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1. Wstęp 

 

1.1. Metodologia opracowania, zawartość dokumentu i jego podstawy 

prawne 
Podstawą prawną niniejszego opracowania jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” został 

opracowany jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie. Polityka ochrony środowiska 

to stworzenie warunków do działań związanych z ochroną środowiska i  zrównoważonym rozwojem czyli takim 

rozwojem Gminy Bestwina, który będzie zgodny zarówno z rozwojem gospodarczym, jak i rozwojem 

ekonomicznymi i rozwojem ekologicznym. 

Polityka ochrony środowiska w gminie Bestwina prowadzona jest zgodnie z zapisami wcześniejszych 

dokumentów strategicznych oraz nadrzędnych programów ochrony środowiska (Wojewódzki Program Ochrony 

Środowiska, Powiatowy Program Ochrony Środowiska). 

Według ustawy Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) „[…] w celu realizacji 

polityki ochrony środowiska sporządzane są gminne programy ochrony środowiska, uwzględniające cele 

zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”.  

Program ochrony środowiska dla Gminy Bestwina podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Bielskiego. 

Zapisy ustawy z dnia 3 października 200  r. o udostępnianiu in ormacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r. poz. 

123 , 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 przedsięwzię  mogących znacząco oddziaływa  

na środowisko […] wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. 

Nie mniej jednak według art. 4  cytowanej ustawy „Organ opracowujący projekty dokumentów […] może, 

odstąpi  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko”. 

Uzgodnienie odstąpienia przeprowadzane jest z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Katowicach 

i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem sanitarnym w Katowicach. 

W trakcie procedur opracowania „Programu…” organ wykonawczy Gminy zapewni możliwoś  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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.). 

Po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Bielskiego „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na 

lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” zostanie uchwalony przez Radę Gminy Bestwina. 
Z wykonania „Programu…” Wójt powinien co dwa lata sporządza  raporty i przedstawia  je Radzie Gminy 

oraz przekaza  do organu wykonawczego powiatu Bielskiego.  

Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzi  do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz 

zapewni  skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy  warunki dla 

wdrożenia wymagań prawa. 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” zawiera 

między innymi takie elementy jak: 

 OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA  

o Ochrona powietrza atmosferycznego,  

o Gospodarka wodno-ściekowa,  

o Ochrona przez powodzią i suszą, 

o Gospodarka odpadami, 

o Ochrona powierzchni ziemi i gleb,  

o Ochrona zasobów geologicznych,  

o Ochrona przed hałasem,  

o Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 

o Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
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o Ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 

o Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie), 

o Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, 

o Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym.  

 PRIORYTETY EKOLOGICZNE, CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA  

 PLAN OPERACYJNY  

 ZAGADNIENIA SYSTEMOWE  

 ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU  

 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. 

 

Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych dziedzin środowiskach  obejmuje: 

 ocenę stanu aktualnego w poszczególnych dziedzinach gospodarki środowiskowej na terenie Gminy 

Bestwina, 

 wyspecy ikowanie celów i priorytetów w latach 201 -2022 do realizacji, które pochodzi  będą 

z  dokumentów wyższych szczebli, a także będą wynikiem niezbędnych potrzeb po ocenie zagrożeń, 

 opracowanie harmonogramów zadań do realizacji, podzielonych na dwie części: 

o zadania własne Gminy Bestwina, 

o zadania koordynowane, realizowane na terenie gminy, ale bez udziału i  zaangażowania 

finansowego Gminy Bestwina. 

 

1.2. Podstawa opracowania  
Podstawą opracowania jest także umowa zawarta w dniu 20 października 2014 roku między Eko – Team 

Konsulting z  Bielska Białej, a Gminą Bestwina na wykonanie pracy pt.: „Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Bestwina na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”. 

Program powstał w oparciu o dane pochodzące z licznych źródeł są to między innymi: dokumentacje 

strategiczne i planistyczne opracowane we wcześniejszym czasie przez Gminę Bestwina, a także Powiat Bielski 

i Województwo Śląskie. Źródłem danych zamieszczonych w niniejszym „Programie…” są również dane 

zebrane samodzielnie przez autorów opracowania od administratorów uzbrojenia na obszarze Gminy, jednostek 

współpracujących z Gminą, a także współuczestniczących w  kreowaniu wizerunku gminy. Cennymi 

materiałami okazały się także materiały konferencyjne oraz literatura specjalistyczno-branżowa. 
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2. Uwarunkowanie zewnętrzne 

 

2.1. Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 

2013 z  uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 
W 2010 roku został opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 

z  perspektywą do roku 201 ” zaproponowano w nim cele zaliczające się do każdej z  dziedzin ochrony 

środowiska, w tym: 

 Powietrze atmosferyczne (P) Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz 

ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z  odnawialnych źródeł,  

 Zasoby wodne (W) Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód 

podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania,  

 Gospodarka odpadami (GO) Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego 

wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów,  

 Ochrona Przyrody (OP) Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności 

biologicznej na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), 

gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz georóżnorodności,  

 Tereny poprzemysłowe (TP) Przekształcenie terenów poprzemysłowych i  zdegradowanych 

województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno –

ekonomicznymi,  

 Hałas (H) Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego i  środowiska 

poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów,  

 Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (PR) Ochrona przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym,  

 Zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych (PPAP) Ograniczenie ryzyka 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków,  

 Zasoby Naturalne (ZN) Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi, 

 Gleby użytkowane rolniczo (GL) Racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych.  

Cele te znajdą odzwierciedlenie w niniejszym „Programie…” 

 

2.2. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego 
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego – aktualizacja na lata 2013-2016  

z perspektywą do roku 2020” aktualnie ma status projektu i jest w trakcie opiniowania. 

W 200  roku Powiat Bielski zlecił opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Bielskiego. Ze względu na przedłużającą się procedurę opiniowania Powiat Bielski został objęty ustawą z dnia  

3 października 200  roku o udostępnianiu in ormacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązującą od dnia 1  listopada 200  

roku. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy Powiat Bielski opracowujący projekt aktualizacji programu 

ochrony środowiska dla powiatu miał obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

Dokument ten nie został przyjęty do realizacji.  

Aktualnie nadal obowiązującym dokumentem jest „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego” 

opracowany w 2003 roku i przyjęty uchwałą nr II/20/124/2004 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 25 marca 2004 

roku. 

W projekcie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Bielskiego – aktualizacja na lata 2013-2016  

z perspektywą do roku 2020” zaproponowano cele nadrzędne zaliczające się do każdej z dziedzin ochrony 

środowiska: 

Powietrze atmosferyczne (P) 

Cel długookresowy do 2020 r.: Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie 

zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. 

Zasoby wodne (W)    

Cel długookresowy do 2020 r.: Kontynuacja działań dla zapewnienia wysokiej jakości wód powierzchniowych 

oraz ochrony jakości wód podziemnych . 
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Gospodarka odpadami (O)    

Cel długookresowy do 2020 r.:  Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost odzysku odpadów 

i  ograniczenie składowania odpadów.  

Przyroda i krajobraz (PK)  

Cel długookresowy do 2020 r.: Zahamowanie strat różnorodności biologicznej, ekosystemów  

i krajobrazu.  

Gleby (GL)    

Cel długookresowy do 2020 r.:   Racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych.  

Zasoby naturalne (ZN)    

Cel długookresowy do 2020 r.:   Racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. 

Tereny poprzemysłowe i zdegradowane (TP) 

Cel długookresowy do 2020 r.: Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych zgodnie 

z  wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. 

Hałas (H) 

Cel długookresowy do 2020 r.: Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez 

obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (E) 

Cel długookresowy do 2020 r.: Ochrona mieszkańców przed nadmiernym promieniowaniem 

elektromagnetycznym. 

Cele te zostaną uwzględnione w niniejszym opracowaniu dla Gminy Bestwina. 

 

2.3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina 
Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina został wykonany w 2004 roku przez Beskidzki 

Fundusz Ekorozwoju S.A. z Bielska-Białej. W życie został wprowadzony uchwałą Rady Gminy Bestwina Nr 

XIV/106/04 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Bestwina z dnia 1  marca 2004 roku. 

Aktualnie obowiązującym Programem Ochrony Środowiska Gminy Bestwina jest opracowany w  2009 roku 

i  przyjęty uchwałą Rady Gminy Bestwina nr XLI/299/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. w  sprawie przyjęcia 

programu pn. „Aktualizacja Programu ochrony środowiska gminy Bestwina na lata 2009-2012 z perspektywą 

do roku 2016. 

Główne priorytety wymienione do realizacji w latach 2009-2016 to: 

 Poprawienie jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych, 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej, 

 Racjonalizacja wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 

 Poprawa stanu jakości powietrza - kontynuacja i koordynacja działań mających na celu poprawę stanu 

czystości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie energochłonności obiektów, 

modernizację układu komunikacyjnego, poprawę stanu dróg, budowę ścieżek rowerowych itp., 

 Prowadzenie monitoringu jakości powietrza – prowadzenie przez odpowiednie jednostki (Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną) analizy stanu 

czystości powietrza na terenie Gminy. 

 Zapewnienie mieszkańcom dobrego klimatu akustycznego - realizowane głównie przez polepszenie 

stanu technicznego dróg oraz skoordynowanie wszystkich dokumentów planistycznych 

i  strategicznych na poziomie Gminy. 

 Ochrona środowiska naturalnego przed nadmiernym promieniowaniem niejonizującym, 

 Kształtowanie zrównoważonego, ekologicznego modelu Gminy, z poszanowaniem istniejących 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, 

 Kształtowanie  unkcji rekreacyjnych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym na bazie istniejących 

zasobów przyrodniczych (przy zachowaniu równowagi ekologicznej w obszarach przyrodniczo 

cennych), 

 Ochrona wartości kulturowych, w szczególności zabytkowych założeń zieleni, kulturowych parków 

wraz z podnoszeniem różnorodności krajobrazu, 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy – działania te mają prowadzi  do 

wykształcenia świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody, jest to 



 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2015-2018 PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 

 

Strona 10 z 105 

zadanie długoterminowe, swoim zasięgiem wybiegające daleko w przyszłoś , możliwe do osiągnięcia 

głównie poprzez intensy ikację aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej 

 Poprawa jakości ziemi i gleb, ochrona gleb rolniczych oraz racjonalne użytkowanie zasobów 

naturalnych, 

 Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdegradowanych działalnością człowieka, 

 Zalesienia gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa. 

Kontynuacja w/w działań priorytetowych znajdzie odzwierciedlenie w niniejszym „Programie…” na lata 2015-

2022. 
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3. Ogólna charakterystyka gminy Bestwina 
 

3.1. Położenie  
Gmina Bestwina jest gminą wiejską położoną w południowej części województwa śląskiego, w powiecie 

bielskim, w północnej jego części. 

Gmina Bestwina graniczy: 

 od południa z miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą, 

 od zachodu z gminą miejsko-wiejską Czechowice-Dziedzice należącą do powiatu bielskiego,    

 od północy z gminą Miedźna i miastem Pszczyna należącymi do powiatu pszczyńskiego województwa 

śląskiego, 

 od wschodu z gminą Wilamowice należącą do powiatu bielskiego. 

 

 
Rysunek 1 Położenie gminy Bestwina na tle powiatu bielskiego i województwa śląskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy zamieszczonej na stronie internetowej 

http://katowice.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_slaskie/portrety_gmin/powiat_bielski/gmina_bestwina.pdf 

 

Gmina Bestwina zlokalizowana jest w odległości 24 km od Oświęcimia,  5 km od Katowic i 81 km od 

Krakowa. W odległości około 40 km położony jest Cieszyn, w którym znajduje się największe przejście 

graniczne południowej Polski. 

Cała gmina Bestwina zajmuje obszar 37,69 km
2
, w tym: 

 sołectwo Bestwina 13,53 km
2
,  

 sołectwo Bestwinka 4,   km
2
,  

 sołectwo Janowice 7,09 km
2
, , 

 sołectwo Kaniów 12, 1 km
2
. 

W środkowej części gminy położona jest miejscowoś  Bestwina, która od południa i od północy otoczona jest 

sołectwami.  
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Rysunek 2 Podział Gminy Bestwina na sołectwa  

Źródło: http://pl.wikipedia.org, 2014 

 

Gmina jest dobrze skomunikowana z sąsiednimi terenami. Sie  drogową stanowi 84,75 km dróg gminnych oraz 

drogi powiatowe: 

 Kaniów-Bestwina, 

 Czechowce-Bestwina-Jawiszowice, 

 Czechowice – Dziedzice-Kaniów, 

 Kaniów-Dankowice, 

 Kaniów-Kaniówek Dankowski, 

 Bestwina-Komorowice, 

 Kaniów-Bestwinka, 

 Bestwinka-Bestwina, 

 Bestwina-Janowice, 

 Bestwinka-przez wieś, 

 Bestwina-Janowice-Hałcnów, 

 Komorowice-Bestwina-Janowice 

o łącznej długości 40,70 km. 

W niedalekim sąsiedztwie przebiegają ważne trasy komunikacji drogowej: 

 drogi krajowe 

o S1 Cieszyn-Gdańsk, 

o DK nr 52 relacji Bielsko-Biała - Głogoczów (Kraków). 

 drogi wojewódzkie: 

o DW933 Brzeszcze - Chrzanów,  

o DW948 Oświęcim-Żywiec. 

Komunikację miejską zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bielsku – Białej oraz PKS 

Bielsko – Biała.  

Przez obszar gminy przebiega dwutorowa zelektryzowana linia kolejowa nr 93 relacji Trzebinia – 

Zebrzydowice - Petrovice u Karviné /CZ/, z przystankiem kolejowym w Kaniowie.  

Ze względu na korzystne położenie gminy mieszkańcy nie mają większych problemów z przemieszczaniem się 

do miejscowości sąsiednich oraz większych miast takich jak Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Oświęcim, 

Katowice.  

http://pl.wikipedia.org/
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3.2. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 
Geogra icznie gmina Bestwina położona jest na południowym skraju Kotliny Oświęcimskiej oraz na skraju 

Pogórza Zachodnio-Beskidzkiego. Przeważająca częś  obszaru gminy leży w obrębie Doliny Górnej Wisły,  

a południowa częś  obejmuje  ragmenty Podgórza Wilamowickiego i Pogórza Śląskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3 Lokalizacja gminy Bestwina na tle makroregionów wg Kondrackiego 

Źródło: www.silesia-region.pl 

 

Granicę pomiędzy doliną Wisły a Podgórzem Wilamowickim wyznacza pas wzniesień w rejonie Bestwinki 

(Młyńskie, Strona Tłusta, Strona Chuda), natomiast granica pomiędzy Podgórzem Wilamowickim, a Pogórzem 

Śląskim nie jest wyraźnie zaznaczona w ukształtowaniu powierzchni.  

Naturalne granice gminy wyznacza: od zachodu rzeka Biała, a od północy rzeka Wisła. 

Najwyższy punkt usytuowany jest w południowej części gminy na wysokości 327 m npm, natomiast najniżej 

położony punkt, mający wysokoś  239,0 m npm, zlokalizowany jest w dolinie Wisły. 

Południową częś  gminy stanowi wyżynno - pagórkowate Pogórze Śląskie. Występują tu pasma grzbietów, 

o  wydłużonych lub zaokrąglonych wierzchołkach, rozciągających się w kierunku północno-zachodnim. 

Grzbiety rozcięte są głębokimi, wąskimi dolinami i jarami. 

Północna częś  gminy jest łagodniejsza, rzeźba wyżynno - pagórkowa przechodzi stopniowo w rzeźbę płasko 

równinną. Dolina Wisły i Białej ma charakter płaskiej równiny opadającej lekko w kierunku północnym. Dolina 

Wisły charakteryzuje się występowaniem licznych meandrów i starorzeczy. W nizinnej części, wzdłuż rzeki 

Białej, znajduje się długi łańcuch stawów rybnych, których historia sięga XVI wieku. Wysokości wynoszą tutaj 

od 240 m npm w części północno-wschodniej do 2 0 m npm u progu Podgórza Wilamowickiego.  

Gmina Bestwina położona jest w obrębie jednostki geotektonicznej Karpat Zewnętrznych, która zbudowana jest 

niemal wyłącznie ze skał  liszowych kredy i paleogenu. Dominują tu skały detrytyczne: piaskowce, mułowce, 

iłowce oraz zlepieńce, rzadziej pojawiają się skały krzemionkowe oraz wapienie i margle. Na obszarze Karpat 

Zewnętrznych rozwijała się głównie sedymentacja osadów drobnoziarnistych.  
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Geologicznie obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek geologicznych zapadliska 

przedkarpackiego (Dolina Górnej Wisły i Podgórza Wilamowskiego) oraz Karpat  liszowych (Pogórze Śląskie).  

W budowie geologicznej gminy Bestwina udział biorą utwory górnego karbonu, trzeciorzędu i czwartorzędu. 

Utwory karbońskie reprezentowane są przez piaskowce, mułowce i łupki, wśród których występują pokłady 

węgla kamiennego oraz towarzyszące im złoża metanu. 

Utworu karbońskie przykryte są mioceńskimi osadami trzeciorzędu. Pokłady te zbudowane są z iłowców, 

mułowców, piaskowców i zlepieńców. Miąższoś  ich na terenie gminy wynosi do 170 m. Wychodnie swoje 

mają w okolicy Chudej Strony w Bestwince. 

Utwory czwartorzędowe w obrębie zapadliska przedkarpackiego (Doliny Górnej Wisły i Podgórza 

Wilamowskiego) tworzą pokłady o miąższości kilkunastu metrów. Tworzą je polodowcowe otoczaki, żwiry 

i  piaski oraz zalegające na nich utwory rzeczne: mady, żwiry, pisaki, iły, gliny i pyły, iły i gliny piaszczyste. 

Utwory czwartorzędowe tworzą złoża kruszywa naturalnego, eksploatowanego na terenie gminy. Lokalnie 

występują również tor y, a na Pogórzu Wilamowskim występują lessy i zwietrzelina lessopodobna. 

W obrębie Karpat  liszowych (Pogórze Śląskie) na utworach mioceńskich zalegają utwory  liszowe. Tworzą je 

mało odporne łupki z wkładami twardszych piaskowców i wapieni jednostki podśląskiej. Są to osady z okresów 

kredy i trzeciorzędu, w podłożu można spotka  także iły, mułowce, piaski i żwiry Na utworach  liszowych 

zalegają gliny zwietrzelinowe o charakterze lessopodobnym, lessy a w dolinach cieków aluwialne iły, mułki, 

gliny piaski i żwiry.
1
 

 

3.3. Klimat 
Pod względem klimatycznym według podziału R. Gumińskiego częś  północna gminy należy do dzielnicy 

tarnowskiej, natomiast południowa do dzielnicy podkarpackiej. Cieplejsza dzielnica tarnowska charakteryzuje 

się średnią temperaturę roku wynoszącą  , °C, setką mroźnych dni, oraz 60 – 7  dniami z pokrywą śnieżną. 

W  dzielnicy podkarpackiej średnia roczna temperatura wynosi  °C, liczba dni mroźnych 10 , a liczba dni 

z  pokrywą śnieżną  0 – 90. Średnia roczna suma opadów wynosi 779 mm w tym  63 mm w roku suchym i 9 7 

mm w roku wilgotnym. Największe opady występują w czerwcu i lipcu zaś najniższe w styczniu i lutym. 

Najwyższe średnie miesięczne temperatury w gminie Bestwina mają miejsce w lipcu i wynoszą około +17,9°C. 

Natomiast najchłodniejszymi miesiącami są styczeń i luty.  

Na obszarze gminy przeważają wiatry z kierunków zachodnich, wiejące przez około  0% rocznego czasu, 

średnie prędkości wiatrów wynoszą 2,7 –  ,4 m/s przy czym najsilniejsze prędkości osiągają wiatry południowe. 

Charakterystycznymi warunkami anemometrycznymi dla obszaru gminy jest duża ilości cisz, które występują 

przez około 20% czasu rocznego. Warunki wietrzne, w tym szczególnie kierunki wiejących wiatrów mają 

ogromne znaczenie dla stanu i jakości powietrza ze względu na to, że zanieczyszczenia atmos eryczne 

przemieszczane są wzdłuż tych kierunków. 

Południowo-wschodnia częś  Gminy położona jest na terenach bardzo korzystnych pod względem 

klimatycznym. Obszary te pozostają najczęściej poza zasięgiem mgieł radiacyjnych, charakteryzują się 

łagodnymi dobowymi wahaniami temperatury i wilgotności powietrza, dobrą lub bardzo dobrą naturalną 

wentylacją oraz dobrymi lub bardzo dobrymi warunkami aerosanitarnymi.  

Tereny Gminy położone wzdłuż Wisły, Białej i Łękawki leżą na terenach niekorzystnych pod względem 

klimatycznym. Występuje tu mezoklimat den dolinnych, o krótkim okresie bezprzymrozkowym, o dużych 

wahaniach temperatury i wilgotności powietrza w czasie doby położonych w zasięgu inwersji temperatury 

i  wilgotności powietrza stanowiących przeważnie zastoiska chłodnego powietrza ze względu na słabą 

wentylację.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Aktualizacja Programu ochrony środowiska Gminy Bestwina na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, 2009 
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3.4. Otoczenie społeczno-gospodarcze 
Gmina Bestwina rozciąga się na powierzchni 37,69 km². Stan ludności zamieszkującej gminę według danych na 

koniec listopada 2014 roku wynosiła 11324 mieszkańców, co oznacza, że gęstoś  zaludnienia w  gminie wynosi 

300 osób na km
2
. Na obszarze Bestwiny zamieszkuje około 4720 mieszkańców, a na obszarze pozostałych 

sołectwa 6604 osób. 

 

Strukturę ilości mieszkańców gminy Bestwina w perspektywie czasowej zestawiono na wykresie. 

 

 
Rysunek 4 Liczba mieszkańców gminy Bestwina 

Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl 2014 oraz danych UG Bestwina 

 

 

Struktura zaludnienia poszczególnych sołectw według danych na listopad 2014 roku przedstawia się 

następująco: 

 Bestwina – 4720 mieszkańców, 

 Bestwinka – 1631 mieszkańców, 

 Janowice – 1743 mieszkańców, 

 Kaniów – 3230 mieszkańców  

Jak wynika z wykresu przedstawionego powyżej od 2008 roku liczba mieszkańców gminy corocznie wzrastała 

o około 100 osób. 

Według stanu na koniec 2013 roku ludnoś  w wieku produkcyjnym stanowi około 64,1% całej populacji 

mieszkańców gminy, ludnoś  w wieku przedprodukcyjnym stanowi około 19,1%, a w  wieku poprodukcyjnym 

około 16,8%.  

Na wykresie poniżej przedstawiono dane demogra iczne dotyczące liczby urodzeń i zgonów oraz wynikającego 

tych danych przyrostu naturalnego. 
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Rysunek 5 Wskaźnik przyrostu naturalnego w oparciu o liczbę urodzin i zgonów 

Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl 2014 

Na terenie gminy Bestwina w latach 2004-2013 liczba urodzeń wahała się między 97, a 132, natomiast liczba 

zgonów w analogicznych latach oscylowała pomiędzy 79, a 111. W związku z tym przyrost naturalny mieścił 

się w granicach -12 do +43 (największy w 2013 roku) i znacząco w ostatnich latach przyczyniał się do 

zwiększenia liczby mieszkańców. Na liczbę ludności gminy Bestwina ma także wypływ saldo migracji, które 

w  latach 2004-2013 było dodatnie, oznacza to, iż więcej osób zameldowuje się na terenie gminy niż z niej 

wymeldowuje.  

 

 
Rysunek 6 Wskaźnik salda migracji na terenie gminy Bestwina 

Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl 2014 

 

Ogólny trend salda migracji jest rosnący, czyli w kolejnych latach przy aktualnym trendzie będzie czynnikiem 

warunkującym (wraz z przyrostem naturalnym) zwiększanie populacji gminy Bestwina. 

Można przyją , iż w kolejnych latach, jeśli trend się nie zmieni liczba ludności będzie charakteryzowa  się 

wzrostem około 1% w skali roku. Trendy demogra iczne na terenie gminy Bestwina będą zależe  w głównej 

mierze od wzrostu przyrostu naturalnego, a także od salda migracji. 

Na zasobnoś  społeczno-ekonomiczną gminy duży wpływ mają podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 

w systemie REGON. Na analizowanym terenie według danych GUS z 30 grudnia 2013 roku, zarejestrowanych 

było 1045 podmiotów gospodarki narodowej.  

Spośród podmiotów gospodarki narodowej wyszczególni  można według danych na koniec 2013 roku: 

 sektory publiczny - 23 podmioty, 

 sektor prywatny – 1022 podmiotów, w tym: 

o osoby  izyczne prowadzące działalnoś  gospodarczą - 866, 

o spółki handlowe - 50, 
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o spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego - 6, 

o spółdzielnie - 6, 

o stowarzyszenia i organizacje społeczno - 19 podmiotów. 

Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy o rozwoju gospodarczym 

gminy. Przeważająca iloś   irm (9 %)  unkcjonuje w sektorze prywatnym, są to głównie osoby  izyczne 

prowadzące działalnoś  gospodarczą (85% sektora prywatnego).  

Na wykresie poniżej zestawiono iloś  osób  izycznych prowadzących działalnoś  gospodarczą w latach 2004-

2013. 

 

 

Rysunek 7 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w latach 2004-2013 zarejestrowane na terenie 

gminy Bestwina 

Źródło: na postawie www.stat.gov.pl 2014 

 

Do największych grup branżowych pod względem liczby przedsiębiorstw prywatnych należą  irmy z kategorii: 

handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, oraz usługi. 

