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RDW

-

Ramowa Dyrektywa Wodna

RLM

-

Równoważna Liczba Mieszkańców

RPO

-

Regionalny Program Operacyjny

RZGW

-

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

SEKAP

-

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej

SIWZ

-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SOO

-

specjalne obszary ochrony siedlisk

SPA 2020

-

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030

OŚiGW

-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIOŚ

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

WODR

-

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WORP

-

wstępna ocena ryzyka powodziowego

WSO

-

Wojewódzki System Odpadowy

WSSE

-

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

WWA

-

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

PDR

-

zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii

ZPK

-

Zespół Parków Krajobrazowych

ZZR

-

zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii

9WWA

-

dziewięć podstawowych aromatycznych węglowodorów wielopierścieniowych

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
9

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU

1.

Wstęp
1.1.

Cel i podstawa opracowania

Podstawą prawną dokumentu jest ustawa Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
po wejściu której nastąpiła zmiana sposobu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona
prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.
Według ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) „[…] w celu realizacji
polityki ochrony środowiska organ wykonawczy sporządza program ochrony środowiska, uwzględniając cele
zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”.
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów
strategicznych i programowych.
Niniejszy „Program…” jest trzecim z kolei dokumentem tego rodzaju i obejmuje zadania, które będą realizowane
w latach 2019-2022 oraz w perspektywie do 2026 roku.
Podstawą formalną opracowania jest umowa między Eko – Team Konsulting z Bielska Białej, a Gminą Istebna
na wykonanie dokumentacji pt.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019-2022
z perspektywą do 2026 roku”.
Zapisy 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 (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081,
z późn. zm.), stanowią, iż „projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa,
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji,
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
[…] wymagają̨ przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. Niemniej po uzgodnieniu
braku potrzeby przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska istnieje możliwość odstąpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny.
W realizacji Programu Ochrony Środowiska istotne jest uspołecznienie całego procesu tworzenia, a następnie jego
realizacji i wdrażania Programu.
W związku z tym w trakcie procedur opracowania „Programu…” Gmina Istebna zapewni możliwość udziału
społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm).
Na etapie zbierania danych i materiałów do opracowania wszystkie wydziały zajmujące się szeroko pojętą ochroną
środowiska oraz inne jednostki zostały poproszone o sprecyzowanie planów i projektów jakie będą realizowane
na terenie gminy do roku 2022 i 2026, co stanowiło formę włączenia w prace nad przygotowaniem niniejszego
dokumentu.
Jednocześnie już na etapie opracowania projektu „Programu…” zostały wyznaczone osoby w Urzędzie Gminy
Istebna do koordynacji i stałej współpracy z Wykonawcą „Programu…”.
Po zaopiniowaniu niniejszego dokumentu przez Zarząd Powiat Cieszyńskiego „Program Ochrony Środowiska
Gminy Istebna na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” zostanie o uchwalony przez Radę Gminy Istebna.
Z wykonania „Programu…” Wójt Gminy Istebna powinien co dwa lata sporządzać raporty i przedstawiać
je Radzie Gminy oraz przekazać do organu wykonawczego Powiatu Cieszyńskiego.
Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz
zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia
wymagań prawa.

1.2.

Metodologia opracowania i zawartość dokumentu

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku” został
opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie czyli stworzenia
warunków do działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
Jednocześnie niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich,
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska we
wrześniu 2015 roku.
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Przytoczone wytyczne wymagają podziału harmonogramów realizacji zadań na zadania własne samorządu
gminnego oraz zadania monitorowane. Zadania monitorowane to zadania realizowane przez jednostki realizujące
zadania środowiskowe na terenie gminy, ale bez jej zaangażowania finansowego.
Etapy opracowania niniejszego dokumentu to:
•

•

Zebranie szczegółowych danych z poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego
w Cieszynie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek realizujących zadania
środowiskowe na terenie gminy w tym między innymi Zarządów Dróg, Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego, Nadleśnictwa Wisła, Wód Polskich, a także większych podmiotów
gospodarczych.
Ocena realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska.

•

Ocena aktualnego stanu wszystkich komponentów środowiskowych na obszarze gminy. Jako punkt
odniesienia dla niniejszego dokumentu przyjęto stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony
środowiska na dzień 31.12.2018 r., a tam, gdzie nie było możliwości uzyskania danych wykorzystano
stan na dzień 31.12.2017 r.

•

Analizy dotychczasowych dokumentów i opracowań planistycznych,

•

Wyznaczenie celów i sformułowanie kierunków działań pozwalających na realizację celów dokumentów
wyższych szczebli. Cele i kierunki działań wyspecyfikowano zgodnie z danymi przekazanymi przez
Urząd Gminy oraz instytucje. Istotą celów jest ich spójność z powiatowym POŚ.

•

Określenie realizacji Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych, a także możliwości ich
finansowania.
• Określenie zasad monitoringu, który pozwoli na badanie postępów w realizacji Programu co 2 lata
w trakcie opracowywania Raportów z realizacji POŚ.
Nawiązując do struktury określonej w „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska” Ministerstwa Środowiska (z dnia 2 września 2015 r.) niniejszy dokument
zawiera takie elementy jak:
•
•
•

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

•
•

Informacje o metodologii opracowania
Informacje o spójności programu z dokumentami wyższego szczebla

•
•

Charakterystykę gminy Istebna
Ocenę stanu środowiska w zakresie:
- Ochrony klimatu i jakości powietrza,
-

Zagrożeń hałasem,
Pól elektromagnetycznych,

-

Gospodarowania wodami,
Gospodarki wodno – ściekowej,

-

Zasobów geologicznych,

-

Gleb,

-

Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów,

•

- Zasobów przyrodniczych w tym leśnych,
- Zagrożeń poważnymi awariami.
Zagadnienia horyzontalne

•
•

Cele programu ochrony środowiska oraz kierunki działań i interwencji proekologicznych
Harmonogram realizacji zadań własnych Gminy Istebna i monitorowanych wraz z ich finansowaniem

• System realizacji programu ochrony środowiska
• Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje:
• ocenę stanu aktualnego,
• efekty realizacji dotychczasowego POŚ,
•

analizę SWOT.
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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Wszystkie obszary interwencji uwzględniają zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich dziedzin)
takie jak adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring.
Podczas tworzenia niniejszego „Programu…” brano pod uwagę założenia, cele, kierunki działań i interwencji
zapisane w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych.
Program ochrony środowiska w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju zaczerpnięte
z dokumentów wyższych szczebli przyjmując analogiczną perspektywę czasową.
W związku z tym w niniejszym dokumencie przyjęto perspektywę czasową realizacji zadań na lata 2019-2022
oraz horyzont długoterminowy do 2026 roku.
Po opracowaniu projektu dokumentacji przeprowadzone zostały konsultacje z Urzędem Gminy w celu
dopracowania ostatecznego kształtu, który został skierowany do opiniowania. Kolejnym etapem jest uchwała
Rady Gminy Istebna przyjmująca „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019-2022
z perspektywą do 2026 roku” do realizacji.
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2. Uwarunkowania
i programowymi

prawne,

spójność

z

dokumentami

strategicznymi

Podstawowymi aktami prawnymi, które miały wpływ na treść „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna
na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku” były następujące ustawy:
•

Ustawa Prawo ochrony środowiska,

•

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

•

Ustawa o ochronie przyrody,

•

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

•
•

Ustawa o lasach,
Ustawa Prawo wodne,

•
•

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze,
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

•

Ustawa o odpadach,

•

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów rozwoju wyznaczonych
w dokumentach programowych i strategicznych opracowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim,
krajowym i UE.
Poniżej przedstawiono powiązanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019-2022 z
perspektywą do 2026 rok” z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego.
Podczas tworzenia „Programu…” brano pod uwagę założenia, cele, kierunki działań i interwencji zapisane
w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych. Program ochrony środowiska w swoich założeniach
uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju. Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju analizowanych
dokumentów prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1. Zestawienie dokumentów strategicznych i przedstawienie spójności z celami zapisanymi w „Programie Ochrony Środowiska dla
Gminy Istebna na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 rok”
Nazwa dokumentu

Kierunki interwencji dokumentu strategicznego wpisujące się
w cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na
lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 rok

Cele wskazane w dokumencie
strategicznym

NADRZĘDNE DOKUMENTY STRATEGICZNE
Cel 7 - Zapewnienie
bezpieczeństwa
energetycznego oraz ochrona
i poprawa stanu środowiska,

Długookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju Polska 2030

Cel 8 - Wzmocnienie
mechanizmów terytorialnego
równoważenia rozwoju dla
rozwijania i pełnego
wykorzystania potencjałów
regionalnych,
Cel 9 - Zwiększenie dostępności
terytorialnej Polski poprzez
utworzenie zrównoważonego,
spójnego i przyjaznego
użytkownikom systemu
transportowego.

7.1: Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne,
7.2: Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,
7.4: Realizacja programu inteligentnych sieci w energetyce,
7.7: Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki,
7.8: Zwiększenie poziomu ochrony środowiska,
8.1: Rewitalizacja obszarów problemowych,
9.1: Sprawna modernizacja, rozbudowa i budowa zintegrowanego
systemu transportowego.

I.1.5: Zapewnienie ładu przestrzennego,
I.3.3: Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela,
Średniookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju 2020

I. Sprawne i efektywne państwo,
II. Konkurencyjna Gospodarka.

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami,
II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej,
II.6.4. Poprawa stanu środowiska,
I.6.5. Adaptacja do zmian klimatu,
II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych,
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1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą
i deficytem wody,

Strategia
Bezpieczeństwo
Energetyczne
i Środowisko

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym
wielofunkcyjna gospodarka leśna,

Cel 1 - Zrównoważone
gospodarowanie zasobami
środowiska,

2.2. Poprawa efektywności energetycznej,
2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich,

Cel 2 - Zapewnienie gospodarce
krajowej bezpiecznego
i konkurencyjnego
zaopatrzenia w energię,

3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa
i gospodarki,
3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich
na cele energetyczne,

Cel 3 - Poprawa stanu środowiska.

3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki,
3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii
energetycznych i środowiskowych,
3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków
do powstawania zielonych miejsc pracy.
Cel - Ograniczenie emisji CO2 do 2020 przy zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa energetycznego,

I - Poprawa efektywności
energetycznej,
Polityka
energetyczna Polski
do 2030 roku

Cel - Ograniczenie emisji SO2, NOx oraz pyłów do poziomów
wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

II - Wzrost bezpieczeństwa dostaw
paliw i energii,

Cel - Ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan
wód powierzchniowych i podziemnych,

III - Rozwój wykorzystania
odnawialnych źródeł energii
w tym biopaliw,

Cel - Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze
wykorzystanie ich w gospodarce,

IV – Ograniczenie odziaływania
energetyki na środowisko.

Cel - Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii
niskoemisyjnych.

DOKUMENTY SEKTOROWE

Krajowy Program
Ochrony Powietrza
do roku 2020
(z perspektywą do
roku 2030)

Aktualizacja
Krajowego
Programu
Oczyszczania
Ścieków
Komunalnych

Krajowy Plan
Gospodarki
Odpadami 2022

Cel 1 - osiągnięcie w możliwie
krótkim czasie poziomów
dopuszczalnych i docelowych
niektórych substancji, określonych
w dyrektywie 2008/50/WE
i 2004/107/WE, oraz utrzymanie
ich na tych obszarach, na których
są dotrzymywane, a w przypadku
pyłu PM2,5 także pułapu stężenia
ekspozycji oraz Krajowego Celu
Redukcji Narażenia,
Cel 2 - osiągnięcie w perspektywie do
roku 2030 stężeń niektórych
substancji w powietrzu na
poziomach wskazanych przez
WHO (Światową Organizację
Zdrowa) oraz nowych wymagań
wynikających z regulacji
prawnych projektowanych
przepisami prawa unijnego.

Celem Programu jest ograniczenie
zrzutów niedostatecznie oczyszczanych
ścieków, a co za tym idzie – ochrona
środowiska wodnego przed ich
niekorzystnymi skutkami

Cel 1 - Zmniejszenie ilości
powstających odpadów,
zwiększanie świadomości
społeczeństwa na temat
należytego gospodarowania
odpadami komunalnymi,
Cel 2 - osiągniecie poziomu
recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia ogólnej masy
odpadów komunalnych w
wysokości 50% do 2025 r.,
Cel 3 - zmniejszenie udziału
zmieszanych odpadów

1.

Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza
poprzez skonsolidowanie działań na szczeblu krajowym oraz
powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza,

2.

Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji
efektywnych działań mających na celu poprawę jakości
powietrza,

3.

Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy
jakości powietrza poprzez zwiększenie świadomości
społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu
z organizacjami społecznymi,

4.

Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających
poprawie jakości powietrza,

5.

Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji
sprzyjających poprawie jakości powietrza,

6.

Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających
poprawie jakości powietrza.

1.

Budowa sieci kanalizacyjnej,

2.

Inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków,

3.

Dostosowanie oczyszczalni do art. 5.2.

1.

Zmniejszenie ilości powstających odpadów;

2.

Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat
właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi,
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji;

3.

Doprowadzenie do funkcjonowania systemów
zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami. W celu obliczenia
poszczególnych wartości procentowych wskazanych poniżej,
należy ująć wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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komunalnych w całym strumieniu
zbieranych odpadów (zwiększenie
udziału odpadów zbieranych
selektywnie).

(również odpady BiR1 pochodzące z gospodarstw
domowych);
4.

Zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych
w całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie
udziału odpadów zbieranych selektywnie);

5.

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie
było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych
w 1995 r.;

6.

Zaprzestanie składowania odpadów ulegających
biodegradacji selektywnie zebranych;

7.

Zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów
komunalnych bez przetworzenia;

8.

Zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania
odpadów komunalnych;

9.

Utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami
komunalnymi;

10. Monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów
komunalnych wysortowywaną ze strumienia zmieszanych
odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania
(frakcja 19 12 12);
11. Zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu
składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i
pochodzących
z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów
o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s.m.
i o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, od 1
stycznia 2016 r.
Kierunek działań 1.1- dostosowanie sektora gospodarki wodnej do
zmian klimatu,

Cel 1. - Zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego i dobrego stanu
środowiska,
Strategiczny Plan
Adaptacji dla
sektorów i obszarów
wrażliwych na
zmiany klimatu do
roku 2020
z perspektywą do
roku 2030 (SPA2020)

Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do
zmian klimatu,

Cel 2. - Skuteczna adaptacja do zmian
klimatu na obszarach wiejskich,

Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej
i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu,

Cel 3. - Rozwój transportu
w warunkach zmian klimatu,
Cel 4. - Zapewnienie zrównoważonego
rozwoju regionalnego i lokalnego
z uwzględnieniem zmian klimatu,
Cel 5. - Stymulowanie innowacji
sprzyjających adaptacji do zmian
klimatu,

Kierunek działań 2.1 - stworzenie lokalnych systemów
monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami,
Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie
działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu,
Kierunek działań 3.2 – zarządzanie szlakami komunikacyjnymi
w warunkach zmian klimatu,
Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk
związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania
ich wpływu,

Cel 6. - Kształtowanie postaw
społecznych sprzyjających
adaptacji do zmian klimatu.

Kierunek działań 6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed
skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

Program Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko
2014-2020

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w
budynkach,

Oś priorytetowa I Zmniejszenie
emisyjności gospodarki

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,

Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi,
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,

Oś priorytetowa VII Poprawa
bezpieczeństwa energetycznego

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,
Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii.

Aktualizacja
Krajowego
Programu
Zwiększania
Lesistości 2014

1

Celem KPZL jest zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości kraju do 30%, a także optymalnego
rozmieszczenia zalesień, ustalenia priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz instrumentów
realizacyjnych.

odpady remontowo budowlane
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DOKUMENTY O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM
Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze gminy związana z
realizacją kierunków działań naprawczych
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska
Utrzymanie wartości natężenia promieniowania
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich poziomach

Strategia Rozwoju
Województwa
Śląskiego "Śląskie
2020+"

System zrównoważonego gospodarowania wodami
powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie
uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu
i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód

Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone
wykorzystanie zasobów środowiska,
Cel operacyjny: C.2. Zintegrowany
rozwój ośrodków różnej rangi,

Racjonale i efektywne gospodarowanie zasobami ze złóż

Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom
ładu przestrzennego i efektywne
wykorzystanie przestrzeni.

Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania
powierzchni ziemi
Racjonalna gospodarka odpadami
Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu
Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych
Minimalizacja skutków awarii dla ludzi i środowiska

Cel 1 Powietrze atmosferyczne,
Cel 2 Zasoby wodne,

1.

Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze
województwa śląskiego związana z realizacją kierunków
działań naprawczych,

2.

Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej
efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami,

3.

System zrównoważonego gospodarowania wodami
powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy
osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód,

4.

Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania
z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie
powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do
ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz
wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi
opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym
przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem
energii,

5.

Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona
krajobrazu,

6.

Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych,

7.

Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi,

8.

Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami
ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społecznoekonomicznymi,

9.

Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego
środowiska,

Cel 3 Gospodarka odpadami,
Cel 4 Ochrona przyrody,
Program Ochrony
Środowiska
Województwa
Śląskiego do roku
2019
z uwzględnieniem
perspektywy do roku
2024

Cel 4 Zasoby surowców naturalnych,
Cel 4 Tereny poprzemysłowe,
Cel 4 Hałas,
Cel 4 Elektromagnetyczne
promieniowanie niejonizujące,
Cel 4 Przeciwdziałanie poważnym
awariom przemysłowym,
Cel 4 Ograniczenie ryzyka
wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych oraz
minimalizacja ich skutków.

10. Utrzymanie wartości natężenia promieniowania
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich
poziomach,
11. Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.
Źródło: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”, Ministerstwa Środowiska,
wrzesień 2015, oraz opracowanie własne na podstawie aktualnych dokumentów wyższych szczebli

Cele i kierunki działań przedstawione w powyższej tabeli zawierają się w celach i kierunkach działań zapisanych
w niniejszym „Programie Ochrony Środowiska Gminy Istebna na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 rok”.
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3. Ogólna charakterystyka gminy
3.1.

Położenie

Gmina Istebna to gmina wiejska położona jest w województwie śląskim, w południowej cześci powiatu
cieszyńskiego, obszar gminy wynosi 84,32 km2.
Gmina Istebna graniczy:
• od południa i zachodu granice gminy stanowi granica państwa z Czechami i Słowacją (dawne potrójne
przejście graniczne Jaworzynka-Hrčava-Černe oraz Jasnowice- Bukovec),
• od północy gmina graniczy z Wisłą należącą do powiatu cieszyńskiego,
• od wschodu z Gminą Milówka i Rajcza należącymi do powiatu żywieckiego.
Gmina Istebna usytuowana jest w otoczeniu szczytów Beskidu Śląskiego nad rzeką Olzą (prawy dopływ Odry).

Rysunek 1 Położenie gminy Istebna na tle województwa śląskiego i powiatu cieszyńskiego
Źródło: www.stat.gov.pl, 2019

Gmina Istebna jest gminą rolniczą, która coraz silniej ukierunkowuje się na rozwój turystyki.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego gmina Istebna należy do strefy rekreacyjnoleśnej, predysponowanej do pełnienia wiodącej funkcji rekreacyjnej z poszanowaniem wymogów ochrony
środowiska i gospodarki leśnej.
Struktura przestrzenna i osiedleńcza gminy charakteryzuje się typowymi zespołami o narysie rzuconym,
przysiółkowym o rozproszonej charakterystyce oraz zespołami skupionymi ulicowymi. Zespoły ulicowe jak
również układy rozproszone znajdują się w każdym z sołectwie.
Gmina Istebna oddalona jest od Cieszyna o 37 km oraz o 48 km od Bielska-Białej. Cieszyn i Bielsko-Biała są
głównymi miastami regionu, będącymi ośrodkami społeczno – gospodarczymi. Odległości od innych ważnych
miast wynoszą: Katowice - 100 km, Kraków - 127 km, Warszawa - 393 km. Gmina posiada dogodne połączenia
komunikacyjne z konurbacją śląską, aglomeracją rybnicką i bielską, Beskidem Żywieckim oraz Czechami
i Słowacją.
Gmina Istebna położona jest na między stokami południowej części Beskidu Śląskiego. Ze względu na
ukształtowanie terenu poszczególne miejscowości charakteryzują się zróżnicowanym położeniem. Sołectwo
Istebna leży na wysokości 590 – 620 m n.p.m. (zbocza Złotego Gronia), Jaworzynka – 650 m n.p.m. (wzdłuż
europejskiego działu wodnego), natomiast Koniaków to najwyżej usytuowana wieś w województwie śląskim ok.
700 – 740 m n.p.m. leżąca u podnóża szczytu Ochodzitej (895 m n.p.m.).
Ze względu na specyfikę ukształtowania terenu największą powierzchnię terenu gminy zajmują lasy –54,5%
powierzchni. W znacznej części to grunty położone wśród stoków górskich okalających „Trójwieś”. Kolejną
pozycją o największym udziale w obszarze gminy są użytki rolne (stanowiące niemal 39,6 % powierzchni).
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
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Pozostała powierzchnia to głównie zabudowania gospodarcze i budynki mieszkalne. Wody na terenie gminy
Istebna stanowią zaledwie ok. 1% całkowitej powierzchni gminy.
Istebna posiada bardzo rozwiniętą sieć drogową, łącznie długość gminnych dróg utwardzonych wynosi
129,239 km (w Istebnej 43,151 km, w Jaworzynce 40,682 km i w Koniakowie 45,406 km). Ponadto na terenie
gminy są dwa odcinki dróg wojewódzkich (łączna długość 18,299 km) oraz trzy odcinki dróg powiatowych
(łącznie 7,257 km).

Rysunek 2 Mapa gminy Istebna
Źródło: http://sip.gison.pl/istebna

Gmina Istebna jest zdominowana przez budownictwo indywidualne. Według danych GUS znajduje się około
3,5 tys. budynków mieszkalnych Obszar ten zamieszkuje około 12 tys. mieszkańców.
Tereny zabudowy techniczno- produkcyjnej na terenie gminy stanowią niewielki odsetek powierzchni. Działają
tu m.in. stacje paliw, tartaki, punkt skupu złomu oraz składy budowlane. Ponadto na terenie gminy działa kilka
zakładów mechaniki samochodowej oraz zakładów blacharsko-lakierniczych. Największa koncentracja obiektów
uciążliwych znajduje się w miejscowości Istebna.
Teren ten ma bogatą historię, posiada ciekawe zabytki kultury (zwłaszcza budownictwa drewnianego) oraz
stanowi doskonałą bazę wypadową do uprawiania różnych sportów – turystyki górskiej, kolarstwa górskiego
i sportów zimowych.
Najważniejszy jest jednak brak uciążliwego przemysłu, który sprawia, że jest to region o możliwości rozwoju
agroturystyki, a także ekologicznego rolnictwa. Wzdłuż rzek i na górskich szczytach regionu panują dobre warunki
do spacerów, joggingu, obserwacji przyrody czy organizacji plenerów artystycznych.2

2

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, 2016
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
18

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU

Analizowany obszar znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i w jego otulinie,
całkowita powierzchnia terenu chronionego liczy 386,20 km2, wraz z otuliną - 609,05 km2. Teren parku
krajobrazowego w granicach gminy liczy 35,5 km2 (9,1 % całkowitej powierzchni parku). Ponadto na terenie
gminy występuje 9 pomników przyrody.
Do głównych atrakcji w okresie zimowym należy 7 ośrodków i stacji narciarskich o łącznej długości tras
wynoszącej ponad 12 km o zróżnicowanym stopniu trudności. Na przełęczy Kubalonka dla uprawiających
narciarstwo
biegowe
utworzony
został
ogólnodostępny
kompleks
tras
biegowych
o łącznej długości 19 km posiadających homologację FIS, zarówno do stylu klasycznego, jak i dowolnego. Przy
gimnazjum w ramach rozbudowy infrastruktury okołoturystycznej wybudowano oświetlone trasy nartorolkowe,
które zimą wykorzystywane są do narciarstwa biegowego.
Gmina posiada 13 znakowanych szlaków turystycznych pieszych i 6 rowerowych (m. in. w ramach
Międzynarodowej Trasy Rowerowej Greenways Kraków –Morawy–Wiedeń) oraz trasy spacerowe:
•
•

Beskidzka Ścieżka Planetarna,
szlak im. Jerzego Kukuczki,

•

Scieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Olza” przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej-Dzielcu,
wiodąca do Prądowca.
Ponadto na terenie gminy są znakowane trasy do Nordic Walkingu:
• Góralska trasa (15,2 km) wiodąca przez obszary gminy Istebna,
• Istebniańska trasa (9,7 km) wiodąca przez centrum.
Spośród atrakcji ważne są liczne punkty widokowe najwyższym z nich jest Ochodzita położona na wysokości 895
m n.p.m. w Koniakowie.
Łączna długość wytyczonych szlaków turystycznych wynosi ponad 120 km. Unikatową w skali kraju atrakcją
turystyczną na terenie „Trójwsi Beskidzkiej” jest Trójstyk łączący Czechy, Polskę oraz Słowację. Gmina Istebna
była inicjatorem Programu Rozwoju Trójstyku, oddolnej inicjatywy lokalnych samorządów skupionych wokół
styku trzech granic, mającego na celu stworzenie nowego produktu turystycznego w postaci szlaku drogowego
przebiegającego przez malownicze zakątki pogranicza trzech krajów: Polski, Słowacji i Czech. Partnerami
w realizowanym projekcie były podmioty krajowe (Powiat Cieszyński oraz Stowarzyszenie Współpracy
i Rozwoju Regionalnego „Olza”) i zagraniczne skupione w czeskim Związku Gmin Jabłonkowskich oraz
słowackim „Kysuckim Trójkącie”. Na stronie internetowej inicjatywy – www.trojstyk.pl – autorzy informują, że
głównym celem jest rozwinięcie i wykorzystanie wyjątkowych walorów dla rozwoju gospodarczego, turystyki,
kultury i współpracy i transgranicznej.
Na terenie gminy znajduje się 6 obiektów umieszczonych na wojewódzkim Szlaku Architektury Drewnianej.
Autentyczną obecność folkloru potwierdza wydanie 24 Certyfikatów Beskidzki Produkt na 5.
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4. Ocena stanu środowiska
4.1.
Ochrona klimatu i jakości powietrza
4.1.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA POD WZGLĘDEM OCHRONY POWIETRZA DLA PRZYWRÓCENIA
RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ ORAZ ZWIĘKSZENIA ATRAKCYJNOŚCI GMINY
Zadania

Podjęte działania

Efekt realizacji

Gmina Istebna w 2016 r. opracowała Plan gospodarki
niskoemisyjnej i Projekt do zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną na paliwa gazowe dla Gminy Istebna.
Opracowanie i realizacja programu
ograniczenia niskiej emisji i
promocja wykorzystania wśród
mieszkańców ekologicznych źródeł
energii

W ramach realizacji PONE w 2017 dofinansowano wymianę 25
kotłów na ekogroszek oraz 5 kotłów na pellet . Źródłem
finansowania był WFOŚiGW Katowice: dotacja 59 832,00zł,
pożyczka 227 831,71 zł, środki inwestorów 120 174,21 zł. W
2018 r. dofinansowano wymianę 38 kotłów na ekogroszek, 11
kotłów na pellet, 2 kotły na gaz oraz 2 pompy ciepła (powietrzna
i gruntowa). Źródłem finansowania był WFOŚiGW Katowice:
dotacja 105 767,11 zł, pożyczka 431 367,11 zł, środki
inwestorów: 278 045,16 zł.
W ostatnich latach nie budowano sieci gazowej, niemniej jednak
prowadzono prace przygotowawcze polegające na Podpisaniu w
czerwca 2017 roku Listu Intencyjnego pomiędzy Polską Spółką
Gazownictwa a Gminą Istebna. W okresie jesiennym 2017
przeprowadzono ankietyzację mieszkańców, kolejnym etapem
była weryfikacja ankiet oraz opracowanie analizy techniczno ekonomicznej przez PSG w zakresie zapotrzebowania i
opłacalności inwestycji.
W sierpniu 2018 roku zatwierdzono koncepcję gazyfikacji
Gminy Istebna oraz umieszczono działanie w planie
inwestycyjnym. W marcu 2019 roku podpisano umowę na
opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 19 marca
2021 tj. 24 miesiące. Zakres dokumentacji obejmować będzie 36
km sieci na terenie Gminy Istebna.

Budowa sieci gazowych

wymiana 63 kotłów na
ekogroszek, 16 kotłów na
pellet, 2 kotły na gaz, 2
pompy ciepła (powietrzna i
gruntowa).

prowadzono prace
przygotowawcze do budowy
sieci gazowej

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie zadanie zrealizowano w latach 2008-2009.
Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej

Termomodernizacja budynku nr 751 w Istebnej - zadanie
zrealizowano w latach 2008-2009.
Termomodernizacja budynku SP 2 Jaworzynka Zapasieki zadanie zrealizowano w 2010 roku.

4 obiekty poddane
termomodernizacji

Termomodernizacja budynku SP 2 Koniaków Rastoka - zadanie
zrealizowano w 2010 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna

4.1.2. Opis stanu obecnego
4.1.2.1. Klimat w rejonie gminy Istebna
Obszar gminy Istebna w całości należy do karpackiej dzielnicy klimatycznej. Również późniejszy podział Polski
na regiony klimatyczne sytuuje ten teren w karpackim regionie klimatycznym.
Gmina charakteryzuje się znacznymi różnicami wysokości nad poziomem morza, a 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 cały obszar gminy oraz dostępne dane można dokonać następującej charakterystyki
klimatycznej gminy:
•

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 mb,
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.
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 rosną i wynoszą od 1401 mm (Istebna-wieś) do 1628 mm
(Kubalonka).
W przebiegu rocznym najniższe sumy opadów notuje się w marcu (Istebna-Młoda Góra, Istebna-wieś i IstebnaZaolzie) lub październiku (Kubalonka i Stecówka), zaś najwyższe w czerwcu (wszystkie posterunki poza Młodą
Górą, gdzie maksimum przypada na lipiec).
Stosunek maksymalnych do minimalnych sum rocznych waha się od 1,59 (Istebna-Młoda Góra, Stecówka)
poprzez 1,69 (Kubalonka) do 1,80 (Istebna-wieś i Istebna-Zaolzie).
4.1.2.2. Jakość powietrza na obszarze gminy Istebna
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko oraz kierując się zasadą
praworządności i zasadą interesu publicznego, Sejmik Województwa Śląskiego postanowił wprowadzić
ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Możliwość taką
przewiduje art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799
z późn. zm.).
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:
•

utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach;
• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane;
• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Na stan powietrza w gminie Istebna mają wpływ następujące czynniki:
• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja,
• emisja ze środków transportu i komunikacji (emisja liniowa),
• emisja niezorganizowana.
Coroczne oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego wykonywane przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują na bardzo zły stan jakości powietrza w rejonie zarówno gminy
Istebna jak i całego województwa śląskiego, ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10,
pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.
Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej
uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył PM10 i PM2,5..
Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzo(a)piren, uznawany za jedną z bardziej znaczących substancji
kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się
frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja jest
szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki są już zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane
w naturalnym procesie filtracji oddechowej.
Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą
dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.
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O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w znacznym
stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie
efektem przemieszczania, transformacji i usuwania ich z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od
pory roku. I tak:
• sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niską
emisję,
•

sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne
powstałe w reakcjach fotochemicznych.
Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane z lat 2016, 2017, 2018 pochodzące
z opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt.: „Ocena jakości powietrza
w województwie śląskim w roku 2016” oraz w roku 2017 i 2018.
Ocena przeprowadzona jest w pięciu wyodrębnionych strefach na terenie województwa śląskiego:
•
•

strefa śląska (gmina Istebna),
aglomeracja górnośląska,

•
•
•

aglomeracja rybnicko-jastrzębska,
miasto Bielsko-Biała,
miasto Częstochowa.

Rysunek 3 Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie śląskim, wykorzystanych w ocenie za 2018 rok
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza na terenie województwa śląskiego za 2018 rok, WIOŚ w Katowicach
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Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowiły:
•
•

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,
poziom docelowy,

• poziom celu długoterminowego,
określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).
Ocenę przeprowadzono z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych:
• ze względu na ochronę zdrowia ludzi – dla wszystkich stref,
• ze względu na ochronę roślin – dla strefy śląskiej.
Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO₂, dwutlenek siarki SO₂, benzen C₆H₆, ołów
Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył PM2,5, ozon O₃, tlenek węgla CO.
W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO₂, tlenki azotu NO, ozon O₃.
W wyniku oceny każdej strefie przypisano klasę dla każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na ochronę
zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin. Z klasyfikacji pod kątem ochrony roślin wyłączone są strefy:
aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Strefy zaliczono:
•

do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych,
poziomów docelowych,
• do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekroczyły poziomy dopuszczalne,
poziomy docelowe.
Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza zatem, że jakość powietrza na terenie całej strefy nie
spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności pro-wadzenia
intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę
podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu)
i dla określonych zanieczyszczeń – włączając konieczność opracowania programu ochrony powietrza – POP, o ile
program taki nie został opracowany wcześniej dla danego zanieczyszczenia i obszaru.

Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi
Dwutlenek azotu
Ocenę jakości powietrza dla dwutlenku azotu wykonano z uwzględnieniem wyników pomiarów automatycznych
ze stacji zlokalizowanej w Cieszynie ul. Mickiewicza.
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Rysunek 4 Wyniki pomiarów stężenia NO2 na stacji w Cieszynie w latach 2016-2018 (µg/m3)
Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Z badań przeprowadzonych w latach 2016-2018 wynika, że wartość średnio roczna dla dwutlenku azotu wynosiła
14 µg/m³ (poziom dopuszczalny 40 µg/m³). Maksymalne stężenia miesięczne dla dwutlenku azotu odnotowano w

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
23

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU

lutym 2017 r. tj. 28 µg/m³ na stacji w Cieszynie. Strefa śląska w której zlokalizowana jest gmina Istebna otrzymała
klasę A dla dwutlenku azotu.
Dwutlenek siarki
Stężenia dwutlenku siarki wykazują wyraźną zależność z sezonową zmiennością temperatury powietrza – stężenie
dwutlenku siarki często wzrasta w zimnych porach roku.
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Rysunek 5 Wyniki pomiarów stężenia SO2 na stacji w Cieszynie w latach 2016-2018 (µg/m3)
Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Z badań przeprowadzonych w latach 2016-2018 wynika, że wartość średnio roczna dla dwutlenku siarki wynosiła
od 9 µg/m³ w 2018 roku do 16 µg/m³ w 2016 roku (poziom dopuszczalny 20 µg/m³). Maksymalne stężenia
miesięczne dla dwutlenku siarki odnotowano w styczniu 2017 r. tj. 26 µg/m³ na stacji w Cieszynie. Strefa śląska
w której zlokalizowana jest gmina Istebna otrzymała klasę A dla dwutlenku siarki.
Tlenek węgla
Poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla ocenia się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego tj.
stężenie 8-godzinne 10000 µg/m3 – jest to maksymalna średnia 8-godzinna, spośród średnich kroczących,
obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 1-godzinnych w ciągu doby.
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Rysunek 6 Wyniki pomiarów stężenia CO (8 godzinne) na stacji w Cieszynie w latach 2016-2018 (µg/m3)
Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl
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W latach 2016-2018 w rejonie gminy Istebna nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 8godzinnego tlenku węgla. Najwyższe stężenia 8-godzinne rejestrowane przez stację na terenie Cieszyna nie
przekroczyły 34% normy. Analiza zmian stężeń w ostatnim 10-leciu wykazała, że poziomu stężeń tlenku węgla
(CO) nie ulegały zbyt dużym wahaniom i utrzymywały się na niskim poziomie.
Strefa śląska w której zlokalizowana jest gmina Istebna otrzymała klasę A dla tlenku węgla.
Pył PM10
W województwie śląskim prowadzone są pomiary automatyczne pyłu PM10, których wyniki co godzinę
zamieszczane są na stronie internetowej WIOŚ. Taki system pozwala, po zamknięciu doby pomiarowej, na szybkie
informowanie społeczeństwa o osiągniętych stężeniach, ewentualnych przekroczeniach norm i reakcję
w przypadku przekroczenia przez stężenie dobowe wartości poziomu dopuszczalnego, poziomu informowania
(200 µg/m³) bądź poziomu alarmowego (300 µg/m³). W przypadku ich przekroczenia wojewódzki inspektor
ochrony środowiska powiadamia wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego oraz zarząd województwa.
Ocenę jakości powietrza wykonano na podstawie pomiarów automatycznych na stacji w Cieszynie. Klasyfikacja
wyników odnosi się do dwóch wartości kryterialnych: stężeń 24-godzinnych i średniej dla roku.
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Rysunek 7 Wyniki pomiarów stężenia pyłu PM10 na stacji w Cieszynie w latach 2016-2018 (µg/m3)
Źródło: http://powietrze.katowice.wios.gov.pl

