone równolegle z pracami nad projektem
zmiany studium. Wstępna identyfikacja walorów środowiskowych, rozpoznanie potencjalnych problemów środowiskowych w konfrontacji z założeniami koncepcyjnymi projektu zmiany studium pozwoliły na określenie
ogólnych zaleceń mających na celu zapobieganie i ograniczenie potencjalnych, negatywnych oddziaływań na
środowisko. Zalecenia te zostały uwzględnione już w trakcie prac nad projektem zmiany studium.
W projekcie zmiany studium, który jest przedmiotem niniejszej prognozy uwzględniono większość zgłoszonych
na wcześniejszym etapie postulatów. Wdrożenie tych postulatów nastąpiło w formie bezpośredniej zmiany
funkcji poszczególnych terenów lub poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w tekście zmiany studium,
takich jak np. wprowadzeniu w terenach US1 zakazu lokalizacji budynków innych niż budynki stanowiące obsługę techniczną wyciągów narciarskich lub obsługę techniczną innych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
W fazie realizacji przedsięwzięć, których lokalizacja jest dopuszczona w ustaleniach zmiany studium muszą być
dotrzymane warunki dotyczące właściwej organizacji robót budowlanych i bazy materiałowo- sprzętowej,
sprawności pojazdów i maszyn oraz czasu pracy, związane z wyeliminowaniem ryzyka skażenia wód i gruntów
oraz ograniczeniem emisji hałasu i emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza.
Z charakteru inwestycji, które mogą być realizowane zgodnie z ustaleniami zmiany studium wynika, że spowodują one niewielkie zmiany sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów, z uwagi na fakt prowadzenia
prac w obszarach już zainwestowanych. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych ma stanowić uzupełnienie istniejącej już infrastruktury.
Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie zmiany studium zapisy, przy zachowaniu wymagań zawartych
w przepisach odrębnych, nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń dla środowiska w wyniku realizacji jego ustaleń.

21. Propozycje innych niż w projekcie zmiany studium ustaleń
sprzyjających ochronie środowiska.
W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu rozważane były rozwiązania alternatywne do zawartych w
projekcie zmiany studium. Wszystkie warianty były na bieżąco konsultowane, w ramach współpracy zespołów
autorskich obu opracowań.
Wśród rozwiązań alternatywnych rozważano:
-

wariantowaniu podlegały parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, takie jak wielkość udziału
powierzchni biologicznie czynnych, wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej i wysokość zabudowy. Przyjęte wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu są wynikiem analiz mających na celu wkomponowanie nowych obiektów w
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otoczenie i krajobraz,
-

wariantowaniu podlegała wielkość obszaru usługowego U ,

-

alternatywnym rozwiązaniem może być pozostawienie obszaru w dotychczasowym przeznaczeniu.

Przyjęte w ustaleniach projektu zmiany studium zasady zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem są
optymalne z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych oraz funkcjonalno-przestrzennych, biorąc pod
uwagę zwłaszcza jego położenie i aktualny sposób użytkowania.
Realizacja przedsięwzięć w założonym w ustaleniach zmiany studium wariancie nie spowoduje znacznego
wzrostu oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu obecnego. Nie zachodzi również możliwość oddziaływania transgranicznego.
Projekt zmiany studium jest opracowywany w odpowiedzi na wnioski złożone przez właścicieli poszczególnych
terenów o umożliwienie im wprowadzenia konkretnego rodzaju przeznaczenia terenu. Przedstawianie alternatywnych rozwiązań do proponowanych w projekcie zmiany studium, w przypadku jednoznacznego określenia
w uchwale o przystąpieniu do jego sporządzania granic obszarów objętych opracowaniem, jest znacznie
utrudnione, ponieważ nie ma możliwości wskazywania alternatywnego obszaru dla lokalizacji danej funkcji.
.
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