Na terenie gminy ulokowane są przedsiębiorstwa takie jak:  

 BUD-TOR – produkcja suwnic i dźwigów oraz eksploatacja żwirów, 

 PROMET – produkcja profili metalowych, 

 NICROMET Sp. z o.o. S.K.A, Bestwina - producent odlewniczych stopów aluminium, 

 TECHNICOAT Sp. z o.o., Bestwina -  irma zajmująca się nakładaniem powłok  luoropolimerowych, 

 Gal a OT Polska Sp. z o.o., Kaniów -  irma zajmująca się wykonywaniem powłok ochrony przed 

korozją i powłok preaplikowanych, 

 Dewro Wróbel Sp. J., Bestwinka – producent drzwi, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Schnober Arkadiusz Sznober, Bestwina - producent 

  urządzeń do przemysłowej produkcji lodów, 

 Firma Handlowo-Usługowa PROFIT Owczarz Krzyszto , Bestwina - kucie, prasowanie,   wytłaczanie 

i  walcowanie metali; metalurgia proszków, 

 Borek Marian Usługi Transportowe Krajowe i Zagraniczne, Bestwina - transport drogowy towarów, 

 Automotive Logistics Polska Sp. z o.o. Bestwina – przesyłki, 

 Firma Handlowo-Usługowa SEGA Sebastian Grzywa, Kaniów - zakładanie stolarki budowlanej, 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KLIM-TERM” Robert Nowak, Kaniów - wykonywanie 

  pozostałych instalacji budowlanych, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AŻUR Miś Małgorzata, Bestwinka - produkcja 

wyrobów ściernych, 

 Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa METAL-WKRĘT BIS, Janowice - produkcja konstrukcji 

  metalowych i ich części, metalowych elementów stolarki budowlanej, obróbka mechaniczna 

elementów metalowych; produkcja wyrobów nożowniczych, sztu ców, narzędzi i wyrobów 

metalowych ogólnego przeznaczenia; produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 

 Firma Transportowo-Spedycyjno-Usługowo-Handlowa „BESKID-TRANS” Władysław Krywult, 

Bestwina - transport drogowy towarów, 
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 PK KOMBEST – działalnoś  w zakresie obsługi wod – kan, 

 PUH REZBUD – usługi komunalne, 

 Markiel Jacek „MARKLE” Firma Usługowo-Handlowa, Bestwina - wykonywanie instalacji wodno- 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. 
2   

Według danych na koniec października 2014 roku bezrobocie na terenie powiatu bielskiego wynosiło  ,7%, 

natomiast w województwie śląskim 9,6%, a w kraju 11,3%.
3
 

 

3.5. Turystyka i rekreacja 
Warunki przyrodniczo topograficzne oraz urozmaicona rzeźba terenu powodują, iż gmina Bestwina stanowi 

atrakcyjne miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Szczególne usytuowanie Bestwiny na skraju aglomeracji miejsko – przemysłowej oraz brak silnej 

industrializacji gminy sprzyja rozwojowi aktywnych  orm rekreacji i wypoczynku. Atrakcyjna rzeźba terenu, 

użytki ekologiczne, lasy, stawy, wąwozy i łąki zachęcają do spacerów, wędkowania, jazdy na rowerze. 

Malowniczy krajobraz Bestwiny podkreślają plantacje ogrodnicze oraz liczne stawy rybne. Bliska odległoś  do 

Beskidu Zachodniego umożliwia organizowanie krótkich wycieczek górskich, a kompleks leśny - Janowicki 

Las to ciekawy teren dla grzybiarzy i myśliwych. 

In rastrukturę zaplecza turystycznego – rekreacyjno - sportowego gminy Bestwina stanowią następujące 

obiekty:  

 obiekty sportowe:    

o 4 boiska sportowe,    

o solarium i siłownia, 

o tereny rekreacyjne na terenie  unkcjonującego od 2012 roku Ośrodka Rekreacji i Sportów 

Wodnych w Kaniowie, 

o tereny rekreacyjne i basenik dla dzieci,    

 trasy rowerowe: 

o Nadwiślańska Trasa Rowerowa w Kaniowie,    

 stadniny konne: 

o Ośrodek Jeździecki w Janowicach.    

Ważnym miejscem dla rozwoju turystyki, rekreacji i sportu jest ośrodek powstały w ramach rewitalizacji 

zdegradowanych terenów poprzemysłowych i utworzenia nowoczesnego obiektu, co pozwoliło na rozwój 

ogólnie rozumianej turystyki i rekreacji na terenie gminy dostosowanie akwenu do wymagań organizacyjnych 

dla krajowych i międzynarodowych zawodów w kajak-polo.    

Dzięki współ inansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zdegradowane tereny 

poprzemysłowe zostały zrewitalizowane i obecnie stanowią atrakcyjne miejsce turystyczne. Projekt pt. 

„Przekształcenie obszarów zdegradowanych i rozbudowa in rastruktury technicznej na potrzeby Ośrodka 

Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie” realizowany był w ramach Priorytetu VI – „Zrównoważony rozwój 

miast”, Działania 6.2.2 – „Rewitalizacja - małe miasta”.    

Aktualnie Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie jest wizytówką gminy Bestwina. Infrastruktura 

i  nowoczesne zagospodarowanie terenu ośrodka pozwalają na organizowanie zawodów sportowych o zasięgu 

lokalnym, krajowym i międzynarodowym.  

 

Obiekt ten to idealne miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gminy i turystów. Na obszarze 17 ha 

(w  tym dwa akweny o powierzchni 1 ,61 ha) byłej żwirowni  unkcjonują obecnie:    

 basen pływający z podwójnym dnem zapewniającym bezpieczeństwo,    

 trzy boiska do kajak-polo, z unoszącymi się na wodzie   pomostami,    

 dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej,    

 trybuna sportowa dwustronna, licząca 858 siedzisk,    

 plac zabaw dla dzieci,    

 nabrzeże z plażą piaszczystą o szerokości od 16 do 27 metrów,    

 pole namiotowe mogące zmieści  ok 7  osób, podzielone na 24 kwatery,    

                                                 
2 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020, IR CONSULTING S.C., 2014 
3 Stopy bezrobocie podane przez GUS, październik 2014 
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 pawilon sanitarny, wyposażony w umywalnie, toalety oraz natryski, przystosowane dla osób 

  niepełnosprawnych,    

 obiekty użytkowe rekreacji codziennej w tym ławki, elementy placu zabaw    

 oraz wybrukowane ścieżki spacerowe. 
4
 

Turyści odwiedzający Gminę korzystają są głównie wokół Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie. 

Obiekt przyciaga z roku na rok coraz więcej turystów i okolicznych mieszkańców.  

W pozostałych miejscowościach gminy Bestwina brakuje podstawowej in rastruktury okołoturystycznej. Na 

tym terenie występuje znikoma liczba punktów gastronomicznych, obiektów bazy noclegowej czy 

zagospodarowanych terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych.  

Oznacza to, iż atrakcyjnoś  turystyczna Gminy nie została dotąd wpełni wykorzystana dla rozwoju  unkcji 

obsługi turystyki pobytowej, rekreacji sezonowej i wypoczynku mieszkańców sąsiadujących miast.
5
  

 

Na terenie Gminy prężnie działają kluby sportowe. Są to:  

 UKS „SET” (Uczniowski Klub Sportowy), 

 LKS Bestwina (Ludowy Klub Sportowy Bestwina),  

 KS Bestwinka, 

 UKS Wojownik (działający przy Zespole Szkolono-Przedszkolnym),  

 UKS „ THE BEST” Bestwinka (Uczniowski Klub Sportowy „THE BEST” Bestwinka),  

 LKS „Przełom Kaniów” (Ludowy Klub Sportowy „Przełom” Kaniów), 

 GALS Bestwinka (Gminna Amatorska Liga Siatkówki Bestwinka).  

Na terenie Gminy odbywa się szereg imprez rekreacyjno-sportowych, takich jak:  

 Pikniki Rodzinne (Janowice, Bestwina),    

 Święto Karpia Polskiego (Kaniów),    

 Janowicki Rajd Rowerowy,    

 Turniej tenisa ziemnego o puchar dyrektora CKSiR (Kaniów),    

 Amatorski Turniej w Plażowej Piłce Siatkowej (ORiSW Kaniów),    

 Powiatowy Turniej Samorządowców w Plażowej Piłce Siatkowej (ORiSW Kaniów),    

 Turniej dzikich drużyn w halowej piłce nożnej (Bestwinka, Kaniów),    

 Turniej Piłkarski o puchar dyrektora CKSiR (Bestwinka),    

 Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych (Kaniów),    

 Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne (Bestwina),    

 Święto Gminy Bestwina (Bestwina),    

 Dożynki Gminne.  

 

                                                 
4 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020, IR CONSULTING S.C., 2014 
5 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020, IR CONSULTING S.C., 2014 
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4. Diagnoza aktualnego stanu środowiska gminy Bestwina 

 

4.1. Jakość powietrza 

4.1.1. Stan aktualny  

Do głównych przyczyn zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Bestwina należą: 

 spalanie paliw w celach grzewczych w kotłowniach i piecach, 

 spalanie etylin i oleju napędowego w pojazdach silnikowych, 

 emisja zanieczyszczeń pyłów i gazów z poza terenu gminy. 

Poniżej opisano systemy energetyczne znajdujące się na terenie gminy i określono ich wpływ na stan powietrza 

atmos erycznego. Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmos ery stanowi dwutlenek węgla. 

Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla 

i  pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne 

i ali atyczne. Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze 

i   wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoal apiren, uznawany za jedną z bardziej 

znaczących substancji kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolnoś  wnikania do układu 

oddechowego, wyróżnia się  rakcje o ziarnach: powyżej 10  mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów 

(PM10). Ta druga  rakcja jest szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki są już zbyt małe, by 

mogły zosta  zatrzymane w naturalnym procesie  iltracji oddechowej.  

Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmos ery mogą 

dostawa  się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i  urany. 

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmos ery, natomiast o  poziomie w  znacznym 

stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie 

e ektem przemieszczania, trans ormacji i usuwania ich z atmos ery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od 

pory roku. I tak: 

 sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmos ery, głównie przez niską 

emisję, 

 sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmos ery przez skażenia wtórne 

powstałe w reakcjach  otochemicznych. 

Ocenę stanu powietrza atmos erycznego przeprowadzono w oparciu o dane z 2013 roku pochodzące 

z  opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach pt.: „Dwunasta roczna ocena 

jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2013 rok”.  Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 123  z późn. zm.) oceny są dokonywane 

w  strefach, w tym w aglomeracjach. Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych   stre  zgodnie 

z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z 10 sierpnia 2012 roku w sprawie stre , w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914). Stre y zostały wymienione poniżej i przedstawione na rysunku: 

 stre a śląska, 

 aglomeracja górnośląska, 

 aglomeracja rybnicko-jastrzębska, 

 miasto Bielsko-Biała, 

 miasto Częstochowa. 
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Rysunek 8 Podział na strefy w których dokonuję się oceny jakości powietrza na terenie województwa śląskiego 

Źródło: „Dwunasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2013 rok”, WIOŚ w Katowicach  

 

Ocenę jakości powietrza i obserwacji zmian dokonano się w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 

   ustawy Prawo ochrony środowiska). Podstawę klasy ikacji stre  zgodnie z art.  9 ww. ustawy stanowiły 

dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji 

z  dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z  24  sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031). 

Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła: benzen, 

dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2, , arsen, 

benzo(α)piren, ołów, kadm oraz nikiel. 

Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w ocenie ze względu na ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, 

tlenki azotu oraz ozon. 

Zaliczenie stre y do określonej klasy wiąże się z koniecznością podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy 

jakości powietrza lub utrzymania jego jakości na niezmienionym poziomie. 

Dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim przeprowadzono w oparciu o wyniki badań 

ze 14  stanowisk pomiarowych obejmujących pomiary: 

 wysokiej jakości na stałych stacjach monitoringu, rozumiane jako pomiary ciągłe, prowadzone 

z  zastosowaniem mierników automatycznych (pa) – 17 stanowisk pomiarowych dwutlenku azotu 

(NO2), 1 - tlenków azotu (NOx), 17 - dwutlenku siarki (SO2), 10 – ozonu (O3), 6 – pyłu zawieszonego 

PM10, 10 - tlenku węgla (CO), 3 stanowiska benzenu (C6H6), 

 manualne (pm): na stałych stacjach monitoringu prowadzone codziennie – 16 stanowisk pyłu PM10, 

8  stanowisk pyłu PM2,5, 8 - stężeń ołowiu (Pb),   - kadmu (Cd), 8 – niklu (Ni), 9 – arsenu (As), 13 - 

benzo(α)pirenu (BaP), 

 pasywne (pp) – 11 stanowisk benzenu (C6H6).  

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, stre y zaliczono do jednej z poniższych klas: 

 klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

 klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz nie 

przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 

 klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub 

docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony, 
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 klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 

Do oceny jakości powietrza na terenie gminy Bestwina wzięto pod uwagę wyniki pomiarowe ze stacji 

zlokalizowanej na terenie miasta Bielsko-Biała ul. Kossak-Szczuckiej, pomimo iż obszar gminy nie należy do 

strefy Miasto Bielsko-Biała. Zgodnie z w/w roczną oceną obszar gminy należy do stre y śląskiej. Natomiast nie 

zlokalizowano stacji pomiarowej jakości powietrza z której dane posłużyły by podmiotowej analizy. 

 

Tabela 1 Średnie stężenie w 2013 roku na terenie miasta Bielsko-Biała (µg/m
3
) 

Lokalizacja PM10 PM2,5 SO2 NO2 Pb Benzo(a)piren 

ul. Kossak-Szczuckiej 41 34 10 14 0,046 5 ng/m3 

 

 
Rysunek 9 Wyniki stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na stacji w Bielsku-Białej (µg/m

3
), norma 40 µg/m

3 
. 

Źródło: Pomiar automatyczny -Śląski Monitoring Powietrza, 2014 

 

W latach 2009 – 2013 w rejonie gminy Bestwina nie wystąpiły ponadnormatywne stężenia dwutlenku siarki 

w  powietrzu. Najwyższe stężenia odnotowano w 2010 r. 19 µg/m
3
 przy normie 40 µg/m

3
. 

 

 
Rysunek 10 Wyniki stężeń średniorocznych tlenków azotu  na stacji w Bielsku-Białej (µg/m

3
), norma 40 µg/m

3
 

Źródło: Pomiar automatyczny -Śląski Monitoring Powietrza, 2014   
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W latach 2009 – 2013 w rejonie gminy Bestwina nie wystąpiły ponadnormatywne stężenia tlenków azotu 

w  powietrzu. Najwyższe stężenia odnotowano w 2009 i 2010 r. – 34 µg/m
3
 (NOx) przy normie 40 µg/m

3
. 

 

 
Rysunek 11 Wyniki stężeń średniorocznych tlenku węgla na stacji w Bielsku-Białej (µg/m

3
), norma  

10 µg/m
3
 

Źródło: Pomiar automatyczny -Śląski Monitoring Powietrza, 2014   

 

W 2013 r. na stacji w Bielsku-Białej nie odnotowano przekroczenie stężenia tlenku węgla mierzonego dla 

okresu 8 godzinnego. Przy normie 10 µg/m
3
, stężenie to wyniosło  ,39 µg/m

3
 w 2010 roku. 

 

 
Rysunek 12 Wyniki stężeń średniorocznych pyłu PM10  na stacji w Bielsku-Białej (µg/m

3
), norma  

40 µg/m
3
 

Źródło: Pomiar automatyczny -Śląski Monitoring Powietrza, 2014 

 

Najwyższe stężenie średnioroczne pyłu PM10 na stacji w Bielsku-Białej odnotowano w 2013 r. i przewyższała 

normę o 4 µg/m
3
. 

Klasy ikacja stre y śląskiej z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych pod kątem ochrony 

zdrowia dla: 

 ze względu na ochronę zdrowia klasa C : 

 dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,  oraz benzo(α)pirenu, 

 dla ozonu w stre ie śląskiej oraz klasa D2, ze względu na przekraczanie poziomu celu 

długoterminowego, 
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 ze względu na ochronę zdrowia klasa A: 

 dla dwutlenku azotu, 

 dla zanieczyszczeń takich jak: benzen, ołów, arsen, kadm, nikiel, tlenek węgla, co oznacza 

koniecznoś  utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie. 

 ze względu na ochronę roślin: 

 klasa C i D2 - przekroczenia poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego 

ozonu wyrażonego jako AOT 40 - na stacji tła regionalnego wskaźnik ten uśredniony dla 

kolejnych   lat wyniósł 1  73 (μg/m
3
)*h, 

 klasa A - brak przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tlenków azotu i dwutlenku siarki. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)piranu w okresie 

zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków (S ), w okresie letnim bliskoś  głównej drogi 

z  intensywnym ruchem (S2), emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, 

chodników, boisk (S16) oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (S1 ), występujące podczas powolnego 

rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,  

m/s), a także napływ zanieczyszczeń spoza kraju (S10). 

Przyczyną wystąpienia przekroczeń ozonu jest oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych 

nie związanych z działalnością człowieka (S ). 

W tym miejscu należy również podkreśli , iż Władze Gminy w latach 2007-2009 realizowały „Program 

ograniczenia niskiej emisji”. Projekt miał na celu obniżenie niskiej emisji zanieczyszczeń tra iających do 

atmos ery z budynków zlokalizowanych na terenie gminy poprzez modernizację źródeł ciepła. W tym celu 

w  gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej zmodernizowano 271 kotłowni, 

zainstalowano 192 kotły węglowe niskoemisyjne i 79 kotłów gazowych. Zadania w ramach inwestycji 

współ inansowane były ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

 

4.1.2. System gazowniczy 

Z zagadnieniem ochrony powietrza ściśle związany jest również stopień zgazy ikowania obszaru gminy 

Bestwina, gdyż gaz ziemny powszechnie wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych nie tylko jako 

paliwo do ogrzewania, ale przede wszystkim jako nośnik energii (kuchenki gazowe). Przez teren gminy 

przebiegają dwa gazociągi wysokoprężne.: DN300 PN 2,5 MPa i DN400 Pn 6,3 Mpa. 

Przez środkową częś  gminy Bestwina przebiega gazociąg wysokoprężny DN300 PN 2,  MPa relacji Brzeszcze 

– Komorowice wybudowany w 1996-199  roku. Gazociąg ten wybudowany jest z rur stalowych w izolacji PE. 

Jego stan techniczny jest dobry. Na terenie gminy występują dwa odgałęzienia zasilające stacje gazowe: 

 gazociąg przyłączeniowy DN100/DN 0 Pn 2,  MPa zasilający SRP 1 Bestwinka przy ul. Gandora. 

Stan techniczny przyłącza jest dobry, wykonany jest z rur stalowych w izolacji bitumicznej i PE, 

 gazociąg przyłączeniowy DN 100 PN 2,  MPa zasilający SRP 1 Bestwinka przy ul. Szkolnej. Stan 

techniczny przyłącza jest dobry, wykonany jest rur stalowych w izolacji PE. 

Przez południową części gminy Bestwina w rejonie ulic Łąkowa, Janowicka, Górska, Obca przebiega gazociąg 

wysokoprężny DN400 Pn 6,3 MPa relacji Oświęcim – Komorowice. Odcinek przebiegający przez gminę został 

wybudowany w 1973 roku, został wykonany z rur stalowych w izolacji bitumicznej. Jego stan techniczny jest 

dostateczny do prowadzenia eksploatacji zgodnie z jego parametrami. 

Gmina Bestwina posiada stosunkowo wysoki stopień gazy ikacji, procentowa iloś  domów podłączonych do 

sieci gazowej wynosiła w 2013 roku  2%. Długoś  czynnej gazowej sieci rozdzielczej w gminie Bestwina 

wynosi 11  km, w tym czynna sie  przesyłowa zamyka się w 11,7 km, a czynna sie  rozdzielcza w 106,3 km.
6
 

 

4.1.3. Sieć elektroenergetyczna 

Zgodnie z danym otrzymanymi od TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Bielsku – Białej, głównym źródłem 

zasilania sieci SN gminy Bestwina są następujące stacje GPZ: 

 110/15 kV GPZ Komorowice – 2 transformatory o mocy 16 MVA, 

 110/15 kV GPZ Czechowice – 2 transformatory o mocy 25 MVA. 

Powyższe stacje trans ormatorowe zasilane są liniami 110 kV, bezpośrednio lub pośrednio wyprowadzonymi ze 

stacji 220/110 kV Porąbka i Komorowice, wyposażonymi w autotrans ormatory 220/110 kV o mocy 160 MVA. 

                                                 
6 dane Gazowni Zabrzańskiej, listopad 2014 
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Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są poprzez napowietrzno – kablowe i kablowe sieci średniego napięcia, 

stacje transformatorowe SN/nN i linie niskiego napięcia. 

Obszar gminy Bestwina zasilają  2 stacje SN/nN o łącznej mocy 1  736 kVA
7
. Dane dotyczące in rastruktury 

energetycznej na terenie gminy Bestwina przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Tabela 2 Infrastruktura sieci energetycznej na terenie gminy Bestwina 

Wyszczególnienie Długość (km) 

Linie kablowe WN 0 

Linie napowietrzne WN 8 962,69 

Linie kablowe SN 15kV 2 051,0 

Linie napowietrzne  SN 15kV 42 40,0 

Linie kablowe nN  12 675,33 

Linie napowietrzne  nN 153 803,27 

Źródło: na podstawie danych Tauron Dystrybucja Oddział w Bielsku-Białej, 2014 

 

4.1.4. Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń na terenie gminy Bestwina 

Źródłem emisji zanieczyszczeń liniowych jest spalanie paliw płynnych w silnikach spalinowych pojazdów 

samochodowych, w maszynach rolniczych oraz w kolejnictwie. Elementem emisji w tym zakresie jest również 

emisja powstająca w obrocie paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. 

Charakterystycznymi cechami zanieczyszczeń komunikacyjnych są: 

 stosunkowo duże stężenie tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów lotnych, 

 koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg, 

 nierównomiernoś  w okresach dobowych i sezonowych związana ze zmianami natężenia ruchu. 

Na wielkoś  emisji komunikacyjnej mają wpływ: 

 stan nawierzchni, 

 konstrukcja i stan techniczny silników pojazdów, warunki pracy silników, 

 rodzaj paliwa, 

 płynnoś  ruchu, 

 ścieranie jezdni, opon i hamulców,  

 unoszenia drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (emisja 

wtórna). 

Obszar gminy Bestwina obsługuje system dróg publicznych kategorii powiatowej i gminnej oraz sie  dróg 

wewnętrznych: 

 drogi powiatowe – 40,50 km, w tym: 

 nr 4403 Kaniów – Bestwina, 

 nr 4444 Czechowice Dziedzice – Bestwina Jawiszowice, 

 nr 4447 Czechowice Dziedzice – Kaniów, 

 nr 444  Kaniów –Dankowice, 

 nr 4464 Kaniów – Kaniówek – Dankowice, 

 nr 4465 Bestwina – Komorowice, 

 nr 4466 Kaniów – Bestwinka, 

 nr 4467 Bestwinka – Bestwina, 

 nr 4468 Bestwina – Janowice,  

 nr 4469 Bestwinka przez wieś, 

 nr 4470 Komorowice – Janowice, 

 nr 4471 Bestwina – Janowice – Hałcnów, 

 nr 4472 Komorowice – Bestwina – Janowice. 

 drogi gminne – 85,9 km. 

                                                 
7 dane TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Bielsku – Białej, listopada 2014 



 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2015-2018 PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 

 

Strona 26 z 105 
 

Ogólny stan techniczny dróg gminnych należy określi  jako niezadowalający. Drogi gminne posiadają w  0% 

nawierzchnię utwardzoną. Przeważają drogi wąskie, ich szerokoś  nie przekracza 4 m, co znacznie wpływa na 

obniżenie kom ortu jazdy oraz brak możliwości separacji ruchu kołowego od pieszego. Wiele dróg gminnych 

usytuowanych jest na groblach stawowych, co powoduje ich osuwanie i powstawanie przełomów. 

W  najlepszym stanie pod względem jakości znajdują się drogi w Kaniowie, natomiast najgorsze parametry 

mają drogi w Bestwinie, w tym drogi powiatowe, które od kilkudziesięciu lat osuwają się. Największe 

zagęszczenie dróg ma miejsce w sołectwie Bestwina. 

Zarządcami dróg, do których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania  

i ochrony dróg, są następujące organy:  

 dróg powiatowych – Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, 

 dróg gminnych – Gmina Bestwina.  

Na podstawie danych dotyczących natężenia ruchu oraz udziału poszczególnych typów pojazdów  

w tym ruchu oszacowano wielkoś  emisji komunikacyjnej (raport „Generalny pomiar ruchu 2010 – Synteza 

wyników” na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, opracowanie Ministerstwa Środowiska 

„Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony 

powietrza”, pismo GDDKiA Oddział w Katowicach z dnia   maja 2014 r.  znak GDDKiA-O/KA-Z1-PM-

4200/58/14). 

Procentowy udział pojazdów na drodze:  

 dla dróg powiatowych i gminnych: osobowe  2,6%, dostawcze 13,3%, ciężarowe 2,6%, autobusy 

1,3%, motocykle 0,2%,  

Przyjęte natężenie ruchu dla dróg:  

 powiatowych –  9    (poj./dobę),  

 gminnych – 724 (poj./dobę).  

 

Tabela 3 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie gminy Bestwina  

Nazwa emitora Nazwa zanieczyszczenia 
Emisja 

Mg/rok 

drogi powiatowe 

tlenek węgla 19,71 

benzen 0,18 

węglowodory alifatyczne 3,03 

węglowodory aromatyczne 0,91 

tlenki azotu 12 

pył ogółem 0,69 

dwutlenek siarki 0,94 

drogi gminne 

tlenek węgla 3,71 

benzen 0,03 

węglowodory alifatyczne 0,57 

węglowodory aromatyczne 0,17 

tlenki azotu 2,26 

pył ogółem 0,13 

dwutlenek siarki 0,18 

RAZEM 

tlenek węgla 23,42 

benzen 0,21 

węglowodory alifatyczne 3,60 

węglowodory aromatyczne 1,08 

tlenki azotu 14,26 

pył ogółem 0,82 

dwutlenek siarki 1,12 

Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000 
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Spalanie paliw w pojazdach charakteryzuje się największą emisją tlenku węgla do powietrza, bo aż około 23 

Mg rocznie. Źródłem emisji tlenku węgla są w większości samochody osobowe. W ramach ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza ze środków transportu zarządcy dróg na bieżąco prowadzą prace modernizacyjne.  
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4.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

4.2.1. Stan aktualny  

Obszar gminy Bestwina położony jest w zlewni Wisły oraz zlewniach II rzędu rzeki Białej i potoku Łękawka - 

prawostronne dopływy Wisły. Gmina zlokalizowana jest w widłach rzek Wisły i Białej, które stanowią 

odpowiednio jej północną oraz zachodnią granicę. Wschodnią granicę Gminy stanowi dolny bieg potoku 

Łękawka, a południowo-wschodnią środkowy bieg Słonnicy, należący do zlewni Soły. Niewielki wschodni 

 ragment terenów Gminy należy do zlewni potoku Dankówka. 