Z badań przeprowadzonych na stacji w Cieszynie w latach 2016-2018 wynika, że wartość średnio roczna dla pyłu
PM10 wynosiła od 32 µg/m³ w 2018 roku do 39 µg/m³ w 2016 roku (poziom dopuszczalny 40 µg/m³). Maksymalne
stężenia 24-godzinne dla pyłu PM10 odnotowano w styczniu-lutym 2017 r. tj. 73 µg/m³.
Strefa śląska w której zlokalizowana jest gmina Istebna otrzymała klasę C dla pyłu PM10.
Przekroczenia dopuszczalnej liczby przekroczeń normy średniodobowej (stężenie > 50 µg/m3 częściej niż 35 dni
w roku) zanotowano w 2018 roku w Cieszynie – 61 dni, w 2017 roku – 60 dni, w 2016 roku 41 dni.
Pył PM2,5
Kryteria klasyfikacyjne pyłu PM2.5 dla ochrony zdrowia obejmują poziom dopuszczalny stężeń średnich rocznych
25 µg/m3. Dodatkowo przeprowadzono klasyfikację pod kątem dotrzymania poziomu dopuszczalnego II fazy (20
µg/m3), stosując nazewnictwo klas: A1 oraz C1.
II faza PM2.5 jest uzupełnieniem oceny i poziom ten ma być osiągnięty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (zał. nr 1), do 2020
roku.
W latach 2016-2018 nie badano jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia pyłem PM2,5 na stacji
w Cieszynie. W 2018 roku spośród 10 stanowisk na terenie województwa śląskiego, stężenia średnie roczne były
na 9 stanowiskach wyższe oraz na jednym (Złoty Potok) niższe niż poziom dopuszczalny stężenia
średniorocznego. Przekroczenia powyżej 50% poziomu dopuszczalnego wystąpiło w Godowie. Najniższe stężenia
wy-noszące ok. 80% stężenia dopuszczalnego wystąpiło w Złotym Potoku.
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Strefa śląska w której zlokalizowana jest gmina Istebna otrzymała klasę C dla pyłu PM2,5.
Ołów, Arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren (BaP) – całkowita zawartość w pyle zawieszonym PM10.
Klasyfikację dla wyżej wymienionych substancji wykonano w oparciu o uzyskane stężenia średnie dla roku
odnoszone do poziomu docelowego. W latach 2016-2018 nie badano jakości powietrza pod względem zawartości
ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu na stacji w Cieszynie. Dlatego do analizy wykorzystano wyniki
pomiarów z innych stacji na terenie województwa śląskiego.
Średnie roczne stężenia ołowiu wyniosły od 1% (Godów) do 6% (Tarnowskie Góry) poziomu dopuszczalnego
(0,5 µg/m3). W związku z powyższym wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A.
W porównaniu do 2017 roku stężenia średnie roczne spadły na 6 stanowiskach, najznaczniej o 47% w Godowie,
wzrosły o 5% w Tarnowskich Górach.
Średnie roczne stężenia arsenu wyniosły od 10% (Godów) do 30% (Rybnik) poziomu docelowego (6 ng/m3).
W związku z powyższym wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A.
W porównaniu do 2017 roku stężenia średnie roczne spadły na 5 stanowiskach, najznaczniej o 33% w Pszczynie,
wzrosły o 5% w Bielsku-Białej. Na stanowisku w Tarnowskich Górach stężenie pozostało na takim samym
poziomie, jak w roku 2017.
Średnie roczne stężenia kadmu wyniosły od 2% (Godów) do 27% (Tarnowskie Góry) poziomu docelowego
(5 ng/m3). W związku z powyższym wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A.
W porównaniu do 2017 roku, na wszystkich stanowiskach obniżyły się stężenia średnie roczne, najznaczniej
o 33% w Bielsku-Białej.
Średnie roczne stężenia niklu wyniosły od 3% (Godów i Bielsko-Biała) do 7% (Częstochowa) poziomu
docelowego (20 ng/m3). W związku z powyższym wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A.
W porównaniu do 2017 roku stężenia średnie roczne spadły na 4 stanowiskach, najznaczniej o 46% w BielskuBiałej, wzrosły o 31% w Częstochowie. Na stanowiskach w Godowie i Tarnowskich Górach stężenia pozostały
na takim samym poziomie, jak w roku 2017.
W 2018 roku średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu na 11 stanowiskach przekroczyły wartość docelową 1 ng/m3
i wyniosły w strefie śląskiej od 4 do 9 ng/m3. W związku z powyższym wszystkie strefy zostały zakwalifikowane
do klasy C.
W porównaniu do 2017 roku, na 9 stanowiskach stężenia średnioroczne zmniejszyły się od 18% w Rybniku do
56% w Zawierciu. Wzrost wartości średniorocznej wystąpił o 35% w Godowie. Na stanowisku w Knurowie
stężenie pozostało na takim samym poziomie, jak w roku 2017.
Ozon
Dla ozonu istnieją dwa różne kryteria klasyfikacji strefy pod kątem ochrony roślin: poziom docelowy i poziom
celu długoterminowego. Na stacji tła regionalnego w Złotym Potoku, w strefie śląskiej, przekroczone zostały
poziomy docelowy oraz celu długoterminowego ozonu wyrażone jako AOT40. Wskaźnik ten uśredniony dla
kolejnych 5 lat wyniósł 21 190 (µg/m3)*h, przy poziomie docelowym wynoszącym 18 000 (µg/m3)*h i uśredniony
dla roku wyniósł 22 611 (µg/m3)*h, przy poziomie celu długoterminowego wynoszącym 6000 (µg/m3)*h.
Wskaźnik AOT40 uśredniony dla pięciu lat na obszarze województwa śląskiego był dość zróżnicowany.
W centrum i na północy województwa wartości były najwyższe - powyżej 18 000 (µg/m3)*h. Na zachodzie i
południu wahały się od 15 000 do 18 000 (µg/m3)*h. Przekroczenie poziomu docelowego objęło ok. 40%
powierzchni strefy śląskiej (obszar wschodni i centralny strefy śląskiej),
Ocena według kryteriów odniesionych do ochrony roślin
W latach 2017-2018 na stacji tła regionalnego w Złotym Potoku wg kryterium ochrony roślin średnie stężenia
dwutlenku siarki w 2018 roku oraz w sezonie zimowym od 1 października 2017 roku do 31 marca 2018 roku nie
przekroczyły poziomu dopuszczalnego 20 µg/m3, wynosząc 5 µg/m3 w roku 2018, a w sezonie zimowym 7 µg/m3.
Dla dwóch parametrów roku i pory zimowej została określona klasa A.
W 2018 roku średnie roczne stężenia tlenków azotu na stacji w Złotym Potoku, oceniane wg kryterium ochrony
roślin, wyniosło 11 µg/m3, tj. 35% wartości dopuszczalnej 30 µg/m3. W porównaniu do 2017 roku obniżyło się
o 1 µg/m3 (spadek o 14%). Średnie roczne stężenia tlenku azotu na stanowisku tła regionalnego z 15 µg/m3
w 2010 roku obniżyło się do 11 µg/m3 w 2018 roku.
Dodatkowo na tle wyników tlenków dla Złotego Potoku, stężenia średnie roczne mierzone są na stanowiskach tła
miejskiego w strefie śląskiej w Cieszynie, Wodzisławiu, Żywcu oraz Ustroniu stacji podmiejskiej w strefie
uzdrowiskowej. Wyniki z tych stanowisk nie są wykorzystywane do oceny wg kryterium ochrony roślin.
W Cieszynie i Ustroniu stężenia średnie roczne na stacjach tła miejskiego, nie przekraczają 20 µg/m3, w
Wodzisławiu i Żywcu i są prawie dwukrotnie wyższe niż na stacji tła regionalnego, wynosząc ok. 30 µg/m3.
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Podsumowanie dla oceny według kryteriów odniesionych do ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin
w strefie śląskiej
W roku 2019 dla obszaru województwa śląskiego przeprowadzono roczną ocenę jakości powietrza
atmosferycznego dotyczącą roku 2018. W wyniku oceny strefę śląską:
• pod kątem ochrony roślin – dla ozonu, SO2 i NOx – zaliczono do klasy A. Stwierdzono natomiast
przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 µg/m3×h) wyznaczonej jako poziom celu
długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.
• pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano:
o dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu
– w klasie A,
o dla pyłu PM2,5 – w klasie C,
o dla pyłu PM10 − w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla
24 godzin,
o dla benzo(a)pirenu – w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu docelowego,
o dla ozonu – w klasie A – dla poziomu docelowego.
Należy podkreślić, że stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko
sezonu zimnego (grzewczego).
W przypadku stref, dla których POP zostały określone, a standardy jakości powietrza są nadal przekraczane,
zarząd województwa obowiązany będzie do aktualizacji programu po okresie 3 lat od wejścia w życie uchwały
sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza uwzględniając działania ochronne dla wrażliwych
grup ludności.
4.1.2.3. Emisja z emitorów liniowych
Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacją jest zanieczyszczenie
powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się po drogach, emitują do
atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w wyniku spalania paliwa
napędowego, a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni dróg oraz zużywania się niektórych
elementów pojazdu.
Jest to problem narastający, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Mimo prowadzonej modernizacji układów
komunikacyjnych, wskutek lawinowo narastającej liczby samochodów zwiększa się zatężeniu ruchu pojazdów.
Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwana jest w letnie oraz w słoneczne dni, ponieważ oprócz
toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia, przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia
fotochemicznego.
Przez teren gminy Istebna przebiegają drogi wojewódzkie o łącznej długości 20,94 km:
• nr 941 – Kubalonka - Jaworzynka Krzyżowa ,
• nr 943 – Istebna Jasnowice (Granica Państwa) – Koniaków.
Drogi powiatowe na terenie gminy składają się odcinków o długości 6,057 km, w tym:
• 2643 S droga przez wieś Istebna,
• 2644 S droga przez wieś Jaworzynka.
Sieć dróg gminnych na terenie Istebnej liczy sobie 101 km. W gminie znajduje się także liczna sieć dróg tzw.
zakładowych należących do Lasów Państwowych.
Zarządcami dróg, do właściwości, których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania
i ochrony dróg, są następujące organy:
• dróg wojewódzkich – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
• dróg powiatowych – Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie,
• dróg gminnych – Wójt Gminy Istebna.
Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym, daje możliwość szybkiego i dogodnego komunikowania się,
stanowiąc podstawę do podnoszenia atrakcyjności terenu gminy.
Na drogach krajowych i wojewódzkich regularnie co 5 lat (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza Generalny Pomiar Ruchu (GPR), którego celem jest
zilustrowanie aktualnego poziomu natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach sieci dróg oraz wskazanie
prognozy ruchu w perspektywie kolejnych 5, 10 oraz 15 lat. W roku 2015 na sieciach dróg krajowych oraz
wojewódzkich został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR), który stanowi podstawowe źródło
informacji o ruchu drogowym w Polsce. Podstawę prawną przeprowadzenia pomiaru stanowiło Zarządzenie nr 38
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Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 września 2014 r. Pomiary w rejonie gminy Istebna
przeprowadzono na 4 odcinkach dróg wojewódzkich 8,645 km3.
Tabela 2 Średnio dobowy ruch na drogach wojewódzkich w rejonie gminy Istebna
Droga Wojewódzka

Razem

Motocykle

Osobowe

Lekkie
Ciężarowe

Ciężarowe
bez
Przyczepy

Ciężarowe
z
Przyczepą

Autobusy

Ciągniki
Rolnicze

79

44

70

0

DW 941
Wisła /Kier.
Czarne/-Istebna
/DW 943/

4368

109

3861

205
DW 943

Gr. Państwa RPCzechy /Przejście W
Jasnowicach/Istebna
/Jaworzynka/ /DW
941/

923

28

834

44

6

4

5

2

Istebna
/Jaworzynka/ /DW
941/-Istebna
/Centrum/

1418

40

1213

122

23

10

4

6

Istebna /Centrum/Koniaków

3091

124

2730

127

49

15

37

9

Źródło: Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad

Spośród wszystkich pojazdów poruszających się po drogach na terenie gminy, największy udział mają samochody
osobowe oraz mikrobusy 81%, co świadczy o dominacji transportu prywatnego. Samochody ciężarowe oraz
samochody dostawcze stanowią łącznie ponad 17%. Najmniejszy udział przypadł pojazdom wykorzystywanym
rolniczo oraz autobusom 2%.
Do obliczeń emisji szkodliwych substancji do powietrza wykorzystano dane z tabel powyżej, średnie spalanie
różnego rodzaju paliw przez pojazdy oraz liczbę kilometrów dróg publicznych na terenie gminy Istebna. Ponadto
wykorzystano program licencjonowany OPERAT2000 do wyliczenia substancji emitowanych do powietrza.
Tabela 3 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu w rejonie gminy Istebna w 2015 roku
Nazwa emitora

drogi wojewódzkie

drogi powiatowe

Emisja max.

Emisja

(mg/s)

(Mg/rok)

tlenek węgla

1220,84

38,50

benzen

1,10

34,61

węglowodory alifatyczne

18,65

5,88

węglowodory aromatyczne

55,97

1,77

tlenki azotu

737,71

23,26

pył ogółem

42,48

1,34

dwutlenek siarki

57,75

1,82

tlenek węgla

117,18

3,70

benzen

1,06

0,03

Nazwa zanieczyszczenia

węglowodory alifatyczne

18,04

0,57

węglowodory aromatyczne

5,41

0,17

tlenki azotu

71,36

2,25

pył ogółem

4,13

0,13

3

Aktualnie dostępne są podstawowe wyniki GPR 2015 dla dróg krajowych w postaci opracowania pt. „Synteza wyników GPR 2015”. Pełne
opracowanie pt. „Ruch Drogowy 2015” opisujące szczegółowe wyniki GPR zostanie opublikowane po 30 września 2016 r.
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drogi gminne

dwutlenek siarki

5,57

0,18

tlenek węgla

22,04

0,70

benzen

0,20

0,01

węglowodory alifatyczne

3,39

0,11

węglowodory aromatyczne

1,02

0,03

tlenki azotu

13,42

0,42

pył ogółem

0,78

0,03

dwutlenek siarki

1,05

0,03

Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000

Największą emisją zanieczyszczeń, w tym tlenku węgla charakteryzują się drogi krajowe oraz wojewódzkie
gdyż odnotowuję się największy ruch pojazdów.
1600,00
1400,00

1360,06

1200,00
1000,00
822,50
800,00
600,00
400,00
200,00
2,35

0,00
tlenek węgla

benzen

40,08

62,40

węglowodory
alifatyczne

węglowodory
aromatyczne

tlenki azotu

47,38

64,37

pył ogółem

dwutlenek siarki

Rysunek 8 Emisja liniowa w rejonie gminy Istebna w 2015 r.
Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000

Największa emisja zanieczyszczeń gazów i pyłów do powietrza dotyczy głównie tlenku węgla oraz tlenków azotu.
Nie można pominąć również pozostałych zanieczyszczeń pomimo znacznie mniejszej ilości w Mg/rok, dlatego że
są to substancje rakotwórcze w szczególności benzen.
4.1.2.4. Zaopatrzenie w ciepło gminy Istebna
Na terenie gminy działalność w zakresie centralnego zaopatrzenia w ciepło prowadzi Śląski Zarząd Nieruchomości
w Katowicach. Jednostka organizacyjna województwa śląskiego zarządza budynkami mieszkalnymi na osiedlu
Kubalonka w Istebnej oraz dostarcza ciepło poprzez kotłownię węglową zlokalizowaną w jednym z budynków.
Ponadto na terenie gminy Istebna Śląski Zarząd Nieruchomości posiada ok. 0,15 km sieci ciepłowniczych oraz 2
węzły cieplne.
Ciepło sieciowe wytwarzane w kotłowniach węglowych Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach
w większości dostarczane jest do budynków administrowanych przez ZAPON (44% wszystkich odbiorców)
i budynków własnych (22%).
Pozostali mieszkańcy zaopatrują się w ciepło indywidualnie ze źródeł zlokalizowanych w ogrzewanych
budynkach. Poniżej przedstawiono zużycie ciepła przez poszczególne sektory w 2014 r.
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Rysunek 9 Zużycie ciepła w poszczególnych sektorach w MWh/rok
Źródło: opracowanie własne na podstawie PGN dla Gminy Istebna, 2016

Sektor mieszkalnictwo i przedsiębiorców zużywa najwięcej energii cieplnej w gminie Istebna. System
zaopatrzenia w ciepło na terenie Gminy Istebna oparty jest głównie o spalanie paliw stałych (głównie węgla
kamiennego). Lokalny system ciepłowniczy oparty jest na źródle, w których podstawowym paliwem jest węgiel
kamienny. Ponadto w wielu budynkach w gminie ogrzewanie odbywa się poprzez spalanie paliw stałych, głównie
węgla kamiennego w postaci pierwotnej, w tym również złej jakości, np. miału, flotu, mułów węglowych.
4.1.2.5. Warunki wykorzystanie OZE
W działaniach związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, największego potencjału upatruje się
w odnawialnych źródłach energii, które zastąpić mogą wysokoemisyjne źródła konwencjonalne, działania
termomodernizacyjne obiektów oraz przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej (w szczególności
modernizacji oświetlenia), które sprzyjają obniżeniu zapotrzebowania energetycznego budynków i infrastruktury
technicznej.
Energia wody
Mała energetyka wodna – „MEW” obejmuje pozyskanie energii z cieków wodnych. Podstawowymi parametrami
dla doboru obiektu są spad w [m] i natężenie przepływu w [m3/s]. Rozwój elektrowni wodnych jest ograniczony
warunkami prawnymi, lokalizacyjnymi, wymogami terenowymi i geomorfologicznymi oraz potencjałem
kapitałowym inwestora. Najwięcej funduszy pochłania budowa obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę
(jaz, zapora). Charakterystyczne dla elektrowni wodnych są znikome koszty eksploatacji (wynoszące średnio
około 0,5÷1% łącznych nakładów inwestycyjnych rocznie) oraz wysoka sprawność energetyczna (90÷95%)4 .

4

„Małe elektrownie wodne w gospodarce i środowisku przyrodniczym” (J. Plutecki).
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Rysunek 10 Potencjał teoretyczny energii wodnej na terenie województwa śląskiego
Źródło: Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, 2005

Powyższy rysunek przedstawia potencjał energetyczny pochodzący z energii wody. Potencjał teoretyczny
wskazuje, iż na terenie powiatu cieszyńskiego (gminy Istebna) maksymalna moc jaką można pozyskać
z energetyki wodnej wynosi 532 kW, zaś potencjał techniczny wskazuje, że maksymalna moc wynosi 165 kW.
Obecnie wykorzystywana jest mała elektrownia wodna na rzece Olzie w Cieszynie o mocy 0,56 MW.
Energia słońca
Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie województwa śląskiego znajduje się w przedziale od 996
do 1048 KWh/m2 na rok. Jest to wartość wskazująca maksymalny potencjał produkcji energii w przypadku
bezstratnej konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Na terenie gminy Istebna istnieje wysoki potencjał
energetyczny pochodzący z promieniowania słonecznego. Gęstość promieniowania na terenie gminy wynosi
pomiędzy 1000, a 1025 kWh/m2/rok.
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Rysunek 11 Potencjał wykorzystania energii słonecznej na terenie województwa śląskiego
Źródło: Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, 2005

Powyższe warunki sprawiają, że Gmina dysponuje dobrymi warunkami dla rozwoju energetyki słonecznej.
Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej w powiecie powinno być zatem instalowanie farm
fotowoltaicznych oraz indywidualnych małych instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych
i użyteczności publicznej.
Energia ziemi
Energia geotermalna to energia cieplna wnętrza Ziemi. Jej nośnikami są para wodna, woda wypełniająca pory
i szczeliny w skałach wodonośnych oraz gorące skały. Powyższe nośniki zaliczane są do odnawialnych źródeł
energii. Pomimo faktu, że energia geotermalna występuje w niewyczerpywalnych ilościach, to jednak jej złoża
na kuli ziemskiej są rozmieszczone nierównomierne i znajdują się na różnych głębokościach, co wpływa
na możliwości i ekonomiczną opłacalność ich eksploatacji.
W zależności od głębokości, z której eksploatowana jest energia geotermalna, wyróżnia się:
• geotermię płytką (niskiej entalpii) – wykorzystującą energię cieplną gruntu z głębokości do ok. 100 m za
pomocą pomp ciepła,
•

geotermię głęboką (wysokiej entalpii) - pozyskującą energię cieplną z wnętrza Ziemi,
z głębokości kilku kilometrów.
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Rysunek 12 Mapa rozkładu gęstości ziemskiego strumienia cieplnego na obszarze Polski
Źródło: https://www.mos.gov.pl/ (Szewczyk & Gientka,) (dostęp 10 kwietnia 2019)

Analizując powyższe mapy rozkładu gęstości strumienia cieplnego można stwierdzić, iż budowa instalacji
geotermalnych wysokiej entalpii w gminie Istebna jest nieuzasadniona. Jednakże na terenie całej gminy można
wykorzystać geotermię płytką przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem
przenoszącym ciepło z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii, tj.
gruntu, wody lub powietrza (dolne źródło ciepła) do górnego źródła ciepła w postaci ciepła o wyższej
temperaturze.
Biomasa
Rodzaje biopaliw stałych wykorzystywanych na cele energetyczne w kraju przedstawiają się następująco:
• drewno i odpady drzewne z lasów, sadów, zieleni miejskiej, z przemysłu drzewnego oraz
•
•

opakowania drewniane,
słoma i ziarna ze: zbóż, roślin oleistych, roślin strączkowych oraz siano,

• odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego,
• plony z upraw roślin energetycznych,
• osady ściekowe.
Wartość energetyczną poszczególnych rodzajów biomasy przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 4 Wartość opałowa wybranych rodzajów biomasy w zależności od wilgotności
Rodzaj biomasy

Wilgotność biomasy [%]

Wartość opałowa w stanie
świeżym [MJ·kg-1]

Wartość opałowa w stanie
suchym [MJ·kg-1]

Słoma pszenna

1520

12,9-14,1

17,3

Słoma jęczmienna

1522

12,0-13,9

16,1

Słoma rzepakowa

30-40

10,3-12,5

15

Słoma kukurydziana

45-60

5,3-8,2

16,8

Pył drzewny

3,8-6,4

15,2-19,1

15,2-20,1

Trociny

39,1-47,3

5,3

19,3

Zrębki wierzby

40-55

8,7-11,6

16,5

Pelety

3,6-12

16,5-17,3

17,8-19,6

Brykiety ze słomy

9,7

15,2

17,1

Brykiety drzewne

3,8-14,1

15,2-19,7

16,9-20,4

Źródło: Ignacy Niedziółka, Andrzej Zuchniarz, Katedra Maszynoznawstwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie, Analiza energetyczna
wybranych rodzajów biomasy, Motrol 2006 r.

Spalanie biomasy jest jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystywania zawartej w niej energii,
uważanym często także za sposób najbardziej ekonomiczny. Bardzo duże zróżnicowanie biomasy pod względem
budowy chemicznej i cech fizycznych (wahania i niestabilność wilgotności, ilości popiołu, zawartości części
lotnych) powoduje niejednokrotnie trudności w przebiegu spalania biomasy jak i ograniczeniu emisji składników
będących ubocznymi produktami procesów. Zbytnia wilgotność paliw z biomasy nie tylko zmniejsza ilość
uzyskiwanego ciepła podczas spalania, ale również niekorzystnie wpływa na przebieg całego procesu spalania
(spalanie niecałkowite, zwiększona emisja zanieczyszczeń w spalinach). Przy spalaniu biomasy w tradycyjnych
kotłach c.o. istotne jest zatem zmniejszenie jej wilgotności poniżej 15%. W procesie spalania czystej biomasy
powstają małe ilości popiołu (0,5–12,5%), które nie zawierają szkodliwych substancji i mogą być wykorzystane
jako nawóz mineralny. Większe zawartości popiołu świadczą jednoznacznie o zanieczyszczeniu surowca.
W procesie spalania generuje się aż 90% energii, otrzymywanej na świecie z biomasy, przy czym spalana biomasa
może występować we wszystkich stanach skupienia.
Słoma5 to „dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych”, a także wysuszone rośliny strączkowe, len czy
rzepak. Charakteryzuje się dużą zawartością suchej masy (około 85%). W energetyce zastosowanie znajduje słoma
wszystkich rodzajów zbóż oraz rzepaku i gryki, natomiast szczególnie cenną jest słoma żytnia, pszenna,
rzepakowa i gryczana oraz osadki kukurydzy.
Dla przykładu do obliczeń przyjęto zużycie słomy pochodzącej z upraw zboża oraz rzepaku na terenie gminy
Istebna. W poniższej tabeli przedstawiono powierzchnię poszczególnych upraw.
Tabela 5 Powierzchnia upraw na terenie gminy Istebna
Uprawa

jednostka

Powierzchnia

ogółem

ha

817,43

zboża razem

ha

87,78

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

ha

87,78

ziemniaki

ha

65,94

uprawy przemysłowe

ha

0,75

buraki cukrowe

ha

0,75

rzepak i rzepik razem

ha

38

strączkowe jadalne na ziarno razem

ha

41

warzywa gruntowe

ha

15

Źródło: Bank Danych Lokalnych, 2010

5

źródło: „Mała Encyklopedia Rolnicza”
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Słoma jest wykorzystywana głównie jako pasza lub podściółka w hodowli zwierząt gospodarskich, zaś do celów
energetycznych wykorzystuje się jedynie jej nadwyżki. Wykorzystanie nadwyżek w celach energetycznych
pozwala uniknąć ich spalania na polach, chroniąc tym samym stan środowiska naturalnego. W związku
z powyższym, w obliczeniach projektowych należy uwzględnić ilość słomy koniecznej do produkcji zwierzęcej.
Zapotrzebowanie na słomę jest różne w zależności od gatunku zwierząt. Zapotrzebowanie na słomę dla
poszczególnych gatunków zwierząt hodowanych przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 6 Zapotrzebowanie na słomę dla poszczególnych gatunków zwierząt hodowanych.
Zwierzęta hodowane

Zapotrzebowanie na słomę (kg/szt.)/rok

Bydło

2 555

Trzoda chlewna

730

Drób

1

Źródło: Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych, Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008

Na terenie gminy Istebna pod uprawę zbóż oraz rzepaku i rzepiku wykorzystuje się odpowiednio 88 ha oraz 38
ha. Z upraw tych, uwzględniając zapotrzebowanie poszczególnych hodowlanych gatunków zwierząt na słomę ze
zbóż, na terenie gminy można uzyskać na cele energetyczne 190 384 ton słomy. Wartość opałowa słomy wynosi
15 MJ/kg, zatem potencjał energetyczny słomy pochodzącej z produkcji rolnej wyniesie 2 856 GJ/rok.
Po uzyskaniu słomy z produkcji rolnej należy poddać ją procesowi peletyzacji w celu zwiększenia udziału biomasy
nawet do 30% w ogólnym bilansie paliwa spalanego w kotłach energetycznych oraz do celów transportowych.
Łączna powierzchnia gruntów odłogowych i ugorowych w gminie Istebna wynosi 6,2 ha. W celu zaopatrzenia
gminy w energię, grunty te można wykorzystać do uprawy roślin energetycznych. Podana wartość powierzchni
gruntów jest jedynie teoretyczna. Należy uwzględnić, iż nie wszystkie tereny będą nadawać się
do uprawy roślin – dlatego jako powierzchnię do zagospodarowania w celu uprawy roślin energetycznych przyjęto
wartość 70% tj. 4,3 ha.
Warunki klimatyczne i glebowe Polski umożliwiają wykorzystanie pod uprawy energetyczne następujące rośliny:
• wierzba wiciowa,
• ślazowiec pensylwański,
•
•

słonecznik bulwiasty,
trawy wieloletnie,

• tradycyjne gatunki rolnicze.
W obliczeniach projektowych przeanalizowano możliwość pozyskania energii z uprawy słonecznika bulwiastego
(Helianthus tuberosus), potocznie zwanego topinamburem. Jego uprawa jest najbardziej efektywna na glebach
średnich, przewiewnych, o dużej zasobności w składniki pokarmowe i dostatecznej wilgotności. Rośnie również
dobrze na glebach gliniastych oraz na bardziej suchych i żyznych stanowiskach. Topinambur posiada wiele cech
istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Głównymi cechami jest wysoki potencjał plonowania
oraz niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejną
zaletą topinamburu jest możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych (które po zaschnięciu mogą być
spalane w specjalnych piecach do spalania biomasy lub współspalane z węglem), jak i podziemnych organów
spichrzowych. W polskich warunkach średni plon topinamburu kształtuje się na poziomie 10-16 t s.m. ha, a jego
wartość opałowa wynosi około 15-16 MJ/kg suchej masy.
Szacując przeciętny plon topinamburu na 15 t s.m./ha można stwierdzić, że na terenie gminy Istebna,
wykorzystując 70% dostępnych ugorów, można byłoby wyprodukować 85 ton s.m. topinamburu, tj. 132 GJ energii
rocznie.
Biogaz
Najczęściej stosowanymi substratami do produkcji biogazu rolniczego są nawozy naturalne, wśród których
wymienić należy gnojowicę oraz obornik. Obliczenie możliwego zysku energetycznego z biomasy pochodzącej
z hodowli zwierząt opiera się na wskaźniku wielkości produkcji biogazu oraz wykorzystaniu liczby sztuk dużych
zwierząt. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu na sztuki duże
zwierząt.
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Tabela 7 Wskaźnik wielkości produkcji biogazu w m3/kg s.m.o.
Bydło

Trzoda chlewna

Drób

0,347

0,428

0,524

Źródło: Potencjał energetyczny biogazu – ocena zasobów surowcowych do produkcji biogazu w Polsce, CHEMIK 2013, 67, 5, 446–453

Ze względu na niezbyt wielką liczbę ferm zwierzęcych surowce pochodzenia zwierzęcego uzupełniane
są substratami roślinnymi lub innymi wysokoenergetycznymi rodzajami biomasy. Do dalszych obliczeń przyjęto
wartość opałową (energetyczną) biogazu uzyskanego z odchodów zwierzęcych – 23 MJ/m3.W poniższej tabeli
przedstawiono liczbę zwierząt w gospodarstwach na terenie gminy Istebna.
Tabela 8 Pogłowie zwierząt gospodarskich w gminie Istebna oraz produkcja biogazu
Liczba zwierząt

Biogaz

[szt.]

[m3/rok]

Bydło

225

78

1,796

Owce

809

346

7,964

Kozy

12

5

0,118

Konie

81

28

0,646

Kury

9 047

4 741

109,034

5 198

119,559

Rodzaj zwierząt

SUMA

Produkcja energii [GJ/rok]

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, ARiMR, 2019

Jak ukazuje powyższa tabela najwięcej biogazu i energii elektrycznej można pozyskać wykorzystując odchody
bydła. Łączny potencjał energetyczny nawozów naturalnych wynosi 50 GJ/rok. Biorąc pod uwagę trudności
z zebraniem całości zwierzęcych odchodów przyjęto redukcję zysku energetycznego o 40 %.

4.1.3. Analiza SWOT
Ochrona klimatu i jakości powietrza
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne
brak sieci gazowej i dostępu do gazu ziemnego
nadmierne straty energetyczne związane m.in. z brakiem izolacji
cieplnej budynków
większość budynków jednorodzinnych opalanych węglem
kamiennym

wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
korzystne warunki dla rozwoju i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii

spalanie paliw stałych niskiej jakości

brak dużych emitorów zanieczyszczenia powietrza

niedostatecznie rozwinięta infrastruktura towarzysząca ciągom
komunikacyjnym (np. chodniki, parkingi, trasy rowerowe)
wysoki pobór energii przez system oświetlenia ulicznego
napływ zanieczyszczeń z poza granic gminy

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

integracja z UE i wpływ środków pomocowych

brak środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji

regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do
podniesienia jakości powietrza

niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa

powołanie przez Marszałka Województwa Śląskiego zespołu
ekspertów ds. ograniczenia niskiej emisji w celu wypracowania
założeń do podjęcia uchwały w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych paliw i źródeł ciepła

brak zainteresowania ze strony mieszkańców ekologicznymi
źródłami energii
wzrost liczby pojazdów na drogach publicznych

Źródło: opracowanie własne
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4.1.4 Cele i zadania środowiskowe z zakresu klimatu i jakości powietrza
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, przez utrzymanie poziomów substancji
w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach; zmniejszanie
poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane; zmniejszanie
i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów
długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.
Jakość powietrza w gminie Istebna (jak i w całym województwie śląskim), w dalszym ciągu nie odpowiada
obowiązującym normom. Poziomy dopuszczalne lub docelowe nie zostały osiągnięte dla pyłów PM10 i PM2,5
oraz benzo(a)pirenu. Przekroczenia dotyczą również poziomu celu długoterminowego dla ozonu. Obecnie
prowadzone działania, zarówno w skali kraju oraz w skali województwa i gminy Istebna, mogą w znaczny sposób
wpływać będą na obniżenie niskiej emisji i emisji liniowej (komunikacyjnej).
Ocenę jakości powietrza na terenie gminy Istebna przeanalizowano w oparciu o dane z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz dane ze stacji pomiarowych tj. stacja
w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 18, stacja w Ustroniu. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza gmina Istebna
należy do strefy śląskiej. Strefa śląska otrzymała klasę C dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ozonu oraz
benzo(α)pirenu.
Wpływ na złą jakość powietrza w powiecie niewątpliwie ma kilka czynników, w tym nadmierne straty
energetyczne związane m.in. z brakiem izolacji cieplnej budynków, opalaniem budynków paliwem niskiej jakości.
Znaczną emisją charakteryzuje się również spalanie paliw w pojazdach, co związane jest z ich złym stanem
technicznym, dużą liczbą pojazdów oraz niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą towarzyszącą ciągom
komunikacyjnym.
Analiza SWOT wykazała, iż zagrożeniem dla gminy mogą być niewystarczające środki finansowe na
modernizację i budowę infrastruktury drogowej, jak również brak zainteresowania mieszkańców
i przedsiębiorców działaniami zwiększającymi energooszczędność budynków i wymianę źródeł ciepła na
ekologiczne.
Poprawa jakości powietrza w roku 2022 ma nastąpić poprzez realizację działań naprawczych, zaplanowanych
w ramach Programu ochrony powietrza w odniesieniu do wszystkich źródeł emisji. Efektem realizacji Programu
powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, głównie ze źródeł
powierzchniowych, a także komunikacyjnych i przemysłowych.
W zakresie emisji powierzchniowej, poza działaniami realizowanymi w ramach programów ochrony powietrza,
a także działaniami samorządów lokalnych w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, największe znaczenie może
mieć wprowadzanie norm na małe źródła energii oraz wymuszone przepisami działania na rzecz podniesienia
efektywności energetycznej.
Działaniami, które pozwolą na redukcję emisji szkodliwych substancji, jak również podniesienie komfortu życia
mieszkańców będą termomodernizacje budynków, modernizacja lokalnych i indywidualnych kotłowni, wymiana
instalacji grzewczej oraz wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia (w budynkach i na ulicach). W zakresie
emisji liniowej możliwe jest jej znaczne zredukowanie poprzez podejmowanie działań na rzecz podniesienia
efektywności energetycznej transportu. W związku z nasilającym się ruchem indywidualnym należy rozwijać
transport publiczny, w tym kolejowy.
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zapisano zadania zarówno dotyczące opracowania
i aktualizacji dokumentów planistycznych w dziedzinie energetyki i zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i
paliwa gazowe, realizacji Programu Ochrony Powietrza, poprawy warunków energetycznych w budynkach
użyteczności publicznej i mieszkalnych, a także poprawy jakości dróg w tym efektywności oświetlenia.
Ochrona powietrza powinna zostać ujęta w opracowywanych przez Gminę Istebna dokumentach planistycznych
tj. plany gospodarki niskoemisyjnej, programy ograniczania niskiej emisji, założeń zaopatrzenia w ciepło, energie
elektryczną i paliwa gazowe.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 13, 14, 15.

4.1.5 Wpływ zmian klimatu na energetykę i transport, wrażliwość i adaptacja do
zmian
W zapotrzebowaniu na energię elektryczną obserwuje się w Polsce dwie tendencje. Pierwsza z nich to
zmniejszenie się różnic w zapotrzebowaniu na moc w miesiącach zimowych i letnich, druga – stopniowy wzrost
zapotrzebowania na moc i energię. Mimo wzrostu zapotrzebowania roczne zużycie energii elektrycznej na
mieszkańca jest w Polsce ciągle jeszcze dwukrotnie mniejsze niż w innych krajach UE stąd z dużym
prawdopodobieństwem można założyć, że zapotrzebowanie to będzie wzrastało (na pewno do 2030 roku). Wzrost
temperatury nie zmieni tej tendencji, gdyż brak jest korelacji między warunkami klimatycznymi w kraju
a zużyciem energii elektrycznej.
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O ile w perspektywie przyszłych lat prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, to
w przypadku ciepła należy się spodziewać spadku lub utrzymania aktualnych potrzeb. Utrzymywanie się
dotychczasowego zapotrzebowania jest wypadkową dwóch podstawowych składowych: ciągłego przyrostu liczby
mieszkań, połączonego ze wzrostem ich powierzchni oraz spadku jednostkowego zapotrzebowania na ciepło
w istniejących budynkach.
Zapotrzebowanie na ciepło zależy oczywiście także od warunków klimatycznych. Prognoza klimatyczna
wskazuje, że do 2030 roku liczba stopniodni (będących wymiarem zapotrzebowania na ciepło) – zależnie od
rejonu Polski – zmniejszy się o 140–220, czyli poniżej 5%, przy czym zmniejszą się różnice w potrzebach
cieplnych mieszkańców różnych rejonów kraju. Zmniejszenie zapotrzebowania będzie korzystne dla
scentralizowanych systemów ciepłowniczych, gdyż zmniejszy się dysproporcja między zapotrzebowaniem letnim
(ciepła woda użytkowa), a zimowym (dodatkowo ogrzewanie).
Zmiana liczby stopniodni do roku 2100 może sięgnąć 25% i w takiej perspektywie liczyć się należy ze znacznym
zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło. Efekt ten będzie dodatkowo wzmocniony perspektywą znaczącej
wymiany infrastruktury budowlanej na energooszczędną.
Najbardziej wrażliwą, z punktu widzenia zmian klimatu, składową sektora energetyki jest infrastruktura
wykorzystywana do dystrybucji energii elektrycznej. Już obecnie obfite opady śniegu połączone
z przechodzeniem temperatury przez wartość 0°C powodują masowe awarie sieci niskiego napięcia
i nawet kilkudniowe braki zasilania, głównie na obszarach wiejskich. Wzrost temperatury w warunkach krajowych
spowoduje, że zimą dni o temperaturze 0°C znacznie przybędzie. Wzrastały będą zatem straty spowodowane
brakiem zasilania w energię elektryczną.
Można przypuszczać, że przyszłe technologie energetyczne OZE praktycznie nie będą wrażliwe na zmiany
klimatu, co zapewni odpowiedni rozwój poszczególnych technologii i ich adaptację do nowych warunków.
Niektóre podsektory, jak energetyka wodna czy technologie spalania biomasy naturalnej (w tym plantacji
energetycznych) nie będą wykorzystywane w związku ze znacznie ograniczonymi ich zasobami.
Sektor energetyki powinien przygotować się do efektywnego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ich
magazynowania i przetwarzania w energię końcową, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców:
przemysłu, budownictwa, transportu i rolnictwa, jak i zróżnicowaną specyfikę OZE. Konieczne jest prowadzenie
działań zintegrowanych pomiędzy poszczególnymi sektorami gospodarki.
Działania adaptacyjne poszczególnych sektorów powinny uwzględniać odpowiednie podlegające im obszary, tj.
planowania energetycznego, przestrzennego, budownictwa i infrastruktury, transportu, rolnictwa,
z uwzględnieniem wspólnych celów zmniejszania ich energochłonności i zanieczyszczenia środowiska.
Jednocześnie istotne jest, aby obiekty energetyczne, wytwarzające czy też pozyskujące energię dostosowywały
się do zmian klimatu. Oznacza to konieczność rozszerzenia i wzmocnienia badań nad nowymi technologiami
energetycznymi oraz rozszerzenia programów nauczania na szczeblu podstawowym, średnim i wyższym.
Edukacja w zakresie innowacyjnych energooszczędnych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarczych jest
kluczowa dla szybkiej i efektywnej adaptacji do zmian klimatu i jego skutków.
W zależności od obszaru działań, sektora gospodarki i jego wrażliwości na zmiany klimatu, działania adaptacyjne
mogą mieć charakter jednorazowy, cykliczny lub długoterminowy. Wobec bardzo długiego okresu, w jakim
będzie przeprowadzany proces adaptacyjny, preferowane powinny być działania cykliczne w zakresie
administracyjnoprawnym i ciągłe w obszarze edukacyjnym. Większość działań powinna zostać podjęta
natychmiast, a ich skutki powinny być monitorowane, a działania w razie potrzeby okresowo korygowane.
Transport to jedna z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu dziedzina gospodarki. We wszystkich jego
kategoriach, tj. transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i żegludze śródlądowej wrażliwość na warunki
klimatyczne należy rozpatrywać z punktu widzenia trzech podstawowych elementów, tj. infrastruktury, środków
transportu oraz komfortu socjalnego.
Największym zagrożeniem dla transportu, wskazanym w scenariuszach klimatycznych w perspektywie do końca
XXI wieku mogą być zmiany w strukturze: występowanie ekstremalnych opadów deszczu oraz zwiększenie opadu
zimowego.
Prognozy dotyczące średnich prędkości wiatru nie przewidują zmian w oddziaływaniu wiatru. Natomiast
prognozowanie zmian ekstremalnych prędkości jest jeszcze niemożliwe. Analiza przewidywanych zmian klimatu
dowodzi, że zmiany te w dalszej perspektywie będą oddziaływać na transport negatywnie. W okresie do 2070 roku
należy się liczyć przede wszystkim ze zdarzeniami ekstremalnymi, które będą utrudniać funkcjonowanie sektora
6

6

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA2020)
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4.2.
Zagrożenia hałasem
4.2.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy
OGRANICZENIE HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO
ZAPEWNIENIE SPRZYJAJĄCEGO KOMFORTU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA
Zadania

Podjęte działania

Efekt realizacji

Podejmowanie przedsięwzięć
zmierzających do ograniczenia
uciążliwości związanych z hałasem
komunikacyjnym (budowa ekranów
akustycznych)

Na terenie gminy Istebna nie ma ekranów akustycznych, nie
było w ostatnich latach także potrzeby budowania tego
rodzaju zabezpieczeń przeciwhałasowych.

nie ma ekranów akustycznych

Na terenie gminy nie tworzono stref ciszy, nie było potrzeby
realizacji tego rodzaju zadania.