Rzeka Wisła przepływa przez sołectwo Kaniów. Doś  głębokie koryto rzeki zostało uregulowane, odcięto szyje 

meandrów, które tworzą w obrębie doliny liczne starorzecza. Na obszarze gminy koryto Wisły ma około   km 

długości (od 23+  0 km do 2 + 00 km biegu rzeki). 

Rzeka Biała jest rzeką o długości 2 ,6 km, mającą swoje źródła w rejonie Klimczoka, Szyndzielni i Magury. 

Przepływa przez Pogórze Śląskie wpływając do Wisły w Kaniowie. Początkowo koryto rzeki Białej uchodziło 

w rejonie 2 + 00 km biegu Wisły, jednak z uwagi na duże zagrożenie powodziowe zabudowań KWK „Silesia”, 

koryto tej rzeki przełożono i obecnie uchodzi ona do Wisły w rejonie 2 +000 km jej biegu. Przełożony odcinek 

Białej ma długoś  około 1,  km. 

Potok Łękawka - stosunkowo dużym ciekiem na obszarze gminy jest potok Łękawka mająca źródło  

w południowej części Lasu Janowickiego. Odwadnia on znaczną częś  gminy. Łączy się z potokiem Pasieckim  

i potokiem Podleśnym. W  dolnym biegu utworzony jest polder zwany potocznie „bagienko”. Potok Łękawka 

przepływa wąskim korytem przez Janowice, Bestwinę, Bestwinkę i Kaniów.  

Na obszarze gminy Bestwina znajduje się szereg niewielkich, często nienazwanych potoków oraz sie  kanałów  

i rowów rozbudowana szczególnie w północnej części Gminy. Największymi kanałami jest kanał Macocha, 

odprowadzający wodę w zlewni Białej oraz Młynówka, nawadniająca i odwadniająca stawy Komorowicko - 

Bestwińskie. Wody z kanałów ujmowane są w Pompowni Wód Powierzchniowych KWK „Silesia” i stamtąd 

rurociągiem odprowadzane do Wisły. 

 

Zbiorniki wód powierzchniowych 

Zgodnie z prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ewidencją grunty pod stawami zajmują 

216 ha. Większoś  tych gruntów należy do osób  izycznych (160 ha), pozostała cześ  należy do Spółek prawa 

handlowego i inne 42 ha, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (12 ha), Lasy Państwowe (1 ha), kościół (1 ha). 

Na terenie gminy Bestwina znajdują się liczne stawy hodowlane, zlokalizowane są one w kilku kompleksach. 

Największy kompleks stawów usytuowany w dolinie rzeki Biała (Stawy Komorowicko - Bestwińskie) liczy 

ponad 210 ha. Pozostałe zespoły są znacznie mniejsze, zlokalizowane są m.in. w Bestwince przy granicy 

z  Dankowicami, w Bestwinie w rejonie ulicy Hallera, w Kaniowie przy Alei Kaniowskiej, w Bestwince - 

Chuda Strona, w Podlesiu, w Młyńskim. Na wszystkich stawach za wyjątkiem około   ha stawów w rejonie 

kanału Macocha (będących w gestii Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” im. Adol a 

Gasza) gospodarkę prowadzą hodowcy - rolnicy indywidualni. Wykaz zbiorników wód stojących gminy 

Bestwina przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 4 Zbiorniki wód powierzchniowych na terenie gminy Bestwina 

Nazwa zbiornika Powierzchnia [ha] 

Stawy Komorowicko - Bestwińskie 169,81 

Stawy rejonu Bestwina - Wilczok 4,25 

Stawy Janowickie (zlewnie potoku Łękawka i Pasiecki) 9,67 

Stawy rejonu Bestwina – Granice i Buczyna 15,30 

Stawy w rejonie SKR w Buczynie 4,28 

Stawy na szkodach górniczych i powyrobiskowe 18,05 

Zbiorniki pożwirowe w Kaniowie 63,84 

Razem 285,00 

Źródło: Ewidencja prowadzona przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Bestwinie 
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4.2.2. Jakość wód powierzchniowych 

Podstawowym dokumentem określającym zasady racjonalnej polityki wodnej oraz wynikający z niej sposób 

gospodarowania wodami jest Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwana Ramową 

Dyrektywą Wodną (RDW). Ustalenia Dyrektywy zostały zaimplementowane do prawodawstwa polskiego 

głównie poprzez ustawę Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 14  z późń. zm.) oraz związane z nią akty 

wykonawcze.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1  listopada 2011 w sprawie  orm i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011, Nr 2  , 

poz. 1  0 ze zm), badania wód powierzchniowych prowadzone są w ramach 4 rodzajów monitoringu: 

 diagnostycznego, 

 operacyjnego, 

 badawczego, 

 obszarów chronionych. 

Zakres corocznej oceny w jednolitych częściach wód objętych monitoringiem operacyjnym w operacyjnych 

punktach pomiarowo-kontrolnych uzależniony jest od zrealizowanego w danym roku programu. W przypadku 

tego rodzaju monitoringu ocena stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) jest oceną sporządzoną na 

podstawie ograniczonej liczby wskaźników, ukierunkowaną na oddziaływującą na daną jednolitą częś  wód 

presję. Ocena ta nie świadczy więc w pełni o rzeczywistym stanie ekologicznym, ale o skuteczności 

wdrożonych programów naprawczych. Na jej podstawie można również wnioskowa  o stanie ekologicznym 

w  jakim znajduje się dana jednolita częś  wód, przy czym pełną oceną jest ocena wykonywana w ramach 

monitoringu diagnostycznego. 

Sposób oceny i klasy ikacji stanu wód powierzchniowych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasy ikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 poz. 1482).  

Oprócz klasy ikacji stanu jednolitych części wód (jcw), czyli oddzielnych i znaczących elementów wód 

powierzchniowych takich jak rzeka, częś  rzeki, zbiornik zaporowy itp., klasy ikacji jakości wód dokonuje się 

też w poszczególnych punktach pomiarowo – kontrolnych (ppk). Na ocenę stanu wód składa się klasy ikacja ich 

stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

Zgodnie z danymi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – gmina Bestwina położona jest w rejonie  dwóch 

jednolitych części wód powierzchniowych ocenianych w 2013 roku przez Wojewódzkiego Inspektora 

Środowiska w Katowicach, w tym: 

 Wisła od zb. Goczałkowice do Białej, 

 Biała. 
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Tabela 5 Klasyfikacja stanu/ potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód w 2013 r. w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w rejonie gminy Bestwina 

Lp 
Nazwa jcw, 

której ocenie 
służy ppk 

Kod jcw, której 
ocenie służy ppk 

Kod ppk 

Nazwa 
punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

Silnie 
zmieniona 

lub 
sztuczna 

jcw 

(T-tak, N- 

nie) 

Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa elementów 
hydromorfologicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Substancje 
szczególnie 

szkodliwe – 

specyficzne 
zanieczyszczenia 

syntetyczne i 

niesyntetyczne 

Stan/ 

potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan 

1 
Wisła od zb. 

Goczałkowice 
do Białej 

PLRW20001921139 PL01S1301_2138 

Mała Wisła 
- poniżej 

ujścia 

Iłownicy 

T IV II II I SŁABY  Zły 

2 Biała PLRW200012211499 PL01S1301_1695 
Biała - 

ujście do 
Małej Wisły 

T V II II II ZŁY PSD_śr Zły 

* - w nawiasach podano przekroczone wskaźniki które decydują o jakości wody  

Źródło: Klasyfikacja stanu/ potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód w 2013 r., WIOŚ Katowice 
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Omówienie wyników oceny – jcw Wisła od zb. Goczałkowice do Białej (PLRW20001921139): 

 Elementy biologiczne – na podstawie badań  itobentosu (wskaźnik okrzemkowy IO) wody zaliczono 

do IV klasy, 

 Elementy hydromorfologiczne - tej silnie zmienionej jcw przypisano dobry potencjał ekologiczny - II 

klasa ze względu na to, że zmiany hydromor ologiczne spowodowane są wahaniami przepływu wody 

i  wezbraniami, 

 Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej dla 

zawiesiny ogólnej, BZT5, azot Kjeldahla – jcw osiągnęła klasę II, 

 Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – nie przekroczono dopuszczalnych wartości – klasa I, 

 Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – nie badano wskaźników, 

 Wisła od zb. Goczałkowice do Białej osiągnęła słaby potencjał/stan ekologiczny oraz nie spełniła 

wymagań dodatkowych dla obszaru chronionego (obszary ochrony gatunków ryb). W e ekcie 

końcowym stan jej wód określono jako zły. 

Omówienie wyników oceny – jcw Biała (PLRW200012211499) 

 Elementy biologiczne – na podstawie badań  itobentosu (wskaźnik okrzemkowy IO), wody zaliczono 

do V klasy, 

 Elementy hydromorfologiczne - tej silnie zmienionej jcw przypisano dobry potencjał ekologiczny - II 

klasa ze względu na to, że zmiany hydromor ologiczne spowodowane są wahaniami przepływu wody 

i  wezbraniami, 

 Elementy fizykochemiczne (grupy 3.1-3.5) – wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej dla azot 

amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, azot Kjeldahla – jcw osiągnęła klasę II, 

 Elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – przekroczono dopuszczalne wartości dla klasa I tj. zawartoś  

miedzi, 

 Elementy chemiczne (grupa 4.1-4.2) – na podstawie badanych wskaźników chemicznych wody 

osiągnęły poziom poniżej dopuszczalnego dla stężeń średnich tj związków benzenu, 

 Jcw Biała osiągnęła zły potencjał/stan ekologiczny oraz nie spełniła wymagań dodatkowych dla 

obszaru chronionego (obszary ochrony gatunków ryb). W e ekcie końcowym stan jej wód określono 

jako zły. 
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Rysunek 13 Ocena jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach chronionych 

badanych w latach 2010-2012 

Źródło: Stan środowiska w województwie śląskim w 2012 roku, WIOŚ Katowice 

 

Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP występujących w obszarach chronionych jest sumą klasy ikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i oceny spełnienia wymagań dla obszarów chronionych.  

 

4.2.3. Wody podziemne na terenie gminy Bestwina 

Gmina Bestwina zgodnie z podziałem Atlasu Hydrogeologicznego Polski należy do regionu Karpackiego 

(XIV), natomiast według podziału Państwowej Służby Hydrogeologicznej na jednolite części wód podziemnych 

(JCWPd) zlokalizowany w Regionie Małej Wisły (JCWPd 142) oraz w Regionie Małej Wisły w pasie 

Zewnętrznych Karpat Zachodnich (JCWPD 143). 

Wody podziemne na obszarze gminy występują w poziomie czwartorzędowym, trzeciorzędowym i karbońskim. 

Wody pietra karbońskiego występujące w rejonie gminy są solankami typu chlorkowo - sodowego. Piętro 

karbońskie jest izolowane od poziomu czwartorzędowego zalegającymi między tymi piętrami warstwą iłów 

mioceńskich. Wody te są drenowane w związku z odwodnieniem kopalń. 

Trzeciorzędowe piętro wodonośne związane jest z wkładkami utworów piaszczystych i pylastych w iłach. Ma 

charakter nieciągły, jest słabo wodonośne.  

Najbardziej istotne znaczenie ma czwartorzędowy poziom wodonośny, zbudowany z osadów rzecznych oraz 

utworów  luwioglacjalnych. Wody tego poziomu zasilane są opadami. 

W Dolinie Wisły zwierciadło wód podziemnych ma w większości charakter swobodny, a poziom wód 

gruntowych jest stosunkowo wysoki. Wahania tego poziomu są dosy  znaczne: bliżej koryta woda zalega na 

głębokości mniejszej niż 1 m, zaś w większej odległości od niego występuje na głębokości 1-2 m. Istnieje tu 

jeden zasobny poziom wodonośny, który związany jest z osadami rozległego stożka napływowego rzeki Białej. 

Jest to poziom porowy zasilany przez opady oraz wody płynące w okolicznych ciekach. W stropie czwartorzędu 
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zalegają słabo przepuszczalne gliny lessowe oraz spoiste osady akumulacji wodnej, co powoduje utrudnienie 

tego zasilania. Istnieją ścisłe powiązania poziomu zalegania wód gruntowych z poziomem wód Wisły, gdyż 

przez większą częś  roku Wisła go drenuje, natomiast alimentacja ma miejsce jedynie w czasie wysokich 

stanów wody. W spągu opisywanego poziomu wodonośnego występują nieprzepuszczalne iły trzeciorzędowe, 

więc jest on izolowany od poziomów wodonośnych w utworach karbońskich. 

Na Podgórzu Wilamowickim wody podziemne występują najczęściej na głębokości  -10 m poniżej powierzchni 

terenu, natomiast w jego zachodniej części, na znacznym obszarze, nawet poniżej 10 m. 

W dolinach Pogórza Śląskiego pierwszy poziom wodonośny występuje już na głębokości 2-5 m. Jednak 

najczęściej zwierciadło wód podziemnych zalega w tym rejonie na głębokości  -10 m, a na wzniesieniach 

głębiej niż 10 m. 

Na terenie gminy Bestwina zlokalizowane są dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP): 

 GZWP nr 448 – Dolina Rzeki Białej. W południowo – zachodniej części gminy. Zbiornik ten jest 

zbiornikiem typu porowego o całkowitej powierzchni wynoszącej 22 km
2
. Zbudowany jest 

z  czwartorzędowych utworów aluwialnych o miąższości od kilku do około 20 m. Utwory te 

reprezentowane są przez otoczaki, żwiry oraz piaski w różnym stopniu zaglinione. Maksymalna 

miąższoś  warstwy wodonośnej dochodzi do 10 m, osiągając średnio 4 m. Szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne wynoszą około 3 tys. m
3
/d. Wody występujące w zbiorniku na ogół bez uzdatniania nie 

nadają się do celów socjalno-bytowych, zaliczone są klasy II a, II b są to wody dobrej i średniej 

jakości, 

 GZWP nr 346 – Pszczyna – Żory. Niewielki północny  ragment Gminy znajduje się w obrębie Jest to 

zbiornik czwartorzędowy typu porowego, jego zasoby dyspozycyjne wynoszą 17 tyś. m
3
/ d. Całkowita 

powierzchnia GZWP obejmuje powierzchnię 73 km
2
. Wodonośnoś  utworów czwartorzędowych 

w  obrębie zbiornika waha się od 64 do 40 m
3
/h, tylko miejscowo 15–17 m

3
/h. 

Na terenie gminy w wyniku eksploatacji węgla kamiennego przez kopalnię KWK „Silesia” doszło do zmiany 

stosunków wodnych. Drenaż górniczy przyczynił się do zmiany natężenia i kierunków przepływów wód. Na 

skutek rozwoju głębokich niecek obniżeniowych w północno-zachodniej części Gminy, dochodzi do 

podnoszenia się zwierciadła i poziomu wód gruntowych i przesiąkania wody podziemnej na powierzchnię. 

Tworzą się podmokle tereny i zalewiska. 

 

4.2.4. Jakość wód podziemnych 

Na terenie Gminy Bestwina wody podziemne można scharakteryzowa  w oparciu o dane pochodzące z ujęcia 

wód podziemnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST Sp. z o.o. z Bestwiny. 

Poniższe wyniki badań próbki wody wodociągowej z ujęcia podziemnego pochodzą z sierpnia 2014 roku.  

 

Badana cecha Wynik Jednostka 

Mętność 7,2 NTU 

Barwa 62 Mg/l Pt 

Zapach <1 Liczba progowa 

Smak <1 Liczba progowa 

Odczyn (pH) 6,5 pH 

Przewodność elektryczna właściwa 274 n S/cm w 250 

Żelazo 896 ng/l Fe 

Amonowy jon 0,46 mg/l NH4 

Mangan 938 ng/l Mn 

Źródło KOMBEST, 2015 

 

Na podstawie powyższych wyników według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 200  roku  

w sprawie jakości wód podziemnych wody te odpowiadają jakości wody do picia. 

W roku 2012 badania wód podziemnych w województwie śląskim prowadzone były w oparciu  

o krajową sie  pomiarową mody ikowaną pod kątem dostosowania do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 

oraz sie  regionalną uzupełniającą badania pod kątem ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

wykorzystywanych do celów pitnych. 

Wykonawcą badań w sieci krajowej był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 

w  sieci regionalnej oraz badawczej Laboratorium WIOŚ w Katowicach – Pracownia w Częstochowie. 
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Ocena jakości wód podziemnych została wykonana dla punktów pomiarowych w sieci krajowej i regionalnej 

w  oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 200  r. w sprawie kryterium i sposobu oceny 

stanu wód podziemnych (Dz. U. z 200  r., Nr 143, poz.  96). 
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Tabela 6 Jakość wód podziemnych w rejonie gminy Bestwina w ramach sieci monitoringu krajowego 

Numer 
Monbada 

Miejscowość 
Nazwa 

dorzecza 
JCWPd Kod UE JCWPd Stratygrafia 

Charakter 
zwierciadła 

Typ ośrodka 
Wskaźniki w III 

klasie 
Wskaźniki w 

IV klasie 
Wskaźniki w V 

klasie 

Klasa jakości 
- związki 

organiczne 

Klasa 
jakości w 

punkcie - 

surowa 
2012 

Klasa 
jakości w 

punkcie - 

końcowa 
2012 

109 Ustroń 
dorzecze 

Wisły 
143 PLGW2100143 K2 Źródło 

porowo-
szczelinowy     

II II 

140 Bielsko - Biała 
dorzecze 

Wisły 
143 PLGW2100143 K1 napięte 

porowo-
szczelinowy 

O2 NH4 B, Na, HCO3 I V V 

Źródło: Klasyfikacja i wyniki badań jakości wód podziemnych przeprowadzonych w 2012 roku w sieci krajowej (badania wykonane na zlecenie GIOŚ przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 
Badawczy), WIOŚ w Katowicach 

 

LEGENDA: 

JCWP – jednolita część wód powierzchniowych  

JCWPd - jednolita część wód podziemnych 

Nr Monbada - numer punktu badawczego w bazie danych MONBADA  

 

Klasa wód: 

I – wody o bardzo dobrej jakości;  

II – wody dobrej jakości; 

III – wody zadawalającej jakości;  

IV – wody niezadawalającej jakości;  

V – wody złej jakości 
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4.2.5. Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia 

Na terenie gminy zlokalizowane są dwa ujęcia wód podziemnych (komunalne i prywatne). Ujęcia te do 2012 

roku posiadały ustanowione strefy ochronne: 

 gminne ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest w zatopionym wyrobisku pożwirowym  

w Kaniowie. Wody ujmowane są z czwartorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych. 

Uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody w Kaniowie. Woda z ujęcia wykorzystywana jest na cele 

pitne i potrzeby gospodarcze. Dla ujęcia tego ustanowiono teren ochrony bezpośredniej i pośredniej, 

 ujęcie wód podziemnych, eksploatowane na potrzeby  ermy drobiu zlokalizowane jest w Kaniowie 

przy ul. Młyńskiej. Dla ujęcia tego wyznaczono tylko stre ę ochrony bezpośredniej. Stre a ta obejmuje 

dziesięciometrowy pas gruntu otaczający ujęcie.  

Aktualnie tereny te są chronione zapisami MPZP, należy stara  się o aktualizację strefy ochronnej. 

Łącznie na terenie gminy Bestwina sie  wodociągowa wynosi 11  km jest administrowana przez dwa podmioty: 

 Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMBEST” Sp. z o.o. z Bestwiny na długości 114 km, 

 „AQUA” S.A. z Bielska-Białej na długości 0,9   km. 

Sie  magistralna „AQUA” S.A zasilana jest ze Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Kobiernicach (woda rzeki 

Soła). Woda w stacji uzdatniana jest w ciągu technologicznym:  iltracja na  iltrach pospiesznych oraz 

dezyn ekcja chlorem, w przypadku podwyższonej mętności stosuje się przed  iltracją koagulację siarczanem 

glinowym oraz korektę odczynu wapnem hydratyzowanym. Woda ze stacji w Kobiernicach gromadzona jest  

w żelbetowych zbiornikach wyrównawczych znajdujących się w Bielsku-Białej, skąd rurociągami 

magistralnymi dostarczana jest do Bestwiny. 

Stan sieci wodociągowej określi  można jako dobry. Jednym z najważniejszych projektów dotyczących 

gospodarki wodociągowej był projekt ukończony w 2012 r. pt. „Racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie”. Dzięki 

realizacji zadania powstał zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 700 m
3
, zbiornik czerpalny, 

zmodernizowano stację pomp, zainstalowano w pełni zautomatyzowany zestaw pomp, wykonano zasilanie 

energetyczne, zabudowano agregat prądotwórczy oraz urządzono drogę dojazdową. Zadanie było realizowane 

przy udziale środków z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007-2013" w kwocie   6   4 zł. 

 

4.2.6. Odprowadzanie ścieków 

Obecnie na terenie gminy Bestwina istnieje ok. 46 km kanalizacji sanitarnej (sieci główne, boczne, podłączenia 

do budynków), a kolejne 21 km jest w trakcie budowy w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej  

w Gminie Bestwina – etap II – Bestwina”. W ramach projektu wykonana zostanie kompletna sie  kanalizacji 

grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompowaniami ścieków i przyłączami do budynków obejmująca obszar 

północnej Bestwiny od granicy z Bestwinką do ulicy Krakowskiej. Do sieci zostanie przyłączonych 255 

budynków. Wartoś  całego projektu przekracza 6 milionów z czego 3,7 miliona jest  inansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 1 milion ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zakończenie tego zadania planowane jest ka 

koniec 2014 roku.  

Aktualnie siecią kanalizacyjną nie są objęte jednak wszystkie sołectwa, a system odprowadzania ścieków 

przedstawia się następująco: 

 Bestwina: w części południowej brak kanalizacji, występują szamba bezodpływowe i przydomowe 

oczyszczalnie ścieków (90 oczyszczalni), 

 Bestwinka: w pełni skanalizowana z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni ścieków w Kaniowie - 

łącznie 31,  km kanalizacji, 

 Kaniów: skanalizowany w około 3  %, częś  ścieków tra ia bezpośrednio do szamb bezodpływowych  

i przydomowych oczyszczalni ścieków (7 oczyszczalni) - łącznie 14 km kanalizacji, 

 Janowice: brak kanalizacji, występują szamba bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków 

(35 oczyszczalni). 

Z sieci korzysta obecnie 2 644 mieszkańców gminy Bestwina. Pozostałe 76 % posiada zbiorniki bezodpływowe 

bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków. Taki system odprowadzania ścieków występuje głównie na obszarze 

o zabudowie rozproszonej, gdzie kanalizacja nie jest opłacalna z punktu ekonomicznego.  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Na terenie gminy były dwie oczyszczalnie, które zmieniono na przepompownie: 

 oczyszczalnia ścieków w Bestwince zlokalizowana przy ul. Św. Floriana była oczyszczalnią 

mechaniczno - biologiczną typu TMB 1440. Jej przepustowoś  wynosiła 110 m
3
/d, a obciążenie  

107 m
3
/d, 

 oczyszczalnia ścieków w Kaniowie zlokalizowana przy ul. Mirowskiej była oczyszczalnią 

mechaniczno - biologiczną typu Bioclere (złoża B-145, B-180).  

W latach 2006-2008 w Kaniowie wybudowana została oczyszczalnia ścieków komunalnych przy ulicy 

Młyńskiej. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności 720 m
3
/dobę. Iloś  wytwarzanych 

osadów ściekowych wynosi  0 Mg/rok, osad ten wywożony jest na składowisko w Brzeszczach oraz do 

oczyszczalni ścieków AQUA S.A. Docelowa przepustowoś  oczyszczalni wynosi 1440 m
3
/d ścieków, planuje 

się realizację II etapu budowy, polegającego na budowie drugiego bioreaktora wraz ze stacją dmuchaw dla 

zapewnienia docelowej wydajności oczyszczalni ścieków. 

Gminie Bestwina udzielono pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych 

w ilości Q= 1440 m3/d do rzeki Białej w km 3+31 . Ścieki odprowadzane są do rzeki kolektorem Ø 31  PE,    

m powyżej wiaduktu kolejowego, wylot znajduje się 70 cm powyżej dna rzeki. Jest on umocniony koszami 

siatkowo kamiennymi. Pozwolenie to ważne jest do dnia 31.10.201  roku. Ścieki odprowadzane do rzeki,  

z wyjątkiem awarii i rozruchu, muszą spełnia  następujące warunki: 

 zawiesina ogólna – max 35 g/m
3
, 

 BZT5 – max 25 g/m
3
, 

 ChZT max 150 g/m
3
. 

Gmina Bestwina planuje zmieni  obszar Aglomeracji Bestwina. W tym celu Radni podjęli uchwałę we wrześniu 

2014 w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina, natomiast uchwałą nr IV/ 7/20/2014 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie: wyznaczenia Aglomeracji Bestwina 

ustanowiono w/w aglomerację. 

 

4.2.7. Odprowadzanie wód opadowych 

Na ternie gminy znajduje się około 6 km kanalizacji deszczowej. Kanalizacja objęte są, wyłącznie drogi 

powiatowe. Skanalizowane są tylko odcinki dróg zlokalizowane w centrum sołectw: 

 w Bestwinie: Krakowska, Witosa, Kościelna, 

 w Bestwince: Dworkowa, Witosa, 

 w Kaniowie: Batalionów Chłopskich, Krzywolaków, 

 w Janowicach: Janowicka. 

Kanalizacja ta została wykonana w latach 90 – tych, jej stan techniczny jest zadowalający, lecz wymagane jest 

prowadzenie bieżących remontów. Zgodnie z danymi Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej w chwili 

przejęcia przez Zarząd byłych dróg wojewódzkich nie zostały przekazane dane dotyczące ilości wylotów 

kanalizacji. W celu określenia stanu istniejącego planuje się przeprowadzenie inwentaryzacji na terenie gminy 

i  całego powiatu bielskiego. 

Obecnie przy budowie chodników dla pieszych również wykonywana jest kanalizacja z odpływem do 

istniejących rowów i potoków.  
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4.3. Ochrona przed powodzią i suszą 

4.3.1. Stan aktualny  

Według ustawy z dnia 1  lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.14  z późn. zm.) powódź to 

czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek 

wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące 

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

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 częś  zlewni. 

Największymi ciekami powierzchniowymi gminy Bestwina jest rzeka Wisła (Mała Wisła) i rzeka Biała, 

stanowią one wraz z ciekami Łękawką, Potokiem Pasieckim potencjalne zagrożenie powodziowe dla terenów 

Gminy. Szczególnie narażony na niebezpieczeństwo powodzi jest rejon Kaniowa. Teren ten, ze względu na 

osiadaniu gruntów, będącym skutkiem eksploatacji pokładów węgla przez kopalnię KWK „Silesia” jest 

zagrożony podtopieniem wodami Wisły, 

Zlewnia rzeki Białej jest zlewnią górską, dlatego też intensywne i długotrwałe opady, po wypełnieniu 

wszystkich  orm retencji, kształtują poprzez spływ powierzchniowy przepływy maksymalne w korycie 

rzecznym, mogąc tym samym stanowi  zagrożenie dla terenów nisko położonych, przylegających do koryta. 

Z  powodu dużego nachylenia zboczy spływ wód jest bardzo szybki, maksymalny opad i kulminacja  ali 

powodziowej pojawiają się w niewielkim odstępie czasowym, co powoduje nakładanie się  al powodziowych. 

Z  uwagi na położenie, ukształtowanie zlewni oraz jej urbanizację bardzo często obserwuje się lokalne 

podtopienia w ujściowych obszarach dopływów rzeki Białej. Zjawisko powodzi przebiega w sposób 

gwałtowny, co wywołuje natychmiastowe zagrożenie dla zurbanizowanych obszarów zlewni. Ewentualna długo 

trwająca  ala powodziowa może spowodowa  duże straty gospodarcze.  

W przypadku dużych opadów i spustów wody ze zbiornika Goczałkowickiego dochodzi do znacznego 

podniesienia lustra wody na tym odcinku i występowania co ki w Łękawce, co prowadzi do zalania terenu 

w  rejonie jej północnego biegu. Teren ten jest terenem zalewowym, otoczonym wałami. Zagrożenie 

powodziowe stwarza również Słonica. 

W północno-zachodniej części gminy obserwuje się znaczne wpływy eksploatacji górniczej węgla kamiennego 

KWK „Silesia”. De ormacje terenu spowodowały nie tylko uszkodzenie sieci wodociągowych i obwałowania 

rzek, ale przede wszystkim znaczne zmiany stosunków wodnych. W nieckach osiadania tworzą się zalewiska 

i  następuje podmakanie terenu, powodujące degradację terenów rolniczych. Ponadto nastąpił wzrost zagrożenia 

powodziowego z powodu zmian spadków cieków (obniżenie koryt rzek i potoków). Utrudnienia spływu wód 

powierzchniowych powodują lokalne podtopienia terenów. Dalsza eksploatacja górnicza przyczyni się do 

nasilenia wyżej wymienionych zjawisk. 

W celu ochrony przeciwpowodziowej rzeka Wisła i rzeka Biała na terenie gminy zostały uregulowane 

i  obwałowane na niektórych odcinkach. 

 

Tabela 7 Wykaz wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Bestwina  

Nazwa wału Lokalizacja mb Kilometraż Klasa obwałowania 

Prawy wał rz. Wisły Kaniów 4270 23+900 – 27+300 II 

Prawy wał rz. Wisły Kaniów 620 27+300 – 27+800 IV 

Prawy wał rz. Białej Kaniów 1650 0+000 – 1+700 II 

Prawy wał rz. Białej Kaniów 850 1+950 – 2+550 IV 

Prawy wał rz. Białej Kaniów 1100 3+200 – 4+200 IV 

Źródło: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, 2014 

 

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje opracowanie - projekt planu 

ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również odpowiedzialne za prowadzenie działań 

in ormacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie. Na terenie gminy Bestwina 

ciekami wodnymi będącymi w administracji RZGW w Gliwicach są: 
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 rzeka Wisła na długości  ,09  km, 

 rzeka Biała na długości 7,  0 km. 

Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania 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 zarzadzania 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). 

 

 
Rysunek 14 Wstępne ocena ryzyka powodziowego obszaru gminy Bestwina 

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl 

 

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. Na terenie gminy Bestwina obszary na których istnieje znaczące ryzyko 

powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne wyznaczono w północnej części 

gminy wzdłuż Wisły, w okolicach sołectwa Kaniów. Ponadto wyznaczono niewielki obszar na południowych 

krańcach gminy, gdzie rzeka Biała wpływa na teren gminy Bestwina.  

Zgodnie z art.    c ust. 1 ustawy z dnia  1  lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 14  z późn. zm.) 

za przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. Wstępna ocena ryzyka powodziowego została opracowana w ramach projektu 

„In ormatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK)  inansowanego  

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 Kartogra ii (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 zidenty ikowane znaczące powodzie historyczne, jak również powodzie, które mogą 

wystąpi  w przyszłości (tzw. powodzie prawdopodobne), które stanowiły podstawę do wyznaczenia obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 



 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2015-2018 PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 

 

Strona 40 z 105 

wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego zostały wykonane w 2013 r. dokładne mapy zagrożenia 

powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.  

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). 

Ponadto obszar gminy Bestwina posiada silnie rozbudowaną sie  rowów melioracyjnych. Systematycznie 

wykonywane są ich renowacje przez Gminną Spółkę Wodno – Melioracyjną w Bestwinie. Prace obejmują 

między innymi: 

 obszar odwodniony – 2007 ha, 

 obszar zmeliorowany – 1625 ha, 

 trwałe użytki zielone – 382,  

 rowy melioracyjne – 56,9 km, 

 powierzchnia gruntów zdrenowanych – 1484 ha, 

 studzienki drenarski – 124 szt., 

 przepusty – 372 szt., 

 zastawki – 13 szt., 

 rurociągi drenarskie – 1224 mg, 

 stawy rybne – 201,3 ha. 

Nie można pominą   aktu istnienia innych zjawisk atmos erycznych, które mają wpływ na gospodarowanie 

wodami oraz klęski żywiołowe. Do zjawisk tych należą m.in. susze, które spowodowane są długotrwałym 

ograniczeniem opadów. Jeśli w Polsce, w okresie wegetacyjnym, przez 20 dni nie ma opadów, uznaje się, że 

nastąpił początek suszy atmos erycznej. Dalszy brak opadów powoduje suszę glebową, która wpływa 

niekorzystnie na wzrost roślin. Nawet, jeśli w tym czasie opady są minimalne, e ekty suszy glebowej mogą 

zosta  złagodzone, lecz mimo to susza może przejś  w stan suszy hydrologicznej. Susze atmos eryczna 

i  glebowa zanikają stosunkowo szybko, natomiast susza hydrologiczna, której e ektem jest niżówka 

hydrologiczna, (czyli obniżenie się poziomu wód powierzchniowych i podziemnych) trwa na ogół długo, nawet 

kilka sezonów, bowiem odbudowa zasobów wodnych wymaga ob itych oraz długotrwałych opadów deszczu 

i  śniegu. Rozpatrując zjawisko suszy w kategoriach poza przyrodniczych, możemy mówi  również o suszy 

społeczno-ekonomicznej. Brak wody w rzekach i obniżenie się poziomu wód gruntowych, będące skutkiem 

suszy, mają bardzo poważne konsekwencje dla całej gospodarki, szczególnie tych gałęzi przemysłu, które 

potrzebują większych ilości wody. Konieczne jest uwzględnianie wystąpienia suszy w planach reagowania 

kryzysowego, opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji. Jednym z ważnych elementów takiego 

planu jest rozwiązanie sposobów reglamentowania wody dla różnych stopni zagrożenia suszą. 

W zakresie ochrony przed suszą meteorologiczną nie istnieje system zabezpieczeń. Możliwe jest natomiast 

łagodzenie jej skutków dla środowiska gruntowo-wodnego. W związku z tym konieczne jest podejmowanie 

działań w zakresie retencji powierzchniowej i podziemnej, w tym małej retencji (tereny trwałych użytków 

zielonych, łąki, obniżenia terenowe z uwagi na pokrywę roślinną względnie dobrze zniosą krótkotrwałe okresy 

zalewowe) oraz zwiększanie lesistości dorzecza. Istotna jest również racjonalizacja zużycia wody i zachowania 

jej dobrej, jakości, a także inwentaryzacja, odbudowa i regulacja oraz prawidłowa eksploatacja urządzeń 

melioracji wodnych. 
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4.4. Gospodarka odpadami 

4.4.1. Stan aktualny  

W latach 2004-2009 obowiązującym dokumentem w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy 

Bestwina był „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bestwina” został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 

XIX/146/2004 Rady Gminy Bestwina z dnia 2  października 2004 roku. W późniejszym czasie, w latach 2009 - 

2013 obowiązywała „Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bestwina” przyjęta 

uchwałą nr XXXIV/256/09 Rady Gminy Bestwina z dnia 26 listopada 2009 roku. 

Dokumenty te zawierały ocenę stanu w gospodarce odpadami, prognozowane zmiany ilościowe oraz cele 

i  działania wraz z harmonogramami  i szacunkowymi kosztami w zakresie gospodarki odpadami.  

W związku z nowymi przepisami, wprowadzonymi Ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 1 2, poz.  97 z póź. zm.) która weszła 

w  życie z dniem 1 stycznia 2012 r., a następnie Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) plany gospodarki odpadami oraz sprawozdania z realizacji tych planów 

są sporządzane tylko na poziomie krajowym oraz wojewódzkim. Gminy i powiaty nie sporządzają 

dotychczasowych sprawozdań z planów gospodarki odpadami. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi według nowych przepisów podlega rocznemu obowiązkowi 

sprawozdawczości, zarówno na poziomie gminnym, jak i wojewódzkim. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

w terminie do 31 marca przedkładają Marszałkowi Województwa i  Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska, a Marszałek Województwa do 1  lipca za poprzedni rok kalendarzowy Ministrowi Środowiska 

sprawozdania, zawierające: 

 in ormacje o masie poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z obszaru 

sprawozdawczego oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której 

zostały przekazane, 

 in ormacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:   przekazanych do składowania 

na składowisku odpadów,   nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 

zagospodarowania,  

 liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,  

 in ormacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania,   -  

 in ormacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru, z którego jest   przedkładana 

informacja. 

Dodatkowo sprawozdania gminne wskazują liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady 

komunalne w sposób niezgodny z regulaminem. System sprawozdawczości opiera się również na wskaźnikach, 

które zostały dobrane w sposób umożliwiający pozyskanie danych oraz sprawne prowadzenie monitoringu 

planowanych przedsięwzię  inwestycyjnych, a także przeprowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami 

w  województwie. 

Uchwałą Nr IV/25/2/2012 Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w  sprawie wykonania 

Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 przyjął do realizacji Plan Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Śląskiego. W późniejszym czasie Plan ten został zmieniony uchwałą Nr IV/32/3/2013 z dnia 

23 marca 2013 roku. 

W załączniku do uchwały 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 Bestwina według nowego podziału należy do regionu IV. 
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Rysunek 15 Lokalizacja gminy Bestwina na tle regionu IV gospodarki odpadami  

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, 2012 

 

Instalacją do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu IV jest Zakład 

Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.  

Wprowadzone w ostatnim okresie zmiany prawne mają umożliwi  gminom właściwe zarządzanie strumieniem 

wytwarzanych odpadów komunalnych, a także stworzy  system gospodarowania odpadami komunalnymi 

oparty na selektywnym ich zbieraniu, w którym wykorzystuje sie potencjał energetyczny odpadów i składuje 

odpady przetworzone. 

Na terenie Kaniowa, w rejonie północno – zachodniej granicy złoża „Kaniów IV”, zlokalizowane jest nieczynne 

obecnie składowisko odpadów komunalnych. W wyniku jego oddziaływania doszło do zanieczyszczenia 

i  zdegradowania gleby. Skażenia gleb odnotowuje się jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska, 

powierzchnia ziemi jest zanieczyszczona nieznacznie związkami chemicznymi i bakteriami. Zasięg  

i koncentracja tych zanieczyszczeń zależy od warunków meteorologicznych i miejsca składowania odpadów. 

Aktualnie składowisko jest w trakcie rekultywacji. 

 

4.4.2. Nowy system gospodarki odpadami  

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła cały szereg istotnych zmian do 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nałożyła nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające 

odpady oraz na właścicieli nieruchomości.  

W celu dostosowania systemu gospodarki odpadami do nowych przepisów Rada Gminy Bestwina przyjęła 

nowy Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Bestwina, w którym określono warunki  

i obowiązki zbiórki odpadów z terenu gminy oraz odbioru odpadów od mieszkańców. 

Wraz z nowym systemem ustalono także: 

 ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 wzór deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 ustalono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

Wprowadzone prawo miejscowe reguluje kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Bestwina. 
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Ustalono w pierwszej kolejności stawki dla nieruchomości zamieszkałych: 

   złotych za mieszkańca w sytuacji selektywnie gromadzonych odpadów, 

 17 złotych za każdą osobę w gospodarstwie domowym przy braku selektywnej zbiórki odpadów 

oraz w następnej kolejności w 2014 roku (obowiązujące od 1 stycznia 201  roku) ustalono także jednorazowe 

stawki za jednokrotny odbiór pojemników o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których, a powstają odpady komunalne. 

Opłata płatna jest do końca miesiąca za bieżący miesiąc lub dla wygody mieszkańców kwartalnie, półrocznie 

lub rocznie z zachowaniem terminu. 

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 

końca 2014 roku wykonywała firma wybrana w drodze przetargu. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych 

( irmy, urzędy, sklepy, działalności gospodarcze itp.) posiadali indywidualne umowy na odbiór odpadów 

komunalnych z przedsiębiorcą mającym wpis do rejestru działalności regulowanej. 

Od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku usługę odbioru odpadów komunalnych wykonywa  będzie 

konsorcjum firm wyłonione także w drodze przetargowej. 

Odpady na terenie gminy Bestwina segregowane są w systemie „suche-mokre”.  

Do potrzeb zbiórki odpadów komunalnych suchych stosuje się worki w następującej kolorystyce: 

 kolor niebieski – worki przeznaczone do zbierania papieru i tektury, 

 kolor zielony - worki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego i kolorowego, 

 kolor żółty - worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych, drobnego złomu, aluminium, 

odzieży, obuwa i styropianu, a także opakowań wielomateriałowych,  

Oprócz odpadów suchych odbierane od mieszkańców są: 

 odpady mokre w skład których wchodzą odpady ulegające biodegradacji, 

 popiół w okresie od 1 października do 30 kwietnia, 

 odpady wielkogabarytowe, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

 zużyte baterie i akumulatory, 

 chemikalia, 

 odpady remontowo – budowlane. 

W okresie 1 lipca 2013 roku do 30 grudnia 2014 roku odpady z terenu gminy Bestwina przekazywanie były do: 

 Zakładu Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315d - niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, 

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 

09 03, materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

 Sanit-Trans Sp. z o.o. Czechowice – Dziedzice, ul. Prusa 33 - zmieszane odpady z budowy, remontów 

i  demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, zmieszane odpady opakowaniowe, 

odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, opakowania  z tworzyw sztucznych, zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3 , 

 Dil Surowce Wtórne Sp.z.o.o Sp.k. ul. Cegielniana  64 43-378 Rybarzowice - opakowania z papieru 

i  tektury, 

 Firma Handlowo-Produkcyjna „PIOMAR”  43-300 Bielsko-Biała ul. Korczaka 34 - opakowania 

z  tworzyw sztucznych, 

 Pol-Am-Pack S.A w Krakowie oddział Huta Szkła Orzesze ul. Gliwicka  9 43-180 Orzesze - 

opakowania ze szkła, 

 Osób  izycznych - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych  i elementów wyposażenia inne niż wymienione  w 17 01 06, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe VIG Sp. z o.o. Zakład Przerobu Odpadów 

Przemysłowych ul. Pułaskiego 6 G 42-300 Myszków - tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, 

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności, opakowania z metali zawierające niebezpieczne 

porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami 

ciśnieniowymi, 

 Zakład Gospodarki Odpadami ul. Graniczna 4  32-620 Brzeszcze - odpady wielkogabarytowe, 

 REMONDIS Sp. z o. o Pszczyna, ul. Cieszyńska 3  - odpady wielkogabarytowe, 
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 WIREX s.j.  42- 00 Będzin  ul.Sielecka 93 B - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 

 Zakład Oczyszczania Miasta „Tros-Eko” Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 43-440 Goleszów - zmieszane 

odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe, opakowania z tworzyw sztucznych, 

 P.P.U.H. AKCES Brunon Kieloch 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Zielona 11 - materiały izolacyjne 

inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03, 

 PW "Bormal" Sp. z o. o. ul. E. Orzeszkowej 17 Czechowice-Dziedzice - opakowania z tworzyw 

sztucznych, 

 Ekoglobal Sp. z o.o.  Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 42-240 

Rudniki, ul. Fabryczna 1 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, 

 Sky Recycling System Sp. z o.o.43-300 Bielsko-Biała ul. Regera 81 - zużyte urządzenia elektryczne 

i  elektroniczne inne  niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3 . 

W zamian za uiszczoną opłatę, właściciel zamieszkałej nieruchomości może odda  każdą zebraną iloś  

odpadów.  

Od lipca 2013 odpady odbierane są według harmonogramu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 

ustalonego postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy: 

o odpady suche – jeden raz w miesiącu,  

o odpady mokre – dwa razy w miesiącu,  

o popiół – raz w miesiącu w okresie 1 października – 30 kwietnia. 

o meble i odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku na zasadzie wystawki przed posesją, 

o zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory oraz z tym san]mym czasie 

chemikalia – dwa raz w roku na zasadzie wystawki przed posesją, 

 odpady remontowo – budowlane odbierane w dostarczonych workach „big-bag” lub kontenerach typu 

KP /KP7 po uprzednim zgłoszeniu - dotyczy to odpadów powstałych wyłącznie w wyniku prac 

wykonywanych własnymi siłami niewymagających pozwoleń administracyjnych. 

Od 1 stycznia przewidziano następujące zmiany w systemie: 

 zmiany w częstotliwości odbioru odpadów: 

o popiół odbierany będzie 2 razy w miesiącu w sezonie grzewczym   oraz 1 raz w miesiącu poza 

sezonem  

o odpady suche (tylko w żółtym worku) odbierane będą 2 razy w miesiącu od maja do sierpnia 

w pozostałe miesiące jeden raz w miesiącu 

 zmiany w sposobie zbiórek odpadów: 

o odpady wielkogabarytowe dostarczane będą przez właściciela do PSZOK, 

o odpady zielone dostarczane będą przez właściciela do PSZOK, 

o odpady elektryczne i elektroniczne - dostarczane będą przez właściciela do punktów zbiórek 

lub do PSZOK. 

 zmiany w objęciu gminnym systemem nieruchomości niezamieszkałych: 

o z nieruchomości niezamieszkałych wywód odpadów będzie się odbywał tak jak 

z  nieruchomości zamieszkałych z płatnością za każdorazowy odbiór. 

Odpady typu: 

 papier i tektura, 

 szkło (w tym rozbite szyby, lustra), 

 metal, 

 tworzywa sztuczne, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady ulegające biodegradacji 

 odpady zielone, 

 zużyte opony, 

 popiół w terminie od 1 maja do 30 września 

mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczy  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w  Kaniowie przy ulicy Młyńskiej obok siedziby Przedsiębiorstwa KOMBEST. 

Zużyty sprzet elektryczny I elektroniczny mieszkańcy mogą odda  bezpłatnie do  irmy EKO-GRISZA przy 
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ulicy Myśliwskiej 1a w Kaniowie. 

Zużyte baterie i akumulatory mieszkańcy mogą oddawa  do specjalnych pojemników, przeznaczonych do tego 

celu, ustawionych w sieciach handlowych, szkołach oraz w Urzędzie Gminy. 

Przeterminowane leki zbierane są w jednej aptece w Bestwinie przy ulicy Szkolnej 4 oraz w Aptece w Kaniowie 

przy ulicy Batalionów Chłopskich 1 a. 

Odpady ulegające biodegradacji można zagospodarowa  we własnym zakresie  w przydomowych 

kompostownikach lub wykorzysta  do skarmiania zwierząt. Kompostowanie to naturalna, dopuszczalna metoda 

unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów organicznych.  

Harmonogramy dla poszczególnych rejonów zostały podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty w  szczególności na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń.  

Głównymi celami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy jest doskonalenie systemu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych oraz redukcja strumienia odpadów komunalnych zmieszanych kierowanych do 

regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

O wszystkich wprowadzanych zmianach mieszkańcy są na bieżąco in ormowani poprzez zakładkę na stronie 

internetowej gminy Bestwina „Ładna Gmina Bestwina”. Są tam umieszczone akty prawne, szczegółowe zasady 

i system segregacji, in ormacje o opłatach i sposobach ich uiszczania, a także harmonogram zbiórki odpadów. 

 

4.4.3. Ilości zebranych odpadów  

Według danych z poprzednich lat oraz sprawozdań z gospodarowania odpadami za 2012 i za 2013 i trzy 

kwartały 2014 roku z terenu gminy Bestwina zebrano i odebrano od mieszkańców następujące ilości odpadów: 

 

Tabela 8 Ilości zebranych odpadów na terenie gminy Bestwina w 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 roku  

rok 

 

rodzaj odpadu 

Kod odpadu 2010 2011 2012 2013 
Trzy kwartały 2014 

prognoza 2014 

Niesegregowane odpady 

komunalne 
20 03 01 833,54 866,94 910,2 559,2 

104,9 

140 

Odpady komunalne nie 
wymienione w innych 

grupach 

20 03 99 

17 01 82 
  1,7 57 

46,6 

62,1 

Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

15 01 06 
20 01 99 

  4,8 31,7 
58,2 

77,6 

Zmieszane odpady z 

budowy i remontu 

17 01 01 

17 01 07 
17 01 02 

17 02 02 

17 09 04 
17 01 80 

17 06 04 

17 06 04 

  18,5 48,4 
51,4 

68,5 

Tworzywa sztuczne 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

15 01 02 

20 01 39 

16 01 19 

14,92 38,433 13,5 79,7 
160,9 

214,5 

Odpady 

wielkogabarytowe 

20 03 07 

15 01 04 
98,7  64,7 23,6 

43,5 

58,0 

Metale 

Opakowania z metali  
20 01 40 2,8 6,76 5,4 3,7 

0,1 

0,13 

Żużle i popioły z kotłów 
ex. 20 01 99 

10 01 01 
   218,5 

468,6 

624,8 

Opakowania ze szkła 
15 01 07 

20 01 02 
52,46 36,9 33,5 118,3 

133,1 

177,4 

Urządzenia zawierające 
freony 

20 01 23*   0,8 3,4  

ZSEE 

21 01 36 
16 02 14 

20 01 35* 
20 01 36* 

19,7 1,1 10,8 10,8 
23,0 

30,6 

Odpady ulegające 
biodegradacji 

20 02 01   14 348,6 
559,9 

746,53 
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Papier i tektura 
Opakowania z papieru i 

tektury 

15 01 01 

20 01 01 
15,223 30,74 23,6 55,4 

67,0 

89,3 

Zużyte opony 16 01 03   147,0 0,8 
4,4 

5,8 

Ziemia, gleba w tym 

kamienie 
20 02 02    14,2  

Opakowania 
zanieczyszczone środkami 

ochrony roślin 

15 01 10*    0,7 
1,4 

1,8 

SUMA - 1037,34 980,87 1248,5 1574 2297,06 

Odpady zmieszane - 833,54 866,94 910,2 559,2 140 

Odpady selektywnie 

gromadzone 
- 203,80 113,93 338,3 1014,8 2157,06 

Źródło: sprawozdania z gospodarowania odpadami za lata 2012 i 2013 rok, dane Gminy Bestwina 2014 

 

Jak wynika z tabeli zamieszczonej powyżej z roku na rok z terenu gminy Bestwina zbieranych jest coraz więcej 

odpadów selektywnie gromadzonych, iloś  prognozowana w 2014 roku jest ponad 100% wyższa niż iloś  

odpadów selektywnie gromadzonych odebranych od mieszkańców 2013 roku.  

Dla porównania w 2001 roku odebrano od mieszkańców około 180 Mg odpadów zmieszanych (nie prowadzono 

wtedy selektywnej zbiórki), w 2007 roku była już stosowana selektywna zbiórka i odebrano od mieszkańców 

61 ,  Mg odpadów w tym 6 ,7 Mg odpadów selektywnie gromadzonych. Selektywna zbiórka w 2007 roku 

obejmowała odpady zmieszane oraz selektywnie gromadzony papier, szkło, tworzywa sztuczne i  baterie. 

Organizowano także zbiórki odpadów wielkogabarytowych. 

Zorganizowanym wywozem odpadów w 2001 roku objętych było około 6 % mieszkańców.
8
 W 2007 roku 

objętych zorganizowanym wywozem odpadów było około   % mieszkańców.
9
 

Aktualnie objętych jest 2919 właścicieli gospodarstw domowych, co wynika ze złożonych deklaracji.  