Ustanowienie stref ciszy na
obiektach i obszarach
proponowanych do objęcia ochroną
(użytki ekologiczne, zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe, obszary
ochrony lokalnej)

Stworzenie bazy danych
(monitoring) o obiektach
przemysłowych i źródłach
stwarzających zagrożenie
akustyczne dla środowiska

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszary w
rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, Leszczyna, Tartak,
Olza, pod Złotym Groniem, Dzielec, Szymcze, Suszki,
Jasnowice, Beskid w Istebnej, przysiółków Czerchla,
Klimki, Stańki, Bestwiny, Łupienie w Jaworzynce,
przysiółków Bukowina, Legiery, Gronik w Koniakowie w
zakresie ochrony przed hałasem wprowadzono ustalenia :
•

dla terenów oznaczonych symbolami MN1, U2
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak
dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowousługowe,

•

dla terenu oznaczonego symbolem US1 dopuszczalny
poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Gmina Istebna nie tworzy bazy danych przedsiębiorstw
znacząco oddziałujących na środowisko, baza taka tworzona
jest tylko na własne potrzeby wewnętrznie w Urzędzie.
Niemniej jednak Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach delegatura w Bielsku - Białej
cyklicznie prowadzi badania i kontrole w przedsiębiorstwach
działających na obszarze gminy Istebna.
W okresie ostatnich dwóch lat w zakresie oddziaływania
hałasu kontrolowano dwa przedsiębiorstwa, z czego w
żadnym nie stwierdzono naruszeń obowiązujących
przepisów.

zadanie nie było realizowane z
powody braku takiej
konieczności.

baza danych tworzona jest na
własne potrzeby
bazę szerszą posiada WIOŚ.

Według danych na koniec 2018 roku żaden z podmiotów
prowadzących działalność na terenie gminy Istebna nie
posiada wydanej przez Starostę Cieszyńskiego decyzji
określającej dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego do
środowiska.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie Gminy Istebna

4.2.2. Opis stanu obecnego
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,
w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
ewentualnie zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów
dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu zobowiązanego do ich
prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ
ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu
środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN
oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu.
4.2.2.1. Hałas przemysłowy
Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą kształtują klimat akustyczny
w swoim otoczeniu. Na analizowanym obszarze działalność prowadzi wiele średnich i mniejszych przedsiębiorstw
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i to one stanowią źródło emisji hałasu. Natomiast większe przedsiębiorstwa posiadają uregulowany stan prawny i
czynią starania w kierunku zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania uciążliwości związanych z ich
działalnością. Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczeń standardów jakości środowiska i
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza teren, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.
Za przekroczenie poziomów hałasu określonych w decyzji na emitowanie hałasu do środowiska
i obowiązujących decyzjach o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska – Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska może wymierzyć, w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężne. Ponadto na
podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa odpowiedzialność za ochronę środowiska polegająca
na podjęciu niezbędnych działań naprawczych.
Aktualnie dla przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy Istebna nie została wydana ani jedna decyzja
o dopuszczalnej emisji hałasu.7
Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie zgłoszeń o uciążliwościach
prowadzi na terenie kontrole przedsiębiorców w zakresie emisji hałasu. W ostatnich latach (2016-2018) w zakresie
hałasu przeprowadzono dwie kontrole przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie gminy Istebna.
Jedną z firm było przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem części z tworzyw sztucznych na potrzeby
przemysłu motoryzacyjnego - podczas czynności kontrolnie nie stwierdzono naruszeń obowiązujących przepisów.
Drugim badanym przedsiębiorstwem był zakład produkcji wyrobów z drewna gdzie także nie stwierdzono
naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie przekraczania norm hałasu.
Z informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, iż wydane pokontrolne
zalecenia dla przedsiębiorców - nie tylko w zakresie emisji hałasu, są realizowane w 100%.8
4.2.2.2. Hałas drogowy
Jednym z czynników wpływających na stan klimatu akustycznego na terenie gminy jest hałas komunikacyjny, do
którego zalicza się hałas drogowy generowany przez pojazdy samochodowe, który ma charakter ciągły i obejmuje
swoim zasięgiem coraz większy obszar. Przez ostatnie lata liczba samochodów na drogach systematycznie rośnie,
co powoduje wzrost emisji hałasu, nie tylko przez pojazdy osobowe, ale również przez pojazdy ciężarowe i
motocykle.
Przez teren gminy Istebna przebiegają następujące drogi:
• drogi wojewódzkie nr 941 o długości 7,581 km, oraz nr 943 o długości 10,514 km,
• drogi powiatowe nr 2643 o długości 2,435 km, nr 2644 o długości 3,622 km, nr 2674 o długości 1,0 km
(administrowana przez Gminę Wisła),
• drogi gminne o długości 144 km wraz z 22 mostami o łącznej długości 144 mb.
Z informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, iż na terenie gminy Istebna nie ma ograniczeń z tytułu stanu
technicznego drogi oraz obiektów mostowych w jej ciągu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2019 roku planuje
realizację zadania pn.: Remont mostu sklepionego z kamiennymi konstrukcjami oporowymi w ciągu DW 941
w km 32+174 w m. Istebna wraz z aktualizacją projektu i pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowany koszt
inwestycji to 2,9 mln zł.
Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie ocenił stan nawierzchni dróg jako 4,5 oraz 4,8 oznacza to w skali oceny
stanu technicznego obiektów drogowych i inżynierskich powyżej zadowalającego.
W latach 2016-2018 na drogach powiatowych realizowano działania rutynowe polegające na zimowym
utrzymaniu jezdni i ciągów pieszych, sprzątaniu pozimowym, koszeniu poboczy oraz bieżących napraw
oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym odtwarzaniu istniejącego
oznakowania poziomego oraz drobnych prac w zakresie naprawy elementów odwadniających i częściowych
remontów nawierzchni.

7

dane Starostwa Powiatu Cieszyńskiego, 2019

8

na podstawie danych z WIOŚ uzyskanych pismem DBIN.7016.4.2019.AK z 14 marca 2019 r.
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Rysunek 13 Układ sieci drogowej na terenie gminy Istebna
Źródło: www.google.com

Na obszarze województwa śląskiego corocznie prowadzone są pomiary hałasu drogowego w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. W ostatnich latach badania prowadzone były najbliżej gminy Istebna na
terenie Brennej w 2011 roku i na terenie Rajczy w 2014 roku.
Żadne z tych badań nie odzwierciedlają aktualnej sytuacji hałasu komunikacyjnego na drogach gminy Istebna.
W związku z tym zasadnym jest skontrolowanie emisji hałasu szczególnie na drogach wojewódzkich dla oceny
akustycznej gminy.
4.2.2.3. Hałas kolejowy i lotniczy
Przez teren gminy Istebna nie przebiegają linie kolejowe, dlatego hałas kolejowy nie dotyczy analizowanego
terenu.
Hałas lotniczy także nie występuje na terenie gminy. Najbliżej położony w naszym kraju jest Port Lotniczy
Katowice Pyrzowice zlokalizowany jest w odległości około 110 km oraz Międzynarodowe Lotnisko Kraków
Balice oddalone od Istebnej w linii prostej około 100 km, poza granicami najbliżej położone jest lotnisko
w Ostrawie oddalone około 70 km od Istebnej.

4.2.3. Analiza SWOT
Zagrożenie hałasem
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

dobra dostępność komunikacyjna gminy
jakość dróg gminnych dobra, powiatowych powyżej zadowalającej
drogi wojewódzkie bez ograniczeń jakościowych

powiększająca się liczba pojazdów
brak badań hałasu drogowego, co nie daje skali zagrożenia

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

planowane modernizacje dróg

dyskomfort akustyczny dla mieszkańców zamieszkujących tereny
wzdłuż dróg

Źródło: opracowanie własne
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4.2.4 Cele i zadania środowiskowe w zakresie zagrożeń hałasem
Hałas jest elementem wpływającym na jakość życia ludności, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Ochrona
przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska.
W sytuacjach funkcjonowania oraz nowopowstających przedsiębiorstw, z których działalnością nierozerwalnie
wiąże się emisja hałasu obowiązkiem przedsiębiorców jest minimalizacja hałasu poprzez wyciszanie zakładów
i magazynów oraz maszyn i urządzeń przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych. Zadanie to
zapisano w harmonogramie realizacji zadań, a jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację są przedsiębiorcy.
Finansowanie modernizacji przedsiębiorstw lub budowy w nowoczesnych standardach będzie pochodzić głównie
ze środków własnych przedsiębiorstw oraz z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na rozwój i modernizację przedsiębiorstw oraz działania innowacyjne.
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu, jest to hałas typu liniowego,
którego źródłem emisji są drogi gminne, wojewódzkie oraz powiatowe.
Analiza SWOT wykazała, iż mocną stroną gminy jest dobra dostępność komunikacyjna, ale jednocześnie słabą
stroną jest brak badań hałasu, który z roku na rok staje sie bardziej uciążliwy szczególnie dla mieszkańców
i właścicieli domków letniskowych zlokalizowanych wzdłuż głównych dróg.
Stan dróg jest zadowalający, niemniej jednak wymagają ciągłych doraźnych prac modernizacyjnych, jednocześnie
w 2019 planowane są prace na drodze wojewódzkiej związane z remontem mostu. W związku z tym
w harmonogramach realizacji zadań zapisano, iż ciągłymi zadaniami do realizacji są remonty i modernizacje dróg
zarówno gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Zadania te zapisano zarówno w harmonogramie realizacji
zadań własnych – do realizacji przez Gminę Istebna jak i w harmonogramie realizacji zadań monitorowanych do
realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych i Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Niebagatelnym zadaniem, którego realizacja prowadzona jest na każdym szczeblu i w trybie ciągłym jest edukacja
ekologiczna. Zadanie to zapisano w harmonogramie realizacji zadań monitorowanych, do realizacji przez gminę,
a finansowane będzie ze środków własnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz
sponsorów.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 16, 17, 18.
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4.3.
Pola elektromagnetyczne
4.3.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy
OGRANICZENIE EMISJI ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROMIENIOWANIA NIEJONIZUJĄCEGO DO ŚRODOWISKA
KONTROLA I OGRANICZENIE EMISJI ELEKTROMAGNETYCZNEGO PROMIENIOWANIA NIEJONIZUJĄCEGO DO
ŚRODOWISKA
Zadania

Podjęte działania

Efekt realizacji

Preferowanie niskokonfliktowych
lokalizacji źródeł promieniowania
elektromagnetycznego
Dokonywanie szczegółowej analizy
otoczenia, w oparciu o plan
miejscowy i prognozę oddziaływania
na środowisko, w przypadku
lokalizacji przedsięwzięć
emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne

Gromadzenie danych dotyczących
instalacji powodujących
wytwarzanie pól
elektromagnetycznych

W ostatnich latach nie realizowano zadania.
W miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego nie
ma zapisów dotyczących miejsc możliwych lokalizacji instalacji
emitujących promieniowanie elektromagnetyczne.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne przedsiębiorstwa posiadające takie instalacje
zgłaszają do Starostwa Powiatowego w Cieszynie fakt posiadania
i użytkowania oraz istotnych zmian instalacji wytwarzających
promieniowanie elektromagnetyczne.

brak realizacji

rejestr zgłoszeń
aktualizowany jest w miarę
napływania zgłoszeń.

Aktualnie rejestr dla terenu gminy Istebna zawiera 7 pozycji9.
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska corocznie
wykonywane są badania promieniowania elektromagnetycznego
Dalsze prowadzenie monitoringu
środowiska w celu określenia
aktualnego poziomu
elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego

W okresie 2015-2018 wykonano pomiary promieniowania na
terenie Cieszyna, Wisły, Chybia, Skoczowa, Ustronia oraz
Koniakowa.
Badania w Koniakowie wykonano w 2014 i 2017 roku , a wyniki
nie wskazywały na przekraczanie dopuszczalnych norm
promieniowania. Niemniej jednak w 2017 roku były wyższe o
około 26%. Podobna wyniki zanotowano w pozostałych punktach
powiatu cieszyńskiego oraz województwa śląskiego.

badania wykonywane są
przez WIOŚ w trzyletnich
cyklach, nie odnotowano
przekroczeń.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna

4.3.2. Opis stanu obecnego
Instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są:
• linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia,
•

stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne, takie jak:
o stacje bazowe telefonii komórkowej,
o stacje radiowe i telewizyjne.
Głównym źródłem zasilania sieci SN gminy Istebna jest stacja transformatorowa 110/15 kV Wisła zasilana liniami
110 kV jak również stacja rozdzielcza 15kV RS Milówka.
Odbiorcy sieci energetycznej są zasilani poprzez napowietrzno-kablowe i kablowe sieci średniego napięcia, stacje
transformatorowe Sn/nN i linie niskiego napięcia. Liczba stacji SN/nN zasilających teren gminy Istebna to 79
sztuk w tym stacje transformatorowe obce 7 sztuk, oraz stacje transformatorowe Tauron 72 sztuki.
Przez teren gminy przebiegają:
• linie napowietrzne 15 kV - ok. 72 km,
• linie kablowe 15 kV - ok. 15,8 km,
• linie napowietrzne 0,4 kV - ok. 231,8 km,
• linie kablowe 0,4 kV - ok. 67,6 km.10
Przeprowadzona analiza widma pola elektrycznego wysokiej częstotliwości na terenie województwa śląskiego na
potrzeby opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego w badanych punktach
9

dane Powiatu Cieszyńskiego, 2019

10

pismo nr TD/OBB/OMR/2019-03-14/0000001 TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 13.03.2019
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wykazała, że głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w przeważającej liczbie przypadków są
stacje bazowe telefonii komórkowej.11
Na terenie gminy zgłoszonych jest 7 instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, są to:
• Istebna - maszt Emitel - ZRiT - góra Złoty Groń sieci T-Mobile, Orange, Plus, Aero 2, Play,
• Jaworzynka - Trzycatek 655 - kościół - sieci T-Mobile,
• Koniaków - góra Ochodzita - maszt Emitel sieci Play, Orange, T-Mobil, Plus, Aero 2, NetWorkS!12.
Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary
monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego prowadzone są w cyklach trzyletnich, łącznie
w 135 punktach pomiarowych (po 45 w każdym roku) rozmieszczonych na terenie całego województwa śląskiego.
W ostatnich latach 2014-2018 w cyklach trzyletnich prowadzono badania na terenie powiatu cieszyńskiego,
w tym na terenie gminy Istebna w miejscowości Koniaków. Badania w Koniakowie przy drodze wojewódzkiej
DW 943 wykonano w 2014 i 2017 roku. Wyniki badan wskazywały:
§ w roku 2014 w:
o w Cieszynie (0,32 V/m),
o w Koniakowie (0,23 V/m),
o w Wiśle (0,21 V/m),
§ w roku 2015 w:
o w Brennej (0,17 V/m),
o w Skoczowie (0,71 V/m),
o w Ustroniu (0,29 V/m)
§ w roku 2016 w:
o w Chybiu (0,83 V/m)
§ w roku 2017 w:
o w Cieszynie (0,57 V/m),
o w Koniakowie (0,29 V/m),
o w Wiśle (0,14 V/m)13.
Wyniki badań w żadnym badanym punkcie nie wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych poziomów
promieniowania elektromagnetycznego, który wynosi 7 V/m, niemniej jednak zauważalny jest nieznaczny wzrost
poziomów promieniowania – co za kilka lat może skutkować przekroczeniem dopuszczalnych poziomów.
W związku z tym szczególnie istotnym elementem są zapisy w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego o prawidłowej lokalizacji źródeł promieniowania.

4.3.3. Analiza SWOT
Pola elektromagnetyczne
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów promieniowania
elektromagnetycznego

brak obwarowań lokalizacyjnych dla instalacji emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne na terenie gminy

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

stale zwiększający się zasięg sieci komórkowych

na przestrzeni lat zwiększający się poziom promieniowania
elektromagnetycznego

Źródło: opracowanie własne

11

na podstawie POŚ dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024

12

http://beta.btsearch.pl oraz wykaz zgłoszeń prowadzony przez Starostwo w Cieszynie

13

[V/m] – średnia wartość arytmetyczna wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w zakresie
częstotliwości 100 kHz – 3 GHz, w danym punkcie obserwacji w środowisku
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4.3.4 Cele i zadania środowiskowe w zakresie pól elektromagnetycznych
Na terenie gminy Istebna instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są przede wszystkim linie przesyłowe
wysokiego napięcia stacje transformatorowe oraz instalacje radiokomunikacyjne.
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja o występujących
poziomach pól. Zniesiony został obowiązek posiadania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,
jednak nałożono obowiązek wykonania pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych na prowadzących
instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Pomiary należy przeprowadzać
bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany
warunków pracy urządzenia.
W ramach minimalizacji oddziaływania istniejących instalacji emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne przedsiębiorstwa posiadające instalacje zgłaszają do Starostwa fakt oddania
do eksploatacji instalacji wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne.
Na podstawie tych zgłoszeń w Starostwie prowadzony jest Rejestr instalacji mogących oddziaływać na
środowisko. Zgodnie z przepisami prawnymi prowadzenie rejestru będzie kontynuowanie w kolejnych latach.
Dla określenia aktualnych stanów promieniowania elektromagnetycznego Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach prowadzi corocznie według ustalonego harmonogramu na terenie całego województwa
śląskiego w tym na obszarze gminy Istebna badania poziomów promieniowania. Wyniki badań nie wykraczają
poza dopuszczalne poziomy, niemniej jednak w perspektywie ostatnich kilku lat zauważa się nieznaczny wzrost
poziomu promieniowania.
W związku z dużą presją na rozwój sieci komórkowej i stałego zwiększania jej zasięgu istotnym elementem jest
wprowadzenie do Planu Zagospodarowania Przestrzennego zapisów precyzujących możliwe lokalizacje stacji
przekaźnikowych telefonii komórkowych.
Taką potrzebę wykazała także analiza SWOT, według której Plan Zagospodarowania Przestrzennego powinien
bardziej szczegółowo opisywać możliwe potencjalne lokalizacje instalacji emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne.
Dlatego w harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zapisano, iż niezbędne jest w trakcie aktualizacji
Planu Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzenie zapisów obwarowujących lokowanie instalacji
emitujących promieniowanie niejonizujące. Zadanie to realizowane będzie przez Gminę Istebna, a koszty
poniesione na ten cel pochodzić będę z budżetu Gminy.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 19, 20, 21.
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4.4.
Gospodarowanie wodami
4.4.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy
ZABEZPIECZENIE PRZED SKUTKAMI POWODZI
Zadania

Podjęte działania

Efekt realizacji

Przebudowa i modernizacja
obiektów hydrotechnicznych
rzek i potoków

Zadanie zrealizowane przez podmioty odpowiedzialne: Lasy
Państwowe

zadanie zrealizowane

Zadanie zrealizowane przez Lasy Państwowe (Tokarzonka), w roku
2013 oddano do eksploatacji ujęcie wody na Gańczorce wraz ze
stacja uzdatniania wody i siecią wodociągową

zadanie zrealizowane

Zadania realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach. Wykonano zbiornik wody Wilcze i Pietroszonka.

zadanie zrealizowane

Odbudowa tzw.” Stawów
Habsburskich” w dolinie Olzy
Odtworzenie małych zbiorników
wodnych w rejonie rzek i
potoków

Ostatnie prace remontowe i konserwacyjne na terenie gminy Istebna
prowadzono w latach 2015-2016. Zgodnie z informacjami PGW
Wody Polskie RZGW w Gliwicach na terenie gminy prowadzono:
Utrzymanie bieżące koryt
rzecznych i ich odkrzaczanie

Roboty naprawcze istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki Olzy
wraz z udrożnieniem koryta i stabilizacją linii brzegowej w km
82+220 – 82+350 oraz w obrębie km 83+135”. Koszt 71 003,30 zł.

utrzymanie koryt rzecznych
na długości 0,330 km, łączny
koszt 141 163,42 zł

Roboty naprawcze istniejącej zabudowy regulacyjnej rzeki Olzy w
km 94+080 – 94+280”. Koszt 70 160,12 zł.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna

4.4.2. Opis stanu obecnego
4.4.2.1. Wody powierzchniowe
Gmina Istebna jest jedną z kilku w Polsce, przez które przebiega europejski dział wodny rozdzielający zlewiska
2 mórz, w tym przypadku Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. Z kolei północna i północno-wschodnia granica
gminy jest wyznaczona przez dział wodny l rzędu rozdzielający 2 główne polskie dorzecza: Wisły i Odry.
Przeważająca, północna i środkowa część gminy (70,5%) jest odwadniana do dorzecza Odry poprzez jej
bezpośredni dopływ, Olzę. Południowa część gminy jest odwadniana do dorzecza Dunaju poprzez Czadeczkę i jej
dopływy, z których największym jest Krężelka.

Rysunek 14 Główne rzeki na terenie gminy Istebna
Źródło: http://sip.gison.pl/istebna
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Powierzchnia zlewni Olzy po wodowskaz w Istebnej wynosi 34,8 km2, natomiast po ujście Potoku Bystrzańskiego
- 57,9 km2 (jest to jednocześnie powierzchnia zlewni Olzy do granicy z Republiką Czeską). Natomiast
powierzchnia zlewni Czadeczki na terenie Polski wynosi 24,2 km2.
Głównymi dopływami Olzy na terenie gminy są: Połomity Wielkie, Połomity Małe, Olecka, Prądowiec,
Dupniański, Potok Bystrzański z Potokiem Jama i Potokiem Młocisko (prawobrzeżne) oraz Rastoka, Dachtony,
Glinianny, Potok Olecka (lewobrzeżne). Natomiast głównymi dopływami Czadeczki są: Potok Gorzołkowski
i Krężelka z Potokiem Sołowym i Potokiem Wielkim (lewobrzeżne) oraz Potok Słowiokowski i Biłkowski
(prawobrzeżne).
Główną rzeką gminy jest Olza, której źródła znajdują się na stokach Gańczorki na wysokości około 870 m n. p.
m. Na pierwszych kilkuset metrach biegu spadek koryta Olzy przekracza 15%. Pierwszym znaczącym dopływem
Olzy jest lewobrzeżna Rastoka (Rastoka, Rdzawka), która wypływa na zboczach G. Koci Zamek na wysokości
około 800 m n. p. m.
Po przyjęciu wód Rastoki Olza opuszcza tereny leśne, ale nadal utrzymuje południowo-zachodni kierunek biegu.
Kierunek ten zmienia na północno-wschodni poniżej ujścia kolejnego znaczącego, lewobrzeżnego dopływu
potoku Dachtony. Dachtony ma swój początek w Koniakowie na wysokości około 700 m n. p. m. w niewielkiej
odległości od europejskiego działu wodnego.
Następnym, dużym dopływem Olzy jest prawobrzeżny potok Połomity Wielki, który wypływa z okolic Stecówki
na wysokości około 760 m n.p.m. Znaczącym dopływem potoku Połomity Wielki jest Szczyrbakula, biorąca
początek z rozległej łąki na wysokości 775 m n.p.m. Pomiędzy ujściem potoków: Połomity Wielki i Połomity
Mały Olza płynie prawie równoleżnikowo.
Kolejny, prawobrzeżny potok Połomity Mały rozpoczyna bieg z niewielkich łąk na południowych zboczach
Kubalonki, na wysokości około 815 m n.p.m. Następne dwa znaczące dopływy również są prawobrzeżne.
Pierwszy z nich, Olecka, jest największym dopływem Olzy na terenie gminy. Olecka swoje źródliska posiada na
wschodnich zboczach Kiczory, na wysokości około 975 m n.p.m. Natomiast największy jej dopływ, lewobrzeżny
Pośredni Potok wypływa spod G. Beskid na wysokości około 785 m n.p.m.
Kolejny dopływ Olzy, Prądowiec odwadnia m. in. masyw Młodej Góry, a jego źródła są położone na wysokości
około 875 m n.p.m. Poniżej ujścia Prądowca Olza licznymi malowniczymi zakolami przecina się przez
zagradzający jej drogę masyw górski. Na tym odcinku przyjmuje jeszcze wody 2 większych cieków. Lewobrzeżny
Glinianny odwadnia prawie bezleśne obszary położone na południe od centrum Istebnej, a bieg swój rozpoczyna
w niewielkich łąkach w rejonie Wojtoszy, na wysokości około 625 m n.p.m. Natomiast prawobrzeżny Dupniański
Potok z kolei zbiera wody ze zlewni praktycznie całkowicie zalesionej, a swoje początki posiada na wysokości
około 805 m n.p.m.
Górną część zlewni Olzy na terenie Polski kończą 2 potoki, stanowiące na niektórych odcinkach granicę
państwową z Republiką Czeską. Lewobrzeżny Potok Olecka (w odróżnieniu od Olecki) rozpoczyna swój bieg
w Jaworzynce, w rejonie wzniesienia Wawrzaczów Groń na wysokości około 635 m n.p.m. Po drodze przyjmuje
jeszcze wody Smutnego Potoku, odwadniającego graniczny Las Olecka. Natomiast prawobrzeżny Potok
Bystrzański rozpoczyna swój bieg w masywie Kiczory, na wysokości około 925 m n.p.m., a w swym biegu do
Olzy przyjmuje jeszcze wody lewobrzeżnych: Potoku Jama i Potoku Młocisko.
Drugim, znaczącym ciekiem gminy jest Czadeczka, rozpoczynająca swój bieg w źródle położonym na wysokości
około 700 m n.p.m. (Koniaków-Wyżrano - nazwy z mapy topograficznej). Pierwszym znaczącym dopływem
Czadeczki jest bezimienny potok odwadniający zachodnie zbocza Ochodzitej. Źródłowe odcinki tego cieku
rozpoczynają się na wysokości 725 m n.p.m. Następnym, większym dopływem Czadeczki jest również
prawobrzeżny bezimienny potok wypływający na wysokości około 650 m n.p.m. poniżej skrzyżowania drogi
z Istebnej do Koniakowa z odnogą na Jaworzynkę (tzw. „Na Beskid"). Pozostałe 2 prawe dopływy Czadeczki są
znacznie mniejsze, a Potok Biłkowski ma nawet charakter okresowy. Pierwszy znaczący lewy dopływ Czadeczki,
Potok Gorzołków, wypływa na wysokości około 620 m n.p.m. z rejonu Zapasiek. Największym dopływem
Czadeczki jest lewobrzeżna Krężelka biorąca swój początek na wysokości około 725 m n.p.m. w rejonie tzw.
Kiczorek Śląskich. Pierwszym znaczącym dopływem Krężelki jest lewobrzeżny Potok Sołowy, odwadniający
masywy Solowego Wierchu i G. Trojaki, a wypływający na wysokości około 825 m n.p.m. Drugim ważniejszym
dopływem Krężelki jest Potok Wielki rozpoczynający się na wysokości około 635 m n.p.m. poniżej Odkrzasu.
4.4.2.2. Monitoring rzek na terenie gminy Istebna
Monitoring operacyjny rzek – ocena stanu chemicznego
W roku 2017 na terenie gminy Istebna w dwóch jednolitych częściach wód kontynuowano badania tych substancji,
które przekraczały normy środowiskowe dla substancji priorytetowych w latach poprzednich.
W punkcie pomiarowym Olza - powyżej ujścia Piotrówki, badane średnie stężenia sumy Benzo(g,h,i)perylenu
i Indeno(1,2,3-cd)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną dla stanu dobrego.
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Dla pozostałych badanych wskaźników takich jak węglowodory aromatyczne, miedź, fenole czy biologiczne
zapotrzebowanie na tlen nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej.
Monitoring operacyjny rzek – ocena stanu/potencjału ekologicznego
W latach 2016-2018 w 2 jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcwp) oceniono stan/potencjał
ekologiczny:
• PLRW120012824229 Czadeczka - m. Istebna Jaworzynka,
• PLRW600012114139 Olza górna od źródeł do granicy Olza - most Wisła-Istebna,
Dwie wyżej wymienione jednolite części wód zakwalifikowane zostały do słabego stanu/potencjału
ekologicznego – co jest problemem. Wpływ na taką ocenę miały wyniki klasyfikacji wskaźników biologicznych
takich jak miano Coli oraz biologiczne zapotrzebowanie na tlen.
Wykonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ocena zgodnie w powyższymi
zasadami wykazała, że w żadnym z badanych punktów nie zostały spełnione wymagania dla obszarów
chronionych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. O ocenie zadecydowały,
w przypadku większości punktów, przekroczenia wartości granicznych dobrego stanu wód w zakresie
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (suma benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu)
a także, w przypadku niektórych punktów, nieosiągnięcie co najmniej dobrego stan/potencjał ekologicznego oraz
niespełnienie wymogów dodatkowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016
r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187).. Należy nadmienić, że wpływ na taką ocenę
miały pojedyncze wyniki, a oceny obszarów chronionych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia weryfikowane są corocznie na podstawie aktualnych wyników badań.
Monitoring obszarów narażonych na eutrofizacje ze źródeł komunalnych
Przyjmuje się że jakość wód spełnia wymagania stawiane obszarom chronionym narażonym na eutrofizację ze
źródeł komunalnych, jeżeli badane wskaźniki jakości wody spełniają wymagania co najmniej dla stanu dobrego
wód. W 2 badanych punktach pomiarowych w cyklu 2016-2018 jakość wody nie spełniała wymagań stawianych
tego rodzaju obszarom. O ocenie zadecydowały głównie wskaźniki biologiczne, które w przypadku punktów nie
spełniły wymagań dla stanu dobrego. Przyczyną takiej jakości wód powierzchniowych są między innymi:
•
•

nieszczelne zbiorniki bezodpływowe,
zrywka drzew w lasach, która powoduje zanieczyszczenie potoków.

4.4.2.3. Wody podziemne
Obszar gminy Istebna należy do karpackiego regionu hydrogeologicznego, podregionu zewnętrzno-karpackiego.
Wody podziemne występują tu w postaci wód szczelinowych i szczelinowo-porowych w utworach kredy
i paleogenu. Głębokość zalegania zwierciadła wód podziemnych waha się od kilku do kilkudziesięciu metrów.
Drugorzędny poziom użytkowy występuje w utworach porowych czwartorzędu w większych dolinach rzecznych.
4.4.2.4. Monitoring wód podziemnych
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, śledzenie
jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności
podejmowanych działań ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez
Ramową Dyrektywę Wodną (RDW).
Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd) i w poszczególnych punktach
badawczych dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), które wyróżnia
pięć klas jakości wód:
•
•

klasa I – wody bardzo dobrej jakości,
klasa II – wody dobrej jakości,

•
•
•

klasa III – wody zadowalającej jakości,
klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
klasa V – wody złej jakości.
oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników
ze wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd:
• stan dobry (klasy I, II i III)),
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• stan słaby (klasy IV i V).
Na terenie gminy Istebna nie ma punktów monitoringu wód podziemnych. Na terenie powiatu cieszyńskiego
prowadzono monitoring jakości wód w punkcie nr 1111 w gminie Chybie, gdzie prowadzony w sieci krajowej
przez Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W związku z tym,
iż trudno jest ocenić jakość wód podziemnych gminy Istebna poprzez pryzmat jednego punktu badawczego,
dlatego jakość wód opisano jako teren Chybia.
Tabela 9 Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych w gminy Istebna w 2014 r.
Wskaźniki
w II klasie

Wskaźniki
w III klasie

Wskaźniki
w IV klasie

Wskaźniki
w V klasie

KLASA
SUROWA
2014

KLASA
KOŃCOWA
2014

142

Temp

O2

pH, Fe

Mn

V

IV

142

Temp, O2,
TOC

pH, Fe

Mn

V

IV

Gmina Miejscowość

Nazwa
RZGW JCWPd
dorzecza

Chybie

Gołysz

dorzecze
Wisły

Gliwice

Chybie

Gołysz

dorzecze
Wisły

Gliwice

Źródło: WIOŚ w Katowicach

Wody podziemne w rejonie Chybia kwalifikują się do klasy IV, które można określić jako wody niezadowalającej
jakości:
•

wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz wyraźnego
oddziaływania antropogenicznego i naturalnego.
Z dokumentacji hydrogeologicznych wynika, iż wody podziemne powiatu cieszyńskiego niejednokrotnie
charakteryzują się korzystniejszymi wartościami wskaźników umożliwiając ich zaliczenie do klas jakości I i II.
4.4.2.5. Ochrona przed powodzią oraz skutkami suszy
Najszerszy zakres wrażliwości na różne rodzaje suszy przypisano do sektora rolnictwa oraz środowiska i zasobów
przyrodniczych. Rolnictwo jest wrażliwe na suszę glebową, zwaną też rolniczą, niemniej susza atmosferyczna
również może skutkować zmniejszeniem plonów. Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając ograniczoną
dokładność oceny zagrożenia suszą glebową (ze względu na małą szczegółowość materiałów środowiskowych)
przypisano do rolnictwa wrażliwość także na suszę atmosferyczną. Ponieważ rolnictwo wykorzystuje wody
powierzchniowe i podziemne (hodowla, nawodnienia) jest też ono wrażliwe także na skutki suszy hydrologicznej
i hydrogeologicznej (dot. obszarów, gdzie wykorzystywane w sektorze rolnictwa zasoby wód są zagrożone
deficytem).

Rysunek 15 Rozkład przestrzenny wartości SPI na terenie kraju w maju 2018 r.
Źródło: http://posucha.imgw.pl (dostęp 10 kwietnia 2019)
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Przedziały ostrości suszy atmosferycznej (wartości SPI) określa 4 stopniowa skala:
•
•

normalny (0,5 ÷ -0,5),
umiarkowanie suchy (-0,5 ÷ -1,5),

• bardzo suchy (-1,5 ÷ -2),
• ekstremalnie suchy ≤ -2.
Na terenie gminy Istebna przedział ostrości suszy atmosferycznej wyniósł od -0,5 do 0,5
tj. normalny.
Według Prawa wodnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) powódź rozumie się przez to czasowe
pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie
wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez
wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych.
Główne zagrożenie powodziowe jest wywoływane dużą prędkością płynącej wody i jej energią, która powoduje
niszczenia ciężkiej zabudowy koryt (opaski, mury, progi), a także budowli nad korytem rzek, takich jak kładki,
przepusty, mosty i in. Przyczyną podtopień i powodzi są na ogół:
• bardzo intensywne opady burzowe (określane jako oberwanie chmury), obejmujące najczęściej
niewielkie obszary o dużych nachyleniach zboczy, powodujące gwałtowne i krótkotrwałe (do kilku
godzin) lokalne wezbrania wód,
• opady rozlewne tj. trwające kilka dni opady o wysokim natężeniu (od kilkudziesięciu do 100 mm
w ciągu doby), obejmujące większa część zlewni.
Sieć rzeczna gminy Istebna ma charakter zlewni górskich. Duże spadki terenów, niewielka powierzchnia zlewni
cieków, może spowodować gwałtowne wezbrania w przypadku nawalnych opadów lub roztopów pokrywy
śnieżnej. Częstym zjawiskiem są wezbrania opadowo – rozlewne. Ich przyczyną są najczęściej długotrwałe opady
deszczu. Wezbrania te występują na ogół od maja do września, szczególnie w miesiącach letnich.
Największe problemy z podtopieniami występują w miejscach złej lokalizacji budynków kubaturowych. Budynki
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta, są podtapiane w przypadku pojawienia się wody Q 1% lub na
linii zasięgu zalewu.
Rzeki tylko częściowo mają zabezpieczenia przeciwpowodziowe, przeważnie w miejscach, gdzie zabudowa
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta. Poza obszarami zabudowy rzeki mają naturalny charakter.
Do końca 2017 roku za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiadali (przede wszystkim)
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
(RZGW) oraz marszałkowie województw. Odpowiedzialni oni byli za prowadzenie działań informacyjnych
i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie.
Od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz.
1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie
z art. 527 ustawy Prawo Wodne, z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, marszałków, będących
państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, prawami i obowiązkami Wód
Polskich.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane
przez samorząd województwa - w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby
rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy. Ponadto, do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały przekazane zadania ze starostw powiatowych i urzędów
marszałkowskich związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych.
Na terenie gminy Istebna w/w działania przejął PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach Nadzór Wodny
w Żywcu. Obecnie administruje ciekami o łącznej długości 29,68 km, w tym:
•

rzeka Olza – 2,9 km,

•

potok Roztoka – 2,9 km,

•
•
•

potok Połomity Małe – 3,8 km,
potok Połomity Wielkie – 3,2 km,
potok Olecka – 5,8 km,

•
•

potok Prądowiec – 3,7 km,
potok Gliniany – 2,6 km,

•
•

potok Dupniański – 1,8 km,
potok Bez nazwy – 2,98 km.
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Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim państwa członkowskie zobligowały się do sporządzenia:
•
•

wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r.,
map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 r.,

• planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 r.
Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych
wymaganych Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego
ryzyka jest prawdopodobne. Zgodnie z art. 88 c ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny jest Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w ramach
projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) finansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt realizowany jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
(IMGW) w konsorcjum z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej (KZGW), Głównym Urzędem Geodezji
i Kartografii (GUGiK), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Instytutem Łączności. Wstępna ocena
ryzyka powodziowego została wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Centra Modelowania
Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w konsultacji z Krajowym Zarządem
Gospodarki Wodnej.
W ramach WORP zostały zidentyfikowane znaczące powodzie historyczne, jak również powodzie, które mogą
wystąpić w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które stanowiły podstawę do wyznaczenia obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostały wykonane w 2013 r. dokładne mapy zagrożenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.
W związku z realizacją obowiązku ustawowego RZGW w Gliwicach przekazał pismem do Wójta Gminy Istebna
mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP). Według MZP i MRP teren gminy
Istebna, znajduje się:
•

w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) oraz na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi
jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%),
• w obszarze, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q0,2%),
• oraz wybrane obszary w opracowanym wariancie – całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwpowodziowego, który określa zagrożenia powodziowe wynikające z możliwości awarii odcinka
obwałowania.
Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).
W grudniu 2015 r. został opracowany Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Wisły), w którym dla gminy Istebna nie przeanalizowano ryzyka powodziowego.
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4.4.3. Analiza SWOT
Gospodarowanie wodami
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne
zaburzenie stosunków wodnych na niektórych obszarach
obniżanie się poziomu wód gruntowych

występowanie zasobów wód podziemnych

niedostateczna jakość wód powierzchniowych

dobre zasoby wód powierzchniowych

brak badań jakości wód podziemnych
wpływ zanieczyszczeń spoza terenu gminy na stan czystości wód

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

określenie map zagrożeń powodziowego (MZP) oraz map ryzyka
powodziowego (MRP)
znaczne nakłady na inwestycją związane z ochroną
przeciwpowodziową

niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń
obszarowych)

Źródło: opracowanie własne

4.4.4. Cele i zadania środowiskowe w zakresie gospodarowania wodami
Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy Istebna (stan ekologiczny umiarkowany) ulega systematycznej
poprawie, co świadczy o skuteczności działań podejmowanych w zakresie ich ochrony. Oceniając te tendencje
należy pamiętać, że o stanie wód powierzchniowych decydują nie tylko wskaźniki fizykochemiczne, ale
i biologiczne czy hydromorfologiczne. Oznacza to, że przywrócenie czystości wodom powierzchniowym nie
spowoduje automatycznie dobrego stanu wód. Przywrócenie właściwych dla danej części wód elementów
biologicznych będzie często procesem bardziej długotrwałym.
W analizowanym okresie nie badano jakości wód podziemnych na terenie gminy Istebna. Jednak mając na uwadze
fakt, iż zmiany w wodach podziemnych zachodzą bardzo powoli na pozytywne skutki realizowanych działań
trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat.
Analiza SWOT wskazuje na słabe strony, które są tożsame z wynikiem oceny jakości wód. Do najważniejszych
z nich należy: zaburzenie stosunków wodnych na niektórych obszarach, obniżanie się poziomu wód gruntowych
oraz wpływ zanieczyszczeń spoza terenu gminy na stan czystości wód.
W celu osiągnięcia zobowiązań dotyczących poprawy stanu ekologicznego wód powierzchniowych
i określonych wskaźników dla wód podziemnych, należy kontynuować podejmowane wcześniej przedsięwzięcia.
Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno mieć na uwadze zarówno oszczędzanie wody, jak też
dbanie o jej jak najlepszą jakość. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych ograniczy ryzyko wystąpienia jej
niedoborów i doprowadzi do poprawy ich jakości. W okresie obowiązywania Programu należy zwrócić uwagę na
kształtowanie reżimu hydrologicznego w regionie. Jest to niezwykle istotne w kształtowaniu klimatu i stanowi
element zmian klimatycznych. Ze względu na coraz częstsze występowania zjawisk ekstremalnych w ostatnich
latach oraz prognozowanym systematycznym ich nasileniem, szczególnie istotne w ramach realizacji Programu
będzie wdrażanie Strategii SPA 2020. Pozwoli to na wprowadzanie w skali regionalnej działań ograniczających
niekorzystne zmiany klimatyczne oraz przystosowanie do ich negatywnych skutków.
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zamieszczono zadania dotyczące prowadzenia
monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód, w szczególności
skierowane do dzieci i młodzieży, realizację obiektów małej retencji zgodnie z Programem małej retencji dla
województwa śląskiego, a także budowę, przebudowa, modernizacja budowli przeciwpowodziowych oraz
działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z melioracjami wodnymi szczegółowymi oraz rowami
odwadniającymi tereny zurbanizowane. Monitoring wód powierzchniowych wykonywany będzie w ramach
„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2016-2020" przez WIOŚ
w Katowicach i finansowane z budżetu kraju.
Istotny wpływ ma tutaj realizacja zadań z zakresu zwiększania retencji wodnej: utrzymanie i budowa urządzeń
piętrzących w dolinach rzecznych oraz małych zbiorników wodnych, realizacja zalesień, zachowanie terenów
podmokłych. Szczególnie dotyczy to zjawisk suszy, powodzi i podtopień. W zakresie ochrony
przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy, działania przystosowujące odnoszą się do: opracowania
i wdrożenia metod oceny ryzyka powodziowego i ryzyka podtopień, zarządzania ryzykiem powodziowym,
w tym zapewnieniem infrastruktury krytycznej; zwiększeniem możliwości retencyjnych i renaturyzacji cieków
wodnych, przywracaniem i utrzymaniem dobrego stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych.
Zadania planowane są do realizacji przez administratorów cieków i urządzeń wodnych na terenie gminy Istebna
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52

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU

tj. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu, spółki wodne oraz Gmina. Większość zadań będzie realizowana
po uzyskaniu dofinansowania ze środków krajowych i unijnych.
Konieczne jest ponadto uwzględnianie w dokumentach planistycznych, tj. studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na
poziomie wojewódzkim i gminnym, mapy ryzyka powodziowego oraz terenów zagrożonych podtopieniami.
Kolejny aspektem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom powodzi, w związku z tym opracowano Plany
zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP), które są końcowym, czwartym dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywą Powodziową. Dla obszaru gminy Istebna obowiązują: PZRP dla obszaru dorzecza Wisły,
a także PZRP dla regionu wodnego Górnej Wisły.
Ocena stopnia zagrożenia powodziowego została opracowana przez KZGW i przedstawiona na mapach
zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego. Dokumentacja ta stanowi podstawę dla
racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania
negatywnych skutków powodzi. Mapy sporządzone zostały dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, przedstawiając obszary zagrożone powodzią
o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia: jako niskie i wynoszące 0,2% (czyli średnio raz na 500 lat), jako
średnie i wynoszące 1% (czyli średnio raz na 100 lat), jako wysokie i wynoszące 10% (czyli średnio raz na 10 lat).
Istotnym zadaniem jest więc ich uwzględnienie w opracowaniach planistycznych na poziomie wojewódzkim,
powiatowym i gminnym.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 22, 23, 24.
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4.5.
Gospodarka wodno - ściekowa
4.5.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy
PRZYWRÓCENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ORAZ OCHRONA JAKOŚCI WÓD
PODZIEMNYCH I RACJONALIZACJA ICH WYKORZYSTANIA
Zadania

Podjęte działania

Budowa ujęcia wody Gańczorka wraz
z siecią wodociągową dla gminy
Istebna

Zadanie zostało zrealizowane.