Na wykresie poniżej przedstawiono jak zmienił się stosunek odpadów selektywnie gromadzonych do odpadów 

zmieszanych zebranych z terenu gminy i odebranych od mieszkańców.   

 

 
Rysunek 16 Struktura ilości odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych z terenu gminy z podziałem na 

zmieszane i selektywnie gromadzone w latach 2010-2014 (2014 prognoza) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Bestwina, 2014 

 

Dane zamieszczone powyżej wskazują, iż w ciągu ostatnich lat ilości zebranych i odebranych odpadów wzrosły 

(w 2010 roku 1037 Mg, w 2014 roku około 2300 Mg). 

Natomiast w znacznym stopniu zmieniły się ilości odpadów gromadzonych selektywnie odebranych od 

mieszkańców i proporcje odebranych odpadów od mieszkańców: 

 w 2007 roku selektywnie gromadzonych odpadów było 6 ,7 Mg
10

 

                                                 
8 PGO, 2004 
9 PGO, 2009 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

2010 2011 2012 2013 2014 

Odpady zmieszane Odpady selektywnie gromadzone 



 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2015-2018 PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 

 

Strona 47 z 105 

 w 2010 roku selektywnie gromadzonych odpadów było 203,8 Mg
11

, 

 w 2011 roku selektywnie gromadzonych odpadów było 113,9 Mg  

 w 2012 roku selektywnie gromadzonych odpadów było 338,3 Mg 

 w 2013 roku selektywnie gromadzonych odpadów było 1014,8 Mg,
12

 

 w 2014 roku selektywnie gromadzonych odpadów będzie według prognozy 2157,06 Mg
13

. 

Według złożonych przez mieszkańców deklaracji śmieciowych wynika iż 10 101 mieszkańców prowadzi 

selektywna zbiórkę, a 346 mieszkańców oddaje tylko odpady zmieszane.
14

 

Gmina Bestwina osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania:  

 w 2012 roku: 

o osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania – 0%,  

o osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących  rakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 9,98%,  

o osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,6%.  

 w 2013 roku: 

o osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania – 0%,  

o osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących  rakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,4%,  

o osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 66,3%.  

Mimo, iż nowy system  unkcjonuje od połowy roku 2013 już wida  trend polegający na zwiększeniu ilości 

zebranych i odebranych odpadów selektywnie gromadzonych z terenu gminy w porównaniu do lat poprzednich. 

Rok 2014 będzie pierwszym pełnym rokiem  unkcjonowania systemu i pokaże realne zmiany jakie nastąpiły. 

Według prognoz obliczonych na podstawie danych za pierwsze trzy kwartały wynika, iż 2014 rok będzie 

kolejnym rokiem w którym zwiększy się iloś  zebranych odpadów.  

W ciągu całego roku mieszkańcy mają możliwoś  zgłaszania do Urzędu  aktu zaistnienia dzikich wysypisk 

odpadów na terenie gminy Bestwina. Miejsca nielegalnego deponowania odpadów są na bieżąco usuwane.  

W ostatnich latach usunięto: 

 w 2011 roku 9 dzikich wysypisk. 

 w 2013 roku 3 dzikie wysypiska. 

 w 2014 roku nie zewidencjonowano żadnych dziko porzuconych odpadów. 

 

4.4.4. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami 

O wszystkich wprowadzanych zmianach mieszkańcy są na bieżąco in ormowani poprzez nową zakładkę na 

stronie internetowej „Ładna Gmina Bestwina”, w której umieszczane są  akty prawne dotyczące  

gospodarowania odpadami komunalnymi, informacje dla mieszkańców, porady itp. 

Harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych rejonów zostały podane do publicznej wiadomości 

w  sposób zwyczajowo przyjęty w  szczególności na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina i na tablicach 

ogłoszeń.  

Ważnym elementem jest świadomoś  ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w  procesie 

zbierania odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej 

i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w  sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami.  

Mieszkańcy gminy Bestwina przed wprowadzeniem „rewolucji śmieciowej” zostali poin ormowani poprzez 

rozdysponowanie do wszystkich mieszkańców ulotki zawierającej in ormacje na temat segregacji odpadów, 

częstotliwości ich wywozu oraz  orm i terminów dokonywania płatności.  

                                                                                                                                                        
10 PGO, 2009 
11 dane Gminy Bestwina, 2014 
12 dane Gminy Bestwina, 2014 
13 dane Gminy Bestwina, 2014 
14 Magazyn Gminny, marzec-kwiecień 2014 
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Na bieżąco zamieszczane są in ormacje na stronie internetowej gminy o nowościach, wyjaśniane są kwestie 

nurtujące mieszkańców wraz ze szczegółowym opisem nowego systemu oraz zmian jakie są wprowadzane.  

W zakresie gospodarki odpadami świadomoś  ekologiczna społeczeństwa jest dobra, nie mniej jednak powinna 

by  w dalszym ciągu poszerzana i utrwalana w trakcie okresowych akcji czy na łamach informatora „Magazyn 

Gminny”.  

Celem edukacji jest wykształcenie odpowiedzialnych i  świadomych zachowań w zakresie racjonalnej 

gospodarki odpadami, poprzez: 

 realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów (skuteczna 

selekcja odpadów na poziomie gospodarstwa domowego), 

 świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam), 

 przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych (minimalizacja ilości jednorazowych opakowań), 

 wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej 

degradacji lub nadające się do utylizacji, 

 rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) 

oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych, 

 wskazywanie konkretnych działań poprawiających e ektywnoś  gospodarki odpadami. 

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia e ektywności 

prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, co zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości 

odpadów tra iających na składowiska oraz zmniejszenie szkodliwości tych odpadów. Według danych po 

zakończeniu 2013 roku środki  inansowe, które spłynęły od mieszkańców pozwoliły na s inansowanie akcji 

edukacyjnych w postaci ulotek, dwukrotnych deklaracji, zakup oprogramowania Juniso tex oraz budowę 

PSZOK i opłatę dla  irmy Operatus.  

 

4.4.5. Zbiórka azbestu  

Na terenie gminy Bestwina w latach 2005-2006 została przeprowadzona ankietyzacja mieszkańców w zakresie 

posiadania wyrobów zawierających azbest. Wyniki ankietyzacji wpisano do Bazy Azbestowej. 

Inwentaryzacja jest niekompletna, Gmina Bestwina nie opracowała Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Planowana jest szczegółowa terenowa inwentaryzacja i opracowanie Programu w latach 

2015-2016. 

W ramach środków budżetowych gmina od 2006 roku finansuje usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Aktualnie do inansowanie dla mieszkańców udzielane jest w oparciu o uchwałę nr VI/49/2011 Rady Gminy 

Bestwina z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu  inansowania przez Gminę Bestwina 

kosztów załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych 

znajdujących się w granicach nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina, stanowiących własnoś  

osób  izycznych.   

Regulamin stanowi, iż do inansowaniu podlegają działania takie jak załadunek, wywóz, utylizacja wyrobów 

zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych znajdujących się w granicach nieruchomości 

położonych na terenie gminy Bestwina stanowiących własnoś  osób  izycznych. 

Od 2006 roku corocznie usuwanych jest około 30 Mg wyrobów zawierających azbest. W 2013 roku było małe 

zaintersowanie mieszkańców usuwaniem wyrobów zawierających azbest, co odbiło się na ilościach usuniętych 

w 2014 roku, było to ponad 77 Mg.  

W 200  roku przeprowadzono także wymianę sieci wodociągowej azbestowo-cementowej na PE. Były to trzy 

odcinki sieci: 

 ulica Zacisze w Bestwinie na długości 47  mb, 

 ulica Krakowska, Kwiatowa, Cyprysowa i Maków w Bestwinie na długości 39  mb, 

 ulica Gospodarska, Św. Floriana, Św. Sebastiana w Bestwinie na długości 1    mb. 

W najbliższym czasie gmina Bestwina planuje przeprowadzenie szczegółowej terenowej inwentaryzacji dla 

oszacowania skali problemu i dla spełnienia obowiązków wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju 

z  Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów w dniu 15 marca 2010 roku. 

Posiadanie przyjętego uchwałą Rady Gminy „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Bestwina do roku 2032” da gminie możliwoś  uzyskania do inansowania ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach środków  inansowych na demontaż, transport i utylizację 

wyrobów zawierających azbest. 
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4.5. Ochrona powierzchni ziemi  

4.5.1. Stan aktualny  

Badania i obserwacje stanu gleby i ziemi dokonywane będą (po ogłoszeniu przepisów wykonawczych) 

w  ramach państwowego monitoringu środowiska, co wynika z  zapisów art. 26 oraz art. 101b ustawy Prawo 

ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1322 z późn. zm.). 

Wprowadzenie standardów miało na celu stworzenie skutecznego instrumentu ochrony gleb przed degradacją 

w  wyniku zanieczyszczeń substancjami chemicznymi pochodzącymi ze źródeł antropogenicznych oraz 

ustalenie prawnych podstaw do egzekwowania obowiązku przywrócenia właściwej jakości gleb w oparciu 

o  wymierne wskaźniki docelowe. Z  ormalnego punktu widzenia przyjęte standardy wyznaczają docelowo stan 

jakości gleb poddawanych rekultywacji z  uwzględnieniem różnych  orm użytkowania gruntów.  

Szczegółowymi badaniami potwierdzonymi odpowiednią dokumentacją należy każdorazowo obją  obszary, na 

których doszło do awarii i niekontrolowanej emisji oraz migracji zanieczyszczeń do gleb. 

Gleby występujące na terenie gminy to pseudobielice i gleby brunatne kwaśne wykształcone z glin i iłów 

wietrzeniowych oraz utworów lessowych. Dolinę Soły i Białej wypełniają mady pyłowe i gliniaste, występują 

tu również gleby brunatne wyługowane z utworów lessowych z  ragmentami czarnych ziem. 

Ze względu na możliwości prowadzenia produkcji rolniczej gminę Bestwina można podzieli  na trzy rejony: 

 rejon pierwszy jest najkorzystniejszy dla rozwoju  unkcji mieszkaniowej i usługowej, obsługi rolnictwa 

i ludności. Występują tu tereny rolne o najkorzystniejszych warunkach do prowadzenia intensywnej 

gospodarki polowej, sadownictwa i hodowli ryb. Rejon ten obejmuje sołectwo Bestwina i Bestwinka, 

 rejon drugi ze względy na występujące surowce naturalne najkorzystniejszy jest dla rozwoju  unkcji 

przemysłowych, szczególnie przemysłu wydobywczego i produkcji materiałów budowlanych. Tereny 

poeksploatacyjne z charakterystycznymi obniżeniami tereny, wyrobiskami, akwenami wodnymi 

stwarzają dogodne warunki do zagospodarowania sportowego i rekreacyjnego. Rejon ten obejmuje 

sołectwo Kaniów; Działalnoś  eksploatacyjna węgla i kruszyw naturalnych na terenie Gminy 

przyczyniła się do przesuszenia gleb, co powoduje zmniejszenie jej przydatności do upraw rolniczych, 

 rejon trzeci ze względu na atrakcyjne ukształtowanie terenu i warunki agroekologiczne 

najkorzystniejszy jest dla rozwoju upraw ogrodniczo – sadowniczych, rozwoju rekreacji oraz 

budownictwa niskiego. Rejon ten obejmuje sołectwo Janowice oraz południową częś  sołectwa 

Bestwina. 

Na terenie gminy Bestwina zalegają gleby należące głównie do klasy III i IV - są to grunty średnio dobre 

i  średnie dla rozwoju rolnictwa.  

Najkorzystniejszymi warunkami dla rozwoju i prowadzenia gospodarki polowej, upraw zielonych 

i  sadownictwa ma sołectwo Bestwina ze względu na największa powierzchnię terenów średnio dobrych:  

 w  klasie III - 101 ha,  

 w klasie IIIa - 188 ha, 

 w klasie IIIb - 388 ha. 

To właśnie na terenie tego sołectwa przeważają gospodarstwa rodzinne o obszarze od 5 ha do 20 ha. 

W  rolnictwie przeważa uprawa zbóż, roślin okopowych, kukurydzy, warzyw i owoców, ozdobnych drzew 

i  krzewów. Występuje także hodowla trzody chlewnej i pszczelarstwo.    

Powierzchnia gminy Bestwina wynosi 3769 ha, z czego użytki rolne maja powierzchnię 2028 ha, powierzchnia 

ta w  ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie się zmniejszyła (w 2006 toku było 2727 ha). Grunty orne mają 

powierzchnię 1684,77 ha, sady 8,72 ha, łąki to 148,03 ha, pastwiska użytkowane są na powierzchni 36,16 ha, 

natomiast lasy i grunty leśne rozciągają się na powierzchni 107,57 ha. 

Według danych zamieszczonych w Programie ochrony Środowiska z 2009 wynika, iż grunty orne miały w 2006 

roku powierzchnię 2727 ha, oznacza to, iż w ciągu 10 lat powierzchnia orna zmniejszyła się o około 25%. Taka 

sama sytuacja ma miejsce w zakresie sadów (w 2006 roku 109  ha). Zmniejszyła się znacząco powierzchnia łąk, 

w 2006 roku miały powierzchnię 235 ha, natomiast aktualnie 148 ha
15

.  

Warunki terenowe sprzyjają hodowli karpia, na terenie gminy Bestwina użytkowanych jest sześ  kompleksów 

stawów o łącznej powierzchni 221,36 ha: 

 Stawy Komorowicko-Bestwińskie - 169,81 ha, 

 Stawy rejonu Bestwina Wilczok - 4,25 ha, 

 Stawy Janowickie - 9,68 ha, 

 Stawy rejonu Bestwina Granice-Buczyna - 4,28 ha, 

                                                 
15 Spis Rolny 2010 
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 Stawy rejonu SKR Buczyna – 15,30 ha, 

 Stawy na szkodach górniczych i powyrobiskowych – 18,30 ha. 

Zgodnie z prowadzona przez Starostwo Powiatowe ewidencją gruntów tereny pod stawami zajmują 

powierzchnię 216 ha i należą do: 

 Lasów Państwowych - 1 ha, 

 osób  izycznych - 160 ha, 

 Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych - 12 ha, 

 Kościoła - 1 ha 

 Spółek prawa handlowego – 42 ha. 

Wyniki Spisu Rolnego z 2010 roku GUS opublikował pod koniec czerwca 2011 roku Porównanie z danymi 

uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym 2002 pozwoliło określi  zmiany, jakie zaszły na wsi i wysuną  

wniosek, że tereny wiejskie z roku na rok tracą swój rolniczo-produkcyjny charakter.
  

Na terenie całej gminy zarejestrowanych jest 537 gospodarstw rolnych wynika z tego iż średnia powierzchnia 

gospodarstwa wynosi około 3,78 ha. Z tej ilości gospodarstw 446 prowadzi aktywną działalnoś , oznacza, to iż 

około 16,9% gospodarstw nie funkcjonuje. Średnia powierzchnia gospodarstw wynosi 3,78 ha, natomiast 

powierzchnia gruntów w dobrej kulturze to 2,   ha, średnia powierzchnia  unkcjonujących gospodarstw to 4,41 

ha, natomiast powierzchnia gruntów utrzymywanych w dobrej kulturze w działających gospodarstwach to 3,46 

ha. 

Według danych pochodzących ze Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku: 

 użytki w dobrej kulturze występują w 434 gospodarstwach na powierzchni 1544,98 ha, 

 grunty pod zasiewami są w 371 gospodarstwach na powierzchni 1298,07 ha,  

 grunty ugorowane zidentyfikowane w 32 gospodarstwach na powierzchni 27,54 ha, 

 uprawy trwałe są w 44 gospodarstwach na powierzchni 24,33 ha, 

 przydomowe ogrody są w 179 gospodarstwach na powierzchni 10,85 ha. 

Analizujące wszystkie gospodarstwa i ich powierzchnię, można stwierdzi , iż najwięcej bo około 84% jest 

gospodarstw nie przekraczających powierzchni 5 ha. Gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 1 ha czyli 

tzw. działki rolne stanowią około 38% wszystkich gospodarstw. Dużych gospodarstw o powierzchni 

przekraczającej 20 ha jest tylko kilka i zajmują się one produkcją warzyw i hodowlą ryb.  

Strukturę wielkościową gospodarstw zestawiono na wykresie zamieszczonym poniżej. 

 

 
Rysunek 17 Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Bestwina 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Spisu Rolnego 2010  

 

Powierzchnia wszystkich gospodarstw rolnych wynosiła w 2010 roku 2028,83 ha, natomiast powierzchnia 

użytkowana rolniczo to 1684 ha.  

Grunty pod zasiewami występują w 371 gospodarstwach o łącznej powierzchni 1298,07 ha z czego: 

 w 334 gospodarstwach 1045,95 ha obsiewa się zbożami w tym: 

o pszenica ozima 310,26 ha,  

o pszenica jara 60,27 ha, 
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o żyto 29,70 ha, 

o jęczmień ozimy 38,07 ha, 

o jęczmień jary 158,59 ha 

o owies 57,30 ha, 

o pszenżyto ozime 133,39 ha, 

o pszenżyto jare 10,10 ha, 

o mieszanki zbożowe ozime 10,53 ha, 

o mieszanki zbożowe jare 193,81 ha, 

o kukurydza na ziarno 42,52 ha, 

 w 178 gospodarstwach sadzone są ziemniaki na powierzchni 72,66 ha,  

 w 24 gospodarstwach sieje się rośliny przemysłowe  na powierzchni 62,62 ha, 

 w 4 gospodarstwach sadzi się buraki cukrowe na powierzchni 0,99 ha,  

 w 20 gospodarstwach na powierzchni 61,63 ha sieje się rzepak i rzepik,  

 w 21 gospodarstwach na powierzchni 25,02uprawia się warzywa gruntowe.
16

 

Warto podkreśli , iż na terenie powiatu bielskiego w tym na terenie gminy Bestwina, Wilamowice, Jaworze, 

Jasienica i Czechowice-Dziedzice kultywowane są tradycje rybackie w tym hodowla karpia (wraz 

z  wyselekcjonowaną odmiana karpia polskiego) oraz w mniejszej ilości amura, lina i tołpygi.  

Karp hodowany na terenie gminy Bestwina od 2014 roku także został wpisany na listę produktów regionalnych 

pod nazwą Bestwiński karp królewski. Ryba została wpisana w zakładce woj. Śląskie, w kategorii produktów 

ry- bołówstwa i jest na terenie naszego województwa jednym z czterech produktów tradycyjnych w tej 

kategorii. 
17

 

Na terenie gminy Bestwina według LGR „Bielska Kraina” aktualnie  unkcjonuje kilkadziesiąt gospodarstw 

rybackich na terenie wszystkich sołectw, w tym: 

 na terenie Bestwiny - 48 gospodarstw, 

 na terenie Bestwinki - 12 gospodarstw, 

 na terenie Janowic - 7 gospodarstw, 

 na terenie Kaniowa - 12 gospodarstw. 

Według Spisu Rolnego na terenie gminy Bestwina w 205 gospodarstwach hoduje się zwierzęta, w sumie jest to 

5254 sztuki duże, z czego: 

 bydło w 72 gospodarstwach - 379 sztuk, 

 trzoda chlewna w 85 gospodarstwach - 2744 sztuki, 

 konie w 14 gospodarstwach - 22 sztuki, 

 drób w 143 gospodarstwach - 456917 sztuk.
18

 

W 176 gospodarstwach rolnicy pracują z pomocą ciągników, w sumie podczas Spisu Rolnego 

zewidencjonowano ich 296 sztuk. 

W 349 gospodarstwach stosowane są nawozy mineralne, w tym azotowe w  199  gospodarstwach, fosforowe 

w  16 gospodarstwach, potasowe w 20 gospodarstwach, wieloskładnikowe w  312  gospodarstwach oraz 

w  50  gospodarstwach prowadzi się wapnowanie gleb. Średnio nawożenie mineralne stosowane jest w dawkach 

108,4 kg/ha, natomiast wapnowanie w dawkach 17,6 kg/ha. Na gruntach w dobrej kulturze nawożenie jest nieco 

wyższe nawożenie mineralne 118,3 kg/ha, natomiast wapnowanie 19,2 kg/ha 

Według Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku 446 gospodarstw utrzymuje się wyłącznie 

z  działalności rolniczej. 

Dotychczasowe użytkowanie terenu gminy związanego z rolnictwem jest zgodne z  uwarunkowaniami 

przyrodniczymi.  

W porównaniu do lat poprzednich (Spis Rolny 2002) widoczna jest tendencja:  

 do zaniechania działalności rolniczej przez mieszkańców gminy, zwłaszcza jeśli chodzi o  małe 

gospodarstwa i działki rolne, 

 zamianę sposobu utrzymania na źródła nierolnicze, 

 umacniania się pozycji dużych gospodarstw rozwijających swoją produkcję. 

Mieszkańcy przejawiają także tendencje do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, głównie 

                                                 
16 Spis Rolny 2010 
17 LGR Bielska Kraina, http://bielskakraina.pl, 2014 
18 Spis Rolny 2010 

http://bielskakraina.pl/
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pod zabudowę mieszkaniową, dotyczy to szczególnie miejscowości Bestwina, w której w ostatnich latach 

przybyło zameldowanych mieszkańców.  

 

4.5.2. Badania gleb  

W 200  roku na zlecenie Urzędu Gminy Bestwina Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza pobrała i wykonała 

badanie próbek glebowych w 17 wyznaczonych punktach z obszaru użytków rolnych o powierzchni 37   ha 

rozmieszczonych na terenie Gminy Bestwina. W próbkach gleby badano pH, zawartoś  makroskładników oraz 

zawartoś  metali ciężkich. 

Analiza odczynu gleby wykazała zróżnicowanie, przeważały jednak gleby lekko kwaśne (6 %) i kwaśne (23%), 

w związku z czym potrzeby wapnowania użytków rolnych są wskazane, potrzebne i konieczne (  %). We 

wszystkich próbkach zawartoś  badanych metali ciężkich mieści się w granicach norm dopuszczalnych. 

Badania gleb na obszarze powiatu 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 bielskiego w ramach monitoringu nie przeprowadzano badań gleb. 

Najbliżej zlokalizowane punkty znajdują się na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój (powiat pszczyński), na 

terenie Bielska-Białej oraz na terenie Żywca i Węgierskiej Górki (powiat żywiecki), a także na terenie Wadowic 

(powiat wadowicki województwa małopolskiego). 

Wyniki badań wskazują na nieznaczne przekroczenia wartości kadmu i  cynku oraz wyraźnie przekroczona 

zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 9WWA na terenie miasta Bielska Białej 

(w  latach 1995-2010), na terenie Żywca (w latach 199 -2005) oraz w latach 2010-2012 na terenie Wadowic.
19

 

Wyniki badań pozostałych próbek wskazywały na brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów metali ciężkich 

zarówno na obszarze Węgierskiej Górki jak i Goczałkowic - Zdroju. 
20

  

Mimo, iż wyniki te nie reprezentują stanu gleb na terenie gminy Bestwina, pokazują jednak jak wygląda stan 

gleb w bliskiej odległości od zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w  Bielsku – Białej, Żywcu czy  

w Wadowicach oraz wśród koncentracji ruchu komunikacyjnego.  

Główną przyczyną degradacji gleb jest przemysł. Zakłady przemysłowe o przestarzałych technologiach, 

niewyposażone w skuteczne urządzenia odpylające, zwałowiska odpadów górnictwa węglowego, ruch 

samochodowy o wysokim natężeniu, a także paleniska domowe oraz ciepłownie drobnych zakładów 

usługowych są źródłem wielu substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich, przyczyniających się do skażenia 

i degradacji gleby. Są one również główną przyczyną zakwaszenia gleb.
21

 

Na podstawie powyższych wyników badań „Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski" oraz badań 

wykonanych na terenie gminy w 200  roku można stwierdzi, iż, zawartości metali ciężkich i pierwiastków 

śladowych oraz w szczególności węglowodorów aromatycznych są niższe niż na terenie Bielska - Białej i  gleby 

kwali ikują się do wszelkich upraw. Niemniej jednak wyniki wskazały na potrzebę wapnowania w prawie 90% 

badanych próbek. 

Dla rolników z terenu gminy Bestwina Śląska Izba Rolnicza od kilku lat realizuje projekt dotyczący wsparcia 

wapnowania regeneracyjnego gleb w województwie śląskim. W 2012 roku z o erty wapnowania skorzystało 

 99 bene icjentów województwa ślaskiego, w wyniku czego poddano wapnowaniu około 10.000 ha terenów 

rolniczych, na których wysiano 29 tys. ton CaO. Zadanie to jest realizowane w ramach umowy Śląskiej Izby 

Rolniczej a  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Aktualnie działanie to jest 

kontynowanie w  ramach transzy na lata 2013-2014 w wysokości 2 mln złotych. 

 

4.5.3. Instytucje do obsługi rolnictwa 

Na obszarze gminy Bestwina oraz powiatu bielskiego  unkcjonują podmioty mające na celu obsługę rolnictwa, 

które poprzez swoje działania zachęcają rolników do kontynuowania produkcji, nie odłogowania gruntów 

ornych, a także inspirują do starania się o pozyskanie środków  inansowych na produkcję rolniczą. 

Jednym z takich podmiotów jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny 

w Częstochowie. W ramach swojej działalności realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Biuro Regionalne pełni rolę podmiotu wdrażającego dla działań takich jak: 

 korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, 

 wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz na innych obszarach o niekorzystnych 

warunkach gospodarowania, 

                                                 
19 Monitoring chemizmu gleb Polski, 2012 
20 Monitoring chemizmu gleb Polski, 2012 
21 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO p.n. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „KANIÓW 
IV”, GEOTESTER, USŁUGI  INŻYNIERSKIE w zakresie geologii  i  ochrony środowiska, 2012 
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 programy rolno środowiskowe, 

 zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, 

 renty strukturalne. 

Agencja Restrukturyzacji wypłaca rolnikom w ramach złożonych wniosków środki na realizację programów 

rolnośrodowiskowych. Środki  inansowe pochodziły z  unduszu EFRROW. W latach 2008-2014 rolnicy 

z  terenu gminy Bestwina korzystali z do inansowania na realizację trzech pakietów rolnośrodowiskowych: 

 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone - w 6 wariantach. 