Efekt realizacji
zadanie zrealizowane

W 2015-2018 rozbudowano 4 odcinki sieci wodociągowej, w
tym:

Adaptacja i modernizacja istniejącej
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

•

Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka
Andziołówka - etap I,

•

Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku
Jasiówka –Beskid,

•

Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze w
Istebnej,

•

Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków
Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka

W 2015-2018 rozbudowano 1 odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej, w tym:
•

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej
Andziołówce.

4 odcinki sieci
wodociągowej, 1 odcinek
kanalizacji sanitarnej, 4
rozbudowane oczyszczalnie
ścieków

W ostatnich latach rozbudowano 4 komunalne oczyszczalnie
ścieków w gminie Istebna, w tym:
•

OŚ Gliniane w Istebnej,

•

OŚ Czadeczka w Jaworzynce,

•

OŚ Tartak w Istebnej,

•

OŚ Pustki.

W 2015-2018 rozbudowano następujące ujęcia wody pitnej, w
tym:
Rozbudowa i modernizacja
istniejących ujęć wody w Koniakowie
Bukowinie, Jaworzynce Krężelce,
Istebnej Wilcze

•

Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody
Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej,

•

Budowa studni głębinowej celem zasilenia
wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej

•

Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w
Jaworzynce,

•

Wykonanie technologii uzdatniania wody dla Stacji
Uzdatniania Wody Istebna - Pietroszonka

zbudowano 2 zbiorniki, 1
studnię głębinową

W latach 2016-2018 WIOŚ w Katowicach przeprowadził
kontrole w zakresie gospodarki ściekowej, w tym:

II.4.6. Intensyfikacja działań
kontrolnych mających na celu
przeciwdziałanie odprowadzaniu
nieczyszczonych ścieków
komunalnych do wód

•

na terenie oczyszczalni ścieków Andziołówka
(grzywna),

•

na terenie oczyszczalni ścieków Glinianne i Istebna
(zarządzenia pokontrolne)

•

na terenie oczyszczalni ścieków Koniaków Pustków
(zarządzenia pokontrolne),

•

na terenie oczyszczalni ścieków Jaworzynka
(zarządzenia pokontrolne),

•

na terenie Wojewódzkiego Centrum Pediatrii
„Kubalonka” w Istebnej (zarządzenia pokontrolne).

5 kontroli na terenach
oczyszczalni ścieków

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna

4.5.2. Opis stanu obecnego
4.5.2.1. Zaopatrzenie w wodę
Charakterystykę zaopatrzenia w wodę w gminie Istebna sporządzono na podstawie danych uzyskanych zgminy,
administratora sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, właścicieli ujęć oraz SUW, Banku Danych Lokalnych.
Stosunek ilości mieszkańców podłączonych do wodociągu do ogólnej liczy mieszkańców (stopień
zwodociągowania gminy) wynosi 58% według stanu na koniec 2018 r. Porównując ten sam wskaźnik z roku 2013
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(56) można zauważyć wyraźny wzrost o około 2%. Obecnie na terenie gminy Istebna istnieje łącznie 75 km
długości sieci wodociągowej. W okresie lat 2015 – 2018 powstało około 8 km sieci wodociągowej.
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Rysunek 16 Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Istebna w latach 2015-2018 (km)
Źródło: dane z gminy Istebna, 2019

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku liczby przyłączy wodociągowych na terenie gminy Istebna. Obecnie na
terenie gminy przyłączonych jest do sieci wodociągowej 1 591 odbiorców. Systematycznie co roku przybywa
przyłączy do sieci wodociągowej, i tak w 2012 r. była to liczba 1 325 przyłączy, co daje wzrost o 19%.
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Rysunek 17 Liczba przyłączy wodociągowych na terenie gminy Istebna (szt.)
Źródło: dane z gminy Istebna, 2019

Gmina Istebna zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez 7 wodociągów publicznych. Są to następujące
wodociągi:
• Istebna Wilcze zaopatrywany wodą powierzchniową z ujęcia na Potoku Prądowiec,
•
•

Istebna Zaolzie zaopatrywany wodą powierzchniową z ujęcia na Potoku Nad Brzyszkiem,
Jaworzynka zaopatrywany wodą powierzchniową z ujęcia na Potoku Krężelka,
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•

Koniaków Gańczorka zaopatrywany wodą powierzchniową z ujęcia na Rzece Olza,

•
•

Koniaków Bukowina oparty na wodzie podziemnej,
Koniaków Gańczorka/Bukowina oparty na wodzie mieszanej (powierzchniowej i podziemnej),

• ujęcia indywidualne.
Spośród wodociągów dostarczających wodę z indywidualnych ujęć wody PPIS nadzorował 3, które dostarczały
wodę do obiektów użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie, Centrum Wypoczynkowo–
Szkoleniowe „Jaworzynka” w Jaworzynce oraz Kompleksu „Zagroń” w Istebnej.
Na teren gminy, wodę przeznaczoną do spożycia dostarczają następujący producenci wody:
•
•
•

Urząd Gminy 43-470 Istebna 1000 (Istebna Wilcze, Istebna Zaolzie, Jaworzynka, Koniaków Gańczorka,
Koniaków Bukowina, Koniaków Gańczorka/Bukowina),
Wojewódzkie Centrum Pediatrii „Kubalonka” 43-470 Istebna 500 (Istebna Kubalonka),
Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie Rastoce 480, 43-474 Koniaków (podmiot wykorzystujący wodę
pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynku użyteczności publicznej),

•

Centrum Wypoczynkowo–Szkoleniowe „Jaworzynka” 43-476 Jaworzynka 89 (podmiot wykorzystujący
wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia w budynku użyteczności publicznej oraz jako część
działalności handlowej),

•

Kompleks „Zagroń” 43-470 Istebna 1588 (podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą z indywidualnego
ujęcia w budynku użyteczności publicznej).

Jakość wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Istebna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r., poz. 1152, ze zm.), § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody
przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Istebna za rok 2018.
Badania jakości wody prowadzone były regularnie przez cały rok zarówno przez Państwową Inspekcję Sanitarną
jak i właściwych przedsiębiorców wodociągowych, w 16 punktach monitoringowych zlokalizowanych
u odbiorców wody (10) oraz w stacjach uzdatniania wody (6). Realizując monitoring kontrolny, przeglądowy oraz
bieżący nadzór sanitarny pobrano łącznie 85 próbek wody: w tym 75 do badań mikrobiologicznych (35 w ramach
kontroli urzędowej PPIS w Cieszynie oraz 40 w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorców wodociągowych)
i 85 do badań fizykochemicznych (36 w ramach kontroli urzędowej PPIS w Cieszynie oraz 49 w ramach kontroli
wewnętrznej przedsiębiorców wodociągowych).
Z 75 pobranych do badań mikrobiologicznych próbek wody, kwestionowano 4 (wszystkie pobrane w ramach
urzędowej kontroli PPIS, natomiast z 85 pobranych próbek do badań fizykochemicznych kwestionowano 8 (z tego
5 w ramach urzędowej kontroli PPIS).
Po przeanalizowaniu wszystkich wyników badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w okresie od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., mając na względzie, że stwierdzone przekroczenia były krótkotrwałe,
PPIS w Cieszynie stwierdził przydatność wody do spożycia dostarczanej przez nadzorowane wodociągi
mieszkańcom gminy Istebna.
4.5.2.2. Odbiór ścieków
Na terenie gminy Istebna według stanu na koniec 2018 roku siecią kanalizacyjną objętych jest ok. 31%
mieszkańców gminy . Dla porównania w 2012 r. siecią kanalizacyjną było objętych 26% mieszkańców gminy.
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Rysunek 18 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Istebna w latach 2015-2018 (km)
Źródło: dane z gminy Istebna, 2019

Długość sieci kanalizacyjnej w 2012 roku to 45,6 km, a korzystało z niej ponad 3 145 osób. W 2018 r. długość
sieci kanalizacyjnej wynosiła już 64 km i podłączonych było około 3 878 mieszkańców.
Aktualnie na terenie gminy Istebna funkcjonują 4 oczyszczalnie ścieków mechaniczno – biologiczne: Istebna
Gliniane, Jaworzynka Czadeczka, Koniaków Pustki, Istebna Tartak. Równoważna liczba mieszkańców dla
oczyszczalni Istebna Gliniane wynosi 1880 RLM, dla oczyszczalni Jaworzynka Czadeczka 1075 RLM, dla
oczyszczalni Koniaków Pustki 800 RLM, a dla oczyszczalni Istebna Tartak 1212 RLM. Odbiornikami ścieków
oczyszczonych dla poszczególnych oczyszczalni są: Istebna Gliniane – potok Gliniane, Jaworzynka Czadeczka potok Słowiokowski, Koniaków Pustki – potok „Pod Pustkami”, Istebna Tartak – rzeka Olza.
W 2012 r. na terenie gminy Istebna funkcjonowało około 2 910 szt. zbiorników bezodpływowych oraz 6 szt.
przydomowych oczyszczalni. Natomiast w 2018 r. liczba zbiorników bezodpływowych wynosiła 2 155 szt.,
przydomowych oczyszczalni ścieków 147 szt. Wynika z tego, że gmina podejmuje działania w celu
wyeliminowania zbiorników bezodpływowych (szamb), na rzecz podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a tam,
gdzie to jest nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie, budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie i/lub działalność́ gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.
W V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie gminy wyznaczono
Aglomerację Istebna (7 475 RLM), w skład której wchodzi część gminy Istebna.
Jakość ścieków oczyszczonych po ustanowieniu aglomeracji uległa wyraźnej poprawie. Jakość ścieków
oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami Prawa wodnego
i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).
Zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG w aglomeracji powinny zostać spełnione trzy warunki
dotyczące wydajności, standardów oczyszczania ścieków oraz procentu liczby mieszkańców aglomeracji
podłączonych do sieci. W aglomeracji Istebna sytuacja wygląda następująco:
•

WARUNEK I (wydajność) – niespełniony,

•
•

WARUNEK II (standardy oczyszczania) – spełniony,
WARUNEK III (%RLM sieć) – spełniony.
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4.5.3. Analiza SWOT
Gospodarka wodnościekowa
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

nowoczesne oczyszczalnie ścieków
podejmowanie działań dotyczących wyposażenia nieruchomości w
przydomowe oczyszczalnie ścieków

brak skanalizowania terenów wiejskich

dobra jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne
niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń
obszarowych)

integracja z UE i wpływ środków pomocowych,
regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do
podniesienia jakości środowiska

nieosiąganie wymogów dyrektywy przez aglomeracje poprzez
niespełnienie wymogów dyrektywy przez przydomowe
oczyszczalnie ścieków

Źródło: opracowanie własne

4.5.4

Cele i zadania środowiskowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w gminie Istebna są w przeważającej
części w umiarkowanym stanie. Jest to związane głównie z obciążeniem wód ładunkiem substancji zawartych
w ściekach komunalnych i przemysłowych, w tym ścieków pochodzących z terenów utwardzonych, dróg
i chodników. Problemem jest spływ opadów deszczowych po powierzchni dróg i chodników, oraz powstające
w tym czasie ścieki zawierające znaczne ilości m.in. zawiesin ogólnych, związków ropopochodnych.
Z analizy SWOT wynika, iż zagrożeniem dla gminy mogą być takie czynniki jak: niewystarczające rozpoznanie
niekorzystnych oddziaływań człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń obszarowych, wpływ
związku azotu i fosforu na środowisko wodne), niedostateczna pula środków finansowych pochodzących głównie
ze środków unijnych i krajowych. W większym stopniu będą przeważać jednak mocne strony, ponieważ na terenie
gminy działają 4 nowoczesne oczyszczalnie ścieków.
W niniejszym Programie wskazano, iż sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze zbiorczych
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Sukcesywnie realizowane są również zadania z zakresu budowy
i modernizacji infrastruktury służącej do zbierania i zagospodarowywania ścieków komunalnych. Dane z gminy
Istebna wskazują, że coraz większe odsetki ludności korzystają z oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacji
zbiorczej czy też z przydomowych oczyszczalni ścieków.
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zaplanowane realizację przede wszystkim
budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej; budowę, rozbudowę i modernizację
urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych, budowę, rozbudowę i modernizację ujęć wody, stacji
uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jako działania uzupełniające
zaplanowano działania edukacyjne, promocyjne oraz prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji
(V KPOŚK) planowane jest na terenie gminy Istebna planowane jest wybudowanie 3 km nowej sieci
kanalizacyjnej (budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Matyska i Kadłuby), oraz zmodernizowanie 3 km
sieci. Po zakończeniu wszystkich inwestycji przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają
z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci wynosić będzie 3 147. Natomiast potrzeby finansowe na
realizację ww. przedsięwzięć wynoszą około 2 mln zł.
Dlatego też, w aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać osiągnięty blisko 100% poziom obsługi
zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (%RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). Pozostała ludność
gminy nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne będzie natomiast korzystać z innych systemów
oczyszczania ścieków.
Oznacza to, że cały ładunek zanieczyszczeń powstających w aglomeracji powinien być, doprowadzany do
oczyszczalni obsługującej aglomerację bądź usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze
systemy lub inne właściwe systemy), które powinny zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska. Każdy
przypadek stosowania systemów indywidualnych do odprowadzania bądź odprowadzania i oczyszczania ścieków
z terenu aglomeracji wymagać będzie szczegółowych wyjaśnień. W każdym wypadku jednak oczyszczalnia
obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 100 % ładunku zanieczyszczeń powstających
w aglomeracji.
Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
58

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU

Na obszarach wiejskich, poza zasięgiem aglomeracji, rozwiązaniem jest stosowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków. Na tych obszarach należy poddawać kontroli prawidłowości odbioru nieczystości oraz konieczna jest
edukacja społeczeństwa odnośnie istoty prawidłowego postępowania ze ściekami bytowymi.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 25, 26, 27.
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4.6.
Zasoby geologiczne
4.6.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, LASÓW I ZASOBÓW KOPALIN
Zadania

Podjęte działania

Efekt realizacji

Współpraca z Państwowym
Instytutem Geologicznym
w zakresie monitoringu terenów
zagrożonych osuwiskami

W ostatnich latach Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki
prowadził na terenie Gminy Istebna został wykonany przez
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
monitoring powierzchniowy oraz wgłębny osuwiska nr 5899 w
miejscowości Koniaków. Dokumentacja z wykonania monitoringu jak
i raporty z monitoringu z lat 2014, 2015, 2016, 2017 są
ogólnodostępne w cyfrowej bazie danych Systemu Osłony
Przeciwosuwiskowej (SOPO) prowadzonej i udostępnianej, na
zasadach określonych w regulaminie, przez Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

coroczny monitoring
osuwiska

Współudział w rekultywacji
degradowanych terenów
osuwiskowych

W ostatnich latach nie prowadzono działań związanych z rekultywacją
terenów osuwiskowych, gdyż nie było takiej potrzeby.

brak realizacji działania

Wykonanie niezbędnych
ekspertyz dotyczących stanu
technicznego stoków
zagrożonych ruchami masowymi

Zgodnie z art. 110a POŚ, Starosta Cieszyński prowadzi rejestr
osuwisk na terenie Gminy Istebna. Zgodnie z § 4 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi, ww. rejestr
zawiera dane graficzne w formie map terenów, na których występują
ruchy masowe ziemi oraz karty rejestracyjne. Są to informacje
sporządzone przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy.

w Starostwie Cieszyńskim
prowadzony jest rejestr
osuwisk

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna

4.6.2. Opis stanu obecnego
Północną część obszaru gminy budują fliszowe utwory płaszczowiny śląskiej. Najstarszymi skałami
występującymi na powierzchni są pochodzące z górnej kredy łupki i piaskowce cienkoławicowe warstw
godulskich górnych. Kolejnym utworem skalnym występującym na terenie gminy są zróżnicowane litologicznie
górnokredowe warstwy istebniańskie górne z licznymi wkładkami pstrych łupków. Najmłodsze ogniwo budowy
geologicznej obszaru stanowią utwory czwartorzędowe, ograniczające się przede wszystkim do dolin rzecznych
i dolnych partii stoków. Najbardziej charakterystycznym elementem z tego okresu jest wyraźna plejstoceńska
terasa rzeczna na prawym brzegu Olzy między Zaolziem a ujściem Olecki. Terasa ta zbudowana jest ze żwirów,
piasków i gliny. Niektóre zbocza na terenie gminy pokrywają zwietrzelinowe gliny i rumosze skalne. Są to m. in.
lewobrzeżne zbocze doliny Olzy między Cisowym, a Groniczkami oraz obszar położony na zachód od drogi
w rejonie Bukowicy.
Charakterystyczne dla tego obszaru są także utwory osuwiskowe, których płaszczyzna ślizgu występuje z reguły
na eoceńskich łupkach. Największe ich nagromadzenie znajduje się w rejonie Koniakowa na północnych
i zachodnich stokach Ochodzitej oraz na lewym zboczu doliny Olzy w rejonie Groniczek.14
4.6.2.1. Surowce naturalne
Złoża kopalin to naturalne skupienia minerałów, których wydobycie może przynieść korzyść gospodarczą. Są
rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich występowanie i możliwość wykorzystania zależą w dużej
mierze od budowy geologicznej.
Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są przepisami ustawy z dnia
9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (t.j.: (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.). W ustawie
tej rozstrzygnięto sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów poprzez wymóg
ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego
i racjonalnego wykorzystania kopalin.
Posiadający koncesję na wydobycie złoża kopaliny jest zobowiązany zastosować środki niezbędne zarówno
do ochrony złoża jak i do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych a także do ochrony powierzchni ziemi.
Po zakończonej eksploatacji zobowiązany jest prowadzić rekultywację oraz przywracać do właściwego stanu
elementy przyrodnicze. Obszary poeksploatacyjne należy sukcesywnie i na bieżąco poddawać rekultywacji.
14

Załącznik do uchwały Nr XXII/ 220 /2009 Rady Gminy Istebna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie aktualizacji Gminnego Programu
Ochrony Środowiska
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Obowiązek ten ciąży na osobie powodującej utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntu. Koszty
rekultywacji ciążą na sprawcy.
W przypadku złóż nieeksploatowanych, które zostały udokumentowane złoże zabezpiecza się, jako zaplecze
surowcowe. W 2018 roku zostały opracowane mapy rozmieszczenia wszystkich surowców na terenie całej Polski
pn.: „Bilans złóż zasobów kopalin w Polsce według stanu na 30 grudnia 2017 roku”. Według „Bilansu…” na
terenie gminy Istebna nie ma zlokalizowanych złóż surowców. W poprzedniej edycji „Bilansu…” widniało złoże
kamienia łamanego i blocznego Koczy Zamek, było to złoże o zaniechanej eksploatacji. Niemniej jednak
w najnowszej wersji zostało ono usunięte.
Aktualnie na obszarze gminy znajdują̨ się trzy nieczynne kamieniołomy, w których eksploatację zakończono
w latach dziewięćdziesiątych. Kamieniołomy te zlokalizowane są w masywie Ochodzitej oraz między Ochodzitą
i Kocim Zamkiem oraz na Kocurzonce. Ponadto na terenie gminy rozsiane są jeszcze liczne nieczynne wyrobiska
po dawnej eksploatacji surowców skalnych.
4.6.2.2. Osuwiska
W Państwowym Instytucie Geologicznym od 2006 roku jest realizowany projekt System Osłony
Przeciwosuwiskowej (SOPO). Celem projektu jest rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich osuwisk oraz
terenów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce. Aktualnie realizowany jest III etap SOPO, którego celem jest
dalszy monitoring i aktualizacja map terenów osuwiskowych.
Aktualnie dla gminy Istebna są wykonane zaktualizowane “Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami
masowymi”. W chwili obecnej w gminie zidentyfikowano 211 osuwisk, w tym 118 na terenie Istebnej, 66
w Jaworzynce, i 27 w Koniakowie.15

Rysunek 19 Lokalizacja terenów osuwiskowych na obszarze gminy Istebna
Źródło: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, pow. cieszyński, woj. śląskie.
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostęp 26 kwietnia 2019]
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3

15

dane Powiatu Cieszyńskiego, 2019, oraz dane PIG Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, pow.
cieszyński, woj. śląskie. http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostęp 26 kwietnia 2019]
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W latach 2014-2017 powadzono w Koniakowie monitoring instrumentalny dużego o powierzchni 25,2 ha
osuwiska skalno-zwietrzelinowego, rozpoczynającego się skarpami w strefie grzbietowej i czołem schodzące do
koryta kilku lokalnych cieków stanowiących prawobrzeżne dopływy Czadeczki.
Obszar osuwiska zlokalizowany jest na południe od drogi 943 Laliki – Jasnowice, na południowo-zachodnim
stoku góry Ochodzita pomiędzy przysiółkami Gronik, Lagiery, Bukowina. Pracami monitoringowymi objęto teren
pomiędzy przysiółkami: Gronik, Lagiery, Stolarek i Bukowina, na którym zlokalizowana jest liczna zabudowa
mieszkalna i gospodarcza (około 70 budynków).
Znaczna część powierzchni osuwiska jest aktywna, ale przebieg ruchów jest wolny lub bardzo wolny (co wynika
z pomiarów inklinometrycznych i geodezyjnych). Rozmieszczenie stref aktywności w jego obrębie jest również
zróżnicowany. Ruch osuwiska najbardziej uwidacznia się w strefie czoła osuwiska i przy jego
południowozachodniej części. Strefa ta na szczęście wolna jest od zabudowy mieszkalnej.
W latach 2014-2016 wartości skumulowanego przemieszczenia liczone do powierzchni osiągały aż 120 mm, co
dawało przemieszczenia 6 cm/rocznie. Jest to niewątpliwie oddziaływanie nowo wybudowanego nasypu pod
parking przy wyciągu. W 2017 roku zanotowano przemieszczennia na osuwisku w Koniakowie nie większe niż
błąd pomiarowy (3 cm). Maksymalna wartość przemieszczenia skumulowanego nie przekraczała 30 mm
i występowała na głębokości około -7,5 m.
Prace monitoringowe przeprowadzone na osuwisku w Koniakowie w okresie 2014-2017 pozwalają na
sformułowanie wniosku, iż osuwisko należy traktować jako obszar w całości aktywny. 16
Na kolejne lata planowane jest dalsze wdrażanie Programu Osłony Przeciwosuwiskowej na terenie gminy Istebna
w tym aktualizacja „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” oraz kontynuacja monitoringu
instrumentalnego osuwiska w Koniakowie.

4.6.3. Analiza SWOT
Zasoby geologiczne
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

brak eksploatacji i wynikającego z tym zagrożenia
ograniczenia w budownictwie na terenach zagrożonych są
mocną stroną z punktu widzenia bezpieczeństwa
mieszkańców, turystów i mienia, a także ochrony środowiska

zagrożenie osuwiskowe w Koniakowie
ograniczenia w budownictwie na terenach zagrożonych są słabą strona
dla mieszkańców, turystów czy inwestorów

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne
prognozowane dalsze aktywności osuwiska w Koniakowie

coroczny monitoring pokazuje skalę zagrożeń

utrata wartości użytkowej terenów ze względu na brak możliwości
przekwalifikowania terenów rolnych na budowlane

Źródło: opracowanie własne

4.6.4

Cele i zadania środowiskowe z zakresu zasobów geologicznych

Na obszarze gminy Istebna aktualnie nie ma zewidencjonowanych złóż surowców mineralnych, nie jest
prowadzona eksploatacja, nie ma potrzeby prowadzenia prac rekultywacyjnych.
Od 2006 roku jest realizowany projekt System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Celem projektu jest
rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce. Na
terenie gminy Istebna zarejestrowano ich 211.
Są opracowane aktualne “Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” z 2009 roku. Mapy te są
okresowo aktualizowane pod kątem nowych i uaktywniających się osuwisk i dane te zamieszczane są na stronie
internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego oraz przekazywane są do Starostwa Powiatu Cieszyńskiego,
planuje się dokonanie kolejnej aktualizacji map.
Na podstawie tych danych Powiat Cieszyński prowadzi rejestr zawierający informacje o tych terenach. W związku
z tym harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zapisano kontynuację współpracy w zakresie obserwacji
terenów zagrożonych oraz prowadzenie rejestru o tych terenach.

16

Raport z monitoringu wgłębnego pomiary inklinometryczne na osuwisku w Koniakowie dla tematu: „Monitoring zagrożeń
powierzchniowymi ruchami masowymi wraz z utrzymaniem istniejącej sieci obserwacyjnej”, Warszawa, 2016, Raport z prac monitoringowych
przeprowadzonych w roku 2017 na osuwisku Koniaków (nr 24-03-092-05899) dla tematu: "System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap
III", Warszawa, 2017
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W harmonogramie zadań zapisano także zadanie polegające na kontynuacji Systemy Osłony Przeciwosuwiskowej
SOPO, w tym opracowanie aktualizacji map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Zadanie to
realizowane będzie przez Państwowy Instytut Geologicznych w ramach środków budżetu państwa przyznanych
na realizacje tego działania.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 28, 29, 30.

4.6.5 Wpływ zmian klimatu na górnictwo, wrażliwość i adaptacja do zmian
Na terenie gminy Istebna nie są zlokalizowane zakłady górnicze, wydobywcze i przetwórcze, na działalność
których mogłyby mieć wpływ zmiany klimatu.

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
63

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU

4.7.
Gleby
4.7.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA POD WZGLĘDEM ZIEMI I GLEB W TYM ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI
GMINY
Planowane zadania

Planowane zadania

Efekt realizacji

Identyfikacja i dążenie do
rekultywacji terenów
zdegradowanych

Dla
województwa
śląskiego
prowadzona
jest
Ogólnodostępna
Platforma
Informacji
Tereny
Zdegradowane i Poprzemysłowe. Zgodnie z danymi
zamieszczonymi na w/w platformie na terenie gminy Istebna
nie ma terenów wymagających rekultywacji.

brak potrzeby realizacji zadania

Kontynuacja wapnowania,
magnezowania gleb oraz
zwiększenie nawożenia
organicznego

Działania w zakresie wapnowanie terenów rolniczych
realizowane są przez samych rolników. Ewentualne
pozyskiwanie środków na wapnowanie poprzedzane jest
badaniami pH gleb użytkowanych rolniczo. Działania te
realizowane są przez rolników we własnym zakresie i z
własnych środków finansowych.

rolnicy realizują to zadania we
własnym zakresie nie informując
o tym fakcie Urzędu Gminy
Istebna.

Badania gleb prowadzone są na własne potrzeby przez
rolników.
Gmina Istebna nie ma obowiązku prowadzenia badań gleb.

Prowadzenie okresowych badań gleb

Badania gleb na obszarze województwa śląskiego i w tym
powiatu cieszyńskie prowadzone są w oparciu o „Monitoring
chemizmu gleb ornych Polski”, który stanowi podsystem
Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości
gleb i ziemi.
Na terenie powiatu cieszyńskiego w 2010, 2012 i 2015 roku
analizowano próbki pobrane w jednym punkcie
zlokalizowanym terenie miasta Cieszyna. Wyniki badań
prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska, wskazały naturalną zawartość metali ciężkich,
niską zawartością siarki siarczanowej i naturalną zawartością
wielopierścieniowych
węglowodorów
aromatycznych
(WWA). Badań na terenie gminy Istebna nie wykonywano.

rolnicy realizują to zadania we
własnym zakresie nie informując
o tym fakcie Urzędu Gminy
Istebna.

Okresowo i cyklicznie w Urzędzie Gminy Istebna odbywają
się dyżury pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Cieszynie.
Wspomaganie i propagowanie
ekologicznej działalności rolniczej
Promocja stosowania dobrych
praktyk rolniczych

Udzielanie dopłat bezpośrednich dla
rolników

Porady dotyczą głównie wypełniania wniosków
obszarowych oraz wniosków o dofinansowania unijne.
Część z tych usług realizowana jest bezpłatnie, natomiast
wnioski o dofinansowanie pochodzące ze środków unijnych
są płatne. Rolnicy są zainteresowani dofinansowaniami
głównie w zakresie dosprzętowienia gospodarstw, zakupu
maszyn rolniczych i ciągników. Zainteresowanie
producentów rolnych jest zróżnicowane od pory roku w
okresie wiosenno-letnim zainteresowanie rolników jest
większe niż w okresie zimowym.
Rolnicy z terenu gminy Istebna w okresie 2016-2018 złożyli
15 wniosków o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne
lub o płatności ekologiczne. Działania te realizowane były w
pięciu wariantach na powierzchni około 57 ha..17

rolnicy uczestniczą w
konsultacjach i szkoleniach

corocznie kilka gospodarstw
korzystała z płatności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna

4.7.2. Opis stanu obecnego
4.7.2.1. Gleby
Na analizowanym obszarze dominują gleby brunatne kwaśne powstałe ze zwietrzeliny skał fliszu karpackiego.
Gleby te powstały ze skał ubogich w związki zasadowe. W ich składzie przeważają gliny średnie i ciężkie, we
fragmentach pylaste, a północnej części również gliny lekkie. Są to gleby płytkie, trudne do uprawy, z dużą
zawartością części szkieletowych. Gleby te charakteryzuje odczyn kwaśny i niska zawartość przyswajalnych dla
roślin składników pokarmowych. Około 42% gleb zaliczono do klas bonitacyjnych I-III. Dodatkowo trudności dla
17

pismo ARIMR nr StIP12.0163.08.2019.LZ z dnia 5.03.2019 r.
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rolnictwa stwarzają warunki klimatyczne, w tym krótki okres wegetacyjny, silne i długotrwałe przymrozki oraz
gwałtowne opady. Ponadto, ze względu na ukształtowanie terenu oraz budowę geologiczną praktycznie cały
obszar gminy jest narażony na intensywną erozję.18
Możliwość rolniczego charakteru gminy stwarza uzupełnienie oferty turystycznej, zwłaszcza agroturystycznej
o rolnictwo ekologiczne produkujące zdrową żywność. Korzystnym rozwiązaniem będzie także produkcja
lokalnych wyrobów i przetworów spożywczych opartych na naturalnych składnikach i tradycyjnych recepturach.
Świetne predyspozycje do ekologicznej produkcji stwarza stan sanitarny powietrza w gminie, tradycyjne wyroby
znajdą natomiast szeroki rynek zbytu wśród przyjezdnych gości.
4.7.2.2. Struktura użytkowania terenu
Ponad 56 % powierzchni gminy stanowią lasy i grunty leśne. Użytki rolne stanowią około 37% powierzchni.
Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią niecałe 80% wszystkich gruntów użytkowanych
rolniczo (w 2013 roku było to ponad 80%). Sady, stanowią mniej niż 1%, (w 2013 roku 1,5%) a łąki i pastwiska
w sumie około 16%, (w 2013 roku prawie 20%). Strukturę użytkowania gruntów zestawiono w tabeli poniżej.
Tabela 10 Struktura użytkowania gruntów gminy Istebna
Wyszczególnienie

Powierzchnia [ha]

Udział [%]

Wyszczególnienie

powierzchnia ogółem

ha

8432

100,00

powierzchnia lądowa

ha

8375

99,32

ha

3162

37,50

użytki rolne - grunty orne

ha

2441

77,20

użytki rolne - sady

ha

27

0,85

użytki rolne razem, w tym

użytki rolne - łąki trwałe

ha

264

8,35

użytki rolne - pastwiska trwałe

ha

263

8,32

użytki rolne - grunty rolne zabudowane

ha

167

5,28

ha

4790

56,81

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy

ha

4767

99,52

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione
i zakrzewione

ha

23

0,48

grunty pod wodami razem, w tym

ha

57

0,68

ha

57

100,00

ha

402

4,77

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe

ha

205

51,00

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe

ha

8

1,99

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane

ha

44

10,95

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane
niezabudowane

ha

8

1,99

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i
wypoczynku

ha

3

0,75

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne drogi

ha

134

33,33

nieużytki

ha

21

0,25

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem, w tym

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
grunty zabudowane i zurbanizowane razem, w tym

Źródło: GUS, 2019

18

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, 2016
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Według „Stanu środowiska w województwie śląskim w 2017 roku” wynika, iż w samym tylko 2017 roku
w województwie śląskim wyłączono z produkcji rolniczej i leśnej 405 ha gruntów rolnych i leśnych, w tym 334
ha gruntów rolnych i 71 ha gruntów leśnych. Przeważającą część gruntów wyłączonych przeznaczono na tereny
mieszkaniowe. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie z godnie z ewidencja
gruntów w powiecie w okresie 2016-2018 powierzchnia użytków rolnych na terenie powiatu zmniejszyła się o
213 ha, a powierzchnia lasów zmniejszyła się o 438 ha. Ta sama tendencja dotyczy gminy Istebna.
W strukturze własnościowej występują jedynie gospodarstwa prywatne. Wg danych Spisu Rolnego w 2010 roku
było na terenie gminy Istebna 1354 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2424,89 ha.
Średnia wielkość gospodarstwa w gminie wynosiła 1,8 ha, a ponad 42% wszystkich gospodarstw stanowiły
gospodarstwa mniejsze od 1 ha. Gospodarstwa od 1 do 5 ha, to niemal 57%, natomiast gospodarstwa większe niż
5 ha stanowiły mniej niż 1%.
Dominującym kierunkiem jest produkcja roślinna, w której przeważają uprawy zbóż, ziemniaków i owsa. Zgodnie
z danymi Biura Rejestracji Zwierząt Śląskiego Oddziału ARiMR opracowanymi na podstawie zgłoszeń
posiadaczy zwierząt gospodarskich wynika, iż na terenie gminy w okresie 2017-2019 (stan na 26.02.2019)
hodowano:
• bydło
o 2017 - 305 sztuk,
o 2018 - 252 sztuki,
o 2019 - 225 sztuk.
•

owce
o 2017 - 942 sztuk,
o 2018 - 921 sztuk,
o 2019 - 809 sztuk.
• kozy
o 2017 - 23 sztuki,
o 2018 - 16 sztuk,
o 2019 - 12 sztuk.
• trzoda chlewna
o 2017 - 5 sztuk,
o 2018 - 9 sztuk,
o 2019 - 1 sztuka.
Według danych na koniec 2017 roku hoduje się około 60 koni, głównie w celach turystycznych i rekreacyjnych.
Dane zamieszczone powyżej wskazują iż od 2010 roku poprzez 2013 roku znaczenie rolnictwa się zmniejsza,
zwierząt hoduje się co raz mniej, a powierzchnia zasiewów się zmniejsza, zgodnie z danymi w aktualizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna z 2016 roku tereny
te przekształcane pod budownictwo mieszkaniowe oraz do obsługi ruchu turystycznego.
4.7.2.3. Rolnictwo
Teren gminy obejmuje swoim działaniem Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie, które okresowo przeprowadzają szkolenia dla
rolników oraz konsultacje i porady. W ostatnich latach ZDR w Cieszynie:
•
•

przeprowadził szkolenia w których uczestniczyło rocznie około 200 osób z terenu całego powiatu
cieszyńskiego,
udzielił pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty oraz wniosków rolno środowiskowych
i klimatycznych,

• udzielił kilkaset porad i konsultacji.
W ramach tych działań okresowo i cyklicznie w Urzędzie Gminy Istebna odbywają się dyżury pracowników ZDR.
Porady dotyczą głównie wypełniania wniosków obszarowych oraz wniosków o dofinansowania unijne. Część
z tych usług realizowana jest bezpłatnie, natomiast wnioski o dofinansowanie pochodzące ze środków unijnych są
płatne. Rolnicy są zainteresowani dofinansowaniami głównie w zakresie dosprzętowienia gospodarstw, zakupu
maszyn rolniczych i ciągników. Zainteresowanie producentów rolnych jest zróżnicowane od pory roku w okresie
wiosenno-letnim dziennie po konsultację lub radę przychodzi kilkanaście osób, natomiast w okresie jesienno-
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zimowym kilka.19
Rolnicy z terenu gminy Istebna w okresie 2016-2018 złożyli 15 wniosków o płatności w ramach kilku wariantów
Program rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 oraz Działania Rolnictwo Ekologiczne PROW
2014-2020. Działania te realizowane były w pięciu wariantach (2.3, 2.11, 11.1, 5.4, 5.5), na powierzchni około 57
ha..20
W całym powiecie w tym na terenie gminy Istebna Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach prowadzi kontrole gospodarstw rolnych pod kątem materiału siewnego, szkółkarskiego oraz
szkodników, patogenów i organizmów kwarantannowych. W okresie 2015-2018 WIORIN na terenie gminy
Istebna przeprowadził:
• 3 kontrole materiału siewnego - nie stwierdzono nieprawidłowości,
• nie stwierdzono podczas kontroli występowania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi
zwalczania,
•
•

2 kontrole obrotu środkami ochrony roślin - nie stwierdzono nieprawidłowości,
3 kontrole stosowania w gospodarstwach środków ochrony roślin - nie stwierdzono nieprawidłowości,

•

1 kontrole z podbieraniem prób produktu na pozostałość środków ochrony roślin i nie stwierdzono
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów ani zastosowania
środka ochrony roślin niezgodnie z etykietą.21

4.7.2.4. Badania gleb
Od 2015 roku działa program "Grunt to wiedza", jest to ogólnopolski, bezpłatny program badań pH gleb oraz
zasobności w składniki odżywcze, w tym na kwasowość oraz zawartość fosforu, potasu i magnezu, jednocześnie
rolnicy we własnym zakresie zlecają głównie pod kątem ustalania dawek nawożenia badania gleb na pH
i zawartość składników mineralnych. Rolnicy maja możliwość w każdym momencie zlecenia wykonania badań
gleb na własny koszt w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej Gliwicach. Najczęściej takie badania
wykonywane są w celu ustalania dawek nawożenia.
Badania gleb na obszarze województwa śląskiego i w tym powiatu cieszyńskiego (gmina Cieszyn) prowadzone
są w oparciu o „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski”, który stanowi podsystem Państwowego Monitoringu
Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi.
W 2010, 2012 i 2015 roku analizowano próbki pobrane terenie Cieszyna. Wyniki badań prowadzone w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazały naturalną zawartość metali ciężkich, niską zawartością siarki
siarczanowej i naturalną zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wyniki
badań węglowodorów z 2015 roku zmniejszyły się w porównaniu do wyników z 2010 i 2012 roku. Według
klasyfikacji IUNG gleby z terenu Cieszyna zostały zaklasyfikowane do oceny 12223.
Wyniki badań pobranych próbek nie reprezentują stanu gleb na terenie gminy Istebna pokazują jednak jak wygląda
stan gleb w bliskiej odległości od zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Cieszynie oraz wśród koncentracji
ruchu komunikacyjnego.
Na podstawie wykonanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa badań w latach 2010-2012
i 2015-2017 można przypuszczać, iż zawartości metali ciężkich i pierwiastków śladowych oraz w szczególności
węglowodorów aromatycznych na terenach wiejskich powiatu cieszyńskiego (w tym na terenie gminy Istebna) są
niższe niż na terenie Cieszyna i gleby kwalifikują się do wszelkich upraw.

19

na podstawie danych ŚODR http://www.czwa.odr.net.pl

20

pismo ARIMR nr StIP12.0163.08.2019.LZ z dnia 5.03.2019 r.

21

na podstawie danych WIORIN pismo z OCi.1331.1.2019 z dnia 13 marca 2019 r.

22

Monitoring chemizmu gleb Polski, 2012, 2015

23

Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring Chemizmu Gleb Ornych w Polsce w latach 2015-2017”, Puławy 2017
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4.7.3. Analiza SWOT
Gleby
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

brak patogenów i szkodników

zmniejszanie się powierzchni zajmowanej pod produkcję rolniczą

brak naruszeń w stosowaniu i obrocie środkami ochrony roślin

brak badań gleb na terenie gminy

SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

możliwości korzystania z porad w ZDR i ARIMR

zmniejszanie sie zainteresowania rolnictwem na korzyść
działalności turystycznej

rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki
Źródło: opracowanie własne

4.7.4

Cele i zadania środowiskowe z zakresu ochrony gleb

Zgodnie z wytycznymi PZP Województwa Śląskiego najważniejsze cele w zakresie rolnictwa to:
•
•

kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarach o najwyższym potencjale glebowym,
wielofunkcyjny rozwój na obszarach o niskim potencjale glebowym przy zachowaniu walorów
przyrodniczych i tradycyjnego krajobrazu rolniczego,
• zachowanie różnorodności i spuścizny kulturowej terenów wiejskich poprzez ograniczenie podziału
terenów otwartych oraz rozprzestrzenie się zabudowy podmiejskiej, jednorodzinnej.
Czynnikami, które znacznie różnicują jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie i sugerują zmianę
(ekonomiczne i ekologiczne aspekty) wykorzystania niektórych terenów rolniczych jest ukształtowanie terenu
w tym aktywność osuwiskowa oraz coraz większe zainteresowanie turystyczne tym obszarem.
Według skróconej analizy SWOT na terenie gminy na większości powierzchni gminy są słabej jakości gleby i ten
fakt traktowany jest jako słaba strona. Jednym z zadań jest ograniczenie do niezbędnego minimum przeznaczania
gruntów na cele inne niż rolne i leśne. Zwłaszcza dotyczy to niewielkich terenów o dobrych jakościowo glebach.
Na terenie gminy corocznie prowadzone są kontrole dotyczące stanu zanieczyszczenia środkami ochrony roślin
gleb, materiału siewnego, czy szkółkarskiego, a także organizmów kwarantannowych, które wykazują, iż brak jest
istotnych zanieczyszczeń gleb rolniczych, badania nie wykazują istnienia znaczących ilości patogenów
i szkodników upraw rolniczych. W związku z tym w harmonogramach zadań zapisano iż Zespół Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie będzie prowadził prace związane z promocję rolnictwa ekologicznego i agroturystyki
oraz prowadził waloryzację terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej ekologicznej żywności.
W ramach działalności kontrolnej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził będzie jako kontynuacja
badania gleb ornych, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonywał będzie kontrole
zanieczyszczenia płodów rolnych środkami ochrony roślin. Zadania te finansowane będą ze środków własnych
GIOŚ oraz WIORIN.
W harmonogramie realizacji zadań dla Starosty powiatu Cieszyńskiego zapisano zadanie wynikające z ustawy
prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm. art. 101d). Jest to zadanie dotyczące
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. W razie potrzeby starosta sporządza
wykaz, a także prowadzi badania gruntu i wód na terenach stwarzających największe zagrożenie dla środowiska i
zdrowia ludzi.
Cennym działaniem, przyczyniającym się do zwiększenia świadomości ekologicznej i rolniczej, jest organizacja
spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń i akcji informacyjnych połączonych z praktycznymi zajęciami dla
rolników, zainteresowanych produkcją rolną a także właścicieli gospodarstw predestynujących do ekologicznych
i agroturystycznych. Działania przy współudziale z powiatem przeprowadzane przez Zespół Doradztwa
Rolniczego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finansowane z ich własnych środków
finansowych.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 31, 32.
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4.8.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
4.8.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska
PRAWIDŁOWA GOSPODARKA ODAPDAMI
Planowane zadania

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Od stycznia 2013 r. zmianie uległa ustawa o odpadach, która wyłączyła powiaty i gminy z obowiązku sporządzania planów
gospodarki odpadami oraz wykonywania sprawozdawczości z zakresu planów gospodarki odpadami.

Realizacja gminnego programu
usuwania azbestu

W okresie 2010-2018 corocznie prowadzono akcje usuwania
azbestu, dzięki temu do końca 2018 roku usunięto z terenu
gminy Istebna około 932,80 Mg wyrobów zawierających
azbest.
W 2016 roku przeprowadzono terenową inwentaryzację
wyrobów zawierających azbest oraz opracowano Program
usuwania azbestu. Koszt realizacji zadania wyniósł 11 tys.

do końca 2018 roku usunięto
prawie 1 tys. ton azbestu, koszt
poniesiony z budżetu Gminy
Istebna wyniósł ponad 380 tys.

W Istebnej Tartak w sąsiedztwie gminnej oczyszczalni
ścieków funkcjonuje gminny Punkt Selektywnie Zebranych
Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy w
ramach ponoszonej opłaty mogą oddawać selektywnie
zebrane odpady.
Budowa Gminnych Punktów
Zbiórki Odpadów

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, opony odbierane są dwa razy w
roku, w terminach określonych w harmonogramie odbioru
odpadów.

na terenie gminy funkcjonuje
jeden PSZOK

W 2017 roku Gmina zleciła wykonanie koncepcji budowy
Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - koszt
opracowania wyniósł 14 760 zł.

Utrzymanie obecnego stanu w
zakresie objęcia wszystkich
mieszkańców gminy systemem
zbiórki odpadów

Na terenie gminy według Sprawozdań z gospodarowania
odpadami komunalnymi wszyscy mieszkańcy są objęci
selektywną zbiórka odpadami.
Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych, a
zameldowanych na terenie Gminy Istebna to około 1270
wynika to z faktu, że osoby te mieszkają na terenie innych
gmin bądź poza granicami kraju, co zostało wyjaśnione w
składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach
i informacjach.

zadanie zrealizowane i na
bieżąco utrzymywane

Na terenie gminy Istebna obowiązuje przyjęty uchwałą nr
IX/59/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 7 lipca 2015 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Istebna

Realizacja programu
dofinansowania kompostowników
domowych celem
zagospodarowania odpadów
biodegradowalnych

Zgodnie z zapisami Regulaminu do selektywnego
gromadzenia odpadów należy stosować worki […]
w kolorach brązowym na odpady i opakowania ulegające
biodegradacji.
Jednocześnie dopuszcza się aby odpady biodegradowalne, w
tym odpady zielone w postaci liści i traw zbierać i gromadzić
na przydomowych kompostownikach, z zachowaniem sztuki
ogrodniczej i w sposób nie powodujący uciążliwości dla
otoczenia.

nie zrealizowano zadania
dotyczącego dofinansowania do
kompostowników

Segregowane odpady komunalne, takie jak: […] odpady
ulegające biodegradacji odbierane są z nieruchomości
jednorodzinnych z częstotliwością jeden raz w miesiącu.
W latach 2016-2018 z terenu Gminy Istebna zebrano 23,10
Mg, 50,30 Mg oraz 73,06 Mg odpadów biodegradowalnych
Odpady te w całości zostały poddane kompostowaniu.
Szczególnie w okresie letnim zdarzają się przypadki
porzucania odpadów w rowach i zagajnikach, niemniej
jednak po identyfikacji odpady są sprzątane na koszt gminy.
Monitoring i bieżąca likwidacja
dzikich składowisk (w tym również
dzikich składowisk w korytach
rzecznych)

W 2018 zostało zlikwidowanych kilka dzikich wysypisk, z
których wywieziono ponad 50m3 rożnego rodzaju odpadów.
Posprzątanie takich zanieczyszczonych miejsc to koszty ok.
4 tys. zł.
W związku z tym iż miejsca podrzucania odpadów są wciąż
te same w 2018 roku zakupiono tabliczki o zakazie
wyrzucania śmieci za kwotę 393 zł.
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Sprawozdania z funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami
komunalnymi

Gmina Istebna corocznie opracowuje sprawozdania
z gospodarowania odpadami oraz Analizy stanu gospodarki
odpadami.

zadanie realizowane na bieżąco

Okresowo organizowane są akcje ekologiczne dotyczące
gospodarowania
odpadami
komunalnymi,
akcje
organizowane są w szkołach, przedszkolach, a także dla
szerszego grona mieszkańców w czasie okolicznościowych
spotkań, festynów czy miejskich imprez.
Edukacja mieszkańców w zakresie odpadów komunalnych
prowadzona jest za pomocą materiałów zamieszczanych
cyklicznie w miesięczniku „Nasza Trójwieś”. Jednocześnie
na stronie internetowej Gminy Istebna w zakładce Ekologia i
„odpady komunalne” udostępniane są ulotki, materiały oraz
informatory również redagowane przez Ministerstwo
Środowiska.

Prowadzenie edukacji ekologicznej
mieszkańców Gminy

W 2019 roku Gmina planuje utworzenie w budynku Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce „Zielonej Pracowni” o
wartości 40 tys. zł.
Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu,
obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami
zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich
usuwania oraz unieszkodliwiania prowadzona jest okresowo
głównie za pomocą materiałów udostępnianych Urzędowi
Gminy przez Stowarzyszenie Federacji Zielonych GAJA
oraz ulotek przygotowanych na zlecenie Ministra
Gospodarki.

edukacja ekologiczna
prowadzona jest cyklicznie
w różnych formach

Materiały w postaci ulotek informacyjnych oraz poradników
dla właścicieli nieruchomości, w których znajdują się wyroby
zawierające azbest rozprowadzano w urzędzie gminy. Na
zebraniach wiejskich w „informacji Wójta” o realizacji
budżetu, mieszkańcy byli informowani o możliwości odbioru
azbestu, o ilości zutylizowanego azbestu oraz kosztach
poniesionych przez Gminę na utylizację azbestu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna

4.8.2. Opis stanu obecnego
Na terenie gminy Istebna źródłami wytwarzanych odpadów są:
• gospodarstwa domowe, w których powstają także odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne,
•
•
•

obiekty infrastruktury społecznej i komunalnej,
obszary ogrodów, parków, cmentarzy,
ulice i place,

• przedsiębiorstwa i firmy prowadzące działalność gospodarczą.
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak również ich struktura oraz skład są
uzależnione od różnych uwarunkowań lokalnych. Należy do nich: poziom rozwoju gospodarczego obszaru,
zamożność społeczeństwa, rodzaj zabudowy mieszkalnej, sposób gospodarowania zasobami, przyzwyczajenia
w konsumpcji dóbr materialnych, a także cechy charakterologiczne mieszkańców i ich podatność na edukację
ekologiczną. Największy wpływ na ilość i skład morfologiczny powstających odpadów komunalnych w danej
społeczności mają pojedyncze decyzje zapadające w trakcie zakupów poszczególnych towarów i wyboru rodzaju
opakowania.
Do celów niniejszego opracowania wykorzystano dane pochodzące z rocznych sprawozdań z gospodarowania
odpadami, rocznych analiz gospodarki odpadami za lata 2016-2018 oraz dane GUS.
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Rysunek 20 Lokalizacja gminy Istebna na tle III regionu gospodarki odpadami
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2022, 2017

W 2017 roku uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
W obowiązującym Planie określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi
oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.
Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami aktualnie gospodarkę̨ komunalną regionu III obsługują̨
regionalne instalacje:
• Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz,
•
•

Zakład Techniki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna5, 44-240 Żory,
Zakład Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik,

•
•

PPHU KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów,
COFINCO POLAND Sp. z o.o., ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice,

•

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul. Zdrojowa, 43-200 Pszczyna,

•
•

SEGO Sp. z o.o., ul. Oskara Kolberga 65, 44-251 Rybnik,
BEST-EKO” Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory,

• Zakład Gospodarki Odpadami S.A., ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała,
• BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul Kabaty 2, 34-300 Żywiec,
• MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.
Na terenie gminy Istebna nie ma żadnej instalacji związanej z przetwarzaniem odpadów. Wszystkie powstające
odpady wywożone są do przetwarzania, odzysku i składowania poza teren gminy.
4.8.2.1. Zasady gospodarowania odpadami na terenie gminy
Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie zapisów znowelizowanej Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). W oparciu o zapisy powyższej
ustawy Rada Gminy Istebna uchwaliła akty prawa miejscowego regulujące zasady utrzymania czystości i
porządku jak i szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów
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komunalnych. Podmiotami odbierającymi (a tym samym wykonawcami usługi) są wyłonione w trybie
zamówienia publicznego przedsiębiorstwa. Aktualnie jest to EKO-STELA Sp. z o.o. z Pogwizdowa.
Regulamin utrzymania czystości i porządku określa rodzaje odbieranych odpadów, rodzaje pojemników na
nieruchomościach oraz częstotliwości odbieranych frakcji. W oparciu o ww. zapisy sporządzono Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych precyzujący terminy odbioru poszczególnych odpadów z nieruchomości.
Harmonogram ten podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przedsiębiorstwo bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera niesegregowane odpady komunalne
w formie tzw. balastu oraz odpady selektywnie zbierane takie jak:
• papier i tektura w workach koloru niebieskiego z napisem PAPIER,
•
•
•

szkło w workach koloru zielonego z napisem SZKŁO,
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz metale w workach w kolorze żółtym z napisem
METALE i TWORZYWA SZTUCZNE.
odpady biodegradowalne (w przypadku braku możliwości kompostowania) w worku lub pojemniku
w brązowym z napisem „ODPADY BIO”.

• popiół w pojemniku szarym metalowym z napisem „POPIÓŁ”.
Worki na odpady segregowane (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio) i zmieszane dostarczane
są nieodpłatnie przez firmę prowadzącą odbiór odpadów na zasadzie wymiany „pusty za pełny”.
Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny posiadać trwałe oznaczenia pozwalające na
zidentyfikowanie właściciela. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku w Gminie Istebna umieścić na pojemniku lub worku służącym do zbierania
odpadów komunalnych z ich nieruchomości naklejki identyfikacyjne. Naklejki mieszkańcy mogą pobrać
w Urzędzie Gminy Istebna, pokój 207.
Ustalono następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:
• nieruchomości jednorodzinne –raz w miesiącu,
• nieruchomości wielolokalowe – raz w tygodniu.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony zbierane dwa razy w roku
wiosną i jesienią w trzech punktach na terenie gminy w każdym sołectwie:
• w Koniakowie Legiery na parkingu pod wyciągiem,
• w Jaworzynce Czadeczce w rejonie „basenu”,
• w Istebnej Tartak – na terenie oczyszczalni.
Odpady zmieszane pochodzące z terenu Gminy Istebna zostają przekazane do instalacji Cofinco Poland Sp. z o.o.
ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój.
Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Istebnej
Tartak naprzeciwko amfiteatru. Punkt otwarty jest pierwszą i trzecia sobotę miesiąca oraz pierwszy i trzeci
poniedziałek miesiąca. Do PSZOK-u mieszkańcy mogą dowozić:
•
•

drobne metale i tworzywa sztuczne oraz opakowanie wielomateriałowe – żółty worek,
szkło – worek zielony,

•
•

odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne) oraz odpady zielone (trawa, liście) – worek brązowy,
papier – worek niebieski,

•

popiół – szary worek

•

przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory,

•

odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłącznie pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie,
jednorazowo w ilości 1m3 raz w miesiącu od danego właściciela nieruchomości,
baterie,

•

• akumulatory i świetlówki,
• chemikalia.
Jednocześnie na terenie gminy we wszystkich aptekach ustawione są konfiskatory na przeterminowane leki.
Pojemniki ba zużyte baterie umieszczone są w każdej szkole, punktach handlowych oraz Urzędzie Gminy.
Uchwałą Rady Gminy Istebna ustalono wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty są
uzależnione od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe oraz od tego czy mieszkańcy deklarują
selektywne gromadzenie odpadów. Aktualnie opłata wynosi 9 zł za mieszkańca segregującego odpady oraz 16,00
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zł za mieszkańca nie deklarującego segregacji odpadów. Selektywne zbieranie odpadów „u źródła” deklaruje
93,67% właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Istebna.
W zamian za uiszczoną opłatę odbierana jest każda ilość niesegregowanych odpadów komunalnych oraz każda
ilość odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe, szkło oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji i popiół. Opłaty wnoszone są co dwa
miesiące z dołu na konto Gminy Istebna.
Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku regulują także kwestię odpadów ciekłych. Właściciele
nieruchomości na których zlokalizowane są zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są posiadać umowę z jednym
z przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych winna wynikać z ilości zużytej wody na nieruchomości
i pojemności zbiornika bezodpływowego jednak opróżnianie nie powinno być dokonywane rzadziej niż co
kwartał.
Gospodarowanie odpadami podlega rocznemu obowiązkowi sprawozdawczości. Do 31 marca każdego roku
prezydent przedkłada sprawozdanie Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska. Corocznie opracowywana jest także Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Głównymi celami w zakresie gospodarki odpadami jest doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych oraz redukcja strumienia odpadów komunalnych zmieszanych kierowanych do instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych.
4.8.2.2. Ilości zebranych odpadów
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. liczba nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami
wyniosła 10 886, dla porównania w 2017 roku odebrano odpady od 10 880 mieszkańców, a w 2016 roku 10 700.
W 2018 r. zebrano 2511,574 Mg odpadów z gospodarstw domowych, w tym 677,304 Mg czyli około 27%
stanowiły odpady zmieszane. Dla porównania w 2016 roku odpady zmieszane stanowiły 32,48% wszystkich
zebranych i odebranych odpadów, a w 2007 odpady zmieszane stanowiły 84,82% wszystkich zebranych
i odebranych odpadów.
Według danych zamieszczonych w sprawozdaniach z gospodarowania odpadami z terenu gminy w latach
2016-2018 zebrano ilości odpadów jak przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 11 Ilości zebranych odpadów z terenu gminy Istebna
Odpady komunalne

Jednostka miary

2007

2016

2017

2018

ogółem

Mg

1153,01

1603,84

2029,696

2511,574

Odpady zmieszane

Mg

978,01

520,86

536,436

677,304

Odpady selektywnie
gromadzone

Mg

175,0

1082,98

1493,26

1834,27

Udział procentowy
odpadów selektywnie
gromadzonych

%

15,1

32,48

26,43

26,96 %

Źródło: Sprawozdania z gospodarowania odpadami oraz Analizy stanu gospodarki odpadami za lata 2016, 2017, i 2018 oraz Plan Gospodarki
Odpadami dla Gminy Istebna, 2008

Według powyższych danych wynika, iż ilości zbieranych i odbieranych odpadów corocznie się zwiększają, co
wskazuje na zmniejszanie się niekontrolowanego pozbywania się odpadów. Sumaryczna ilość odpadów
odebranych od mieszkańców od 2007 roku wzrosła o ponad 100%, natomiast ilość odpadów selektywnie
gromadzonych odebranych od mieszkańców od 2007 roku zwiększyła się do 2018 roku o ponad 1000%.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z. 2016 r. poz.2167), określa poziomy ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.
Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy (TR = PR lub TR<PR) niż poziom
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
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wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, to poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji zostanie osiągnięty. W okresie 2016-2018 gmina Istebna osiągnęła:
•
•

w 2016 roku 0%,(min 45%),
w 2017 roku 0% (max 45%),

• w 2018 roku 32% (min 40%).
Gmina osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.
U. z. 2016 r. poz.2167), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. W okresie 2016-2018 gmina Istebna osiągnęła:
• w 2016 roku 43,70%,(min 18%),
• w 2017 roku 28,71% (min 20%),
• w 2018 roku 37% (min 30%).
Gmina osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy odzysku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.
U. z. 2016 r. poz.2167), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W okresie 2016-2018 gmina Istebna osiągnęła:
• w 2016 roku nie zbierano odpadów tego rodzaju,
•

w 2017 roku 100% (min 45%),

• w 2018 roku 100% (min 50%).
Gmina osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy odzysku.
W gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z zapisami dokumentów wyższych szczebli w dalszym ciągu
dąży się do:
•

objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców,

• zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów,
• osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów.
Wszystkie te cele są osiągnięte, wszystkie posesje zamieszkałe i niezamieszkałe są objęte systemem zbiórki
odpadów, prowadzona jest selektywna zbiórka, a zakładane poziomy odzysku odpadów aktualnie są osiągane –
co jest sukcesem.
4.8.2.3. Azbest
Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,
ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania –
obowiązek tzw. inwentaryzacji. Inwentaryzacja jest wykonywana na podstawie spisu z natury.
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami powinny przedkładać informację wójtowi gminy. Podmioty prawne
działające na terenie gminy Istebna, a posiadające lub użytkujące wyroby zawierające azbest powinny przedkładać
informację bezpośrednio marszałkowi województwa śląskiego.
Dane należy raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Zebrane od osób fizycznych
informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu wójt przedkłada marszałkowi województwa do
31 marca każdego roku w formie aktualizacji Bazy Azbestowej.
Gmina od 2010 roku prowadzi coroczne akcje usuwania wyrobów zawierających azbest finansując usuwanie
azbestu mieszkańcom ze środków budżetu Gminy. W okresie 2010-2018 usunięto z terenu gminy Istebna około
932,80 Mg wyrobów zawierających azbest. z 604 gospodarstw.
Na terenie gminy Istebna w 2016 roku przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz
opracowano aktualizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Istebna. Według
danych zamieszczonych w PUA wynika, iż na terenie gminy Istebna w 2016 roku było około 1 738 Mg wyrobów
zawierających azbest.
Według danych na kwiecień 2019 w Bazie Azbestowej dla terenu gminy Istebna zostało jeszcze do usunięcia
1 577 Mg wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z zapisami wojewódzkiego Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032
do końca 2022 roku z terenu gmin powinno być usunięte około 50% wyrobów zawierających azbest. Według
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zasady proporcji do końca 2018 roku powinno zostać usunięte 34% wyrobów, a Gmina Istebna usunęła 37% .
Daletego należy zachować istniejące tempo usuwania wyrobów zawierających azbest i kontynuować usuwanie
azbestu zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Także jednym z obowiązków wójta gminy jest przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest, w związku z tym zasadne jest przeprowadzenie kolejnej aktualizacji po około
pięciu latach. Działania te dadzą obraz szybkości usuwania azbestu i ilości jeszcze pozostałej do usunięcia.
4.8.2.4. Edukacja ekologiczna
Najwięcej akcji edukacyjnych w ostatnich latach dotyczy gospodarki odpadami. W związku z tym, iż wytyczne
do sporządzania programów ochrony środowiska nie przewidują osobnego rozdziału dotyczącego edukacji
ekologicznej działania te zostaną opisane w części dotyczącej gospodarowania odpadami.
Na terenie gminy prowadzone są okresowo akcie edukacyjne zarówno przez Gminę, jak i inne instytucje zajmujące
się ochroną środowiska, lasami czy edukacją. Są to działania okazjonalne, okresowe a także cykliczne, które już
na stałe wpisały się w harmonogram imprez i wydarzeń z udziałem różnorakich instytucji zaangażowanych
w ekologię i ochronę środowiska. Niemniej jednak zawsze edukacja jest potrzebna i założeniem Gminy Istebna
jest zwiększanie jej skuteczności i zasięgu, a także zakresu. Informacje ekologiczne na bieżąco zamieszczane są
na stronie internetowej oraz informacyjne poprzez tablice informacyjną w Urzędzie Gminy
i informacje na terenie gminy na tablicach ogłoszeniowych. Są to głównie informacje o możliwościach
uczestnictwa w akcjach ekologicznych, o perspektywach dofinansowania na działania ekologiczne, a także
działaniach ekologicznych realizowanych dla mieszkańców gminy. Na bieżąco na stronie internetowej
zamieszczane są ogłoszenia o zagrożeniach ekologicznych w tym spalaniu odpadów, czadzie oraz niskiej emisji.

4.8.3. Analiza SWOT
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

wszystkie nieruchomości objęte zbiórką odpadów
pojawiające się dzikie wysypiska

udział selektywnie gromadzonych odpadów z roku na rok sie
zwiększa

mała ilość akcji edukacyjnych

dobra skuteczność usuwania azbestu – usunięto 37%
SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

uszczelnienie systemu gospodarki odpadami

możliwość przywożenia przez turystów odpadów na teren gminy

Źródło: opracowanie własne

4.8.4. Cele i zadania środowiskowe z zakresu gospodarki odpadami zapobiegania
powstawaniu odpadów
W 2017 roku uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan
gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
W Planie określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze
do obsługi tych regionów gmina Istebna według nowego podziału należy do regionu III.
Zgodnie z wojewódzkim Planem gospodarkę̨ komunalną obsługują̨ regionalne oraz zastępcze instalacje
do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
W gospodarce odpadami komunalnymi objęto zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
100% mieszkańców, zapewniono wszystkim mieszkańców dostęp do systemu selektywnego zbierania odpadów.
Gmina Istebna posiada Regulamin utrzymania czystości i porządku oraz prowadzi coroczną sprawozdawczość.
W związku z tym w harmonogramie zadań zapisano, iż Gmina nadal będzie doskonalić selektywną zbiórkę
wszystkich rodzajów odpadów. Bardzo ważnymi zadaniami jest osiąganie wymaganych poziomów odzysku
odpadów oraz zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwionych przez
składowanie.
W zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest gmina wspiera finansowo mieszkańców
w usuwaniu azbestu. Analiza SWOT wskazała jako mocną stronę gminy dobre tempo usuwania azbestu. Nie mniej
jednak do 2022 roku gmina powinna usunąć około 50% zinwentaryzowanych wyrobów, co można osiągnąć
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poprzez kontynuowanie obecnych działań w zakresie usuwania azbestu w tym także edukacyjnych
uświadamiających szkodliwość wyrobów zawierających azbest.
Na terenie gminy prowadzone są corocznie różnorakie akcje edukacyjne zarówno przez Gminę, jak i inne
instytucje zajmujące się ochroną środowiska, lasami czy edukacją. Są to działania okazjonalne, okresowe a także
cykliczne, które już na stałe wpisały się w harmonogram imprez i wydarzeń z udziałem różnorakich instytucji
zaangażowanych w ekologię i ochronę środowiska.
Analiza SWOT wskazuje iż wciąż za mało jest akcji edukacyjnych w szkołach, i przedszkolach planuje się
zwiększenie skuteczności edukacji a także próbę dotarcia do większej części mieszkańców, pozwoli to na
informowanie mieszkańców o możliwościach korzystania z dofinansowań na ochronę powietrza w tym
z Programu „Czyste Powietrze” czy na usuwanie azbestu. W związku z tym ważnym elementem jest świadomość
ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania odpadów. Edukacja
ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy
mieszkańców w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. W zakresie gospodarki odpadami
świadomość ekologiczna społeczeństwa jest czasem niewystarczająca, dlatego też nadal konieczne jest ciągłe
prowadzenie edukacji ekologicznych. Źródłem finansowania zadania będą środki własne oraz dofinansowanie ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 33, 34, 35.
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4.9.
Zasoby przyrodnicze, w tym także leśne
4.9.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy
ZACHOWANIE, ODTWORZENIE I ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA
TERENIE GMINY
OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENACH LEŚNYCH
Zadania

Podjęte działania

Efekt ze wskaźnikiem

Upowszechnianie informacji na
temat ochrony obszarów
systemu NATURA 2000 oraz
zasad funkcjonowania systemu

W 2016 r. RDOŚ w Katowicach sporządził projekt planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005,
położonego na terenie gminy Istebna.

1 zarządzenie Dyrektora
RDOŚ
w sprawie ustanowienia
planu zadań ochronnych

Działanie na rzecz utrzymania
różnorodności siedlisk
przyrodniczych i siedlisk
gatunków poprzez
zapobieganie ich fragmentacji,
częściowemu i całkowitemu
niszczeniu oraz przywracanie
właściwego stanu

Starosta cieszyński prowadzi rejestr zwierząt należących do gatunków
podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii
Europejskiej.
W
latach
2013-2014
dokonano
wpisu
do rejestru 406 sztuk zwierząt gatunków podlegających
ograniczeniom. Jednocześnie na bieżąco upowszechniano informacje
o obowiązkach rejestracyjnych spoczywających na posiadaczach
zwierząt egzotycznych, udzielając porad osobiście oraz drogą
telefoniczną.

na bieżąco prowadzony jest
rejestr zwierząt należących
do gatunków podlegających
ograniczeniom na podstawie
przepisów prawa

Utworzenie następujących
użytków ekologicznych:
Mikszówka, Andziołówka,
Bagno, Borowy Groń,
Groniczki, Bukoski, Koci
Zamek, Ochodzita, Czadeczka,
Kocurzonka, Śliwkula

Nie utworzono użytków ekologicznych na terenie gminy Istebna.

Oznakowanie stanowisk
dokumentacyjnych przyrody
nieożywionej: Skałka pod
Kiczorą, Skałka pod
Pietraszonką

Na terenie gminy Istebna brak jest stanowisk dokumentacyjnych
przyrody nieożywionej.

nie zrealizowano zadania

Nie objęto ochroną nowych terenów oraz elementów przyrody
cennych pod względem przyrodniczym lub krajobrazowym.

Obejmowanie ochroną nowych
terenów oraz elementów
przyrody cennych pod
względem przyrodniczym lub
krajobrazowym
Wzmacnianie znaczenia
ochrony różnorodności
biologicznej i krajobrazowej w
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym poprzez
zachowanie właściwych
proporcji pomiędzy obszarami
zainwestowanymi i
biologicznie czynnymi

Bieżąca współpraca Zespoły Parków Krajobrazowych Województwa
Śląskiego z Gminą Istebna w zakresie opiniowania miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

bieżąca współpraca

Wolierowa Hodowla Głuszców przyniosła następujące efekty.

Program „Restytucji głuszca”

W roku 2017 odchowano 54 głuszce, z czego 19 sztuk pozostawiono
w wiślańskiej hodowli jako uzupełnienie stada zarodowego, a 34
sztuki uwolniono na terenie Beskidu Śląskiego i na terenie Borów
Dolnośląskich. W 2018 roku wychowano 55 głuszców z czego 12
sztuk pozostawiono w wiślańskiej hodowli jako uzupełnienie stada
zarodowego, a 43 sztuki uwolniono na terenie Beskidu Śląskiego i na
terenie Borów Dolnośląskich.
Obecnie stado zarodowe składa się z 37 osobników w tym 13 kogutów
i 24 głuszki. Wolierę Pokazową Głuszca odwiedza rocznie około 3,5
tys. osób a rocznie są prowadzone prelekcje edukacyjne w ilości około
350 godzin.24

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna

24

Nadleśnictwo Wisła, 2019
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4.9.2. Opis stanu obecnego
4.9.2.1. Siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla ochrony środowiska
Siedliska przyrodnicze gminy Istebna charakteryzują się dużą różnorodnością biologiczną i fizjograficzną.
Występują tu elementy charakterystyczne dla pasm górskich (piętra klimatyczne i roślinne, górskie siedliska fauny
i flory) oraz typowe dla obszarów zurbanizowanych (poprzemysłowe odkształcenia krajobrazu, siedliska silnie
antropogeniczne). Specyficzne dla tego rejonu są znaczne obszary wykorzystywane rolniczo oraz obszary
użytkowane w sposób gospodarczy przez Nadleśnictwa.
Z powodu stosunkowo niewielkiej wysokości, na obszarze tym od dawna była widoczna działalność człowieka.
Najbardziej zmienione jest piętro pogórza. Jego zbiorowiska pierwotne zostały prawie całkowicie wyparte na
korzyść pól uprawnych. Buczyny regla dolnego zachowały się w znacznie lepszym stanie. Mają one ten sam
charakter, co buczyny w innych pasmach Karpat Zachodnich.
Roślinność potencjalną stanowią: lasy łęgowe w dolinach rzecznych, lasy wierzbowo-topolowe, wzdłuż potoków
– olszynka karpacka, lasy dębowo-grabowe wilgotne – grądy niskie, lasy dębowo-grabowe suchsze oraz bory
mieszane dębowo-sosnowe i lasy bukowe – buczyna karpacka.
Na obszarze gminy Istebna można wyróżnić dwa piętra roślinności: piętro pogórza i piętro regla dolnego.
Istniejące tu zbiorowiska naturalne posiadają niewielką powierzchnię i charakteryzują się zubożałym składem
florystycznym. Są to podmokłe i suche łąki oraz zarośla nadrzeczne. Zbiorowiska leśne na wzniesieniach
i stokach występują głównie na glebach kwaśnych i zbielicowanych, a w dolinach na madach inicjalnych.

Rysunek 21 Podział geobotaniczny rejonu gminy Istebna
Źródło: Matuszkiewicz J.M., 1994, 42.5. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne 1:2 500 000. 1. Krajobrazy roślinne, 2. Regiony
geobotaniczne (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny Geodeta Kraju, Warszawa
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Zgodnie z geobotaniczną regionalizacją Polski, gmina Istebna położona jest na obszarze Działu
Zachodniokarpackiego, Krainy Karpat Zachodnich, Okręgu Beskidzkiego Żywieckiego, podokręgu Beskidu
Śląskiego H.1a.5.a,
Beskid Śląski – pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Jest podokręgiem wchodzącym w skład
okręgu Beskidzki Żywiecki. Najwyższymi szczytami Beskidu Śląskiego są Skrzyczne (1257 m n.p.m.) i Barania
Góra (1220 m n.p.m.), natomiast dla części czeskiej Czantoria Wielka (995 m n.p.m.).
Na stokach Baraniej Góry znajdują się tereny źródliskowe Wisły. Beskid Śląski jest mocno zalesiony: pierwotnie
dominowały tu lasy bukowo-jodłowe (buczyna karpacka), obecnie – głównie świerczyny sztucznego pochodzenia.
Beskid Śląski posiada gęstą sieć osadniczą i dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Główne miasta Beskidu
Śląskiego po stronie polskiej to Wisła i Szczyrk, a u północnego podnóża – Ustroń i Bielsko-Biała.
Po stronie czeskiej głównymi miastami są Trzyniec i Jabłonków w dolinie Olzy.
Fauna gminy Istebna nie jest w dostatecznym stopniu poznana. Fauna ssaków liczy około 40 gatunków, co stanowi
około 40% fauny ssaków Polski. W połowie są drobne ssaki z rodzajów Sorex, Neomys, Apodemus i Microtus.
Najrzadsze są ssaki drapieżne takie jak ryś i wilk oraz niedźwiedź brunatny, który obszar gminy odwiedza
okresowo. Wśród kopytnych najpospolitsze są sarna i jeleń.
Awifauna lęgowa liczy około 80 gatunków, co stanowi około 33% fauny lęgowej ptaków Polski. Do najrzadszych
i najciekawszych gatunków możemy zaliczyć: derkacza, dzięcioła czarnego i zielonego, drozda obrożnego,
muchołówkę szarą, kruka, orzechówkę.
Większość gatunków ptaków objęta jest ścisłą ochroną prawną. Wśród gadów zanotowano występowanie
5 gatunków (około 55% fauny Polski): jaszczurek zwinki i żyworodnej, padalca zwyczajnego, zaskrońca
zwyczajnego i żmii zygzakowatej. Najliczniejsze z wymienionych gatunków są jaszczurki. Wszystkie gatunki
gadów podlegają ochronie prawnej.
Fauna płazów liczy około 10 gatunków, co stanowi 64% fauny Polski. Do najrzadszych i interesujących gatunków
należą: salamandra plamista oraz traszki karpacka i górska. Wszystkie gatunki płazów podlegają ochronie prawnej.
Liczba gatunków ryb występujących w wodach płynących jest trudna do ustalenia. Z około 10 gatunków ryb,
jakie stwierdzono w całym dorzeczu Olzy, w jej górnym odcinku występują na pewno pstrąg potokowy i głowacz
białopłetwy.
4.9.2.2. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Istebna
Na koniec 2018 r. powierzchnia obszarów prawnie chronionej przyrody na terenie gminy Istebna wynosiła 3 550
ha, co stanowiło 42% powierzchni gminy.
Formami ochronnymi przyrody na terenie gminy Istebna są: park krajobrazowy (1), rezerwaty przyrody (1),
obszary Natura 2000 (1) oraz 9 pomników przyrody, które tworzą tzw. system obszarów i obiektów prawnie
chronionych. Taki układ przestrzenny, wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody, zapewnia warunki
do samoregulacji procesów przyrodniczych, naturalnych warunków hydrologicznych oraz właściwego korzystania
z rekreacji i turystyki.
Tabela 12 Powierzchniowe formy ochrony przyrody na terenie gminy Istebna
L.P.