 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne - w 6 wariantach, 

 Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone - w 3 wariantach. 

W sumie w latach 2008-2014 pakiety rolnośrodowiskowe realizowane były w gminie Bestwina na obszarze 

272,4 ha.
22

 Agencja nie prowadzi planowania wniosków jaka może by  złożona przez bene icjentów 

w  kolejnych latach, dlatego nie istnieje prognoza  inansowa realizacji programów rolnośrodowiskowych 

w  kolejnych latach.
23

 

Agencja corocznie kontroluje około  % gospodarstw korzystających z pomocy finansowej w ramach PROW 

2007-2013. Jednocześnie prowadzone są spotkania i konsultacje nt. Optymalnego doboru dawek nawozowych 

oraz środków ochrony roślin dla zainteresowanych rolników. 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Zespół Doradztwa w Bielsku  Białej okresowo 

organizuje kursy, szkolenia i akcje promocyjne i in ormacyjne nt. Szeroko pojętej przedsiębiorczości rolniczej, 

w tym także Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.  

Na bieżąco na łamach lokalnej prasy „Magazyn Gminny” wydawany na terenie sołectw gminy Bestwina 

(Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów) strony internetowej, a także tablic ogłoszeń  zamieszczane są 

in ormacje dla rolników i prowadzących produkcję rolniczą. In ormacje te dotyczą: 

 dopłat bezpośrednich,  

 wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe,  

 dopłat do materiału siewnego – informacje Agencji Rynku Rolnego, 

 szkoleń, akcji promocyjno – informacyjnych, 

 konferencji, 

 prelekcji i pokazów.  

Inspekcja Ochrony Środowiska zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 

z 2007r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących 

warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz 

środków wspomagających uprawę roślin. 

Inspekcja corocznie przeprowadza na terenie powiatu bielskiego kontrole, dotyczą one przede wszystkim 

punktów sprzedaży środków ochrony roślin, świadectw kwalifikacyjnych opryskiwaczy, a także, jakości 

materiału siewnego i szkółkarskiego oraz występowanie patogenów i szkodników upraw rolniczych. 

Niezależnie od działań jednostek wymienionych powyżej rolnicy we własnym zakresie pilnują sposobów 

gromadzenia obornika na swoim terenie. 

Okresowo organizowane są Zjazdy Delegatów Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Bielsku – Białej. Na takie spotkania zapraszani są rolnicy, i delegaci organizacji rolniczych z powiatów 

bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, żywieckiego, wadowickiego i suskiego. Zjazdy poświęcone są 

tematom sprawozdawczym w zakresie do inansowań dla KGW, dożynek, spartakiad, szkoleń dla rolników, 

kursów zawodowych, a także grantów konkursowych Województwa Śląskiego dla gmin i powiatów.  

                                                 
22

 Informacje ARIMR z dnia 3.12.2014 roku 
23 Informacje ARIMR z dnia 3.12.2014 roku 
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4.6. Ochrona zasobów geologicznych  

4.6.1. Stan aktualny  

Złoża surowców przedstawiają naturalne skupienia kopalin, których wydobycie może przynieś  korzyś  

gospodarczą. Są rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich występowanie i  możliwoś  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 2014 r., poz. 613 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 zastosowa  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 prowadzi  rekultywacje oraz przywraca  do właściwego stanu 

elementy przyrodnicze. Obszary poeksploatacyjne należy sukcesywnie i na bieżąco poddawa  rekultywacji. 

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 2013 roku zostały opracowane mapy rozmieszczenia wszystkich surowców na terenie całej Polski pn.: 

„Bilans złóż zasobów kopalin w Polsce według stanu na 30 grudnia 2013 roku”.  

Według danych zamieszczonych Bilansie złóż zasobów kopalin w Polsce (stan na koniec 2013 roku) na terenie 

Gminy Bestwina
24

 zalegają złoża: 

 Surowców ilastych ceramiki budowlanej w złożach: 

o Bestwina - złoże surowców ilastych z którego wydobycie zostało zaniechane o zasobach 

bilansowych geologicznych 206 tys. m
3
, złoże było eksploatowane do lipca 2007 roku.  

 Węgla kamiennego wraz z kopaliną towarzyszącą metanem w złożach: 

o Dankowice – węgla kamiennego złoże szczegółowo rozpoznane o zasobach bilansowych 

geologicznych 115.684 tys. ton. 

o Silesia złoże o powierzchni 2184,80 ha i zasobach bilansowych geologicznych 504.273 tys. 

ton i zasobach przemysłowych 12 .024 tys. ton, aktualnie eksploatowane przez 

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. Kopalnię Węgla Kamiennego „Silesia”  

w Czechowicach-Dziedzicach z rocznym wydobyciem systemem ścianowym na zawał w 

ilości 92  tys. ton. W skład złoża węgla kamiennego wchodzi kopalina towarzysząca jaką jest 

metan.  

o Silesia – złoże eksploatowane o zasobach bilansowych geologicznych 1094,77 mln m
3 

oraz 

zasobach przemysłowych 139,  mln m
3
 z roczną emisją metanu z wentylacji 14,62 mln m

3
 

oraz wydobyciem rocznym metanu (odmetanowieniem) na poziomie 6,94 mln m
3
 

o Silesia głęboka – złoże metanu eksploatowane okresowo o zasobach geologicznych 

bilansowych 2791,15 mln m
3
 i zasobach przemysłowych 1169, 4 mln m

3
 

 Kruszyw naturalnych w postaci piasków i żwirów w złożach: 

o Kaniów – złoże o zasobach bilanowych geologicznych 124 tys. ton eksploatowane okresowo 

przez Kruszywa Sprzęt Sp. z o.o. 

o Kaniów II-A złoże w którego wydobycie zostało zaniechane, 

o Kaniów III – złoże o zasobach bilansowych geologicznych 139 tys. ton i zasobach 

przemysłowych 139 tys. ton, aktualnie eksploatowane przez BUD-TOR Andrzej Kosmaty 

i  Leszek Kosmaty Sp. J.  

o Kaniów IV - złoże o zasobach bilansowych geologicznych 92   tys. ton i zasobach 

przemysłowych 6 09 tys. ton, aktualnie eksploatowane przez BUD-TOR Andrzej Kosmaty 

i  Leszek Kosmaty Sp. J. z roczną eksploatacją na poziomie    tys. ton. 

Na terenie gminy Bestwina eksploatacją węgla kamiennego zajmuje się Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp.  

z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. PG Silesia posiada ustanowione 

użytkowanie terenów górniczych w formie umowy z dnia 3 sierpnia 1994 roku. Na terenie gminy Bestwina 

aktualnie prowadzi eksploatację górniczą na obszarze sołectwa Kaniów w granicach obszaru i terenu górniczego 

„Czechowice II” w zakresie Planu Ruchu na lata 2014-2016. PG Silesia prowadzi eksploatację w oparciu  

                                                 
24 Baza Danych Państwowego Instytutu Geologicznego MIDAS, według danych z 31 grudnia 2013 roku 
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o koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla 

Kamiennego „Silesia”. Koncesja obowiązuje do końca sierpnia 2020 roku. PG "Silesia prowadzi eksploatacja 

zgodnie z projektem zagospodarowania złoża. Aktualnie na terenie gminy Bestwina prowadzona jest 

eksploatacja jedna ściana wydobywczą, zakończenia tej eksploatacji planowane jest na IV kwartał 201  roku. 

Teren objęty wpływami eksploatacji górniczej ze względu na korzystane warunki geologiczno-górnicze ugina 

się w sposób łagodny i nie występują de ormacje nieciągłe. W granicach Obszaru i Terenu Górniczego 

„Czechowice II” nie była prowadzona płytka eksploatacja górnicza. Na przestrzeni 110 lat eksploatacji złoża 

„Silesia” nie występowały wstrząsy i nigdy nie dokonano zaliczenia pokładów do zagrożonych tąpaniami. Przed 

rozpoczęciem eksploatacji Kopalnia przeprowadziła kompleksową inwentaryzację obiektów kubaturowych  

w zasięgu projektowanej eksploatacji w celu aktualnego obrazu stanu tych budynków. W latach 2011, 2012 i 

2013 dokonano ponownych przeglądów tych obiektów na okolicznoś  skutków eksploatacji. 

W ostatnich latach w ramach działań związanych z pro ilaktyką wykonano zabezpieczenia na wpływy 

eksploatacji górniczej następujących obiektów użyteczności publicznej: 

 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej przy ulicy Batalionów Chłopskich, 

 Budynek plebanii przy ulicy Batalionów Chłopskich, 

 Dom Gromadzki. 

Aktualnie PG Silesia jest w trakcie przygotowywania dokumentacji związanej z profilaktycznym 

zabezpieczeniem budynków mieszkalnych. Prace te będą realizowane w 201  roku. Ponadto PG Silesia zwraca 

koszty zabezpieczenia budynków nowobudowanych. 

PG Silesia posiada umowy zawarte z wykonawcami dokumentacji związanych z usuwaniem szkód oraz  

z wykonawcami na realizację napraw szkód powstałych w skutek eksploatacji, a także z administratorami 

in rastruktury technicznej dla realizacji usuwania awarii sieci. Na bieżąco są prowadzone także pomiary 

geodezyjne wielkości de ormacji terenu w zakresie wpływów eksploatacji. 

Aktualnie w trakcie opracowania jest „Koncepcja odwodnienia sołectwa Kaniów w Gminie Bestwina w zasięgu 

terenu górniczego PG Silesia”.
25

 

W północnej części gminy na terenie sołectwa Kaniów występują również surowce naturalne w postaci żwirów 

i piasków. Obecnie w Kaniowie  unkcjonuje żwirownia  irmy BUD-TOR Leszek i Andrzej Kosmaty S.J. 

wydobywająca żwir. Od 1997 roku do chwili obecnej eksploatowane jest złoże "Kaniów III" o powierzchni 

 1,   ha i powierzchni terenu górniczego 1 1,27 ha. Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego  

w obrębie złoża „Kaniów III”, przez „BUD-TOR”, spowodowała trwałe przeobrażenia terenu i zmiany  

w stosunkach wodnych na obszarze o powierzchni ok. 50 ha. 

Firma „BUD-TOR” jest w trakcie eksploatacji w obrębie złoża „Kaniów III” oraz na wyrobisku „Kaniów IV”. 

Według danych zamieszczonych w „Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: 

„Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Kaniów IV” gmina Bestwina, sołectwo Kaniów” złoże zostało 

podzielone na 3 pola eksploatacyjne, w których wydobycie prowadzone będzie w ogółem w   basenach 

eksploatacyjnych o powierzchniach od ok. 16 tys. m
2
 do 117 tys. m

2
. Za każdym razem poszczególny basen 

eksploatacyjny stanowi  będzie odrębne wyrobisko odkrywkowe oddzielone groblami ziemnymi od 

sąsiadujących z nim basenów wodnych, utworzonych w miejscach byłych basenów eksploatacyjnych. 
Według danych zamieszczonych w „Raporcie…” wielkoś  wydobycia ze złoża kruszywa naturalnego „Kaniów 

IV” uzależniona będzie od zdolności produkcyjnej zakładu przeróbczego oraz wielkości zbytu. 

Uwzględniając  akt, że w ostatnim okresie wydobycie z sąsiedniego złoża „Kaniów III” kształtowało się na 

poziomie około 300 tys. ton, roczne wydobycie w obrębie złoża „Kaniów IV” wyniesie około 2 0 - 300 tys. ton. 

Przyjmując wymienione uprzednio średnie roczne wydobycie przy zasobach przemysłowych złoża 6, 73 mln 

ton, okres eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kaniów IV” wyniesie ok. 2  lat. 

Łączna powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 101 ha. Prowadzenie eksploatacji planowane jest na 

terenie 85 ha, powierzchnia terenu górniczego „Kaniów IV” wynosi 298,3 ha. Eksploatacja prowadzona jest 

metoda odkrywkową do głębokości 7 metrów. Dla umożliwienia eksploatacji poszczególne baseny 

eksploatacyjne są odwadniane. Po wyeksploatowaniu zasobów z całego pola eksploatacyjnego zbocza robocze 

zostaną zrekultywowane w kierunku rekreacyjnym.
26

 

Eksploatacją złóż kruszywa ze złoża „Kaniów” na terenie obszaru górniczego „Kaniów I” o powierzchni 15572 

m
2
 zajmuje się firma Kruszywa Sprzęt Sp. z o.o. z Kaniowa. Prowadzi ona eksploatację żwirów od lat 

siedemdziesiątych zeszłego wieku. Działa na podstawie koncesji Starosty Bielskiego 2010 roku z okresem 

ważności do 31 grudnia 2016 roku. Eksploatacja odbywa się metoda odkrywkową. Roczne wydobycie wynosi 

około 20 tys. m
3
. Po zakończonej eksploatacji rekultywacja nastąpi w kierunki rekreacyjno-sportowym. 

                                                 
25 Dane udostępnione przez PG Silesia pismem nr PGS/GZZ/OTG/688/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku 
26 Raport o oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Kaniów IV” Gmina 
Bestwina, Sołectwo Kaniów, Geotester Usługi Geodezyjne, 2012 
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Powstanie zbiornik wodny o powierzchni około 1,  ha. W związku z eksploatacją kruszyw nie występują 

szkody górnicze. 
27

 

Do 2007 roku eksploatacją złóż ilastych zajmowała się także  irma „Gabi”. W związku z pożarem cegielni 

właściciel terenu nie wznowił działalności. Decyzją Starosty Bielskiego z dnia 5 grudnia 2014 roku 

Przedsiębiorstwo produkcyjno Usługowo Handlowe „PROMET” Sp. j. zostało zobowiązane do rekultywacji  

i zagospodarowania wyrobiska złoża glin czwartorzędowych ceramiki budowlanej „Bestwina”. 

 

  
Rysunek 18 Lokalizacja terenów eksploatacji kopalin na terenie gminy Bestwina 

Źródło: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020, IR CONSULTING S.C., 2014 

 

W ramach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych na hałdzie pokopalnianej KWK „Brzeszcze-Silesia Ruch 

II” w Kaniowie powstał w 200  roku Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego - innowacja, kooperacja, 

rozwój przywracając te tereny do użyteczności gospodarczej. Na 32 ha utworzono Bielski Park Technologiczny 

Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.. Park ten zlokalizowany jest w południowo – wschodniej 

części sołectwa Kaniów. 

Obiekt powstał na zrekultywowanej przez częściowe zagęszczenie i rozplantowanie gleby o grubości około 30 

cm hałdzie składowania łupka węglowego i karbońskiej skały płonnej. W ramach projektu powstał 700 

metrowy pas startowy wraz z towarzyszącą zabudową techniczną (m.in. halą produkcyjną, hangarami, 

budynkiem kontroli lotu).  

Inwestycja ta została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie 

instytucji otoczenia biznesu, działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju  irm projektu pn. 

„Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego - innowacja, kooperacja, rozwój”. Uczestnikami projektu w jego 

początkowej  azie był samorząd terytorialny reprezentowany przez Powiat Bielski. Obecnie park jest niemal  

w całości w rękach prywatnych inwestorów. Aktualnie Park oferuje m.in.: 

 wynajem powierzchni pod działalnoś  związaną z: badaniami i rozwojem technologicznym, innowacją 

                                                 
27 dane firmy Kruszywa Sprzęt uzyskane dnia 4.12.2014r. 

http://www.parklotniczy.pl/wynajemhal.php
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i przedsiębiorczością, designem, produkcją, handlem i szeroko rozumianymi usługami. 

 doradztwo finansowe, ekonomiczne dla przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalnoś . 

 ciągłą dostępnoś  terenów pod nowe inwestycje (nieustannie pracujemy nad powiększeniem zasobu 

powierzchni terenów uzbrojonych, gotowych do zainwestowania). 

 konkurencyjne warunki budowy obiektów dla przedsiębiorców według przedłożonej specy ikacji. 

 wynajem hangarów istniejących oraz gotowoś  budowy kolejnych hangarów o najwyższych 

standardzie, jeżeli zgłoszone zostanie takie zapotrzebowanie. 

 szkolenia dla pilotów.
28

 

 

4.6.2. Osuwiska 

Zgodnie z art 110a ustawy POŚ Starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający in ormacje o tych terenach.  

Południowa częś  gminy Bestwina ze względu na ukształtowanie powierzchni narażona jest na powstawanie 

osuwisk. W chwili obecnej nie ma zagrożenia dla budynków i budowli.  

W Państwowym Instytucie Geologicznym od 2006 roku jest realizowany projekt System Ochrony 

Przeciwosuwiskowej (SOPO). Celem projektu jest rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich osuwisk oraz 

terenów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce. Wyniki Projektu są przedstawiane na mapach 

topogra icznych w skali 1:10 000 i są pomocne w ocenie ryzyka osuwiskowego. 

W ramach Programu przeciwosuwiskowego SOPO prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny 

Oddział Karpacki w 2010 roku opracował mapy zagrożeń osuwiskowych. 

W aplikacji SOPO na  „Mapie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla Gminy Bestwina 

w skali 1:10000”, sporządzonej w ramach tego projektu w kwietniu 2010 roku udokumentowano 59 terenów 

zagrożonych ruchami masowymi, tereny to położone są głównie na terenie miejscowości Janowice.
29

 

Dokładne analizy wskazują, iż gmina Bestwina jest zagrożona w niewielkim stopniu, dlatego przeciwdziałanie 

rozwojowi tych ruchów powinno opiera  się na działaniach pro ilaktycznych polegających na prowadzeniu 

obserwacji.  

                                                 
28 http://www.parklotniczy.pl, 2014 
29 Rycio E., Karwacki K., Ziemowit Zimnal, 2009 – Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. 

Bestwina, pow. bielski, woj. śląskie. 
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO [dostęp 15 grudnia 2014] 

http://www.parklotniczy.pl/grunty.php
http://www.parklotniczy.pl/wynajemhangarow.php
http://www.parklotniczy.pl/szkolenialotnicze.php
http://www.parklotniczy.pl/
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4.7. Klimat akustyczny-ochrona przed hałasem 

4.7.1. Stan aktualny  

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 obowiązanego 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 demogra icznych oraz dotyczących sposobu 

zagospodarowania i użytkowania terenu  

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, o której mowa w art. 117 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, starosta sporządza, (art. 118) co 5 lat, mapy akustyczne. 

 

4.7.2. Hałas przemysłowy 

Klimat akustyczny kształtują zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Bestwina. 

Do największych przedsiębiorców można zaliczy : 

 NICROMET Sp. z o.o.  

 TECHNICOAT Sp. z o.o., , 

 Galfa OT Polska Sp. z o.o.,  

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Schnober, 

 Firma Handlowo-Usługowa PROFIT, 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KLIM-TERM”, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AŻUR, 

 Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa METAL-WKRĘT BIS.
30   

Duże przedsiębiorstwa wprowadzają zazwyczaj u siebie rozwiązania technologiczne przyczyniające się do 

ograniczenia emisji hałasu powodującego uciążliwoś  dla mieszkańców.  

Na terenie gminy Bestwina działają również mniejsze  irmy mogące wpływa  na klimat akustyczny. Należą do 

nich  irmy prowadzące działalnoś  transportową, handlowo-usługową, produkcyjną, budowlaną: warsztaty 

samochodowe, niewielkie zakłady prowadzące prace polegające na cięciu, kuciu, szli owaniu i  spawaniu. 

Funkcjonowanie niektórych zakładów jest niejednokrotnie źródłem kon liktów mieszkańców 

z przedsiębiorcami, gdyż zakłady te stwarzają uciążliwości i dyskom ort akustyczny mieszkańców. 

Większoś  uciążliwości powodowanych emisją hałasu wynika z braku stre  bu orowych pomiędzy  irmami 

oddziałującymi na klimat akustyczny a zabudową mieszkalną. W związku z tym ważnym elementem jest 

lokowanie działalności uciążliwych w miejscach zapisanych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego o przeznaczeniu na działalnoś  produkcyjną i przemysłową. 

Do Urzędu Gminy w ciągu każdego roku wpływa kilka skarg składanych przez mieszkańców głównie 

związanych z uciążliwą działalnością  irm zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie. Aktualnie nie trwa 

żadne postępowanie w sprawie uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu. 

W latach 2011-2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził terenie gminy 

Bestwina kontrole przedsiębiorców w zakresie emisji hałasu: 

 w 2011 roku w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu „NICROMET” w Bestwince - stwierdzono 

naruszenia, 

 w 2012 roku w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu „NICROMET” w Bestwince - stwierdzono 

naruszenia, oraz w firmie Technicoat Sp z o.o. w Bestwinie - stwierdzono naruszenia, a także w  irmie 

DEWRO w Bestwinie – nie stwierdzono naruszeń,  

 w 2013 roku dwukrotnie w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu „NICORMET” w Bestwince – 

dwukrotnie stwierdzono naruszenia, 

 w 2014 roku dwukrotnie w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu „NICORMET” w Bestwince – 

dwukrotnie stwierdzono naruszenia. 

                                                 
30 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020, IR CONSULTING S.C., 2014 
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Według in ormacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zarządzenia wydane przez 

WIOŚ zostały zrealizowane przez kontrolowane podmioty w 100%. Niemniej jednak co roku badana jest ta 

sama  irma, która za każdym razem wykazuje się nieprawidłowościami w przestrzeganiu przepisów ochrony 

środowiska w tym dotrzymania poziomów hałasu ustalonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu . 

Z in ormacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w Bestwinie wynika iż przekroczenia wynoszą około 3 dB. 

 

4.7.3. Hałas drogowy 

Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się po 

wszelkiego rodzaju drogach niebędących drogami kolejowymi, w tym po torach tramwajowych. Jest to hałas 

typu liniowego. 

Głównym źródłem emisji hałasu na terenie gminy Bestwina są drogi gminne i powiatowe. Większoś  dróg 

podlega okresowym remontom i  modernizacjom. Najważniejsze z nich opisano w rozdziale dotyczącym 

ochrony powietrza atmosferycznego. 

Według in ormacji zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej 3 % dróg cechuje dobry stan, natomiast 6 % 

określony został jako średni. 

Na terenie gminy dominują drogi bitumiczne (beton as altowy), w obecnej chwili należy się skupi  na 

bieżących remontach dróg i poprawie ich  unkcjonalności. Częś  dróg gminnych jest w dobrym 

i  zadowalającym stanie, a częś  cechują niskie parametry techniczne i  zły stan nawierzchni, co przyczynia się 

do zwiększonej emisji hałasu 

Ważnym elementem rozwoju gminy jest właściwe planowanie przestrzenne, które powinno polega  przede 

wszystkim na zakazie lokalizacji nowych budynków podlegających ochronie akustycznej na terenach, które 

znajdują się w zasięgach oddziaływania hałasu o poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne.  

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska  

w Katowicach corocznie wykonuje badania hałasu. Jak pokazano na poniższym rysunku na obszarze gminy 

Bestwina w latach 2000-2013 nie dokonywano pomiarów hałasu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 19 Miejsca przeprowadzania badań hałasu w poszczególnych latach (na biało zaznaczone gminy gdzie 

nie przeprowadzano badań hałasu) 

Źródło: Stan Środowiska w Województwie Śląskim w 2013 roku, WIOŚ, Katowice 

 

W 2013 roku WIOŚ wykonał badania hałasu na terenie sąsiedniej gminy Wilamowice. Badania 

przeprowadzono na terenie sołectwa Pisarzowice na drodze powiatowej nr 44  S ul. Bielskiej. Badania zostały 

przeprowadzone w ciągu dni roboczych poniedziałek – piątek oraz dni wolnych sobota – niedziela w okresie 26 

września do 1 października 2013 roku. Dopuszczalny poziom dźwięku bez względu na dzień (roboczy, wolny) 

został przekroczony o około 2,6 do 4,0 dB, natomiast w porze nocy przekroczenia były niewielkie i wyniosły 

około 1dB.  
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Biorąc pod uwagę iż charakter i stan dróg powiatowych sąsiednich gmin Wilamowice i Bestwina jest podobny 

można sądzi , iż na drogach powiatowych sąsiedniej gminy Wilamowice i gminy Bestwina panują posobne 

warunki akustyczne Przekroczenia w Pisarzowicach nie były znaczne, można zatem wnioskowa  iż poziom 

hałasu komunikacyjnego na terenach gminy Bestwina nie jest uciążliwy dla mieszkańców. 

Problem zagrożenia emisją hałasu powinien by  istotnym elementem planowania przestrzennego 

w  opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.7.4. Hałas kolejowy i lotniczy 

Przez północną częś  gminy przebiega dwutorowa zelektryzowana linia kolejowa nr 93 relacji Trzebinia – 

Zebrzydowice - Petrovice u Karviné /CZ/, z przystankiem kolejowym w Kaniowie Nie mniej jednak ruch 

pociągów jest ograniczony, w związku z tym hałas kolejowy nie jest znaczący.  

Pas startowy w Kaniowie nie wpływa znacząco na klimaty akustyczny gminy. W Parku Techniki Lotniczej trwa 

produkcja lekkich dwumiejscowych samolotów, zarówno do zastosowań pro esjonalnych, jak i latania 

amatorskiego. Nowe maszyny są testowane i oblatywane na miejscu, a więc startują z lotniska w Kaniowie. 

Lotnisko w Kaniowie jest dostępne tylko dla samolotów tej  irmy, nie ma możliwości lądowań i startów innych 

samolotów. 

W 2014 roku w wykonano pomiary hałasu w   punktach pomiarowych na terenie lotniska. Wyniki wyniosły: 

74dB,  6 dB, 7  dB, 6  dB,  7 dB. W związku z tym starty samolotów ustalono na kierunek północny z dala od 

terenów zamieszkałych dla których zmierzone wartości emisji hałasu mogą by  uciążliwe
31

.   

Ze względu na położenie Parku Techniki Lotniczej, starty samolotów nie są uciążliwe i nie stanowią zagrożenia 

dla mieszkańców. Samoloty produkowane w parku są bowiem wyposażone w nowoczesne silniki, które - jak 

zapewnia Prezez PTL - nie są słyszalne z większej odległości, zaś największy samolot waży niespełna półtorej 

tony. 
32

 

Dalsze lotnisko sportowe zlokalizowane jest w Bielsku-Białej w odległości 10 km. Najbliżej położony Port 

Lotniczy Kraków Balice zlokalizowany jest w odległości 80 km. 

                                                 
31 dane UG Bestwina 2014 
32 Łukasz Piątek KRONIKA BESKIDZKA, 2007 
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4.8. Pola elektromagnetyczne-ochrona przed szkodliwym działaniem 

4.8.1. Stan aktualny  

Głównymi instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są: 

 linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje trans ormatorowe, instalacje 

radiokomunikacyjne, takie jak: 

o stacje bazowe tele onii komórkowej,  

o stacje radiowe i telewizyjne. 

Na terenie gminy Bestwina źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są: 

 linie przesyłowe energii elektrycznej 

o wysokiego napięcia (napowietrzne o długości 8962,69 m),  

o średniego napięcia (napowietrzne o długości 42450 m oraz kablowe o długości 20 1 m)  

o 52 stacje transformatorowe,
33

 

 stacje bazowe tele onii komórkowej: 

o sieci Plus i Play na maszcie własnym sieci Play w miejscowości Bestwina przy ulicy Witosa 10, 

o sieci T-Mobile, Orange i NetWorkS na strunobetonowym maszcie T-Mobile w miejscowości 

Bestwinka, przy ulicy Dworkowej na działce nr 714/102.
34

  

Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania nie 

były wykonywane na terenie gminy Bestwina. W niedalekiej odległości od gminy Bestwina prowadzono 

badania: 

 w 2010 roku 

o przeprowadzono podobne badania stacji bazowej internetu szerokasmowego w Bielsku – Białej 

przy ulicy Kukułek, wyniki wynosiły poniżej 0,7 V/m.  

o na terenie Wilamowic - 0,74 V/m, 

o na terenie Czernichowa - 0,11 V/m, 

o Bielska - Białej - 0,6V/m. 

 w 2011 roku  

o na terenie miasta Bielska - Białej - 0,41 V/m.  

 w 2012 roku  

o na terenie miasta Bielska – Białej – 0,39 V/m, 

o na terenie miasta Czechowice – Dziedzice – 0,87 V/m, 

o na terenie Łodygowic – 0,71 V/m, 

o na terenie Czernichowa – 0,11 V/m. 

 w 2013 roku  

o na terenie Wilamowic 0,68 V/m,  

o na terenie Jaworza 0,06 V/m.  

W ostatnich latach żaden z wykonanych pomiarów nie wskazywał na przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

promieniowania elektromagnetycznego, który wynosi 7 V/m. 

Pomiary monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego kontynuowane będą w kolejnych latach łącznie 

w 13  punktach pomiarowych rozmieszczonych na terenie całego województwa (również w powiecie bielskim). 

Skuteczna ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych na poziomie gminy 

polega na: 

 inwentaryzacji źródeł emisji, 

 lokalizacji nowych obiektów tak, by były jak najmniej kon liktowe z otaczającą przestrzenią oraz 

zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 zwracaniu szczególnej uwagi na lokalizację zabudowań mieszkalnych oraz miejsca długotrwałego 

przebywania dzieci tj. przedszkola, żłobki. 

                                                 
33 pismo TAURON Dystrybucja S.A z 3 listopada 2014 roku  
34 dane na podstawie lokalizatora sieci komórkowych http://beta.btsearch.pl 
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4.9. Zasoby przyrodnicze  

4.9.1. Stan aktualny  

Zgodnie z geobotanicznym podziałem Polski, częś  północna gminy Bestwina położona jest w podokręgu 

o  nazwie Dolina Wisły "Ustroń - ujście Skawy" (C.7.1.c.), okręg Oświęcimski, Kraina Kotliny Oświęcimskiej, 

Dział Wyżyn Południowopolskich. Natomiast południowa częś  gminy leży w podokręgu Bielskim (H.1a.1.b), 

okręg Pogórza Śląskiego, Kraina Karpat Zachodnich, Dział Zachodniokarpacki. 

 

 
Rysunek 20 Podział geobotaniczny obszaru gminy Bestwina 

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 

 

Gmina Bestwina jest jedną z nielicznych na terenie województwa śląskiego, która nie uległa silnej 

industrializacji (zwłaszcza jej południowa cześ  w porównaniu z innymi gminami). Zachowały się tutaj znaczne 

obszary terenów rolniczych z charakterystycznymi enklawami zbiorowisk leśnych, licznymi obniżeniami  

w  ormie głębokich i stromych jarów oraz liczne stawy rybne (Stawy Bestwińskie). Bardzo ważnym 

biocenotycznym elementem są doliny rzek Wisły i Białej.  

 

4.9.2. Siedliska roślin i zwierząt 

Tereny rolnicze charakteryzują się istotnymi walorami krajobrazowymi, jednak pozbawione są cennych 

przyrodniczo zbiorowisk roślinnych. Na obszarach tych nie występują rzadkie i zagrożone gatunki roślinne, ale 

zlokalizowane tam przestrzenie zieleni śródpolnej stanowią cenne ostoje oraz umożliwiają swobodne 

przemieszczanie się zwierząt. Pozostawione odłogiem obszary łąkowe są siedliskiem wielu gatunków 

łąkowych. Na terenie gminy występują również zróżnicowane pod względem siedliskowym tereny leśne 

zajmujące około 12% powierzchni jej obszaru. Zachowały się tutaj  ragmenty naturalnych leśnych zespołów 

roślinnych cennych pod względem walorów przyrodniczych. 

Wśród najcenniejszych naturalnych zbiorowisk roślinnych należy wymieni : 

 zespół wiklin nadrzecznych (Salicetum trindro vinmalis) występujący na terasach zalewowych 

w  dolinach rzek, 

 zespół łęgu wierzbowo – topolowego (Salicetum albo- ragilis) występujący w okolicach koryta Wisły, 

nalezą do najbardziej wartościowych walorów przyrodniczych ze względu na różnorodnoś  

biologiczną oraz wysokie walory krajobrazowo – przyrodnicze, 

 zespół roślinności z klasy Lamnetea stanowiące pozostałoś  po roślinności wodnej, 

 zespół roślinności z klasy Phragmitetea roślinnoś  szuwarowa porastająca brzegi zbiorników, 

 zbiorowiska turzyc z zespółu Caricetum gracilis, 

 zbiorowiska łąk kośnych, łąk wilgotnych, które występują na niewielkich obszarach gminy Bestwina, 

aczkolwiek charakteryzują się dużym bogactwem roślinności i obecnością rzadkich gatunków roślin, 
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 zbiorowiska roślinności ruderalnej występujące na obszarach zabudowy tradycyjnej. 

Gmina Bestwina opracowała waloryzacje przyrodniczą w trakcie której rozpoznano szereg obiektów 

przyrodniczo cennych, o walorach których decydują liczne chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. 

Według obecnego stanu wiedzy na terenie gminy Bestwina występuje 11 chronionych gatunków roślin
35

. Ich 

stanowiska mieszczą się głównie w obrębie pozostałości naturalnych lasów, bądź w ich bezpośrednim 

otoczeniu. Są to gatunki roślin objęte w Polsce ochroną ścisłą: 

 Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) – na terenach enklaw leśnych proponowanych do objęcia 

ochroną „Uroczysko Grygierzec”, „Uroczysko Grabina”, 

 Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza  uchsi) – na terenach enklaw leśnych proponowanych do objęcia 

ochroną „Uroczysko Grygierzec”, 

 Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) – można odnaleź  przy zachodniej granicy gminy, 

wzdłuż rzeki Białej. 

Spośród gatunków roślin objętych ochroną częściową występują: 

 Kalina koralowa (Viburnum opulus), 

 Kruszyna pospolita (Frangula alnus), 

 Kopytnik pospolity (Asarum europaeum), 

 Konwalia majowa (Convallaria majalis). 

Obecnoś  zbiorników oraz cieków wodnych powoduje, iż spotka  tutaj można znaczną częś  gatunków 

związanych ze środowiskiem wodnym. Do najcenniejszych, rzadkich już gatunków należą grzebiuszka ziemna 

i  kumak nizinny. Zbiorniki wodne ob itują również w mięczaki (błotniarkę stawową i zatoczka rogowego 

i  pospolitego), skąposzczety (pijawka rybia i końska) oraz liczne owady głównie prostoskrzydłych, muchówek, 

błonkówek i motyli. Lepido auna jest reprezentowana między innymi przez: rusałki, bielinki, oczenice, 

modraszki, sówki, miernikowce. 

Są też siedliskiem wielu gatunków ptaków, można tu spotka  między innymi: łabędzia niemego, łyskę, 

kokoszkę wodną, perkoza dwuczubego, bączka, ślepowrona. W zaroślach porastających brzegi rzeki Biała 

i  Wisła gniazdują łozówki, kwiczoły puszczyki, remizy, modraszki. 

Enklawy leśne dają schronienie wielu gatunkom ssaków (jeż, ryjówka, wiewiórka, łasica), ptaków (wilga, 

kowalik, sikory, dzięcioły, zięba, grubodziób, jastrząb) oraz licznym bezkręgowcom.  

Fauna uzupełniana jest ponadto przez szereg  orm związanych z terenami otwartymi: łąkami, uprawami rolnymi 

i nieużytkami. Otwarte tereny stwarzają dogodne warunki do występowania między innymi: sarny, zająca, lisa, 

gronostaja, tchórza, a także kuropatwy, bażanta, skowronka.  

 

4.9.3. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bestwina 

Obecnie na terenie gminy istnieją następujące  ormy ochrony przyrody: 

 Obszar chronionego krajobrazu „Podkępie”. Zlokalizowany jest przy zachodniej granicy gminy, 

wzdłuż rzeki Białej, obejmuje obszar około 170 ha. Ochroną objęto zespół stawów z groblami 

i   ragmentami terenów nadbrzeżnych. Został on powołany w celu zachowania koryta rzeki wraz 

z  otaczającą roślinnością oraz dużego kompleksu stawu rybnych, będących reliktem kilkuwiekowej 

gospodarki rybackiej na obszarze Doliny Górnej Wisły. Jednocześnie cały kompleks stanowi korytarz 

ekologiczny łączący gminę z Doliną Wisły. O wartościach przyrodniczych tego obszaru decyduje 

przede wszystkim występowanie rozległych zbiorników wodnych z roślinnością wodną i nadwodną 

w  tym chronionymi storczykiem plamistym, kaliną koralową, kruszyną pospolitą. Wśród gatunków 

zwierząt na obszarze tym można spotka  między innymi liczne płazy: żabę trawną, ropuchę szarą, 

rzekotkę drzewną, traszkę zwyczajną, a także padalca, jaszczurkę żyworodną, zaskrońca oraz ryjówkę 

aksamitną, 

                                                 
35 Program Ochrony Środowiska Gmin Bestwina – Waloryzacja przyrodnicza, 1998 
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Rysunek 21 Obszar Chronionego Krajobrazu „Podkępie” 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 

Aktualnie ze względu na zmianę ustawy o ochronie przyrody użytek ekologiczny „Oczko wodne w Kaniowie”.  

nie jest objęty ochrona prawną. 

 Użytek ekologiczny „Oczko wodne w Kaniowie” obejmuje oczko wodne wraz z 5-cio metrową otuliną 

wokół. Użytek ten zlokalizowany jest w Kaniowie przy ulicy Jawiszowskiej 21. Oczko to jest doś  

dobrze zachowaną enklawą  lory i  auny wodnej.  

 

 
Rysunek 22 Użytek ekologiczny „Oczko wodne w Kaniowie”  

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 

Według danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (stan na 01.07.2014 roku) na terenie 

gminy znajduje się 6 pomników przyrody: 

 Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie  10 cm przy ul. Św. Floriana 3 w Bestwince, 
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 Buk pospolity (Fagus silvatica) o obwodzie 43  cm w „Księżym lesie” za budynkiem przy ul 

Karkowskiej 7, 

 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie 380 cm przy ulicy Gandora w Bestwince, 

 Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie 480 cm za budynkiem plebani w Bestwince, 

 Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 460 cm przy ul. Polnej w Bestwince w pobliżu 

opuszczonych zabudowań. 

 

4.9.4. Proponowane formy ochrony przyrody 

Wykonana w ramach sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

waloryzacja przyrodnicza gminy Bestwina pozwoliła na wskazanie cennych przyrodniczo obszarów i drzew 

pomnikowych, które powinny zosta  objęte ochroną prawną. Na terenie gminy planuje się obją  ochroną 

następujące obszary i obiekty: 

 Proponowany obszar „Las buczynowy na Podkępiu”, 

 Proponowany rezerwat „Uroczysko Grygierzec”. Obszar ten obejmuje jar porośnięty 

różnogatunkowym drzewostanem łęgu jesionowo - olszowego i podgórskiego lęgu jesionowego. 

Występują tu cenne gatunki roślin między innymi: skrzyp olbrzymi, storczyk Fuchsa, wawrzynek 

wilczełyko, bluszcz pospolity, kruszyna pospolita. Uroczysko stanowi także miejsce żerowania 

cennych gatunków zwierząt takich jak: traszka zwyczajna i grzebieniasta, rzekotka drzewna, żaba 

jeziorkowa i wodna, zaskroniec, a wśród ptaków: sikorki, wilgi, muchołówki, zięby, dzięcioły, słowiki, 

a wśród ssaków między innymi ryjówki aksamitnej, jeża, łasicy, nietoperzy. 

 Proponowany rezerwat „Uroczysko Grabina”. Obejmuje jar porośnięty w większości łęgiem jesionowo 

– olszowym z występującymi okazałymi bukami. Obszar ten jest miejscem występowania cennych 

gatunków roślin takich jak wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity oraz zwierząt 

między innymi ptaków (wilga, kowalik, dzięcioł zielony, zięba grubodziób, dzwoniec) oraz ssaków: 

ryjówka malutka, wiewiórka i łasica, 

 Proponowany zespół przyrodniczo – krajobrazowy „ Dolina Wisły”. Obejmuje rzekę Wisłę wraz  

z roślinnością nadbrzeżną od ujścia Białej do wschodniej granicy Gminy. Cennymi elementami 

przyrodniczymi są szuwary nadbrzeżne, zarośla wierzbowe,  ragmentarycznie zachowane łęgi 

topolowo – wierzbowe, mokre łąki. Obszar charakteryzuje się bogactwem ptaków (łozówka, 

cierniówka, trznadel, remiz zwyczajny, zaganiacz, kos) oraz ssaków (ryjówka aksamitna, jeż, kret). 

Jest również ważnym miejscem rozrodu płazów takich jak żaba trawna, ropucha szara, traszka, 

 Proponowany użytek ekologiczny „ Śródpolne kompleksy leśne z jarami i stawami rybnymi” Użytek 

ten obejmuje   niedużych kompleksów leśnych z łęgami olszowo – jesionowymi oraz buczynami na 

zboczach. Tereny te stanowią dogodne siedlisko dla płazów (m.in.: żaba trawa, żaba jeziorkowa, 

ropucha szara oraz traszka zwyczajna i rzekotka drzewna) i gadów (padalec, jaszczurka żyworódka, 

zaskroniec). W skład użytku wchodzą: 

o „Jar pod Magówką”. Użytek obejmuje zespół stawów z otaczającymi lasami. W zależności od 

ekspozycji, stopnia uwilgocenia przypominają one buczyny lub grądy. Ze względu na 

występowanie kilku zupełnie odrębnych lecz graniczących ze sobą biotopów na stosunkową 

niewielkim obszarze, obserwujemy tutaj znaczne bogactwo i różnorodnoś   auny. Szczególnie 

bogata jest tu awi auna, wśród ptaków obserwowano tu kowalika, dzięcioły, strzyżyka, sójkę, 

ziębę, dzwońca, strzyżyka, muchołówkę, sójkę, skowronka, pliszkę, łozówkę, zaganiacza, 

o „Zalesiony jar w pobliżu ul. Gołebnik”. Obejmuje jar porośnięty buczyną z cennymi gatunkami 

roślin (bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, konwalia majowa, kruszyna pospolita, kalina 

koralowa) oraz zwierząt (dzięcioł duży i zielony, dzwoniec, zięba, świstunka leśna, a także jeż, 

ryjówka malutka, łasica, 

o „Jar przy ul. Buczyna”. Obejmuje jar porośnięty buczyną, lasem grądowym i lasem mieszanym. 

Występują tu cenne gatunki roślin (skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, barwinek, paprotka 

zwyczajna, kopytnik pospolity) oraz zwierząt (dzięcioł duży i zielony, zięba, grubodziób, 

świstunka leśna, kos, a także: jeż łasica, ryjówka malutka), 

o „Zalesiony jar - Rzeczna”. Obejmuje jar z lasem mieszanym, buczyną i łęgiem z cennymi 

gatunkami roślin: bluszcz pospolity, barwinek, paprotka zwyczajna, kopytnik pospolity oraz 

zwierząt: dzięcioł duży, grubodziób, dzwoniec, ryjówka malutka, łasica a także żaba trawna  

i ropucha szara, 

o Jar „Chuda Strona”. Obejmuje jar z buczyną, grądem i łęgiem z występującą jodłą. Wśród 

cennych gatunków roślin występują: bluszcz pospolity, kruszyna pospolita, kalina koralowa, 
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kopytnik. Chronionymi gatunkami zwierząt jest: zięba, grubodziób, świstunka, szpak, jeż, 

ryjówka malutka a także żaba trawna i ropucha szara, 

 Proponowane pomniki przyrody: 

o dęby szypułkowe (Quercus robur) - 11 sztuk, 

o lipy drobnolistne (Tilia cordata) - 2 sztuki, 

o buk zwyczajny (Fagus sylvatica) - 1 sztuka, 

o wierzba biała (Salix alba) - 1 sztuka. 

 

4.9.5. Zieleń urządzona 

Szczególnie cenne w strukturze zieleni gminy są objęte ochroną konserwatorską zespół pałacowo - parkowy  

w Bestwinie, utworzony w XIX wieku oraz pozostałości założeń dworskich i  olwarcznych w Kaniowie  

i Bestwince.  

Zespół pałacowo - parkowy zlokalizowany jest na południe od ulicy Karkowskiej. Późnoklasyczny pałac został 

wybudowany w latach 1824 – 1 26 przez Karola Ludwika Habsburga. Teren parkowy obejmuję powierzchnię 

1,7 ha, drzewostan stanowią głównie drzewa liściaste: lipy, graby, brzozy, jesiony. Na obszarze parku znajduje 

się około 1  sędziwych dębów szypułkowych. Główne aleje z sędziwymi drzewami zachowały się wzdłuż ulicy 

Krakowskiej i ulicy Dankowickiej. 

Na obszarze założeń dworskich w Kaniowie wzdłuż grobli rozciągają się aleje drzew (głównie dęby 

szypułkowe, olsze czarne i lipy drobnolistne) oraz aleje do nich prostopadłe. 

Ważnym elementem terenów urządzonych istotnych z punktu widzenia turystyki i rekreacji są wieże i punkty 

widokowe, w tym: 

 punkt przy ulicy Wydrzyniec z widokiem na Stawy Bestwińskie oraz Bielsko i Czechowice, 

 punkt przy ulicy Witosa z widokiem na Dolinę Wisły, całoś  Gminy, Bielsko i Beskidy, 

 ul. Hallera - trasa widokowa w obrębie Gminy (potoki, stawy, zagrody wiejskie), 

 ul. Buczyny - widok na Beskidy oraz na Bestwinkę i Dankowice, 

 ul. Krakowska - widok na Beskidy. 

Na terenie gminy Bestwina zlokalizowane są 4 cmentarze: 

 Cmentarz przy Para ii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Kaniowie, 

 Cmentarz przy para ii św. Sebastiana w Bestwince, 

 Cmentarz para ialny przy para ii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bestwinie, 

 Cmentarz para ialny przy para ii św. Józe a Robotnika w Janowicach. 

Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych zachowały się jedynie nieliczne  ragmenty rozproszonych 

zadrzewień przydrożnych (około 7 ha), głównie topolowych, które nie spełniają swej podstawowej  unkcji: 

osłony zieleni izolacyjnej dla przyległych terenów mieszkaniowych i usługowo-przemysłowych. 
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4.10. Zasoby leśne – ochrona i rozwój lasów 

4.10.1. Stan aktualny  

Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy Bestwina jest niewielka i wynosi 353 ha co stanowi ok. 10% jej 

powierzchni (37,6 km
2
). W administracji Nadleśnictwa Bielsko, Obręb Wapienica pozostaje 267 ha lasów 

państwowych. Lasy niepaństwowe zajmują ok.  6 ha, w tym 7  ha lasów stanowiących własnoś  osób 

fizycznych
36,37

.  

 

 
Rysunek 23 Obszary leśne na terenie gminy Bestwina 

Źródło: PGL Lasy Państwowe 

 

Zbiorowiska leśne na terenie gminy występują głównie w jej południowej części, największy kompleks leśny 

zlokalizowany jest w Janowicach, kompleks ten rozciąga się od granicy z miastem Bielsko-Biała. Drzewostan 

tworzą gatunki iglaste i liściaste między innymi: dęby, lipy, graby brzozy, buki oraz sosny, świerki i modrzewie. 

Na wschód i północ od tego kompleksu występują niewielkie pozostałości naturalnych lasów w postaci 

zalesionych jarów, czy remiz śródpolnych.  

 

                                                 
36 PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA BIELSKO OBRĘBY: SZCZYRK WAPIENICA sporządzony na okres od 1 stycznia 

2008 r. do 31 grudnia 2017 r. 
37 Sprawozdanie L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, stan w dniu 31.12.2013 r., Starostwo Powiatowe w 
Bielsku-Białej 
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Rysunek 24 Typy siedliskowe lasów na terenie gminy Bestwina (%) 

Źródło: Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa Bielsko obręby: Szczyrk Wapienica sporządzony na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 

grudnia 2017 r. 

 

Lasy charakteryzuje znaczna zgodnoś  składów gatunkowych drzewostanów z siedliskiem (około  7% ogólnej 

powierzchni), a dodatkowo przyrodnicze i ekonomiczne walory lasów obrębu potwierdza 39%-owy udział 

lasów cztero i więcej gatunkowych oraz 23%-owy udział lasów w III klasie wieku (60 – 80 lat). 

Powierzchniowo dominują: 

 las mieszany górski – 39,4% ogólnej powierzchni obrębu, 

 las mieszany wilgotny – 23,6%, 

 las wyżynny – 17,5%. 

Udział procentowy powierzchni poszczególnych gatunków w strukturze drzewostanów kształtuje się 

następująco: 

 
Rysunek 25 Struktura gatunkowa drzew w lasach na terenie gminy Bestwina (%) 

Źródło: Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa Bielsko obręby: Szczyrk Wapienica sporządzony na okres od 1 stycznia 2008 

r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

Analiza gospodarki leśnej w zakresie pozyskania drewna na terenie nadleśnictwa w ostatnim 10 – leciu skłania 

do następującego głównego wniosku, iż zwiększa się rozmiar pozyskania drewna z cię  przygodnych 

(wiatrołomy, śniegołomy, cięcia sanitarne) w użytkowaniu przedrębnym – w stosunku do realizowanego etatu 

cię  rębnych.  

las mieszany 

górski ; 39,4 

las mieszany 

wilgotny; 23,6 

las wyżynny; 17,5 

świerk ; 40 

buk ; 26,6 

sosna zwyczajna ; 

9,7 

brzoza ; 8,9 



 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2015-2018 PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 

 

Strona 69 z 105 

Powyższe wskaźniki charakteryzują tzw. „proekologiczny model gospodarki leśnej” w administracji Lasów 

Państwowych, wdrażany zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 

których głównym celem jest zrównoważenie zadań z zakresu pozyskania drewna z ochroną i hodowlą lasu oraz 

zagospodarowaniem rekreacyjno – turystycznym i edukacją ekologiczną, w tym: 

 pełne realizowanie typów gospodarczych drzewostanów i orientacyjnych składów gatunkowych 

nowozakładanych upraw, 

 ochrona rzadkich typów siedliskowych lasów, 

 wykorzystanie w maksymalnym stopniu odnowień naturalnych, 

 zastosowanie rębni częściowych i stopniowych w celu uzyskania zróżnicowanej struktury gatunkowej, 

wiekowej i pionowej drzewostanów, 

 dążenie do kształtowania struktury przestrzennej drzewostanów, charakteryzującej się istnieniem 

„biogrup drzew”, 

 tworzenie we wszystkich rodzajach cię  na obrzeżach lasów, wzdłuż cieków i szerokich dróg stre  

ekotonowych, 

 utrzymanie i ochronę enklaw gruntów nieleśnych wśród lasów. 

Lasy niepaństwowe na terenie gminy Bestwina stanowią ok. 24% ogólnej powierzchni leśnej i w całości są 

objęte nadzorem ze strony Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Nadleśnictwa Bielsko, działającego 

w  ramach podpisanego porozumienia ze Starostą. Większoś  lasów prywatnych ( 9% tj. 76,   ha) objęta jest 

aktualnie opracowanymi planami urządzania lasu, zatwierdzonymi przez ww. Starostę. Stanowią one 

podstawowy dokument, określający niezbędne do wykonania przez właściciela lasu zadania gospodarcze 

i  ochronne w cyklu 10 - letnim. Zakres niezbędnych prac dotyczy głównie założenia upraw leśnych na 

powierzchniach zrębowych, zadań z zakresu ochrony lasu, pielęgnacji upraw drzewostanów, a także wykonania 

decyzji nakazanych dotyczących usuwania posuszu czynnego. 

Głównymi przyczynami uszkodzeń drzewostanów w Nadleśnictwie Bielsko są: owady, zanieczyszczenia 

przemysłowe, grzyby (opieńka) oraz czynniki klimatyczne. 