Nazwa
obszaru

Pow. w gran.
gminy [ha]

Gmina

Opis/Cel ochrony

Park Krajobrazowy
1

Beskid
Śląski

23 255

Istebna, Brenna,
Wisła, Goleszów

Zapewnienie warunków dla właściwych form ochrony
i kształtowania środowiska, przy równoczesnym rozwoju funkcji
dydaktyczno-naukowych, turystycznych i rekreacyjnych

Rezerwaty przyrody
4

Wisła

17,61

Wisła, Istebna

Ochrona pstrąga w najbardziej naturalnych warunkach
bytowania.

Obszary NATURA2000

4

Beskid
Śląski
PLH240005

Wisła, Brenna,
Ustroń, Goleszów,
Istebna

Obszar o dużym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności.
Zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG. Wśród nich jednymi z cenniejszych są
zachowane fragmenty lasów o charakterze naturalnym
(północno-wschodnie stoki Baraniej Góry). Masyw Baraniej
Góry jest centrum występowania w Polsce dolnoreglowego boru
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L.P.

Nazwa
obszaru

Pow. w gran.
gminy [ha]

Gmina

Opis/Cel ochrony
na torfie Bazzanio-Piceetum, jednej z form siedliska 91D025
bory i lasy bagienne.
Obszar jest też jednym z centrów występowania dolnoreglowego
boru jodłowo-świerkowego (dolnoreglowa forma siedliska
9140); występuje tu unikatowy ekotyp tzw. świerka
istebniańskiego. Na terenie północnej części Beskidu Śląskiego
(ze względu na: chłodny i wilgotny klimat, dużą ilość opadów
oraz strome, pokryte rumoszem skalnym stoki) rozwijają się
dość licznie lasy jaworowe z miesiącznicą trwałą LunarioAceretum (9180). Beskid Śląski charakteryzuje się największą
liczbą jaskiń i schronisk skalnych (siedlisko 8310) w obrębie
polskich Karpat Zewnętrznych.

Źródło: Rejestr obszarów chronionych województwa śląskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, stan na dzień
31.12.2018 r.

Rysunek 22 Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego wraz z otuliną
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, (dostęp 10 kwietnia 2019)

25

Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Beskid Śląski PLH240005
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Rysunek 23 Obszar NATURA2000 Beskid Śląski
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, (dostęp 10 kwietnia 2019)

4.9.2.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy Istebna wynosi 4 616 ha, w tym:
• lasy publiczne ogółem 3 861 ha26,
-

-

lasy publiczne Skarbu Państwa 3 859 ha,
ü lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 3 859 ha,
ü lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP 34,43 ha,
lasy publiczne gminne 1,79 ha,

• lasy prywatne ogółem 756 ha27.
W lasach Beskidu Śląskiego panują trudne dla prowadzenia gospodarki leśnej oraz wysoka lesistość zwartych
kompleksów leśnych – średnio 55% (lesistość w Polsce wynosi 29%).
Udział siedlisk leśnych:
•

23 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, w Nadleśnictwie Wisła dominuje
świerk pospolity,

•

77 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, w Nadleśnictwie Wisła dominuje
buk zwyczajny
Powierzchniowy udział gatunków lasotwórczych
•
•

64 proc. – świerk,
22 proc. – buk,

• 11 proc. – jodła, daglezja,
• 2 proc. - modrzew
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat,
III klasa – 41 – 60 lat itd.):

26
27

•
•
•

21 proc. – I klasa,
16 proc. – II klasa,
12 proc. – III klasa,

•
•

16 proc. – IV klasa,
8 proc. – V klasa,

dane z Banku Danych Lokalnych, GUS, 2015
sprawozdanie o lasach prywatnych L-03 za 2015 r.
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•

3 proc. – VI klasa,

•
•

2 proc. – VII klasa,
2 proc. – VIII klasa i starsze,

• 20 proc. – Klasa odnowienia.
Przeciętna zasobność drzewostanów
•

Jodła – 145 m sześc./ha,

• Buk – 172 m sześc./ha,
• Świerk – 237 m sześc./ha.
Gospodarkę leśną na obszarze gminy Istebna prowadzi Nadleśnictwo Wisła oraz właściciele lasów.
Obecnie w Nadleśnictwie Wisła obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r.,
który został zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem: DL-I.611.24.2017 z dnia 10.05.2017 r.
Duże znaczenie w okresie uprawy lasów ma pielęgnacja gleby, polegająca na ograniczeniu wzrostu
konkurencyjnej roślinności wykonywana na terenie nadleśnictwa Wisła na powierzchni około 120 ha. Do
czynności związanych z pielęgnowaniem lasu zalicza się także podkrzesywanie drzew (w celu podwyższenia
jakości drewna) oraz wprowadzenie podszytów (dla ochrony gleby w starszych, przerzedzonych drzewostanach).
Ponadto w Nadleśnictwie łącznie pozyskuje się średnio co roku ok. 26 tyś m3 drewna. W latach 2017-2018 nie
prowadzono odnowienia na terenie Nadleśnictwa Wisła. Prowadzono przebudowę lasów na powierzchni 22,47
ha. Na rok 2019 zaplanowano powierzchnie do odnowienia na obszarze 58,28 ha, co jest dobrym wynikiem.
Lasy w rejonie gminy tworzą szereg funkcji produkcyjnych (gospodarczych), ekologicznych (ochronnych)
i społecznych. Najważniejszą funkcją gospodarczą pozostaje nadal produkcja drewna, chociaż pewne znaczenie
ma również pozyskanie innych płodów lasu, jak: grzyby, owoce leśne, zioła czy gospodarka łowiecka. Z funkcji
pozaprodukcyjnych największe znaczenie mają funkcje środowiskotwórcze (wodochronne, glebochronne
i klimatyczne) oraz społeczne (rekreacyjne i krajobrazowe). Na podstawie tych funkcji wyróżniono szereg
kategorii ochronności.
Do najważniejszych grup lasu i kategorii ochronności należą:
•
•

lasy rezerwatowe,
lasy ochronne ogólnego przeznaczenia, do których należą lasy wodochronne, glebochronne
i ostoje zwierząt objętych ochroną gatunkową,
• lasy ochronne specjalnego przeznaczenia, do których zalicza się lasy na stałych powierzchniach
badawczych i doświadczalnych, lasy nasienne oraz lasy w miastach i wokół miast.
W oparciu o zapisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129) Starosta Cieszyński
na podstawie zawartych porozumień powierzył nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej w
gminie Istebna, Nadleśniczym Nadleśnictwa Wisła. Współpraca w tym zakresie prowadzona jest od 1999 roku.
Nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach prywatnych polega na:
• kontroli gospodarki leśnej, doradztwie w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej,
•
•

wydawaniu decyzji administracyjnych,
kontroli wykonania decyzji wydawanych w drodze postępowania administracyjnego,

• cechowanie drewna i wydawania świadectwa legalności pozyskanego drewna.
Na terenie gminy obecnie obowiązuje Uproszczony plan urządzenia lasu na lata 2013-2022 dla lasów nie
stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych w Nadleśnictwach Wisła i Ustroń,
obejmujących obszar Gmin: Istebna, Brenna, Skoczów, Goleszów, Cieszyn, Hażlach, Dębowiec, Zebrzydowice,
Strumień i Chybie. Zgodnie z opracowanymi uproszczonymi planami urządzenia lasu urządzone powierzchnie
lasów wynoszą w gminie Istebna – 749,9194 ha.
Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa objęta jest w 96% uproszczonymi planami
urządzenia lasów, w tym:
•

„Uproszczony Plan Urządzenia Lasu obr. ewid Istebna gmina: Istebna Powiat: cieszyński; na okres od
01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2022 roku”,

•

„Uproszczony Plan Urządzenia Lasu obr. ewid Koniaków gmina: Istebna Powiat: cieszyński; na okres
od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2022 roku”,

•

„Uproszczony Plan Urządzenia Lasu obr. ewid Jaworzynka gmina: Istebna Powiat: cieszyński; na okres
od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2022 roku”.
W lasach problem stanowi wzmożony rozwój szkodników podkorowych. Największe znaczenie mają tutaj gatunki
o krótkim rozwoju, wyprowadzające 2-3 pokolenia w roku, w szczególności kornik drukarz.
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Nadleśnictwo Wisła - mając największy 96% udział świerka, należało do najbardziej zagrożonych
w minionym okresie. Potencjalne zagrożenie procesem rozpadu świerczyn jest nadal bardzo wysokie, choć
osiągnięcie niemal wzorowego poziomu higieny sanitarnej daje nadzieję na dalsze wyhamowanie procesu
rozpadu.

4.9.3. Analiza SWOT
Zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

występowanie cennych obszarów chronionych: park krajobrazowy,
rezerwat przyrody, NATURA2000

brak wystarczającej inwentaryzacji przyrodniczej gminy,

występowanie pomników przyrody 9 szt.,

wypalanie traw

duże kompleksy leśne na terenie gminy
SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza, gleby i
wód
właściwa pielęgnacja szaty roślinnej

rozprzestrzenianie się obcych gatunków fauny i flory
niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów oraz
niewłaściwa ich struktura

zalesianie nieużytków
przebudowa drzewostanów leśnych w kierunku przebudowy
drzewostanów w gatunki rodzime, wspieranie naturalnej odnowy
lasu
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego
obszarów leśnych

zarastanie małych zbiorników, oczek wodnych – biotopów
rzadkich gatunków płazów
zagrożenia biotyczne (szkodniki), abiotyczne (susze, wiatry),
zagrożenia antropogeniczne (zła jakość powietrza)

Źródło: opracowanie własne

4.9.4

Cele i zadania środowiskowe w zakresie zasobów przyrodniczych w tym także leśnych

Tworzenie i funkcjonowanie form ochrony przyrody, jest ważnym elementem realizacji celów ochrony przyrody
w gminie Istebna. Formy ochrony przyrody funkcjonują w oparciu o podstawy naukowe i wieloletnią praktykę
krajowej ochrony przyrody. Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody
i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń
w użytkowaniu. Znaczna część gminy Istebna (42%) objęta jest ochroną w ramach parku krajobrazowego (1),
rezerwatu przyrody (1), sieci obszaru Natura 2000 (1) oraz 9 pomników przyrody.
Analiza SWOT wskazuje, iż najważniejszym problemem ochrony przyrody jest obecnie degradacja siedlisk
naturalnych i półnaturalnych, która częściowo może być spowodowana prognozowanym ocieplaniem się klimatu,
np.: migracje gatunków (w tym obcych inwazyjnych), wysychanie i ograniczenie powierzchni terenów wodnobłotnych, wzrastająca liczba zjawisk ekstremalnych – powodzi i susz, zmiany reżimu hydrologicznego
wpływające na okres wegetacyjny.
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zaplanowano przede wszystkim: opracowanie
brakującej dokumentacji dla obszarów chronionych (plany ochrony, plany zadań ochronnych) oraz skuteczne
wdrażanie zapisów obowiązujących już dokumentów, uwzględnianie ochrony przyrody, krajobrazu i terenów
zieleni, a w szczególności spójności systemu obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych
w zagospodarowaniu przestrzennym na wszystkich szczeblach planowania i zarządzania przestrzenią przez
jednostki samorządu lokalnego, kontynuację działań z zakresu edukacji ekologicznej, usuwanie roślinności
inwazyjnej.
W celu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach chronionych, konieczne jest
opracowanie planów ochrony i planów zadań ochronnych, których wdrożenie jest podstawą do prowadzenia
celowych i efektywnych działań w zakresie zarządzania zasobami przyrodniczymi. W dokumentach
planistycznych powinien być również uwzględniany aspekt klimatyczny, aby projektowane w nich działania
w pełni odpowiadały zagrożeniom oraz potrzebom ochrony gatunków i siedlisk.
Ochrona siedlisk i gatunków poza obszarami chronionymi jest znacznie trudniejsza, a najważniejszym narzędziem
w tym przypadku jest przemyślana gospodarka przestrzenna. Jest to szczególnie istotne w przypadku ochrony
korytarzy ekologicznych, których właściwe funkcjonowanie stanowi podstawę zachowania spójności ekologicznej
województwa, powiatu cieszyńskiego i gminy Istebna oraz właściwego stanu obszarów przyrodniczo cennych.
Istotną kwestią wpływającą na potencjał regionu jest również ochrona walorów krajobrazowych. Ich degradacja
w głównej mierze spowodowana jest wieloma niedociągnięciami z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
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W perspektywie długookresowej istotne będzie prowadzenie pogłębionych badań w zakresie różnorodności
biologicznej. Należy przede wszystkim dokonać inwentaryzacji oraz stworzyć spójny system informacji
o zasobach gatunków i siedlisk przyrodniczych kraju wraz z wyceną wartości środowiska przyrodniczego. Badania
powinny być ukierunkowane na obserwacje wpływu zmian klimatu na bioróżnorodność i aktualizowanie strategii
reagowania.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 36, 37, 38.
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4.10.
Zagrożenia poważnymi awariami
4.10.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ
Cel długoterminowy
ELIMINOWANIE I ZMNIEJSZANIE SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA Z TYTUŁU AWARII
Zadania

Planowane zadania

Planowane zadania

Gmina Istebna na stronach internetowych zamieściła „Vademecum
postępowania w sytuacjach zagrożeń”. W poradniku tym opisano
jak należy się zachować w sytuacji zagrożeń biologicznych i
chemicznych, wypadków radiologicznych, terroryzmu, powodzi,
pożaru, katastrof drogowych, budowlanych, burz, wichur i
huraganów, upałów, użądleń, mrozów, zamieci, zagrożeń na
szlakach górskich, a także sposobów schronienia, ewakuacji i
ukrycia.
Jednocześnie do publicznej wiadomości podawane są dane o stanie
powietrza oraz ostrzeżenia meteorologiczne.

Edukacja społeczeństwa na rzecz
kreowania zachowań w sytuacji
wystąpienia nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska

Równocześnie Powiat Cieszyński na swojej stronie internetowej na
bieżąco zamieszcza komunikaty i ostrzeżenia dotyczące między
innymi wypalania traw w okresie wczesnowiosennym, czadu w
okresie grzewczym oraz okresowych zagrożeń związanych z np.
nielegalnym alkoholem zawierającym metanol.
W ramach edukacji społeczeństwa dla mieszkańców wydano
Poradniki dotyczące zagrożeń. Poradniki te są ogólnodostępne na
stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego. Dotyczą one głównie:
mrozów i zamieci śnieżnych, wichur, burz, powodzi, pożarów,
pożarów lasów, wypadków z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi, ptasiej grypy, epidemii, suszy, katastrof
budowlanych, katastrof kolejowych, katastrof drogowych,
ewakuacji, terroryzmu, bomb, zapasów na wypadek katastrof.

zadanie prowadzone jest w
trybie ciągłym w miarę
potrzeb

Na terenie powiatu działa stały monitoring przeciwpowodziowy w
ramach sieci posterunków opadowych i posterunków
wodowskazowych IMiGW i RZGW. Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska oraz Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna przedkładają coroczne informacje o stanie
środowiska na terenie powiatu cieszyńskiego oraz informacje o
wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego
terenu. Informacje te są udostępnione na stronie internetowej
Powiatu Cieszyńskiego w zakładce „Zarządzanie Kryzysowe”.
Wspieranie działalności jednostek
specjalistycznych ratownictwa w
ramach OSP

Corocznie Gmina Istebna doposaża jednostki OSP w
specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy i do ratowania życia i
mienia. Corocznie na doposażenie jednostek Straży Pożarnych
wydatkowych jest 20-50 tys. złotych.

zadanie jest realizowane w
miarę możliwości i potrzeb

Doposażenie jednostek OSP w
środki ratownictwa

W razie potrzeby doposażanie są jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, niemniej jednak w ostatnich latach nie było takiej
potrzeby, a wydatki dotyczyły głównie konserwacji i utrzymania
systemów łączności i alarmowania. W 2018 roku Gmina Istebna
wydatkowała środki finansowe w wysokości 700 zł na konserwację
syreny alarmowej na budynku OSP w Istebnej Centrum.

corocznie konserwowane są
systemy alarmowe

W 2017 roku wykonano dokumentację projektową oraz
zrealizowano roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa zbiornika
wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce" za kwotę 51 365,23 zł.
Budowa zbiorników „P.Poż” w
przysiółkach gdzie nie ma
hydrantów oraz zastawek na
rzekach i potokach

Zadanie zostało podzielono na dwa etapy. Realizację I etapu w
zakresie budowy sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej
rozpoczęto w listopadzie 2016 roku. W 2017 r. częściowo
realizowano zadanie doprowadzając na teren działki, na której
będzie budowany zbiornik sieć wodociągową oraz wykonano
odcinek sieci kanalizacji stanowiącej odprowadzenie wód
popłucznych ze zbiornika. Planowany termin zakończenia zadania
w pierwszej połowie 2019 r.

planowany termin
zakończenia zadania to 2019
rok.

Nie było potrzeby realizacji zadania, na terenie gminy nie miała
miejsca żadna poważna awaria.
Usuwanie skutków poważnych
awarii w środowisku

Ewidencję poważnych awarii przemysłowych prowadzi Główny
Inspektor Ochrony Środowiska. W okresie 2015-2018 nie
zanotowano zdarzeń niosących znamiona awarii na terenie gminy w
tym także na terenie całego powiatu cieszyńskiego, które
wymagałyby pisemnego zgłoszenia do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie gminy Istebna
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4.10.2. Opis stanu obecnego
O zaklasyfikowaniu danego zakładu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej
decyduje ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się w tym zakładzie.
W zależności od kategorii i ilości substancji niebezpiecznych, zakłady przemysłowe stwarzające ryzyko
wystąpienia awarii podzielone są na dwie grupy:
• zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR),
• zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR).
Na terenie gminy Istebna nie ma zlokalizowanych zakładów zakwalifikowanych do zakładów o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie powiatu cieszyńskiego zlokalizowany jest jeden zakład
zakwalifikowany do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest to PPG Polifarb
Cieszyn S.A. zlokalizowany w Cieszynie przy ulicy Chemików 16 oddalony od gminy Istebna około 50 km.
Na zagrożenia pożarowe wpływa sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych elementów
konstrukcyjnych (stropy, więźba dachowa, schody i pokrycia dachów) oraz magazynowane środki
i materiały łatwopalne (paliwo, smary, farby, oleje, tworzywa chemiczne, tarcica, opał itp.). Należy pamiętać iż
na terenie gminy Istebna zlokalizowanych jest wiele budynków drewnianych często starych, zaniedbanych
i dlatego narażonych na ryzyko pożarowe.
Na terenie gminy funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum, Istebnej Zaolziu,
Koniakowie Centum, Koniakowie Kosarzyska, Jaworzynce Zapasieki oraz Jaworzynce Centrum, które w razie
potrzeby kierują swoje zasoby na usunięcie zagrożenia i pomoc w ochronie zdrowia i mienia ludzkiego. Dla
ciągłego doskonalenia sprzętu jednostek OSP Gmina Istebna corocznie przeznacza środki finansowe na ich
doposażanie, są to kwoty od 20 tys. do 50 tys. rocznie.
Na bieżąco gmina dba o sprawność syren alarmowych oraz wyposażenie ppożarowe i bojowe. Corocznie gmina
Istebna wspiera jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W ostatnich latach zakupiono: ubrania bojowe dla OSP
w Koniakowie Centrum, kombinezony pszczelarskie dla OSP w Istebnej Centrum, reduktor butlowy do zestawu
ratunkowego, pasy i linki strażackie, lampy ostrzegawcze, zestaw do sztucznego oddychania dla OSP
w Koniakowie Centrum, maski Opti Pro do ochrony dróg oddechowych, szelki bezpieczeństwa, wizjer
transparentny, kompresor olejowy, reduktor butlowy do zestawu ratunkowego, pasy i linki strażackie, lampy
ostrzegawcze oraz w 2018 roku 4 defibrylatory oraz dwa zestawy ratownictwa medycznego, części
umundurowania, podnośnik hydrauliczny, sorbent oraz dysperbent.
Oprócz środków przekazywanych na utrzymanie tzw. bojówki obecnie Gmina realizuje projekt, który zakłada
zakup dwóch pojazdów (duży samochód ratowniczo gaśniczy dla OSP Istebna Centrum, mały samochód dla OSP
Koniaków), zakup systemu łączności, szkolenia dla strażaków. Cały projekt oszacowano na 1,8 mln zł przy
planowanym zwrocie nakładów wysokości 1,4 mln zł. Dla bezpieczeństwa mieszkańców w 2016 roku
rozbudowano system monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy w Istebnej oraz centrum wsi Istebna.
Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole sanitarne przeprowadzane przez WSSE w Cieszynie wykazują, że
stan sanitarny miejscowości i obiektów użyteczności publicznej systematycznie ulega poprawie, co wpływa na
zmniejszenie ilości wydawanych decyzji nakazujących oraz nakładanych mandatów karnych. Coraz lepsze
rezultaty przynosi program gospodarki odpadami stałymi.
Nadzorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak co roku, podlegała jakość wód powierzchniowych, ujmowanych
do celów wodociągowych. W 2017 r. nadzorem objęto 15 tego rodzaju ujęć w tym ujęcie na Potoku Olecko w
Istebnej. Ze względu na przekroczenia dodatkowych parametrów mikrobiologicznych woda okresowo nie
spełniała wymagań w czterech wodociągach publicznych w tym w dwóch na tereie gminy Istebna stacje
uzdatniania wody Istebna Wilcze oraz Istebna Zaolzie – jeden raz stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
W powiecie cieszyńskim poziom wyszczepienia, dzięki prowadzonym szczepieniom obowiązkowym wynosi
jeszcze powyżej 90%, zapewniając tzw. odporność zbiorowiskową. Z analizy wykonania szczepień wynika, że na
początku 2015 r. zarejestrowano 297 dzieci rodziców uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
Niestety na koniec 2016 r. zarejestrowano już 321 dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na szczepienie.
Liczba ta rośnie i oznacza to, że można się spodziewać nawrotu niektórych chorób.
Zagrożenie niesie za sobą transport substancji niebezpiecznych przez teren gminy, i mimo, że wyznaczanie tras
odbywa się tylko w przypadku transportu substancji szczególnie niebezpiecznych, gdy występuje konieczność ich
eskorty przez policję bądź straż pożarną to w pozostałych przypadkach, jeśli znaki drogowe tego nie zabraniają,
transport odbywa się po trasach dogodnych z punktu widzenia przewoźnika. Na terenach rolniczych często
przyczyną zanieczyszczeń wód może być niewłaściwe magazynowanie i stosowanie nawozów i środków ochrony
roślin. Zagrożenie dla środowiska w tym przypadku zależy od rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich
toksyczności.
Na terenie gminy Istebna oraz na terenie całego powiatu cieszyńskiego nie ma aktualnie mogilników, które
mogłyby być znaczącym źródłem zanieczyszczeń dla chemizmu wód i gleb.
Lokalnym zagrożeniem wynikającym z ukształtowania terenu gminy oraz budowy geologicznej jest powstawania
i aktywność osuwiskowa. Uaktywnienie osuwisk na tych terenach może skutkować zagrożeniami dla
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infrastruktury technicznej, budowlanej a także dla zdrowi i życia ludzi. W związku z tym prowadzone są prace
monitoringowe w Koniakowie przez Państwowy Instytut Geologiczny mające na celu stałą kontrolę procesów
zachodzących w głębi i na powierzchni terenu.
Według informacji zamieszczonych w prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach „Rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony
roślin do obrotu lub ich konfekcjonowania” na terenie gminy Istebna zlokalizowany jest jeden punkt sprzedaży
środków ochrony roślin w wysokich klasach toksyczności, niemniej jednak środki o niskich klasach toksyczności
oferują sklepy ogrodnicze i kwiaciarskie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Delegatura w Cieszynie kontroluje punkty sprzedaży środków ochrony roślin w latach 2015-2017 roku
przeprowadzono 2 kontrole na terenie gminy w czasie których i nie stwierdzono nieprawidłowości we
wprowadzaniu na rynek środków ochrony roślin.
W zakresie ograniczenia substancji chemicznych w środowisku niezbędne są szkolenia dotyczące
odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i postępowania z ich odpadami, wspierane finansowo przez fundusze
ekologiczne oraz propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na zakupy
i naczynia jednorazowego użytku). W nadchodzących latach działania powinny się skupić się nad dalszym
doskonaleniem systemu segregacji odpadów w postaci opakowań lub przedterminowych środków ochrony roślin.
Istotnym zadaniem dla samorządów jest dalsza realizacja zadań w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, co
spowoduje zmniejszenie się ilości związków biogennych trafiających do gleby i wód powierzchniowych poprzez
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, a także bezpośredni zrzut ścieków surowych do cieków
i potoków. Ważnym przedsięwzięciem w tym zakresie jest rozbudowa (na terenach jeszcze
niezwodociągowanych), i uszczelnianie (na terenach zwodociągowanych) sieci wodociągowej co przyczyni się do
zapewnienia mieszkańcom wody zdatnej do picia.
Pierwszą instancją w sytuacji zagrożenia są Ochotnicze Straże Pożarne w Istebnej Centrum, Istebnej Zaolziu,
Koniakowie Centrum, Koniakowie Kosarzyskach, Jaworzynce Zapasiekach oraz Jaworzynce Centrum następnie
Państwowa Straż Pożarna w Cieszynie i w Żywcu oraz Pogotowie Ratunkowe w Cieszynie oraz Komenda Policji
w Wiśle, która kontroluje pojazdy w zakresie stanu technicznego i bezpieczeństwa jazdy a także przewożonych
niebezpiecznych ładunków.

4.10.3. Analiza SWOT
Zagrożenia poważnymi awariami
MOCNE STRONY
czynniki wewnętrzne

SŁABE STRONY
czynniki wewnętrzne

w ostatnich latach nie wystąpiła żadna poważana awaria
brak zakładów o dużym i potencjalnym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii

występowanie zagrożeń osuwiskowych

bieżące doposażanie OSP
SZANSE
czynniki zewnętrzne

ZAGROŻENIA
czynniki zewnętrzne

zmniejszenie zagrożenia wypadkowego poprzez remonty
i modernizacje budynków oraz dróg

zagrożenia wypadkowe związane z transportem drogowym

prowadzone akcje edukacyjne
Źródło: opracowanie własne

4.10.4 Cele i zadania środowiskowe w zakresie zagrożeń poważnymi awariami
Na terenie gminy nie ma zakładów zakwalifikowanych do zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
Głównymi zagrożeniami na terenie gminy jakie mogą wystąpić w toku zwykłego funkcjonowania są wypadki
i zdarzenia drogowe, pożary, powodzie i zalania. Zagrożenia chemiczne i pożarowe wynikają głównie z gęstości
zaludnienia, charakteru zabudowy i stopnia uprzemysłowienia. Na zagrożenia pożarowe wpływa sąsiedztwo
lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych elementów konstrukcyjnych (stropy, więźba dachowa,
schody i pokrycia dachów) oraz magazynowane środki i materiały łatwopalne (paliwo, smary, farby, oleje,
tworzywa chemiczne, tarcica, opał itp.).
Najważniejszymi jednostkami zajmującymi się w pierwszej kolejności minimalizacją skutków zdarzeń są Straże
Pożarne.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w razie potrzeby kontroluje przedsiębiorstwa pod
kątem przestrzegania wymagań ochrony środowiska, BHP oraz środków ostrożności w postępowaniu
z substancjami niebezpiecznymi. Jednocześnie przedsiębiorstwa muszą dbać o należyte postępowanie
i ostrożność. W harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zaplanowano w razie potrzeby prowadzenie
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działań w postaci kontroli przedsiębiorców wraz z egzekwowaniem wymagań dotyczących zapobiegania
poważnym awariom – realizacja przez WIOŚ. Działania te finansowane będą ze środków własnych
przedsiębiorstw oraz budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Katowicach.
W ostatnich latach na terenie gminy nie wydarzyła się żadna poważna awaria, niemniej jednak istotnym
elementem są kontrole ładunków niebezpiecznych realizowane na drogach przez policję, działania te będą
w kolejnych latach kontunuowanie. Istotne jest także prawidłowe oznakowanie pojazdów przewożących
niebezpieczne ładunki, co także w razie potrzeby kontroluje policja.
W razie jednak zaistnienia istotnego zdarzenia, które zagrażałoby środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi
prewencyjnie w harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zapisano, iż usuwanie skutków poważnych
awarii będzie należało do sprawcy awarii i będzie finansowane ze środków własnych sprawcy. W sytuacji braku
sprawcy wojewoda, poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska, podejmuje działania i zastosuje środki niezbędne do usunięcia awarii oraz jej
skutków.
Ważkim zadaniem jest kontynuacja i doskonalenie działań edukacyjnych społeczeństwa w celu wyrobienia
w ludności nawyków prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu
poważnych awarii. Działania te realizowane są poprzez akcje edukacyjne, szkoleniowe, a dla dzieci poprzez
zabawę. Finansowanie tego rodzaju zadań może pochodzić ze środków własnych Gminy Istebna oraz
z dostępnych źródeł dofinansowania takich jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Harmonogram zadań do realizacji w tym zakresie zawarto w tabelach 39, 40, 41.
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5. Zagadnienia horyzontalne
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie czterech zagadnień horyzontalnych, stanowiących fundament
wszystkich działań zapisanych w niniejszym „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 20192022 z perspektywą do 2026 roku”.
Każdy obszar interwencji i każdy kierunek działań powinien być spójny z czterema zagadnieniami horyzontalnymi
jakim są:
•
•

adaptacja do zmian klimatu,
nadzwyczajne zagrożenia,

• edukacja ekologiczna,
• monitoring środowiska.
Wszystkie obszary interwencji na których opiera się niniejszy „Program…” zawierają aspekty każdego
z czterech działań horyzontalnych. Istotnym jest także, iż w każdej dziedzinie środowiskowej prowadzona jest
edukacja ekologiczna, a nadzwyczajne zagrożenia czy awarie mogą wpływać na wszystkie obszary środowiska od
przyrody po powietrze wody i gleby. A w celu kontroli stanu i podjęcia ewentualnych szybkich kroków niezbędny
jest monitoring środowiska i stała kontrola jego stanu.

5.1.

Adaptacja do zmian klimatu

W 2013 roku Ministerstwo Środowiska opracowało „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Dokument ten został opracowany
przez Ministerstwo Środowiska na podstawie analiz wykonanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy
Instytut Badawczy w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu - KLIMADA".
Oddziaływania związane z prognozowanymi zmianami klimatu będą z różnym natężeniem wzmacniane wskutek
działalności człowieka, zarówno poprzez podejmowanie aktywności gospodarczej (wydobycie kopalin,
kierunkowa gospodarka leśna i hodowla zwierząt oraz rolnictwo), jak i jej zaniechania (porzucanie łąk i muraw,
zanik tradycyjnych form wykorzystania terenu). Oddziaływania te są wielokierunkowe i mogą znacznie wzmocnić
niekorzystne oddziaływanie prognozowanych zmian warunków klimatycznych w powiązaniu
z nieprawidłowym zagospodarowaniem terenu.
Biorąc pod uwagę horyzontalny i interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej wdrażanie działań
adaptacyjnych w tym sektorze przyczynia się do ograniczenia skutków zmian klimatu nie tylko
w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także w większości obszarów życia gospodarczego i społecznego.
Z racji zwiększonej częstotliwości występowania suszy letnich i wiosennych oraz nawalnych deszczów, w tym
gradu, należy liczyć się ze wzrastającą liczbą sytuacji ekstremalnych, czyli powodzi, suszy, osuwisk ziemi oraz
erozji wodnej w korytach cieków. Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja także rozwojowi chorób
i szkodników.
Problem zmian w reżimie hydrologicznym dotyczy również siedlisk wód słodkich, płynących lub stojących. Grupa
ta jest narażona na zmiany wskutek wzrostu opadów nawalnych, okresów suchych, procesów eutrofizacji
i zaburzeń przepływu wód w zbiornikach. 28
Pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym i warunkami klimatycznymi zachodzi ścisły związek wzajemnego
oddziaływania. W kontekście zmian klimatu istnieje konieczność zmian treści planowania przestrzennego tak,
żeby odpowiadały na problemy, które dotychczas nie były, bądź nie musiały być przedmiotem rozstrzygnięć
planistycznych, albo miały marginalne znaczenie w toku procesu planistycznego. Biorąc pod uwagę horyzontalny
i interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej wdrażanie działań adaptacyjnych w tym sektorze
przyczynia się do ograniczenia skutków zmian klimatu nie tylko w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także
w większości obszarów życia gospodarczego i społecznego. To powoduje, że planowanie przestrzenne, będące
najważniejszym instrumentarium gospodarki przestrzennej, urasta do jednego z najistotniejszych kreatorów
przestrzennej organizacji systemów społeczno-gospodarczych i ekologicznych, decydujących o adaptacji polskiej
przestrzeni do spodziewanych zmian klimatu, a tym samym uwarunkowań środowiskowych i łagodzenia skutków
społeczno-ekonomicznych tych zmian.
Zmiany klimatu i potencjalne skutki tych zmian zostały wzięte pod uwagę w niniejszym dokumencie poprzez
realizację celów i kierunków działań jakie zostały zapisane w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.

28

Scenariusze Zmian Klimatu do 2030 r. i wpływ na sektory i obszary wrażliwe, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
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W ramach poszczególnych kierunków interwencji wszystkie te cele zostały wzięte pod uwagę i w ramach nich
zostały zaplanowane zadania dotyczące energetyki, edukacji mieszkańców, zarządzania szlakami
komunikacyjnymi w celu minimalizacji zagrożeń powodowanych przewozem substancji niebezpiecznych.
Wśród kluczowych działań o charakterze horyzontalnym, które według zapisów „Strategicznego planu adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” powinny być
realizowane należy wymienić rozwój alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym,
zarządznie ryzykiem powodziowym, realizacja działań zabezpieczających przed osuwiskami oraz wdrażanie
lokalnych systemów monitoringu i ostrzegania przed nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi. Istotnym
elementem jest ciągła edukacja ekologiczna nie tylko dzieci, ale także rolników i właścicieli lasów, właściwe
planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zmian klimatu
i adaptacji oraz uwzględnianie trendów klimatycznych w procesie projektowania i budowy infrastruktury
transportowej.29

5.2.

Nadzwyczajne zagrożenia

Zarówno jako nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, jak i poważną awarię należy traktować zdarzenia, takie
jak: pęknięcie i rozszczelnienie instalacji rurociągów, wybuch, awaria zbiornika, katastrofa autocysterny lub
cysterny kolejowej przewożącej substancję niebezpieczną, awaria obiektów i hydrotechnicznych, itp.
Na zagrożenia pożarowe wpływa także sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych
elementów konstrukcyjnych oraz magazynowane środki i materiały łatwopalne.
Powstałe zagrożenia usuwane są przez odpowiednie jednostki straży pożarnej.
Na terenie gminyIstebna zagrożeniem jest na terenach rolniczych przyczyną zanieczyszczeń wód może być
niewłaściwe magazynowanie i stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Zagrożenie dla środowiska w tym
przypadku zależy od rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich toksyczności.
Nadzwyczajne zagrożenia, do których może dojść na terenie gminy w trakcie normalnego funkcjonowania
sprecyzowano w rozdziale 4.9 dotyczącym Zagrożeń poważnymi awariami. W rozdziale tym sprecyzowano
rodzaje zagrożeń do jakich może dojść na obszarze gminy, wyspecyfikowano jednostki, które zajmują się
identyfikacją zdarzeń, ratowaniem zdrowia, życia i mienia oraz usuwaniem skutków awarii oraz kompetencje
organów do realizacji zadań w tym zakresie.

5.3.

Działania edukacyjne

W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest wykształcenie świadomości
ekologicznej i przekonanie młodej i dojrzałej części społeczeństwa o konieczności myślenia i działania według
zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2026 roku, do którego można się zbliżać
poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej.
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) narzuca
obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania
wszystkich typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek popularyzacji ochrony
środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody.
Organy administracji, instytucje koordynujące działania związane z ochroną środowiska oraz te, które kierują
i zarządzają działalnością naukową i naukowo-badawczą w zakresie ekologizacji są zobowiązane uwzględniać
w swoich planach i działaniach bieżących i długoterminowych zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony przyrody.
Na wszystkich etapach edukacji od przedszkolnej poprzez podstawową, gimnazjalną i wyższą placówki nauczania
obejmujące swym działaniem jakąkolwiek edukację dzieci i młodzieży zawierają w swoich programach dziedziny
nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska.
Postawy społeczne i realizowana w całym okresie programowania szeroko pojęta edukacja ekologiczna ma na
celu stałe podnoszenie świadomości zarówno dzieci i dorosłych. Wynika to z faktu, iż wśród społeczeństw gorzej
wykształconych powszechnie akceptowane są postawy antyekologiczne (dewastacja zasobów przyrody, brak
oszczędzania wody, segregacji odpadów), a brak perspektyw na polepszenie lub zmianę sytuacji będzie tylko
pogłębiać patologiczne zachowania.
W zakresie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na terenie gminy stale i na
bieżąco powinno sie organizować:
•

akcje,

•

spotkania,
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•

konkursy,

•

warsztaty,

• imprezy plenerowe.
Gmina powinna kontynuować i rozwijać istniejącą, a także rozwijać współpracę z placówkami oświatowymi,
organizacjami społecznymi i instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, wystaw, spotkań, wycieczek o tematyce
ekologicznej i przyrodniczej, organizować akcje oraz pomagać przy realizacji programów szkolnych promujących
idee zbierania surowców wtórnych w celu ich właściwego zagospodarowania. Właściwie ukierunkowana edukacja
ekologiczna mieszkańców nie tylko przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki
odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska
oraz zmniejszenie szkodliwości tych odpadów, ale także do oszczędzania wody, niespalania odpadów
w domowych kotłach, ale także dbałości oraz szacunku o całość otaczającej nas przyrody i środowiska.
Czynnikami, które decydują̨ o sukcesie realizowanej akcji edukacji ekologicznej są rzetelna informacja oraz
umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem.
W zakresie wszystkich aspektów ochrony środowiska potrzebne są działania edukacyjne zarówno dla dzieci,
młodzieży jak i dla dorosłej części społeczeństwa. Z tego powodu zadania dotyczące edukacji ekologicznej
umieszczono w harmonogramach we wszystkich rozdziałach dotyczących poszczególnych obszarów interwencji.
W każdej dziedzinie środowiskowej wspomniano o potrzebie prowadzenia stale i na bieżąco i w całej perspektywie
realizacji Programu akcji edukacyjnych jednak, ze względu na fakt, że najwięcej działań edukacyjnych na terenie
gminy realizowanych jest w zakresie gospodarki odpadami temat ten został w tej części potraktowany najszerzej.

5.4.

Monitoring środowiska

Monitoring środowiska prowadzony jest corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska mając na względzie jakość życia obecnego i przyszłych pokoleń,
realizując politykę państwa, dba o zapewnienie dobrego stanu środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów.
Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska polegają miedzy innymi na działalności inspekcyjnej
oraz monitoringu środowiska.
Działalność inspekcyjna polega na prowadzeniu kontroli instalacji i przedsiębiorstw oddziałujących na
środowisko w celu sprawdzenia czy są przestrzegane przepisy prawa czy stwierdzane są naruszenia. W sytuacji
stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących przepisów wydawane są zarządzenia pokontrolne, a w razie ich
niezrealizowania wystawiane są mandaty karne.
Monitoring środowiska prowadzony jest w zakresie powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych,
ochrony przyrody i bioróżnorodności, gospodarki odpadami, hałasu, pól elektromagnetycznych, potencjalnego
wystąpienia poważnej awarii oraz gleby i ziemi (na poziomie krajowym). Informacje powstające w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska służą do wspomagania działań na rzecz ochrony środowiska, a także
do informowania organów administracji o stanie środowiska, potencjalnych lub istniejących zagrożeniach, oraz
obszarach występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środowisku. W dalszym
etapie dane te i informacje wykorzystywane są przez organy administracji do postępowań w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do środowiska oraz planów
zagospodarowania przestrzennego, a także planów i programów jako całości lub jego poszczególnych
elementów.30
W związku z tym zagadnienia te są wzięte pod uwagę i ich założenia będą realizowane na obszarze gminy Istebna
w ramach niniejszego „Programu…”.

30

opracowanie na podstawie dokumentu „ogólnie kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2016-2020 (z perspektywą do
2025 r.)”, Warszawa, listopad 2015
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6. Cele Programu Ochrony Środowiska i ich finansowanie
Tabela 13 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu klimatu i jakości powietrza
Wskaźnik

L.p.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Liczba aktualizacji
PGN oraz Założeń…

2

źródło danych:
Gmina Istebna

Ochrona powietrza i klimatu

1.

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Zadanie własne:
Gmina Istebna

zmiana
w
przepisach
prawnych
dotyczących
dokumentów

Aktualizacja "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna "
oraz „Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Istebna”

2

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Roczne zużycie energii
przez oświetlenie
uliczne (MWh/rok)
Znacząca
poprawa
jakości
powietrza na
obszarze
Gminy
Istebna
związana
z realizacją
kierunków
działań
naprawczych

Kierunek interwencji

718

Modernizacja i budowa oświetlenia
ulicznego Gminy Istebna

725

źródło danych:
Gmina Istebna

Roczne zużycie energii
cieplnej w budynkach
publicznych

2 860

(MWh/rok)

2 968

źródło danych:
Gmina Istebna
Roczne produkcja
energii z OZE w
budynkach publicznych

0

(MWh/rok)

Skuteczne wdrażanie
planów i programów
służących ochronie
powietrza w skali
lokalnej i wojewódzkiej
poprzez osiągnięcie
zakładanych efektów
ekologicznych

Zadanie
monitorowane:
pozostali właściciele
oświetlenia
niekomunalnego

brak
środków
finansowych

Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej, w
tym wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii

Zadanie własne:
Gmina Istebna

brak
środków
finansowych

Ograniczenie niskiej emisji w
budynkach mieszkalnych, w tym
wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii

Zadanie
monitorowane:
mieszkańcy Gminy

brak
środków
finansowych

100

źródło danych:
Gmina Istebna
Roczne zużycie energii
cieplnej w budynkach
mieszkalnych

88 446

(MWh/rok)
źródło danych:
Gmina Istebna

91 530
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Roczne produkcja
energii z OZE w
budynkach
mieszkalnych

0

1500

(MWh/rok)
źródło danych:
Gmina Istebna
Ilość budynków
objętych
monitoringiem

100%

Monitoring zużycia paliw i nośników
energii w budynkach użyteczności
publicznej, system zarządzania
energią w budynkach użyteczności
publicznej

Zadanie własne:
Gmina Istebna

brak
środków
finansowych

10-15

Organizacja akcji społecznych
związanych z ograniczeniem emisji,
efektywnością energetyczną oraz
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii

Zadanie własne:
Gmina Istebna

brak
środków
finansowych

tak

tak

Rozwój systemu informacyjnego
dotyczącego monitoringu jakości
powietrza i stanu jakości powietrza
w skali lokalnej

Zadanie
monitorowane: WIOŚ

brak
środków
finansowych

2

2

Sukcesywna kontrola uciążliwych
źródeł zanieczyszczeń

Zadanie
monitorowane: WIOŚ

brak
środków
finansowych

0%

źródło danych:
Gmina Istebna
Liczba akcji na rok
5

źródło danych:
Gmina Istebna
Czy funkcjonuje
system informacyjny
dla mieszkańców
źródło danych:
WIOŚ
Liczba kontroli
zakładów w ciągu roku
źródło danych:
WIOŚ

Długość odcinków dróg
budowanych
i przebudowywanych
źródło danych:
Gmina Istebna, PZD w
Cieszynie, ZDW w
Katowicach

25 odcinków,
19 km dróg
gminnych
2 odcinki dróg
wojewódzkich
o długości 2
km

wg potrzeb
inwestycyjnych

Wdrożenie
mechanizmów
ograniczających
negatywny wpływ
transportu na jakość
powietrza poprzez
efektywną politykę
transportową do
poziomu
niepowodującego
negatywnego
oddziaływania na jakość
powietrza

Zadanie własne:
Gmina Istebna
Budowa, modernizacja i przebudowa
dróg publicznych
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Tabela 14 Harmonogram zadań własnych w zakresie klimatu i jakości powietrza

A

1.

Obszar
interwencji

B

Ochrona powietrza
i klimatu

L.p.

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Zadanie

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

(+ jednostki włączone)

rok
2019

rok
2020

rok
2021

rok
2022

do 2026

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Aktualizacja "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Istebna" oraz
„Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Istebna”

Zadanie własne: Gmina
Istebna

100

środki Gminy Istebna, możliwe
dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW/NFOŚiGW

aktualizacja
co 3 lata

Modernizacja i budowa oświetlenia
ulicznego Gminy Istebna (50 szt. lamp)

Zadanie własne: Gmina
Istebna

300

środki Gminy Istebna, POIiŚ/RPO
2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej, w
tym wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii

Zadanie własne: Gmina
Istebna

1 717

środki Gminy Istebna, POiŚ/RPO
2014-2020, WFOŚiGW/NFOŚiGW

Monitoring zużycia paliw i nośników
energii w budynkach użyteczności
publicznej, system zarządzania energią
w budynkach użyteczności publicznej

Zadanie własne: Gmina
Istebna

Organizacja akcji społecznych
związanych z ograniczeniem emisji,
efektywnością energetyczną oraz
wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii

Zadanie własne: Gmina
Istebna

Budowa, modernizacja i przebudowa
dróg publicznych gminnych

Zadanie własne: Gmina
Istebna

50

5

10

10

10

30

środki Gminy Istebna

5

5

5

20

środki Gminy Istebna (możliwe
dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW/NFOŚiGW)

40 000

środki Gminy Istebna, POiŚ/RPO
2014-2020

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Tabela 15 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie klimatu i jakości powietrza

L.p.

A

1.

Źródła finansowania

(+ jednostki włączone)

Szacunkowe koszty
realizacji zadania w
latach 2019 - 2026
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

C

D

E

F

G

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych,
w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Zadanie monitorowane: mieszkańcy

27 000

środki mieszkańców, POiŚ/RPO 20142020, NFOŚiGW/WFOŚiGW

Rozwój systemu informacyjnego dotyczącego
monitoringu jakości powietrza i stanu jakości powietrza
w skali lokalnej

Zadanie monitorowane: WIOŚ

wg potrzeb

Obszar
interwencji

Zadanie

B

Ochrona
powietrza i
klimatu

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

środki własne przedsiębiorstwa,
POiS/RPO 2014-2020

Sukcesywna kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń

Zadanie monitorowane: WIOŚ

30

środki WIOŚ

Bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych

Zadanie monitorowane: PZD w
Cieszynie

wg potrzeb

środki powiatu cieszyńskiego,
POiŚ/RPO 2014-2020

Remontu mostu sklepionego z kamiennymi
konstrukcjami oporowymi w ciągu DW 941 w km
32+174 w m. Istebna wraz z aktualizacją projektu i
pełnieniem nadzoru autorskiego

Zadanie monitorowane: ZDW w
Katowicach

40031

środki budżetu województwa

działanie jest
realizowane co
roku i będzie
kontynuowane

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. POWIETRZA:
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska
WIOS – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
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Tabela 16 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu ochrony przed hałasem
Wskaźnik

lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa rok

Wartość
docelowa

D

E

F

0

3

0

0

Liczba badanych
przedsiębiorstw
w zakresie
przestrzegania
norm hałasu

1

Ochrona przed hałasem

Ilość
przedsiębiorstw
w których
wykazano
naruszenia
źródło danych:
WIOŚ
Poprawa
i utrzymanie
dobrego stanu
akustycznego
środowiska

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Ograniczenie hałasu przemysłowego
na skutek zwiększenia działalności
kontrolnej i inspekcyjnej oraz
wdrażania zaleceń pokontrolnych

Zadanie
monitorowane: WIOŚ

zmiana
w przepisach
prawnych
dotyczących
kompetencji

Zadanie własne:
Gmina Istebna
Ograniczenie hałasu drogowego
Zmniejszenie liczby
mieszkańców
narażonych na
ponadnormatywny hałas

Ilość wydanych
decyzji
administracyjnych

0

Redukcja hałasu przemysłowego
(w tym m.in. wyciszanie hal oraz
hałasujących maszyn i urządzeń)

wg potrzeb

źródło danych:
Gmina Istebna
Ilość akcji
edukacyjnych
źródło danych:
Gmina Istebna

3

Ilość punktów
monitoringowych
na terenie gminy
źródło danych:
WIOŚ

0

Edukacja ekologiczna w zakresie
zapobiegania nadmiernej emisji hałasu

3

1

Rozwój sieci
monitoringu poziomu
emisji hałasu do
środowiska oraz
narażenia mieszkańców
na ponadnormatywny
hałas

Bieżący monitoring poziomów hałasu
w ramach Państwowego Monitoringu
Srodowiska
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Zadanie
monitorowane:
Zarządzający drogami
Zadanie
monitorowane:
przedsiębiorstwa
prowadzące
działalność na terenie
gminy
Zadanie własne:
Gmina Istebna
Zadanie
monitorowane: WIOŚ,
Sanepid

Zadanie
monitorowane: WIOŚ

sprzeciwy
mieszkańców,
wysokie koszty
inwestycji

brak środków
finansowych

brak
zainteresowania
mieszkańców

brak środków
finansowych na
realizację zadania
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Tabela 17 Harmonogram zadań własnych w zakresie ochrony przed hałasem
Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2019

rok 2020

rok 2021

rok 2022

do 2026

E

F

G

H

I

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
o zadaniu

J

K

A

B

C

D

Ograniczenie hałasu drogowego

Gmina Istebna

Według potrzeb

środki własne Gminy
Istebna, dofinansowanie UE

1.

Ochrona przed
hałasem

lp.

zakres zadań ustalany
jest w ramach potrzeb
i możliwości
dofinansowania

Edukacja ekologiczna w zakresie
zapobiegania nadmiernej emisji hałasu

Gmina Istebna

35 (cała edukacja w zakresie wielu dziedzin środowiskowych)

środki własne Gminy
Istebna, środki zewnętrzne
WFOŚiGW

edukacja realizowana
jest nie tylko w zakresie
hałasu

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
Tabela 18 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony przed hałasem
Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

Szacunkowe koszty realizacji
zadania w latach 2019 – 2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
o zadaniu

A

B

C

D

E

F

G

Ograniczenie hałasu przemysłowego na skutek
zwiększenia działalności kontrolnej
i inspekcyjnej oraz wdrażania zaleceń
pokontrolnych

WIOŚ

koszty administracyjne

środki własne WIOŚ

w razie potrzeby

Ograniczenie hałasu drogowego

Zarządzający drogami

według zadań własnych oraz
według kosztorysu
dodatkowych działań

środki własne Zarząd Dróg
Powiatowych, Zarząd Dróg
Wojewódzkich, dofinansowanie UE

zakres zadań ustalany jest
w ramach potrzeb
i możliwości
dofinansowania

Bieżący monitoring poziomów hałasu
w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska

WIOŚ

w zależności od ilości kontroli

środki własne WIOŚ

ilość kontroli zależy od
potrzeb
i środków finansowych

Redukcja hałasu przemysłowego (w tym m.in.
wyciszanie hal oraz hałasujących maszyn
i urządzeń)

przedsiębiorstwa prowadzące
działalność na terenie Gminy
Istebna

koszty w zależności od ilości
przedsiębiorstw realizujących
zadania

środki własne przedsiębiorstw,
fundusze unijne (w tym RPO,
POIiŚ)

1

Ochrona przed hałasem

lp.

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Tabela 19 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu pól elektromagnetycznych
Wskaźnik
lp.

Obszar interwencji

Cel

A

B

1

Ochrona przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

C

D

E

F

Utrzymanie wartości
natężenia
promieniowania
elektromagnetycznego
na dotychczasowych,
niskich poziomach

Liczba punktów
z przekroczeniami
dopuszczalnych
poziomów
promieniowania
elektromagnetycznego
źródło danych:
WIOŚ

0

Kierunek
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Kontynuacja monitoringu pól
elektromagnetycznych oraz rejestru
terenów, na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych
poziomów w środowisku

Zadanie
monitorowane:
WIOŚ w
Katowicach

wzrost liczby źródeł
promieniowania,
brak monitoringu

Ograniczanie oddziaływania pól
elektromagnetycznych m.in. poprzez
preferowanie nisko konfliktowych
lokalizacji źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

zadanie własne:
Gminy Istebna

ryzyko sprzeciwu
mieszkańców

Monitoring
poziomów
pól
elektromag
netycznych

0

Tabela 20 Harmonogram zadań własnych w zakresie pół elektromagnetycznych

lp.

Obszar interwencji

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Zadanie

A

B

C

D

1

Ochrona przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym

Ograniczanie oddziaływania pól
elektromagnetycznych m.in. poprzez
preferowanie nisko konfliktowych
lokalizacji źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

Gmina Istebna

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2019

rok 2020

rok 2021

rok 2022

do 2026

E

F

G

H

I

koszty administracyjne

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

J

K

środki własne Gmina
Istebna

działanie będzie
kontynuacją
realizowanego już
działania

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Tabela 21 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie pół elektromagnetycznych
Szacunkowe koszty
realizacji zadania w latach
2019 - 2026
(w tys. zł)

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
o zadaniu

lp.

Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

A

B

C

D

E

F

G

Ochrona przed
1

promieniowaniem
elektromagnetycznym

Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych oraz
rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych poziomów w środowisku

WIOŚ
w Katowicach

koszty administracyjne

środki budżetu
Państwa

działanie aktualnie jest
realizowane
w cyklach 3 letnich

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Tabela 22 Cele, kierunki interwencji i zadania w zakresie gospodarowania wodami
Wskaźnik

L.p.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

A

B

C

D

E

F

wody
powierzchniowe
stan
umiarkowany

Ocena JCWP
źródło danych:
WIOŚ

1.

Gospodarowanie wodami

Ilość
przeprowadzonych
działań edukacyjnych
w Gminie
System
zrównoważonego
gospodarowania
wodami
powierzchniowymi
i podziemnymi,
umożliwiający
zaspokojenie
uzasadnionych
potrzeb wodnych
regionu

2-3 rocznie

źródło danych:
Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Liczba nowych lub
zmienianych mpzp
uwzględniających
zarządzanie ryzykiem
powodziowym
źródło danych:
Gmina Istebna

utrzymanie
koryt rzecznych
na długości
0,330 km z 30
km istniejących

5

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Zadanie
monitorowane:

brak

wody
powierzchniowe
stan dobry

Prowadzenie monitoringu wód
powierzchniowych i podziemnych
w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska oraz
udostępnianie wyników tego
monitoringu, w tym wzmocnienie
monitoringu wód

2-3 rocznie

Działania edukacyjne, promocyjne,
propagujące i upowszechniające
wiedzę o konieczności, celach,
zasadach i sposobach ochrony wód,
sposobach ochrony przed powodzią i
suszą, w szczególności skierowane
do dzieci i młodzieży

źródło danych:
Gmina Istebna

Długość poddanych
konserwacji koryt
cieków oraz usuwanie
szkód powodziowych

Kierunek
interwencji

dalsza
konserwacja i
utrzymanie
cieków na
długości 24 km

wg potrzeb

Osiągnięcie
i utrzymanie
co najmniej
dobrego stanu
jednolitych części
wód
powierzchniowych
i podziemnych,
zgodnie
z obowiązującymi
Planami
gospodarowania
wodami dla
dorzeczy Wisły i
Odry

Utrzymanie i bieżące remonty
cieków i urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej

Zadanie własne:
Gmina Istebna
Zadanie
monitorowane:
Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie
Zadanie własne:
Gmina Istebna
tylko jako
współpraca z
administratorami
cieków
Zadanie
monitorowane:

brak
zainteresowania
mieszkańców
Gminy

niewystarczające
środki
finansowe

Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie
Wyznaczanie i uwzględnianie
w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
ustaleń planów zarządzania
ryzykiem powodziowym oraz granic
obszarów zalewowych, w tym
obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią,
na których obowiązują zakazy
wynikające z ustawy Prawo wodne

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
100

WIOŚ, PIG

Zadanie własne:
Gmina Istebna

przedłużający
się etap
opiniowania
i uzgadniania
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Tabela 23 Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarowania wodami
Szacunkowe koszty realizacji zadania

A

1

Obszar
interwencji

B

Gospodarowanie wodami

L.p.

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Zadanie

(w tys. zł)
rok 2019

rok
2020

rok 2021

rok 2022

do 2026

E

F

G

H

I

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

J

K

środki Gminy Istebna

zadanie
realizowane
jako
kontynuacja

w trakcie
aktualizacji
PZP

C

D

Utrzymanie i bieżące remonty cieków
i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej

Zadanie własne:
Gmina Istebna tylko
jako współpraca z
administratorami
cieków wodnych

Wyznaczanie i uwzględnianie
w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
ustaleń planów zarządzania ryzykiem
powodziowym oraz granic obszarów
zalewowych, w tym obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią,
na których obowiązują zakazy
wynikające z ustawy Prawo wodne

Zadanie własne:
Gmina Istebna

realizacja wg potrzeb

środki Gminy Istebna

Działania edukacyjne, promocyjne,
propagujące i upowszechniające wiedzę o
konieczności, celach, zasadach i
sposobach ochrony wód, sposobach
ochrony przed powodzią i suszą, w
szczególności skierowane do dzieci i
młodzieży

Zadanie własne:
Gmina Istebna

realizacja wg potrzeb

środki Gminy Istebna

30

30

30

30

240

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Tabela 24 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarowania wodami

L.p.

Obszar
interwencji

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

Zadanie

Szacunkowe koszty
realizacji zadania w
latach 2019 - 2026

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

E

F

G

20

środki WIOŚ

realizacja jako
kontynuacja

30

środki PGW WP

zadanie ciągłe

171

środki PGW WP

(w tys. zł)

1.

B

Gospodarowanie wodami

A

C

D

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych
i podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska oraz udostępnianie wyników tego
monitoringu w tym wzmocnienie monitoringu wód
Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach,
zasadach i sposobach ochrony wód, sposobach ochrony
przed powodzią i suszą, w szczególności skierowane do
dzieci i młodzieży
Utrzymanie i bieżące remonty cieków i urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej

Zadanie monitorowane:
WIOŚ, PIG

Zadanie monitorowane: Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zadanie monitorowane:
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT.GOSPODAROWANIA WODAMI:
PGW WP - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
WIOS – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny
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Tabela 25 Cele, kierunki interwencji i zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Wskaźnik

lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa rok

Wartość
docelowa rok

D

E

F

długość
kanalizacji
sanitarnej
64 km

długość
kanalizacji
sanitarnej
67 km

31%

32,5%

Długość
kanalizacji
sanitarnej
źródło danych:
Gmina Istebna
Skanalizowanie
gminy
źródło danych:

Kierunek
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Budowa, rozbudowa i modernizacja
sieci kanalizacji, w tym deszczowej

Zadanie własne:

1

Gospodarka wodno ściekowa

Gmina Istebna
System zrównoważonego
gospodarowania wodami
powierzchniowymi i
podziemnymi, umożliwiający
zaspokojenie uzasadnionych
potrzeb wodnych regionu przy
osiągnięciu i utrzymaniu co
najmniej dobrego stanu wód

Długość sieci
wodociągowej
źródło danych:
Gmina Istebna

Zwodociągowanie
gminy
źródło danych:

długość sieci
wodociągowej
75 km

58%

długość sieci
wodociągowej
80 km

62%

Budowa, rozbudowa i modernizacja
ujęć wody, stacji uzdatniania wody
oraz infrastruktury służącej do
zbiorowego zaopatrzenia w wodę

4

Budowa, rozbudowa i modernizacji
urządzeń służących do optymalizacji
wykorzystania istniejącej
infrastruktury wodnokanalizacyjnej(w tym systemy
sterowania, monitoringu i
przesyłania danych)

Gmina Istebna

Liczba
komunalnych
oczyszczalni
ścieków
źródło danych:
Gmina Istebna

4

Rozwój i
dostosowanie
instalacji i
urządzeń służących
zrównoważonej i
racjonalnej
gospodarce
wodno-ściekowej
dla potrzeb
ludności i
przemysłu

Budowa, rozbudowa i modernizacja
urządzeń służących do oczyszczania
ścieków komunalnych i
zagospodarowywania osadów
ściekowych
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Gmina Istebna

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Zadanie własne:
Gmina Istebna

większość
zadań
planowana
jest w
przypadku
otrzymania
środków
finansowych
z zewnątrz
tzn. środki
WFOŚiGW,
RPO WŚ,
POIiŚ,
PROW
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lp.

Obszar
interwencji

Wskaźnik
Cel

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa rok

Ilość
zrealizowanych
akcji
edukacyjnych
/rocznie

Wartość
docelowa rok

4

12

tak

tak

Kierunek
interwencji

źródło danych:
Gmina Istebna
Czy gmina
przeprowadzi
ewidencje
zbiorników
bezodpływowych

Osiągnięcie i
utrzymanie co
najmniej dobrego
stanu jednolitych
części wód
powierzchniowych
i podziemnych
zgodnie z
obowiązującymi
Planami
gospodarowania
wodami dla
dorzeczy Wisły,
Odry i Dunaju

źródło danych:
Gmina Istebna
Liczba kontroli
przestrzegania
przez podmioty
warunków
wprowadzania
ścieków do wód
lub do ziemi
źródło danych:

4

5

Podmiot
odpowiedzialny

Zadania

Działania edukacyjne, promocyjne,
propagujące i upowszechniające
wiedzę o konieczności, celach,
zasadach i sposobach oszczędnego
użytkowania wody oraz
najważniejszych sprawach
związanych z odprowadzaniem i
oczyszczaniem ścieków, w
szczególności skierowane do dzieci i
młodzieży

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Prowadzenie ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz
przydomowych oczyszczalni
ścieków

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Prowadzenie kontroli przestrzegania
przez podmioty warunków
wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi

Zadanie
monitorowane:

Ryzyka

Zadanie
monitorowane:
WIOŚ, Śląski
Państwowy
Wojewódzki
Inspektor
Sanitarny

WIOŚ

dane WIOŚ
Tabela 26 Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Obszar
interwencji

A

B

1

Gospodarka
wodno
ściekowa

L.p.

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Zadanie

C

D

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacji, w tym deszczowej

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2019

rok 2020

rok 2021

rok 2022

do 2026

E

F

G

H

I

2 000
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Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

J

K

środki własne gminy Istebna,
WFOŚiGW fundusze unijne (w tym
RPO)

zadanie
realizowane
jako
kontynuacja
w ramach
KPOŚK
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Budowa, rozbudowa i modernizacja
urządzeń służących do oczyszczania
ścieków komunalnych i
zagospodarowywania osadów
ściekowych

Zadanie własne:
Gmina Istebna

realizacja wg potrzeb

środki własne gminy Istebna,
WFOŚiGW fundusze unijne (w tym
RPO)

Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć
wody, stacji uzdatniania wody oraz
infrastruktury służącej do zbiorowego
zaopatrzenia w wodę

Zadanie własne:
Gmina Istebna

realizacja wg potrzeb

środki własne gminy Istebna,
WFOŚiGW fundusze unijne (w tym
RPO)

Budowa, rozbudowa i modernizacji
urządzeń służących do optymalizacji
wykorzystania istniejącej infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej(w tym systemy
sterowania, monitoringu i przesyłania
danych)

Zadanie własne:
Gmina Istebna

realizacja wg potrzeb

środki własne gminy Istebna,
WFOŚiGW fundusze unijne (w tym
RPO)

Działania edukacyjne, promocyjne,
propagujące i upowszechniające wiedzę o
konieczności, celach, zasadach i
sposobach oszczędnego użytkowania
wody oraz najważniejszych sprawach
związanych z odprowadzaniem i
oczyszczaniem ścieków, w szczególności
skierowane do dzieci i młodzieży

Zadanie własne:
Gmina Istebna

5

5

5

5

40

środki własne gminy Istebna,
WFOŚiGW fundusze unijne (w tym
RPO)

zadanie
realizowane
jako
kontynuacja

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania

Tabela 27 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Szacunkowe koszty
realizacji zadania w
latach 2019 - 2026

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

E

E

G

WIOŚ, Śląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor
Sanitarny

2 000

środki własne WIOŚ, WSSE

zakres ustalany w
miarę potrzeb

Zadanie monitorowane:

w ramach wydatków
bieżących

środki własne WIOŚ

lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

A

B

C

D

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające
wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach oszczędnego
użytkowania wody oraz najważniejszych sprawach związanych z
odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, w szczególności
skierowane do dzieci i młodzieży

1

Gospodarka wodno
ściekowa

(w tys. zł)

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Zadanie monitorowane:

WIOŚ

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ:
PGW WP - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska
WIOS – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WFOSiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
RPO WŚ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
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Tabela 28 Cele, kierunki interwencji i zadania w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi
Wskaźnik
lp.

Obszar
interwencji

Cel

Nazwa
(+ źródło
danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

A

B

C

D

E

F

ilość obszarów
podlegających
obserwacji

1

Kierunek
interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Prowadzenie obserwacji terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują̨ te ruchy, a
także prowadzenie rejestru zawierającego
informacje o tych terenach (art. 118 ust.
POŚ)

Zadanie monitorowane:
Starosta cieszyński

zmiana w
przepisach

Realizacja III etapu Systemy Osłony
Przeciwosuwiskowej SOPO, jako programu
monitoringu terenów zagrożonych ruchami
masowymi ziemi i prowadzenia rejestrów
zawierających informacje o terenach
zagrożonych procesami osuwiskowymi

Zadanie monitorowane:
Państwowy Instytut
Geologiczny Oddział
Karpacki

brak środków
finansowych
na realizacje
zadania

Realizacja projektów inwestycyjnych
związanych z zabezpieczeniem i
stabilizacją osuwisk zagrażających
zabudowie i infrastrukturze

Zadanie własne: Gmina
Istebna
Zadanie monitorowane:
ZDW, PZD

brak środków
finansowych
na realizacje
zadania

wg potrzeb

źródło danych:
PIG

1

Gospodarowanie
zasobami
geologicznymi

Racjonalna
gospodarka
zasobami
geologicznymi

ilość terenów
zaznaczonych na
mapach
osuwiskowych
źródło danych:
PIG

211
osuwisk,
w tym 118
w Istebnej,
66 w
Jaworzynce,
i 27 w
Koniakowie

Zapobieganie ruchom
masowym ziemi i ich
skutkom
wg potrzeb

Tabela 29 Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi

lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

Szacunkowe koszty
realizacji zadania w
latach 2019-2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

A

B

C

D

E

F

G

1

Gospodarowanie
zasobami
geologicznym

Realizacja projektów inwestycyjnych związanych z
zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk zagrażających
zabudowie i infrastrukturze

Gmina Istebna

według potrzeb

środki Gminy Istebna

działanie będzie
realizowane w
razie potrzeby

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Tabela 30 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi

lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

Szacunkowe koszty
realizacji zadania w
latach 2019-2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

A

B

C

D

E

F

G

Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami
masowymi ziemi oraz terenów, na których występują̨
te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego
informacje o tych terenach (art. 118 ust. POŚ)

Starosta Cieszyński

według potrzeb

środki Powiatu cieszyńskiego

działanie będzie
realizowane w
razie potrzeby

Realizacja III etapu Systemy Osłony
Przeciwosuwiskowej SOPO, jako programu
monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi i prowadzenia rejestrów zawierających
informacje o terenach zagrożonych procesami
osuwiskowymi

Państwowy Instytut Geologiczny
Oddział Karpacki

według potrzeb

środki Państwowego Instytutu
Geologicznego

zadanie będzie
realizowane jako
kontynuacja

Realizacja projektów inwestycyjnych związanych z
zabezpieczeniem i stabilizacją osuwisk zagrażających
infrastrukturze drogowej

ZDW w Katowicach, PZD w
Cieszynie

według potrzeb

środki administratorów dróg

działanie będzie
realizowane w
razie potrzeby

1

Gospodarowanie
zasobami
geologicznym

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH:
SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny
PZD –Zarząd Dróg Powiatowych
ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich
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Tabela 31 Cele, kierunki interwencji i zadania w zakresie ochrony gleb
Wskaźnik

lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Ryzyka

G

H

I

J

5

Waloryzacja terenów pod względem ich
przydatności do produkcji żywności

Zadanie monitorowane:
Zespół Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie

0

1

Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb rozwój sieci monitoringu gleb

Zadanie monitorowane:
GIOŚ

trudności
organizacyjne
i finansowe

brak

brak
możliwości

Identyfikacja potencjalnych historycznych
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz
sporządzenie wykazu zgodnie z ustawą
Prawo ochrony środowiska (art. 101d
POŚ)

Zadanie monitorowane:
Starosta Cieszyński

brak środków
finansowych

kilka

Kontrole rolnictwa prowadzone przez
WIORIN

Zadanie monitorowane:
WIORIN

mała ilość
kontroli i niska
wykrywalność
zanieczyszczeń

5

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych
mających na celu przeciwdziałanie: spadkowi zawartości próchnicy, wzrostowi gęstości objętościowej i
zmniejszaniu porowatości, zasolenia oraz
zakwaszania gleb

Zadanie monitorowane:
Zespół Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie

presja na nowe
tereny pod
zabudowę

D

E

F

5

Ilość punktów
pomiarowych
źródło danych:
GIOŚ
Ochrona gleb

Podmiot
odpowiedzialny

Wartość
docelowa

źródło danych:
dane ODR

1

Zadania

Wartość
bazowa

Ilość działań promocyjnych
dla całego powiatu

Ochrona
i
zapewnienie
właściwego
sposobu
użytkowania
powierzchni
ziemi

Kierunek
interwencji

Nazwa
(+ źródło danych)

Ilość terenów, na których
zidentyfikowano
historyczne
zanieczyszczenia

prognozowania

źródło danych:
Starostwo w Żywcu
Ilość kontroli stosowania
środków ochrony roślin
źródło danych:

3

Zachowanie
możliwie
dobrego stanu
gleb rolniczych

WIORIN
Badania zawartości metali
ciężkich i poziomu pH
przez rolników
źródło danych:
OSCHR w Gliwicach

b.d.
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Tabela 32 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony gleb
Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

Szacunkowe koszty
realizacji zadania w
latach 2019- 2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

A

B

C

D

E

F

G

Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji
żywności

Zespół Doradztwa Rolniczego
w Cieszynie

85

środki własne ZDR

Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - rozwój sieci monitoringu gleb

GIOŚ

w zależności od ilości
punktów

środki własne GIOŚ

Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni
ziemi oraz sporządzenie wykazu zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska (art. 101d POŚ)

Starosta Cieszyński

20

środki własne Powiatu
Cieszyńskiego

Kontrole rolnictwa prowadzone przez WIORIN

WIORIN

w zależności od ilości
kontroli

środki własne WIORIN

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych mających na celu
przeciwdziałanie: - spadkowi zawartości próchnicy, - wzrostowi
gęstości objętościowej i zmniejszaniu porowatości, zasolenia oraz
zakwaszania gleb

rolnicy, Zespół Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie

koszty własne
rolników oraz koszty
organizacji szkoleń i
działań promocyjnych

środki własne rolników, ZDR,
dofinansowanie WFOŚiGW

1

Ochrona gleb

lp.

działania
doradcze

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. OCHRONY GLEB:
ZDR – Zespół Doradztwa Rolniczego
OSCHR – Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
WIORIN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
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Tabela 33 Cele, kierunki interwencji i zadania w zakresie gospodarowania odpadami
Wskaźnik

lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Rocznie wykonywane
sprawozdania
źródło danych:

1

1

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Sprawozdania z funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Aktualizacja inwentaryzacji
i programu usuwania wyrobów zawierających
azbest

Ilość PUA i jego aktualizacji
źródło danych:

2

3

Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy

Gmina Istebna
Racjonalna gospodarka odpadami

1

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

Gmina Istebna

Procent mieszkańców objętych
zbiórkami odpadów
źródło danych:

100

Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

Zadanie własne:
Gmina Istebna

tak

Selektywna zbiórka
i osiąganie poziomów odzysku odpadów

Zadanie własne:
Gmina Istebna

3

Prowadzenie działalności informacyjnoedukacyjnej dotyczącej konieczności
właściwego postępowania z odpadami
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne

Zadanie własne:
Gmina Istebna

0

Prowadzenie kontroli przedsiębiorców
w zakresie przestrzegania obowiązków
związanych z gospodarką odpadami

100

Gmina Istebna
Czy osiągnięto % odzysku
odpadów
źródło danych:

Zadanie własne:
Gmina Istebna

realizowane
w miarę środków
finansowych

Doskonalenie gospodarki
odpadami
tak

Gmina Istebna
Ilość akcji edukacyjnych
źródło danych:

1

Gmina Istebna
Ilość naruszeń
w kontrolowanych
przedsiębiorstwach
źródło danych:
WIOŚ

brak
kontroli
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Zadanie
monitorowane:
WIOŚ

w ramach
planowanych
i pozaplanowych
kontroli
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Tabela 34 Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarowania odpadami

A

1

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Zadanie

B

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów

lp.

Obszar
interwencji

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2019

rok 2020

rok 2021

rok 2022

do 2026

E

F

G

H

I

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

J

K

C

D

Wzmacnianie kontroli prawidłowego
postępowania z odpadami

Gmina Istebna

zadanie w ramach obowiązków służbowych pracowników Gminy
oraz firmy zajmującej sie wywozem odpadów, koszty zalezą od
ilości kontroli

środki własne Gminy
Istebna

Sprawozdania z funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina Istebna

koszty administracyjne

środki własne Gminy
Istebna

Aktualizacja inwentaryzacji i programu
wyrobów zawierających azbest
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy

12

-

-

-

15

20

20

20

20

120

Gmina Istebna

środki własne Gminy
Istebna, WFOŚIGW

Prowadzenie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych

Gmina Istebna

koszty w marę potrzeb

środki własne Gminy
Istebna

Selektywna zbiórka
i osiąganie poziomów odzysku odpadów

Gmina Istebna

koszty administracyjne

środki własne Gminy
Istebna

Prowadzenie działalności informacyjnoedukacyjnej dotyczącej konieczności
właściwego postępowania z odpadami
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne

Gmina Istebna

5

5

5

5

30

środki własne Gminy
Istebna

w zależności od ilości
zainteresowanych
mieszkańców

głównie poprzez
placówki oświatowe

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
Tabela 35 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarowania odpadami
Szacunkowe koszty realizacji
zadania
w latach 2019-2026
(w tys. zł)

Źródła
finansowania

Dodatkowe
informacje o zadaniu

lp.

Obszar interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

A

B

C

D

E

F

G

1

Gospodarka odpadami
i zapobieganie
powstawaniu odpadów

Prowadzenie kontroli przedsiębiorców
w zakresie przestrzegania obowiązków związanych
z gospodarką odpadami

WIOŚ

w zależności od ilości kontroli

środki własne
WIOS

jako kontynuacja
aktualnych działań

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. ODPADÓW:
WIOS – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WFOSiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Tabela 36 Cele, kierunki interwencji w zakresie zasobów przyrodniczych w tym także leśnych
Wskaźnik

L.p.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Liczba działań/akcji
edukacyjnych
źródło danych:
Gmina Istebna,
Nadleśnictwo Wisła,
Powiat Cieszyński,
ZPKWŚ

10 rocznie

10 rocznie

Edukacja dzieci, młodzieży
i dorosłych w zakresie ochrony i
zachowania walorów krajobrazu i
przyrody oraz promocja tych
walorów

50/50

Przebudowa i częściowa wymiana
składu gatunkowego zadrzewień
przydrożnych wzdłuż odcinków
dróg, nowe nasadzenia zieleni
wysokiej, prace pielęgnacyjnokonserwacyjne zieleni przydrożnej

Liczba nasadzeń/wycinka
drzew

1.

Ochrona przyrody i krajobrazu

źródło danych:
Gmina Istebna, PZD w
Cieszynie, ZDW w
Katowicach
Zachowanie,
odtworzenie
i zrównoważone
użytkowanie
bioróżnorodności
i georóżnorodności
oraz ochrona
krajobrazu

50/60

Liczba działań ochrony
czynnej
źródło danych:
ZPKWŚ

Liczba korytarzy
ekologicznych w planach
zagospodarowania

2

zgodnie
z planami
działalności

0

w trakcie
aktualizacji
planów

źródło danych:
Gmina Istebna
Długość ścieżek/tras
rowerowych/pieszych
(km)

Zadanie
monitorowane:
Nadleśnictwo Wisła,
Powiat Cieszyński,
ZPKWŚ

brak
zainteresowania
mieszkańców

Zadanie własne:
Gmina Istebna
Zadanie
monitorowane: PZD
w Cieszynie, ZDW
w Katowicach

brak środków
finansowych

Prowadzenie działań z zakresu
ochrony czynnej przyrody (wypas
zwierząt w wybranych
ciepłolubnych obszarach
nieleśnych)

Zadanie
monitorowane:
ZPKWŚ

brak środków
finansowych

Wyznaczenie i ochrona korytarzy
ekologicznych w planach
zagospodarowania przestrzennego

Zadanie własne:
Gmina Istebna

przedłużający się
okres uchwalenia
planów

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Zadanie
monitorowane:
RDOŚ

ok. 5

ok. 10

Zrównoważony rozwój
infrastruktury turystycznej na
obszarach przyrodniczo cennych,
w tym: rozbudowa sieci ścieżek
rowerowych i szlaków pieszych,
zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych

0

2

Rozpoznanie obszarów
występowania, identyfikacja
zagrożeń oraz określenie
warunków ochrony i monitoring

źródło danych:
Gmina Istebna
Liczba nowych planów
zadań ochronnych
NATURA2000

Podejmowanie działań
z zakresu pogłębiania
i udostępniania wiedzy
o zasobach
przyrodniczych
i walorach
krajobrazowych
Gminy, w tym
prowadzenie badań
naukowych,
inwentaryzacji
przyrodniczej
i monitoringu oraz
działania z zakresu
edukacji ekologicznej.

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
114

brak środków
finansowych
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źródło danych:
RDOŚ

gatunków i siedlisk objętych
ochroną na obszarach Natura 2000
na potrzeby realizacji planów
zadań ochronnych

Liczba nowych
uproszczonych
planów/inwentaryzacji

0/0

3/0

Uporządkowanie ewidencji
gruntów zalesionych poprzez
inwentaryzację i sporządzanie
uproszczonych planów urządzania
lasów prywatnych oraz
zwiększenie lesistości poprzez
zalesienia

404

0

Realizacja zadań: gospodarczych,
hodowlanych i ochronnych –
zgodnie z planami urządzania
lasów państwowych

Zadanie
monitorowane:
Nadleśnictwo Wisła

brak środków
finansowych

Realizacja zadań: gospodarczych,
hodowlanych i ochronnych –
zgodnie z uproszczonymi planami
urządzania lasów prywatnych

Zadanie
monitorowane:
Powiat Cieszyński

brak środków
finansowych

Wzmocnienie kontroli gospodarki
leśnej na obszarach nowych
nasadzeń i w lasach prywatnych

Zadanie
monitorowane:
Powiat Cieszyński

brak środków
finansowych

Zalesianie terenów o niskich
klasach bonitacyjnych gleb
i gruntów porolnych

Zadanie
monitorowane:
właściciele gruntów

brak
zainteresowania
zalesieniami

źródło danych:
Powiat Cieszyński

Pozyskanie drewna (m3)
źródło danych: GUS
Zwiększenie
lesistości

Zrównoważony rozwój
lasów

Powierzchnia lasów objęta
uproszczonymi planami
urządzania lasów (%)

90

100

źródło danych:
Powiat Cieszyński
Powierzchnia zalesień
na rok (ha)
0

źródło danych:
Nadleśnictwo Wisła,
Powiat Cieszyński

1,5

Zadanie
monitorowane:
Powiat Cieszyński

brak środków
finansowych

Tabela 37 Harmonogram zadań własnych w zakresie zasobów przyrodniczych w tym także leśnych

A

1.

Obszar
interwencji

B
Ochrona
przyrody
i
krajobraz
u

Lp.

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu
K

(+ jednostki
włączone)

rok 2019

rok
2020

rok 2021

rok 2022

do 2026

C

D

E

F

G

H

I

J

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
w zakresie ochrony i zachowania
walorów krajobrazu i przyrody oraz
promocja tych walorów

Zadanie własne:
Gmina Istebna

2

2

2

2

20

środki Gminy Istebna (ew.
dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW/NFOŚiGW)

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869
115

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU

Przebudowa i częściowa wymiana składu
gatunkowego zadrzewień przydrożnych
wzdłuż odcinków dróg, nowe nasadzenia
zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno konserwacyjne zieleni przydrożnej

Zadanie własne:
Gmina Istebna

Wyznaczenie i ochrona korytarzy
ekologicznych w planach
zagospodarowania przestrzennego
Zrównoważony rozwój infrastruktury
turystycznej na obszarach przyrodniczo
cennych, w tym: rozbudowa sieci ścieżek
rowerowych i szlaków pieszych,
zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych

10

10

12

12

120

środki Gminy Istebna

Zadanie własne:
Gmina Istebna

wg
potrzeb

środki Gminy Istebna

Zadanie własne:
Gmina Istebna

wg
potrzeb

środki Gminy Istebna (ew.
dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW/NFOŚiGW), POIiŚ/RPO
2014-2020

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
Tabela 38 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zasobów przyrodniczych w tym także leśnych

A

1.

Źródła finansowania

(+ jednostki włączone)

Szacunkowe koszty
realizacji zadania
w latach 2019-2026
(w tys. zł)

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

C

D

E

F

G

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
ochrony i zachowania walorów krajobrazu i przyrody
oraz promocja tych walorów

Zadanie monitorowane:
Nadleśnictwo Wisła, Powiat
Cieszyński, ZPKWŚ

160
20/rok

środki Cieszyńskiego,
NFOŚiGW/WFOŚiGW

Przebudowa i częściowa wymiana składu gatunkowego
zadrzewień przydrożnych wzdłuż odcinków dróg, nowe
nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjnokonserwacyjne zieleni przydrożnej

Zadanie monitorowane: PZD w
Cieszynie, ZDW w Katowicach

400
50/rok

środki Powiatu Cieszyńskiego,
Województwa Śląskiego

Prowadzenie działań z zakresu ochrony czynnej
przyrody

Zadanie monitorowane: ZPKWŚ

17/rok

środki ZPKWŚ

Uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych
poprzez inwentaryzację i sporządzanie uproszczonych
planów urządzania lasów prywatnych oraz zwiększenie
lesistości poprzez zalesienia

Zadanie monitorowane: Powiat
Cieszyński

100

środki Powiatu Cieszyńskiego

Obszar
interwencji

Zadanie

B

Ochrona przyrody i krajobrazu

Lp.

Podmiot odpowiedzialny
za realizację
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w razie
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ISTEBNA NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2026 ROKU

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych
i ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów
państwowych

Zadanie monitorowane:
Nadleśnictwo Wisła

10/rok

środki Nadleśnictwa Wisła

Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych
i ochronnych – zgodnie z uproszczonymi planami
urządzania lasów prywatnych

Zadanie monitorowane: Powiat
Cieszyński

10/rok

środki Powiatu Cieszyńskiego

Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach
nowych nasadzeń i w lasach prywatnych

Zadanie monitorowane: Powiat
Cieszyński

koszty administracyjne

środki Powiatu Cieszyńskiego

w razie
potrzeby

Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb
i gruntów porolnych

Zadanie monitorowane: właściciele
gruntów

15/rok

środki właścicieli terenów

w razie
potrzeby

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. OCHRONY PRZYRODY:
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska
ORSIP - Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
PWIS – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
WFOSiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
UPUL – Uproszczony Plan Urządzania Lasów
ZPKWŚ - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
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Tabela 39 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu zagrożeń poważnymi awariami
Wskaźnik

lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

Nazwa
(+ źródło danych)

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

D

E

F

1

Zagrożenia poważnymi awariami

Ilość kontroli w zakresie
ochrony środowiska/ilość
naruszeń
w przedsiębiorstwach
Przeciwdziałanie
awariom
instalacji
przemysłowych

0/0

Kierunek interwencji

Zadania

Podmiot odpowiedzialny

Ryzyka

G

H

I

J

Przeciwdziałanie poważnym
awariom (prowadzenie kontroli
zakładów, szkoleń, badań tak aby
zmniejszyć ryzyko wystąpienia
awarii)

Zadanie monitorowane:
WIOŚ, przedsiębiorstwa

brak środków
na działania
kontrolne

Wsparcie jednostek straży pożarnej
w sprzęt do ratownictwa technicznochemiczno-ekologicznego

Zadanie własne: Gminy
Istebna

brak środków
finansowych

Zapobieganie lub usuwanie skutków
zanieczyszczenia środowiska

Zadanie monitorowane:
Wojewoda, Marszałek
Woj. Śląskiego, Straż
Pożarna, WIOŚ i organy
administracji

brak potrzeby
realizacji
zadania
z powodu
braku awarii

Edukacja społeczeństwa na na
wypadek wystąpienia zagrożeń
środowiska i życia ludzi

Zadanie własne: Gminy
Istebna
Zadanie monitorowane:
Policja, OSP, WIOŚ,
PWIS

brak
zaangażowania
mieszkańców

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

J

K

w zależności od potrzeb i posiadanych i pozyskanych środków

środki własne Gminy Istebna,
WFOŚiGW

jako
kontynuacja

w miarę potrzeb

środki własne Gminy . Istebna ,
ew. pozyskane z zewnątrz

zadanie
realizowane
jest na
bieżąco

0/0

źródło danych:
WIOŚ
Ilość jednostek OSP które
dostały wsparcie
źródło danych:
Gmina Istebna

3

Zmniejszenie zagrożenia
oraz minimalizacja
skutków w przypadku
wystąpienia awarii

3

Ilość PA na terenie gminy
źródło danych:
WIOŚ

Minimalizacja
skutków awarii
dla
ludzi i
środowiska

0

0

Ilość akcji edukacyjnych
źródło danych:
Gmina Istebna

1

Kreowanie właściwych
zachowań społeczeństwa

3

Tabela 40 Harmonogram zadań własnych w zakresie zagrożeń poważnymi awariami

lp.

A

1

Obszar
interwencji
B

Zagrożenia
poważnymi
awariami

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny
za realizację

C

D

Wsparcie jednostek straży pożarnej w
sprzęt do ratownictwa technicznochemiczno-ekologicznego

Gmina Istebna

Edukacja społeczeństwa na rzecz
kreowania prawidłowych zachowań w
sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska
i życia ludzi

Gmina Istebna

Szacunkowe koszty realizacji zadania
(w tys. zł)
rok 2019

rok 2020

rok 2021

rok 2022

do 2026

E

F

G

H

I

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
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Tabela 41 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zagrożeń poważnymi awariami

A

B

1

Zagrożenia poważnymi
awariami

lp.

Obszar
interwencji

Zadanie

Podmiot odpowiedzialny
za realizację

Szacunkowe koszty
realizacji zadania w latach
2019 - 2026
(w tys. zł)

Źródła finansowania

Dodatkowe
informacje
o zadaniu

C

D

E

F

G

Przeciwdziałanie poważnym awariom (prowadzenie
kontroli zakładów, szkoleń, badań tak aby zmniejszyć
ryzyko wystąpienia awarii)

WIOŚ, przedsiębiorstwa

koszty zależą od ilości
i zakresu kontroli

środki własne przedsiębiorstw, środki
WIOŚ

Zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczyszczenia
środowiska

Zadanie monitorowane: Wojewoda,
Marszałek Woj. Śląskiego, Straż
Pożarna, WIOŚ i organy
administracji

w zależności od skali awarii

środki własne organów ochrony
środowiska

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania
prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia
zagrożeń środowiska i życia ludzi

Policja, PSP, WIOŚ, PWIS

30

środki własne: Policji, PSP, WIOŚ

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF Gminy Istebna, a także szacunków własnych autorów POŚ, w niektórych przypadkach nie było
możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania
WYKAZ SKRÓTÓW UŻYTYCH W TABELACH DOT. POWAŻNYCH AWARII:
PSP – Państwowa Straż Pożarna
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
WFOSiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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7. System realizacji Programu Ochrony Środowiska
Instrumentami wspomagającymi realizację Programu Ochrony Środowiska są elementy strategii rozwoju,
programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.). Wynikają one z obowiązków
i kompetencji gminy. Narzędziem, które koordynuje i spina w jedną całość działania związane z ochroną
środowiska jest Program Ochrony Środowiska. Zapisy w nim zawarte przyczyniają się do zacieśniania współpracy
Gminy, instytucji i organizacji działających na jej terenie.
Wszystkie te działania przyczyniają się do większej skuteczności i efektywności wdrażania zapisów zawartych
w Programie. Z tej przyczyny procedura wdrażania i realizacji Programu powinna zostać jasno i czytelnie
przedstawiona, tak by instytucje i organizacje działające w szeroko pojętej ochronie środowiska miały możliwość
weryfikacji realizacji zestawionych w Programie celów i zadań środowiskowych.
Niezbędne jest by w procesie wdrażania Programu Ochrony Środowiska wzięły udział przedsiębiorstwa
i instytucje różnych profili gospodarki oraz różnych sfer życia społecznego, wynikiem, czego możliwa będzie
realizacja Programu, a także zachowanie ładu gospodarczego, społecznego i ekologicznego.
W procesie wdrażania zapisów Programu będą uczestniczyć nie tylko jednostki bezpośrednio zaangażowane
w opracowanie, procedury opiniowana, przyjmowania i uchwalania opracowania. Będą to również podmioty
uczestniczące w zarządzaniu Programem, czyli jednostki administracji samorządowej, jednostki udzielające
dofinansowania oraz spółki komunalne.
W każdej fazie wdrażania Programu uczestniczą mieszkańcy, którzy bezpośrednio wykorzystują produkty
wynikające z realizacji postanowień Programu (np. sieć kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana droga czy akcja
ekologiczna).
Zasadne jest ze względu na wiele obowiązków i zadań pojawiających się na każdym etapie wdrażania Programu
określenie możliwości rozłożenia środków i obowiązków na poszczególnych wykonawców Programu.
Podstawową zasadą w realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska jest prawidłowe i właściwe
wykonywanie zadań własnych Gminy Istebna oraz zadań monitorowanych przez poszczególne jednostki
świadome własnej roli we wdrażaniu i odpowiedzialne za swoje uczestnictwo w Programie. Najważniejsza
i główna odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenia spoczywa na Wójcie Gminy Istebna, który składa Radzie
Gminy raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z organami administracji samorządowej powiatowej,
które dysponują narzędziami wynikającym z ich kompetencji.
Okresowo na poziomie gminy odbywają się posiedzenia komisji tematycznych, na których prezentowane są
sprawozdania z działalności w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa, edukacji, inwestycji czy promocji na
terenie gminy.
Ponadto Wójt Gminy oraz Rada Gminy współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których
znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu.
Tabela 42. Działania w ramach zarządzania środowiskiem
Lp.

Zagadnienie

1

Wdrażanie Programu ochrony
środowiska

Główne działania w latach 2019-2026

Instytucje uczestniczące

Raport z wykonania Programu (co dwa lata)

Wójt Gminy Istebna

Opracowanie Programu ochrony środowiska i okresowa
jego aktualizacja

Wójt Gminy Istebna

2

Edukacja ekologiczna,
Komunikacja ze
społeczeństwem, System
informacji o środowisku

Realizacja Programu ochrony środowiska oraz współpraca
z instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną
środowiska

Rada Gminy, Zarząd Powiatu
Cieszyńskiego, Zarząd
Województwa, WIOŚ,
Organizacje pozarządowe

3

Systemy zarządzania
środowiskiem

Wspieranie i promowanie zakładów / instytucji
wdrażających system zarządzania środowiskiem

Gmina Istebna ,Wojewoda,
Fundusze celowe

4

Monitoring stanu środowiska

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi - Stan środowiska
w województwie śląskim

WIOŚ, WSSE, RZGW,
Gmina Istebna – w razie
potrzeby

Elementem polityki ekologicznej Gminy Istebna jest współpraca z instytucjami zajmującymi się badaniem stanu
środowiska, przetwarzaniem uzyskanych danych oraz ich upowszechnianiem.
Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań objętych Programem ochrony środowiska będzie
ciągły monitoring oraz kontrola podejmowanych działań.
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8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku” (zwany dalej
Programem) został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz.U. z 2018, poz. 799 z późn. zm.), jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w Gminie.
Podstawą do opracowania niniejszego Programu są zalecenia wynikające z Wytycznych do opracowania
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska z 2015 roku oraz zmiany prawne.
W niniejszym opracowaniu autorzy starali się dokonać porównania stanu środowiska z roku 2004, 2010, 2012
z obecnym według informacji z 2018 roku (natomiast jeśli brakowało takich informacji posłużono się danymi
z 2017 oraz 2016 roku).
Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa sztywnych ram programu ochrony środowiska, zwraca natomiast
uwagę (art. 17), by opracowanie uwzględniało pewne dokumenty określone w art. 14, tj. strategie rozwoju,
programy i dokumenty programowe, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307), z późn. Zm.), co zostało w dokumencie uwzględnione.
Przedmiotowe opracowanie dla Gminy Istebna zawiera takie elementy jak:
Wstęp - rozdział ten zawiera podstawę prawną i cel przygotowania programu ochrony środowiska,
a także okres objęty opracowaniem, metodykę, strukturę i zakres dokumentu.
W rozdziale drugim wykazano spójność niniejszego opracowania z dokumentami nadrzędnymi opracowanymi we
wcześniejszych latach szczebla krajowego, regionalnego i wojewódzkiego.
Rozdział trzeci to informacje ogólne o gminie. Zawartość tego rozdziału to m.in. informacje o położeniu
administracyjnym oraz dane dotyczące uwarunkowań gospodarczych i środowiskowych gminy. Konieczne było
wskazanie uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych wyższego szczebla (krajowych,
wojewódzkich i powiatowych).
Rozdział czwarty to ocena aktualnego stanu środowiska. W rozdziale tym opisano stan aktualny oraz wskazano
najważniejsze problemy w zakresie każdego komponentu środowiska.
Wśród obszarów interwencji opisano i oceniono:
Jakość powietrza
Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane z lat 2016, 2017, 2018 pochodzące
z opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt.: „Ocena jakości powietrza
w województwie śląskim w roku 2016” oraz w roku 2017 i 2018.
Ocenę jakości powietrza wykonano z uwzględnieniem wyników pomiarów automatycznych ze stacji
zlokalizowanej w Cieszynie ul. Mickiewicza. W roku 2019 dla obszaru województwa śląskiego przeprowadzono
roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2018. W wyniku oceny strefę śląską:
o pod kątem ochrony roślin – dla ozonu, SO2 i NOx – zaliczono do klasy A. Stwierdzono natomiast
przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 µg/m3×h) wyznaczonej jako poziom celu
długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.
o pod kątem ochrony zdrowia sklasyfikowano:
- dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu
– w klasie A,
-

dla pyłu PM2,5 – w klasie C,
dla pyłu PM10 − w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 24
godzin,
dla benzo(a)pirenu – w klasie C – ze względu na przekroczenia poziomu docelowego,

- dla ozonu – w klasie A – dla poziomu docelowego.
Należy podkreślić, że stężenia pyłu PM10 wykazują wyraźną zmienność sezonową – przekroczenia dotyczą tylko
sezonu zimnego (grzewczego).
Hałas
Z informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich wynika, iż na terenie gminy Istebna nie ma ograniczeń z tytułu stanu
technicznego drogi oraz obiektów mostowych w jej ciągu. Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2019 roku planuje
realizację zadania pn.: Remontu mostu sklepionego z kamiennymi konstrukcjami oporowymi w ciągu DW 941
w km 32+174 w m. Istebna wraz z aktualizacją projektu i pełnieniem nadzoru autorskiego. Planowany koszt
inwestycji to 2,9 mln zł.
Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie ocenił stan nawierzchni dróg jako 4,5 oraz 4,8 oznacza to w skali oceny
stanu technicznego obiektów drogowych i inżynierskich powyżej zadowalającego.
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Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie zgłoszeń o uciążliwościach
prowadzi na terenie kontrole przedsiębiorców w zakresie emisji hałasu. W ostatnich latach (2016-2018) w zakresie
hałasu przeprowadzono dwie kontrole przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie gminy Istebna.
Jedną z firm było przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem części z tworzyw sztucznych na potrzeby
przemysłu motoryzacyjnego - podczas czynności kontrolnie nie stwierdzono naruszeń obowiązujących przepisów.
Drugim badanym przedsiębiorstwem był zakład produkcji wyrobów z drewna gdzie także nie stwierdzono
naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie przekraczania norm hałasu.
Z informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, iż wydane pokontrolne
oraz zalecenia dla przedsiębiorców wydane po przeprowadzonych kontrolach - nie tylko w zakresie emisji
hałasu, są realizowane w 100%.32
Analiza SWOT wykazała, iż mocną stroną gminy jest dobra dostępność komunikacyjna, ale jednocześnie słabą
stroną jest brak badań hałasu, który z roku na rok staje sie bardziej uciążliwy szczególnie dla mieszkańców
i właścicieli domków letniskowych zlokalizowanych wzdłuż głównych dróg.
Promieniowanie elektromagnetyczne
Głównym źródłem zasilania sieci SN gminy Istebna jest stacja transformatorowa 110/15 kV Wisła zasilana liniami
110 kV jak również stacja rozdzielcza 15kV RS Milówka.
Odbiorcy sieci energetycznej są zasilani poprzez napowietrzno-kablowe i kablowe sieci średniego napięcia, stacje
transformatorowe Sn/nN i linie niskiego napięcia. Liczba stacji SN/nN zasilających teren gminy Istebna to 79
sztuk w tym stacje transformatorowe obce 7 sztuk, oraz stacje transformatorowe Tauron 72 sztuki.
Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary
monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego prowadzone są w cyklach trzyletnich, łącznie
w 135 punktach pomiarowych (po 45 w każdym roku) rozmieszczonych na terenie całego województwa śląskiego.
W ostatnich latach 2014-2018 w cyklach trzyletnich prowadzono badania na terenie powiatu cieszyńskiego,
w tym na terenie gminy Istebna w miejscowości Koniaków. Badania w Koniakowie przy drodze wojewódzkiej
DW 943 wykonano w 2014 i 2017 roku. Wyniki badań w żadnym badanym punkcie nie wskazywały na
przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego, który wynosi 7 V/m, niemniej
jednak zauważalny jest nieznaczny wzrost poziomów promieniowania – co za kilka lat może skutkować
przekroczeniem dopuszczalnych poziomów.
W związku z dużą presją na rozwój sieci komórkowej i stałego zwiększania jej zasięgu istotnym elementem jest
wprowadzenie do Planu Zagospodarowania Przestrzennego zapisów precyzujących możliwe lokalizacje stacji
przekaźnikowych telefonii komórkowych.
Taką potrzebę wykazała także analiza SWOT, według której Plan Zagospodarowania Przestrzennego powinien
bardziej szczegółowo opisywać możliwe potencjalne lokalizacje instalacji emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne.
Gospodarowanie wodami
W roku 2017 na terenie gminy Istebna w dwóch jednolitych częściach wód kontynuowano badania tych substancji,
które przekraczały normy środowiskowe dla substancji priorytetowych w latach poprzednich.
W punkcie pomiarowym Olza - powyżej ujścia Piotrówki, badane średnie stężenia sumy Benzo(g,h,i)perylenu i
Indeno(1,2,3-cd)pirenu przekroczyły wartość dopuszczalną dla stanu dobrego – co jest traktowane w skali
problemu.
Dla pozostałych badanych wskaźników takich jak węglowodory aromatyczne, miedź, fenole czy biologiczne
zapotrzebowanie na tlen nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej, co jest sukcesem.
Na terenie gminy Istebna nie ma punktów monitoringu wód podziemnych.
Sieć rzeczna gminy Istebna ma charakter zlewni górskich. Duże spadki terenów, niewielka powierzchnia zlewni
cieków, może spowodować gwałtowne wezbrania w przypadku nawalnych opadów lub roztopów pokrywy
śnieżnej. Częstym zjawiskiem są wezbrania opadowo – rozlewne. Ich przyczyną są najczęściej długotrwałe opady
deszczu. Wezbrania te występują na ogół od maja do września, szczególnie w miesiącach letnich.
Największe problemy z podtopieniami występują w miejscach złej lokalizacji budynków kubaturowych. Budynki
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta, są podtapiane w przypadku pojawienia się wody Q 1% lub na
linii zasięgu zalewu.
Rzeki tylko częściowo mają zabezpieczenia przeciwpowodziowe, przeważnie w miejscach, gdzie zabudowa
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta. Poza obszarami zabudowy rzeki mają naturalny charakter.

32

na podstawie danych z WIOŚ uzyskanych pismem DBIN.7016.4.2019.AK z 14 marca 2019 r.
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Gospodarka wodno – ściekowa
Stosunek ilości mieszkańców podłączonych do wodociągu do ogólnej liczy mieszkańców (stopień
zwodociągowania gminy) wynosi 58% według stanu na koniec 2018 r. Porównując ten sam wskaźnik z roku 2013
(56%) można zauważyć wyraźny wzrost o około 2%. Obecnie na terenie gminy Istebna istnieje łącznie 75 km
długości sieci wodociągowej. W okresie lat 2015 – 2018 powstało około 8 km sieci wodociągowej.
Na terenie gminy Istebna według stanu na koniec 2018 roku siecią kanalizacyjną objętych jest ok. 31%
mieszkańców gminy. Dla porównania w 2012 r. siecią kanalizacyjną było objętych 26% mieszkańców.
W 2012 r. na terenie gminy Istebna funkcjonowało około 2 910 szt. zbiorników bezodpływowych oraz 6 szt.
przydomowych oczyszczalni. Natomiast w 2018 r. liczba zbiorników bezodpływowych wynosiła 2 155 szt.,
przydomowych oczyszczalni ścieków 147 szt. Wynika z tego, że gmina podejmuje działania w celu
wyeliminowania zbiorników bezodpływowych (szamb), na rzecz podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a tam,
gdzie to jest nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie, budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Z analizy SWOT wynika, iż zagrożeniem dla gminy mogą być takie czynniki jak: niewystarczające rozpoznanie
niekorzystnych oddziaływań człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń obszarowych, wpływ
związku azotu i fosforu na środowisko wodne), niedostateczna pula środków finansowych pochodzących głównie
ze środków unijnych i krajowych. W większym stopniu będą przeważać jednak mocne strony, ponieważ na terenie
gminy działają 4 nowoczesne oczyszczalnie ścieków.
W niniejszym Programie wskazano, iż sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze zbiorczych
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Sukcesywnie realizowane są również zadania z zakresu budowy
i modernizacji infrastruktury służącej do zbierania i zagospodarowywania ścieków komunalnych. Dane z gminy
Istebna wskazują, że coraz większe odsetki ludności korzystają z oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacji
zbiorczej czy też z oczyszczalni.
Zasoby geologiczne
W 2018 roku zostały opracowane mapy rozmieszczenia wszystkich surowców na terenie całej Polski pn.: „Bilans
złóż zasobów kopalin w Polsce według stanu na 30 grudnia 2017 roku”. Według „Bilansu…” na terenie gminy
Istebna nie ma zlokalizowanych złóż surowców. W poprzedniej edycji „Bilansu…” widniało złoże kamienia
łamanego i blocznego Koczy Zamek, było to złoże o zaniechanej eksploatacji. Niemniej jednak
w najnowszej wersji zostało ono usunięte.
Aktualnie na obszarze gminy znajdują̨ się trzy nieczynne kamieniołomy, w których eksploatację zakończono
w latach dziewięćdziesiątych. Kamieniołomy te zlokalizowane są w masywie Ochodzitej oraz między Ochodzitą
i Kocim Zamkiem oraz na Kocurzonce. Ponadto na terenie gminy rozsiane są jeszcze liczne nieczynne wyrobiska
po dawnej eksploatacji surowców skalnych.
Aktualnie dla gminy Istebna są wykonane zaktualizowane “Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami
masowymi”. W chwili obecnej w gminie zidentyfikowano 211 osuwisk, w tym 118 na terenie Istebnej, 66
w Jaworzynce, i 27 w Koniakowie.33
W latach 2014-2017 powadzono w Koniakowie monitoring instrumentalny dużego o powierzchni 25,2 ha
osuwiska skalno-zwietrzelinowego, rozpoczynającego się skarpami w strefie grzbietowej i czołem schodzące do
koryta kilku lokalnych cieków stanowiących prawobrzeżne dopływy Czadeczki.
Prace monitoringowe przeprowadzone na osuwisku w Koniakowie w okresie 2014-2017 pozwalają na
sformułowanie wniosku, iż osuwisko należy traktować jako obszar w całości aktywny. 34
Na kolejne na lata planowane jest dalsze wdrażanie Programu Osłony Przeciwosuwiskowej na terenie gminy
Istebna w tym aktualizacja „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi” oraz kontynuacja
monitoringu instrumentalnego osuwiska w Koniakowie.
Gleby
Ponad 56 % powierzchni gminy stanowią lasy i grunty leśne. Użytki rolne stanowią około 37% powierzchni.
Wśród użytków rolnych przeważają grunty orne, które stanowią niecałe 80% wszystkich gruntów użytkowanych
rolniczo (w 2013 roku było to ponad 80%). Sady, stanowią mniej niż 1%, (w 2013 roku 1,5%) a łąki i pastwiska
w sumie około 16%, (w 2013 roku prawie 20%).
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie z godnie z ewidencja gruntów
w powiecie w okresie 2016-2018 powierzchnia użytków rolnych na terenie powiatu zmniejszyła się o 213 ha,
a powierzchnia lasów zmniejszyła się o 438 ha. Ta sama tendencja dotyczy gminy Istebna.
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dane Powiatu Cieszyńskiego, 2019, oraz dane PIG Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, pow.
cieszyński, woj. śląskie. http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostęp 26 kwietnia 2019]
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Raport z monitoringu wgłębnego pomiary inklinometryczne na osuwisku w Koniakowie dla tematu: „Monitoring zagrożeń
powierzchniowymi ruchami masowymi wraz z utrzymaniem istniejącej sieci obserwacyjnej”, Warszawa, 2016, Raport z prac monitoringowych
przeprowadzonych w roku 2017 na osuwisku Koniaków (nr 24-03-092-05899) dla tematu: "System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap
III", Warszawa, 2017
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W strukturze własnościowej występują jedynie gospodarstwa prywatne. Wg danych Spisu Rolnego w 2010 roku
było na terenie gminy Istebna 1354 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2424,89 ha.
Średnia wielkość gospodarstwa w gminie wynosiła 1,8 ha, a ponad 42% wszystkich gospodarstw stanowiły
gospodarstwa mniejsze od 1 ha. Gospodarstwa od 1 do 5 ha, to niemal 57%, natomiast gospodarstwa większe niż
5 ha stanowiły mniej niż 1%.
W 2010, 2012 i 2015 roku analizowano próbki pobrane terenie Cieszyna. Wyniki badań prowadzone w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazały naturalną zawartość metali ciężkich, niską zawartością siarki
siarczanowej i naturalną zawartością wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Wyniki
badań węglowodorów z 2015 roku zmniejszyły się w porównaniu do wyników z 2010
i 2012 roku. Według klasyfikacji IUNG gleby z terenu Cieszyna zostały zaklasyfikowane do oceny 13536.
Wyniki badań pobranych próbek nie reprezentują stanu gleb na terenie gminy Istebna pokazują jednak jak wygląda
stan gleb w bliskiej odległości od zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Cieszynie oraz wśród koncentracji
ruchu komunikacyjnego.
Według skróconej analizy SWOT na terenie gminy są słabej jakości gleby i ten fakt traktowany jest jako słaba
strona. Jednym z zadań jest ograniczenie do niezbędnego minimum przeznaczania gruntów na cele inne niż rolne
i leśne. Zwłaszcza dotyczy to terenów o dobrych jakościowo glebach.
Gospodarka odpadami
Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie zapisów znowelizowanej Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku. W oparciu o zapisy powyższej ustawy Rada Gminy Istebna uchwaliła akty
prawa miejscowego regulujące zasady utrzymania czystości i porządku jak i szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podmiotami odbierającymi (a tym samym
wykonawcami usługi) są wyłonione w trybie zamówienia publicznego przedsiębiorstwa. Aktualnie jest to EKOSTELA Sp. z o.o. z Pogwizdowa.
Regulamin utrzymania czystości i porządku określa rodzaje odbieranych odpadów, rodzaje pojemników na
nieruchomościach oraz częstotliwości odbieranych frakcji. W oparciu o ww. zapisy sporządzono Harmonogram
odbioru odpadów komunalnych precyzujący terminy odbioru poszczególnych odpadów z nieruchomości.
Harmonogram ten podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przedsiębiorstwo bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera niesegregowane odpady komunalne
w formie tzw. balastu oraz odpady selektywnie zbierane.
Na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Istebnej
Tartak naprzeciwko amfiteatru.
Jednocześnie na terenie gminy we wszystkich aptekach ustawione są konfiskatory na przeterminowane leki.
Pojemniki na zużyte baterie umieszczone są w każdej szkole, punktach handlowych oraz Urzędzie Gminy.

Ilości zbieranych i odbieranych odpadów corocznie się zwiększają, co wskazuje na zmniejszanie się
niekontrolowanego pozbywania się odpadów. Sumaryczna ilość odpadów odebranych od mieszkańców od 2007
roku wzrosła o ponad 100%, natomiast ilość odpadów selektywnie gromadzonych odebranych od mieszkańców
od 2007 roku zwiększyła się do 2018 roku o ponad 1000%. Gmina osiągnęła wymagane przepisami prawa
poziomy odzysku.
Według danych na kwiecień 2019 w Bazie Azbestowej dla terenu gminy Istebna zostało jeszcze do usunięcia
1 577 Mg wyrobów zawierających azbest.
Analiza SWOT wskazuje iż wciąż za mało jest akcji edukacyjnych w szkołach, i przedszkolach planuje się
zwiększenie skuteczności edukacji a także próbę dotarcia do większej części mieszkańców, pozwoli to na
informowanie mieszkańców o możliwościach korzystania z dofinansowań na ochronę powietrza w tym
z Programu „Czyste Powietrze” czy na usuwanie azbestu.
Zasoby przyrodnicze w tym także leśne
Na koniec 2018 r. powierzchnia obszarów prawnie chronionej przyrody na terenie gminy Istebna wynosiła 3 550
ha, co stanowiło 42% powierzchni gminy.
Formami ochronnymi przyrody na terenie gminy Istebna są: park krajobrazowy (1), rezerwaty przyrody (1),
obszary Natura 2000 (1) oraz 9 pomników przyrody, które tworzą tzw. system obszarów i obiektów prawnie
chronionych. Taki układ przestrzenny, wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody, zapewnia warunki
do samoregulacji procesów przyrodniczych, naturalnych warunków hydrologicznych oraz właściwego korzystania
z rekreacji i turystyki.
Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy Istebna wynosi 4 616 ha, gospodarkę leśną na obszarze gminy
Istebna prowadzi Nadleśnictwo Wisła oraz właściciele lasów.
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Monitoring chemizmu gleb Polski, 2012, 2015
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Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring Chemizmu Gleb Ornych w Polsce w latach 2015-2017”, Puławy 2017
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Obecnie w Nadleśnictwie Wisła obowiązuje Plan Urządzenia Lasu na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r.,
który został zatwierdzony przez Ministra Środowiska pismem: DL-I.611.24.2017 z dnia 10.05.2017 r.
Analiza SWOT wskazuje, iż najważniejszym problemem ochrony przyrody jest obecnie degradacja siedlisk
naturalnych i półnaturalnych, która częściowo może być spowodowana prognozowanym ocieplaniem się klimatu,
np.: migracje gatunków (w tym obcych inwazyjnych), wysychanie i ograniczenie powierzchni terenów wodnobłotnych, wzrastająca liczba zjawisk ekstremalnych – powodzi i susz, zmiany reżimu hydrologicznego
wpływające na okres wegetacyjny.
Zagrożenia poważnymi awariami
Na terenie gminy Istebna nie ma zlokalizowanych zakładów zakwalifikowanych do zakładów o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie powiatu cieszyńskiego zlokalizowany jest jeden zakład
zakwalifikowany do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest to PPG Polifarb
Cieszyn S.A. zlokalizowany w Cieszynie przy ulicy Chemików 16 oddalony od gminy Istebna około 50 km.
Na zagrożenia pożarowe wpływa sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych elementów
konstrukcyjnych (stropy, więźba dachowa, schody i pokrycia dachów) oraz magazynowane środki
i materiały łatwopalne (paliwo, smary, farby, oleje, tworzywa chemiczne, tarcica, opał itp.).
Na terenie gminy funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum, Istebnej Zaolziu,
Koniakowie Centrum, Koniakowie Kosarzyskach, Jaworzynce Zapasiekach oraz Jaworzynce Centrum, które
w razie potrzeby kierują swoje zasoby na usunięcie zagrożenia i pomoc w ochronie zdrowia i mienia ludzkiego.
Dla ciągłego doskonalenia sprzętu jednostek OSP Gmina Istebna corocznie przeznacza środki finansowe na ich
doposażanie, są to kwoty od 20 tys. do 50 tys. rocznie.
Na bieżąco gmina dba o sprawność syren alarmowych oraz wyposażenie ppożarowe i bojowe.
Na terenie gminy Istebna oraz na terenie całego powiatu cieszyńskiego nie ma aktualnie mogilników, które
mogłyby być znaczącym źródłem zanieczyszczeń dla chemizmu wód i gleb.
Lokalnym zagrożeniem wynikającym z ukształtowania terenu gminy oraz budowy geologicznej jest powstawania
i aktywność osuwiskowa. Uaktywnienie osuwisk na tych terenach może skutkować zagrożeniami dla
infrastruktury technicznej, budowlanej a także dla zdrowi i życia ludzi. W związku z tym prowadzone są prace
monitoringowe w Koniakowie przez Państwowy Instytut Geologiczny mające na celu stałą kontrolę procesów
zachodzących w głębi i na powierzchni terenu.
Po analizie stanu aktualnego dla każdej dziedziny środowiskowej przeprowadzono analizę SWOT i stworzono
w rozdziale szóstym cele i kierunki działań, a także harmonogramy realizacji zadań własnych – gminnych
i zadań monitorowanych – czyli realizowanych przez instytucje administrujące uzbrojeniem terenu oraz
przedsiębiorców i inne osoby prawne. Cele i kierunki działań w zakresie każdej dziedziny interwencji zostały
zestawione w tabelach. Zapisano w nich nadrzędne cele środowiskowe, wskaźniki z podaniem wartości bazowej
z roku 2017 lub 2018 oraz wartością do osiągnięcia w 2026 roku. Dopełnieniem celów i zadań jest
wyszczególnienie każdego zadania wraz z określeniem jednostki odpowiedzialnej oraz czynników ryzyka jakie
mogą mieć miejsce, co warunkuje realizację zadania. Przykładem jest brak pozyskanych środków finansowych na
realizację zadania. Drugą częścią rozdziału szóstego są harmonogramy realizacji zadań, w których zadania mają
określone koszty realizacji oraz źródła finansowania. W tej części zamieszczono także dodatkowe informacje o
zadaniu, przykładem jest informacja, iż zadanie będzie realizowane jako kontynuacja lub tylko w razie zaistnienia
potrzeby.
W rozdziale siódmym opisano system realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Istebna. Projekt
Programu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. W trakcie procedur opracowania
„Programu…” Gmina zapewni możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).
Po podjęciu uchwały Rady Gminy Program zostanie przyjęty do realizacji.
Co dwa lata będą sporządzane raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska pokazujące stan wykonania
zadań zapisanych w Programie. Okresowo opracowywana będzie aktualizacja Programu. W procesie wdrażania
zapisów Programu będą uczestniczyć nie tylko jednostki bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, procedury
opiniowana, przyjmowania i uchwalania opracowania. Będą to także jednostki administracji samorządowej,
jednostki udzielające dofinansowania, a także wszystkie podmioty realizujące zadania zapisane w Programie.
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem, które koordynuje i spina w jedną całość działania związane
z ochroną środowiska. Zapisy w nim zawarte przyczyniają się do zacieśniania współpracy instytucji i organizacji
działających na terenie gminy.
W rozdziale dziewiątym opisano system monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska, który da obraz
postępów w realizacji zamierzeń Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna.
Realizacja zadań zaproponowanych w Programie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gminy, polepszenia
warunków życia i zdrowia mieszkańców, a także poprawy jakości walorów środowiskowych.
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