Lasy Nadleśnictwa Bielsko w ostatnim okresie uległy wyraźnemu osłabieniu, podlegając, podobnie jak to już 

miało miejsce w sąsiednich nadleśnictwach, nasilonym procesom chorobowym drzew i drzewostanów. Zdaniem 

specjalistów, m.in. z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej 

w  Krakowie, w procesie zamierania beskidzkich lasów występuje kilka czynników destrukcyjnych, które 

doprowadzają do choroby łańcuchowej, ostatnio zde iniowanej jako choroba spiralna. 

 

4.10.2. Gospodarka łowiecka i rybacka na terenie gminy Bestwina 

Na terenie gminy Bestwina działają 2 koła łowieckie, które gospodarują na obszarach leśnych i polnych 

o  łącznej powierzchni 37   ha, z czego lasy zajmują około 390 ha
 
.  

Terenami łowieckimi są:  

 Las Janowicki,  

 Las Pasiecki,  

 pola i zalesione jary,  

 tereny stawów na Podkępiu,  

 tereny nad rzeką Białą,  

 tereny nad rzeką Wisłą,  

 stawy w Bestwince,  

 żwirownia Kaniów.  

Zgodnie z obowiązującą od 03.10.2001 roku numeracją obwodów łowieckich, tereny łowieckie w Bestwinie 

wchodzą w obręb obwodów łowieckich polnych (udział lasów <40% ogólnej powierzchni) nr: 166, 175. 

 

Tabela 9 Struktura powierzchniowa obwodów łowieckich na terenie gminy Bestwina 

Nr obwodu Koło łowieckie 
Pow. ogólna obwodu 

(ha) 

Pow. obwodu w granicach 
administracyjnych Gminy 

(ha) 

Lasy (ha) 
Powierzchnia wyłączona, 

grunty inne (ha) 

166 „Bażant” Bestwina 5986 3525 379 478 

174 „Ryś” Bielsko-Biała 4110 177 13 14 

Źródło: Projekt podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie przekazany do konsultacji, Marszałek Województwa Śląskiego  
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Rysunek 26 Mapa obwodów łowieckich na terenie gminy Bestwina  

Źródło: Projekt podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie przekazany do konsultacji, Marszałek Województwa Śląskiego  

 

Odłów ssaków i ptaków stanowiących zwierzynę łowną jest jedną z podstawowych przyczyn zmian ilościowych 

w  aunie Gminy. W gospodarce łowieckiej na terenie gminy Bestwina można zauważy  następujące tendencje: 

 ścisła regulacja struktury wiekowej i płciowej w populacji sarny, 

 duży odstrzał lisa, spowodowany jego ekspansją w łowisku i niszczeniem drobnej zwierzyny, 

 występowanie dzika, jako gatunku przechodniego, 

 intensywny odstrzał ptactwa wodnego, związany z bogactwem stawów hodowlanych. 

Ze względu na liczne stawy prywatne można stwierdzi , iż na terenie gminy Bestwina gospodarka rybacka jest 

bardzo dobrze rozwinięta. Jednym z lokalnych produktów tradycyjnych jest „Bestwiński karp królewski” 

wpisany na listę prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o wpis karpia na listę 

produktów tradycyjnych złożyło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Bielska Kraina z Bielska-Białej.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina powstało 1  października 2009 r., jako stowarzyszenie 

specjalne w ramach Osi 4 PO RYBY, z inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego (Jaworze, Jasienica, 

Czechowice-Dziedzice, Bestwina, Wilamowice), Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz mieszkańców 

obszaru związanych z działalnością rybacką. Obszar objęty działaniem LGR Bielska Kraina znajduje się 

w  południowej części województwa śląskiego, na terenie powiatu bielskiego.  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina wspiera mieszkańców w zakresie pozyskiwania 

środków  inansowych na realizację operacji polegających na: 

 wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,, 

 restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersy ikacji zatrudnienia osób 

mających pracę związana z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza 

tym sektorem, 

 podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa, 

 ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 

utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa,  

w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. 
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Według danych uzyskanych od RZGW w Gliwicach obszar gminy Bestwina usytuowany jest w obrębie 

obwodu rybackiego Mała Wisła 3. Użytkownikiem tego obwodu jest Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu 

Katowice. W skład obwodu zasadniczego wchodzą dwie rzeki przepływające przez gminę: Biała i Wisła. 

Natomiast dopływy tych rzek są składnikami obwodu uzupełniającego. Na terenie gminy prowadzona jest 

racjonalna gospodarka rybacka w oparciu o operat rybacki.  
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4.11. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie) 

4.11.1. Stan aktualny  

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,  arby, oleje, tworzywa chemiczne, tarcica, opał itp.). 

Na terenie gminy Bestwina nie  unkcjonuje żaden zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej.  

Istotne zagrożenie niesie za sobą transport substancji niebezpiecznych przez teren gminy, w szczególności przez 

centrum. Wyznaczanie tras odbywa się tylko w przypadku transportu substancji szczególnie niebezpiecznych, 

gdy występuje koniecznoś  ich eskorty przez policję bądź straż pożarną. W pozostałych przypadkach, jeśli 

znaki drogowe tego nie zabraniają, transport odbywa się po trasach dogodnych z punktu widzenia przewoźnika.  

Lokalnym zagrożeniem dla chemizmu wód i gleb są dzikie składowiska odpadów, których bieżące usuwanie 

ogranicza niekorzystne ich oddziaływanie na środowisko. 

Należy zwróci  uwagę na ważne źródło zanieczyszczenia wód, jakim mogą by  magazyny i  stacje paliw. 

Według ogólnopolskiej bazy  irm (Panorama Firm) na terenie gminy Bestwina zlokalizowane są 2 stacje 

benzynowe i  magazyny paliw: 

 Rotor Sp. j. Bestwina, ul. Krakowska 131, 

 "Rezbud" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Stacja Paliw, Bestwina ul. Plebańska 21. 

Związki te są niebezpiecznie głównie ze względu na zawartoś  w nich związków ropopochodnych i nawet ich 

śladowe ilości rozpuszczone w wodzie sprawiają, że jest ona nieprzydatna do picia dla ludzi i zwierząt.  

Na poziomie powiatu działaniami w zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Bielsku - Białej. W zakresie działania Wydziału jest opracowanie „Planu 

Reagowania Kryzysowego Powiatu Bielskiego”. Na poziomie Gminy tematem zajmuje się inspektor ds. 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej \ członek gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w Urzędzie 

Gminy w Bestwinie 

Ze statystyk prowadzonych przez Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach wynika, iż przestępstwa 

kryminalne spadły w roku 2013 o 14 % w stosunku do roku 2012.  Przestępstwa do których zalicza się kradzież, 

kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, rozbój, uszkodzenie ciała, bójka i uszkodzenie mienia – również 

spadły w analogicznym okresie o 16 %.  

  Wskazane w raportach policyjnych dane liczbowe wskazują, że gmina Bestwina jest gminą bezpieczną. 

Świadczą o tym znikome przypadki występowania przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu, gdzie  

w zakresie kradzieży pojazdu odnotowano tylko jedno zdarzenie na terenie sołectwa Bestwina oraz pojedyncze 

przypadki w poszczególnych sołectwach kradzieży i zniszczenia mienia. W zakresie przestępczości przeciwko 

życiu i zdrowiu, odnotowano zaledwie jeden przypadek z kategorii bójki i pobicia na terenie sołectwa Bestwina; 

jednocześnie nie odnotowano na terenie gminy Bestwina przestępczości rozbójnicze.
38

    

Zapobieganie awariom miejscowym, prowadzi się głównie poprzez ograniczenie transportu substancji 

niebezpiecznych, kierowanie ich oznakowanymi trasami, omijającymi centra miast, in ormowanie  

i społeczeństwa o sposobach zapobiegania zagrożeniom, o sposobie postępowania w przypadku wystąpienia 

zagrożenia, a także ewentualna ewakuacja.  

Powstałe zagrożenia w transporcie drogowym jak i kolejowym, a także w wypadku wystąpienia pożarów, zalań, 

podtopień czy likwidacji gniazd szerszeni zwalczane są przez odpowiednie jednostki straży pożarnej.  

Ochronę przeciwpożarową w gminie Bestwina zapewniają cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, 

mającej siedzibę w każdym z sołectw:  

 Bestwina, ul. Kościelna 41, 

 Kaniów,   ul. Batalionów Chłopskich 4 , 

 Bestwinka,   ul. Św. Floriana 1 , 

 Janowice,   ul. Janowicka 137. 

Grupy przeznaczone są do usuwania skutków pożarów, wypadków głównie drogowych oraz w infrastrukturze 

komunalnej.  

Samochody ratownictwa technicznego posiadają różne wyposażenie w specjalistyczny sprzęt w zależności od 

jednostki jest to hydrauliczny sprzęt ratowniczy, w tym nożyce hydrauliczne do cięcia karoserii samochodów, 

rozpieracze ramionowe i rozpieracze teleskopowe, pompy hydrauliczne. Gmina Bestwina corocznie w miarę 

możliwości  inansowych stara się o  doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w  niezbędny sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy. Obiekty OSP są na bieżąco modernizowane i dostosowywane do aktualnych potrzeb. 

                                                 
38 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020, IR CONSULTING S.C., 2014 
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Gmina Bestwina znajduje się  także zasięgu w działania Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. W roku 

2012 w gminie Bestwina odnotowano 7  zdarzeń pożarowych, w tym: 29 pożary i 49 miejscowych zagrożeń. 

Rok 2013 przyniósł zdecydowany wzrost zdarzeń do liczby 134, przy czym liczba pożarów obniżyła się do 21.  

Ponadto w ramach OSPw Kaniowie działa pro esjonalna grupa ratownictwa wodnego. Zagrożenie powodziowe 

dla terenów gminy Bestwina stanowią rzeki Wisła i Biała oraz potoki Łękawka, Pasiecki, Młynówka oraz liczne 

rowy melioracyjne i przydrożne. W obrębie gminy rzeki zostały uregulowane na znacznej długości. 

Uregulowano i obwałowano również potok Łękawka na odcinku Bestwinka i Kaniów. Aktualnie Śląski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych – jako podmiot odpowiedzialny za wszelkie prace melioracyjne i regulacyjne 

rzek, planuje uregulowa  również bieg potoku Łękawka na odcinku występującym w sołectwie Bestwina. 

Z kolei uregulowanie Wisły na całym jej biegu nie wyeliminowało w pełni zagrożenia wylewami, bowiem:  

 odcinek Wisły przepływający przez gminę, leży za Zbiornikiem Goczałkowickim, więc w przypadku 

dużych opadów i spustów wody ze zbiornika dochodzi do znacznego podniesienia lustra wody na tym 

odcinku i występowanie co ki w Łękawce. Dochodzi wtedy do zalania  ragmentu terenu w rejonie 

północnego biegu Łękawki. Teren ten jest terem zalewowym otoczonym wałami i ze względów 

bezpieczeństwa nieprzeznaczonym pod zabudowę osadniczą.    

 teren północno-środkowy Kaniowa leży w centrum osiadania gruntu w wyniku prac wydobywczych 

kopalni. Położony jest tam także najniższy punkt gminy.    

Działania mające wyeliminowa  zagrodzenia wynikające z podtopień i powodzi są realizowane na bieżąco, co 

prowadzi do podniesienia bezpieczeństwa na jej terenie dla zamieszkujących mieszkańców.
39

    

W ramach edukacji społeczeństwa na rzecz kreowania zachowań w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych 

zagrożeń środowiska zorganizowane są konkursy z nagrodami dla młodzieży szkół gimnazjalnych 

i  podstawowych z zakresu zarządzania kryzysowego i OC o tematyce związanej z zachowaniem się 

w  sytuacjach zagrożeń. 

Nieodpłatnie udostępniane są zarówno na stronie internetowej Urzędu Gminy jak i  bezpośrednio przekazywane 

do szkół, zakładów pracy i instytucji materiały do szkolenia, komunikaty i ostrzeżenia o zagrożeniu, instrukcje 

o  sposobach postępowania w razie zbliżania się lub wystąpienia zagrożenia. 

W latach 2011-2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach kontrolował działalnoś  pod 

kątem oceny realizacji obowiązków wynikających z  przeciwdziałania poważnym awariom  i przestrzegania 

wymagań ustawy o substancjach i  preparatach chemicznych tylko jednego przedsiębiorstwa w 2012 roku  Była 

to  irma „BUD-TOR” w Bestwinie. W trakcie kontroli nie stwierdzono naruszeń obowiązujących przepisów 

w  zakresie poważnych awarii. 

Na terenach rolniczych często przyczyną zanieczyszczeń wód może by  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 Bestwina nie ma ujawnionych i zewidencjonowanych mogilników, które mogłyby by  

znaczącym źródłem zanieczyszczeń dla chemizmu wód i gleb. 

Według in ormacji zamieszczonych w prowadzonym przez państwową Inspekcję Ochrony Roślin 

w  Katowicach „Rejestrze  przedsiębiorców wykonujących działalnoś  w zakresie wprowadzania środków 

ochrony roślin do obrotu lub ich konfekcjonowania” na terenie gminy Bestwina nie ma punktów sprzedaży 

środków ochrony roślin w wysokich klasach toksyczności. Niemniej jednak środki ochrony roślin bez klas 

toksyczności można zakupi  w większości sklepów ogrodniczych i kwiaciarskich. 

W zakresie ograniczenia substancji chemicznych w środowisku niezbędne są szkolenia dotyczące 

odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i postępowania z ich odpadami, wspierane  inansowo przez 

 undusze ekologiczne oraz propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby na 

zakupy i naczynia jednorazowego użytku). 

W związku z tym w nadchodzących latach działania powinny Gminy skupi  się nad doskonaleniem systemu 

sprawnego systemu segregacji odpadów niebezpiecznych 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 tra iających 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. 

                                                 
39 Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2014-2020, IR CONSULTING S.C., 2014 
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4.12. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 

4.12.1. Stan aktualny  

W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągną  jest wykształcenie świadomości 

ekologicznej i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel 

dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2022 roku, do którego można się zbliża  poprzez stopniowe 

podnoszenie świadomości ekologicznej.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) narzuca obowiązek 

uwzględniania problematyki ochrony środowiska i  zrównoważonego rozwoju w programach nauczania 

wszystkich typów szkół.  

W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek popularyzacji ochrony 

środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody.  

Organy administracji, instytucje koordynujące oraz kierujące działalnością naukową i naukowo-badawczą,  

a także szkoły wyższe, placówki naukowe i naukowobadawcze, obejmujące swym zakresem działania dziedziny 

nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska, są obowiązane uwzględnia  w ustalanych 

programach oraz w swej działalności badania dotyczące zagadnień ochrony środowiska i badania te rozwija .  

Przykładem takich działań na terenie gminy Bestwina w szkołach i przedszkolach są: 

 akcje Sprzątanie świata, 

 zbiórka makulatury, 

 zbiórka zużytych baterii i plastikowych nakrętek, 

 zbiórka żołędzi i kasztanów na potrzeby zimowego dokarmiania zwierząt, 

 organizacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska, 

 organizacja Światowego Dnia Ziemi. 

Działania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzi także Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. 

Cyklicznie na terenie gminy organizowane są spotkania o charakterze  estynów na których kwestia ochrony 

środowiska zajmuje ważne miejsce, są to miedzy innymi: 

 Święto Gminy Bestwina - Kulturalnie i kulinarnie w powiecie bielskim,  

 Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych, 

 Janowicki Piknik Rodziny, 

 Laski uOzgraj czyli Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, 

 Święto Karpia Polskiego, 

 Dożynki Gminne, 

 integracyjne imprezy sportowe w Stowarzyszeniu „Razem”, 

 Janowickie Rajdy Rowerowe i Pikniki Rodzinne, 

 Gminne zawody sportowo – pożarnicze. 

Istotnym elementem edukacji ekologicznej jest promocja gminy Bestwina poprzez udział w  różnych 

konkursach, projektach. Celem takiej działalności, która jest prowadzona w szkołach i  przedszkolach jest nie 

tylko przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie globalnej in ormacji, rozwój edukacji 

in ormatycznej i działania na rzecz wyrównania szans dzieci i  młodzieży, ale również promowanie gminy na 

szerszym  orum oraz inicjowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, edukację 

ekologiczną mieszkańców gminy oraz prowadzenie akcji in ormatycznych na temat Unii Europejskiej. 

Ze względu na obszarze gminy Bestwina obszaru chronionego krajobrazu „Podkępie” wskazanym działaniem 

edukacyjnym jest wydawanie materiałów in ormacyjnych na temat ciekawych przyrodniczo miejsc w  gminie, 

jej historii, najlepiej zachowanych walorach przyrodniczych i krajobrazowych w celu ich ochrony, a także 

popularyzacji wśród miłośników przyrody.  

Nie bez znaczenia jest mnogoś  działań realizowanych przez gminę w zakresie działań in ormacyjno-

edukacyjnych, przykładowe z nich to:  

 Konkursy przyrodnicze dla uczniów szkół, 

 Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza, 

 "Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę", 

 konkursy plastyczne dla dzieci szkół podstawowych orgaznizowane w celu przybliżenia najmłodszym 

mieszkańcom tematyki związanej z  nieodpowiedzialnym paleniem śmieci w przydomowych 

kotłowniach. 
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Gmina powinna w dalszym ciągu współpracowa  z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi 

i  instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, wystaw, spotkań, wycieczek o tematyce ekologicznej 

i  przyrodniczej, organizowa  akcje oraz pomaga  przy realizacji programów szkolnych promujących idee 

zbierania surowców wtórnych w celu ich właściwego zagospodarowania, a  także opracowywa  i wydawa  

materiały in ormacyjne na temat miejsc i  rejonów w gminie o  najlepiej zachowanych walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych w celu ich popularyzacji wśród miłośników przyrody. 

Czynnikami, które decydują o sukcesie realizowanej akcji edukacji ekologicznej są rzetelna in ormacja oraz 

umiejętnoś  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 w zakresie edukacji ekologicznej zamieszczone zostały w niniejszym dokumencie, 

w  harmonogramach poszczególnych rozdziałów dotyczących ochrony środowiska. 
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4.13. Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym 

4.13.1. Stan aktualny  

Istotą zrównoważonego rozwoju jest dążenie do równowagi i równorzędnego traktowania racji społecznych, 

ekonomicznych i ekologicznych a także ładu przestrzennego. W praktyce oznacza to przede wszystkim spójnoś  

przepisów prawnych dotyczących zagadnień szeroko pojętej ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz 

przepisów dotyczących systemu planowania i  zagospodarowania przestrzennego.  

Podstawowym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego pozwalającym gminom na racjonalną 

gospodarkę terenami jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Potrzeba przedstawiania zagadnień z zakresu ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego 

wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
40

 

Od kilku lat obserwuje się wzmocnienie roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska, 

jednak nadal istnieje koniecznoś  pełniejszego uwzględniania w procesach planistycznych zagadnień ochrony 

środowiska.  

Ustawa ta, oprócz zagadnień z zakresu ochrony środowiska, wymaga również uwzględnienia ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i  mienia.  

W związku z tym niezbędne  jest uwzględnianie aspektów środowiskowych związanych przede wszystkim 

z  występowaniem obszarów i obiektów chronionych na terenie gminy Bestwina przy opracowywaniu kolejnych 

zmian i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

                                                 
40 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  
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5 Cele oraz kierunki działań proekologicznych na lata 2015-2018 wraz 

z  założeniami na lata 2019-2022 

 

5.1. Jakość powietrza 
Cele długookresowy do 2022 roku: 

OA - Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost 

wykorzystania energii z odnawialnych źródeł realizacja tego celu przyczyni się ograniczenia 

zanieczyszczeń pyłowo gazowych w powietrzu 

 

Cel krótkookresowe do 201  roku: 

OA.1 - Spełnienie standardów jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków – 

realizacja tego celu przyczyni się do obniżenia zużycia surowców na potrzeby grzewcze, poprawy 

e ektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wzrostu wykorzystania energii 

odnawialnej 

OA.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg publicznych - realizacja tego celu przyczyni 

się do poprawy in rastruktury drogowej, płynności ruchu komunikacyjnego oraz zmniejszenia 

zanieczyszczeń pyłowo gazowych ze źródeł komunikacyjnych   

OA.3 - Prowadzenie działań edukacji ekologicznej w ramach ochrony jakości powietrza - realizacja tego celu 

przyczyni się do poprawy wiedzy na temat działań służących poprawie jakości powietrza 

 

Zadania na lata 2015-2022:  

OA.1.1 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i obiektów dziedzictwa kulturowego. - realizacja 

tego kierunku działań przyczyni się do obniżenia zużycia surowców na potrzeby grzewcze oraz 

zmniejszenia emisji pyłów i gazów pochodzących ze spalania tych paliw, a e ektem ekologicznym 

będzie poprawa e ektywności energetycznej 

OA.1.2 - Wdrażanie programu ochrony powietrza, zgodnie z wynikami rocznej oceny jakości powietrza 

w  strefach - realizacja tego kierunku działań przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie 

stref 

OA.1.3 - Ograniczenie niskiej emisji poprzez dotowanie rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach 

indywidualnych - realizacja tego kierunku działań przyczyni się do obniżenia zużycia surowców na 

potrzeby grzewcze oraz zmniejszenia emisji pyłów i  gazów pochodzących ze spalania tych paliw, 

a  tym samym do poprawy jakości powietrza 

OA.1.4 - Wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii zwiększających efektywne 

wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonności i wodochłonności gospodarki - realizacja 

tego kierunku działań przyczyni się do wzrostu wykorzystania energii odnawialnej  

OA2.1 - Budowa i modernizacja ciągów drogowych, w tym działania lobbingowe wspierające budowę dróg 

powiatowych- realizacja tego kierunku działań przyczyni się do poprawy in rastruktury drogowej, 

płynności ruchu komunikacyjnego oraz zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowo - gazowych ze źródeł 

komunikacyjnych 

OA3.1 - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ograniczenia zanieczyszczeń do 

powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii - realizacja tego 

kierunku działań przyczyni się do poprawy wiedzy na temat działań służących poprawie jakości 

powietrza. 

 

5.2. Gospodarka wodno – ściekowa  
Cele długookresowy do 2022 roku: 

WŚ - Kontynuacja działań dla zapewnienia wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrony jakości wód 

podziemnych – realizacja tego celu przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych 

i  podziemnych 

 

Cel krótkookresowe do 201  roku: 

WŚ.1 - Rozbudowa infrastruktury dla odprowadzenia ścieków i wód opadowych – realizacja tego celu 

przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych przez zmniejszenie ładunków 

zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lub ziemi 
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WŚ.2 - Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć - realizacja tego celu przyczyni się do 

poprawy zaopatrzenie mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia 

WŚ.3 - Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz racjonalne ich wykorzystanie - realizacja 

tego celu przyczyni się do zmniejszenia zużycia wód oraz do poprawy jakości wód powierzchniowych 

i  podziemnych. 

 

Zadania na lata 2015-2022:  

WŚ1.1 Rozbudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej  – realizacja tego kierunku działań przyczyni się do 

poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych przez zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń 

odprowadzanych do wód lub ziemi 

WŚ1.2 Rozbudowa infrastruktury kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem zastosowania odpowiednich 

urządzeń podczyszczających – realizacja tego kierunku działań przyczyni się do poprawy jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych przez zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do 

wód lub ziemi z dróg, parkingów oraz innych terenów utwardzonych 

WŚ.2.1 Utrzymanie w dobrym stanie i wymiana infrastruktury wodociągowej – realizacja tego kierunku działań 

będzie przyczyniała się do zmniejszenia strat wody poprzez doszczelnienie sieci oraz poprawę 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia 

WŚ.3.1 Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych oraz 

kontrola realizacji harmonogramu wywozu nieczystości ciekłych i osadów z szamb i przydomowych 

oczyszczalni ścieków – realizacja tego kierunku działań przyczyni się do wyeliminowania 

niekontrolowanych zrzutów ścieków do wód lub ziemi 

WŚ.3.2 Budowa oczyszczalni przydomowych (dotyczy terenów gminy na których nie planuje się budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej – realizacja tego kierunku działań przyczyni się do wyeliminowania 

niekontrolowanych zrzutów ścieków do wód lub ziemi 

 

5.3 Ochrona przed powodzią i suszą 
Cele długookresowy do 2022 roku: 

OPS – Zapewnienie mieszkańcom gminy bezpieczeństwa powodziowego – realizacja tego celu zapewni 

bezpieczeństwo związane z podtopieniami i ochroną przeciwpowodziową  

 

Cel krótkookresowe do 201  roku: 

OPS.1 - Zwiększenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie skutkom wezbrań powodziowych - realizacja tego 

celu zwiększy retencję wodna na terenie gminy, a tym samym zmniejszy tereny ulegające 

podtopieniom 

 

Zadania na lata 2015-2022:  

OPS.1.1 – Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej - realizacja tego celu 

poprawi stan techniczny obiektów i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej  

OPS.1.2 - Ujmowanie potencjalnych zagrożeń powodziowych w tworzonych i aktualizowanych dokumentach 

(plan zagospodarowania przestrzennego) - realizacja tego celu ochroni tereny powodziowe przed ich 

zainwestowaniem i zabudową. 

 

5.4 Gospodarka odpadami 
Cele długookresowy do 2022 roku: 

GO - Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost odzysku odpadów i  ograniczenie składowania 

odpadów – realizacja tego celu doprowadzi do osiągnięcia zakładanych poziomów odzysku odpadów 

i  zmniejszenie ilości składowanych 

 

Cel krótkookresowe do 201  roku: 

GO.1.1 - Wzmocnienie optymalizacji, zarządzania, monitoringu i kontroli systemu gospodarki odpadami – 

realizacja tego celu doprowadzi do uszczelnienia systemu odpadowego  

GO.1.2 - Minimalizacja wytworzonych odpadów oraz sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem – 

realizacja tego celu doprowadzi do zwiększenia ilości odpadów poddawanych odzyskowi 
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GO.1.3 - Podnoszenie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców – realizacja tego celu doprowadzi do 

lepszego zarządzania odpadami na poziomie gospodarstwa domowego i firmy 

 

Zadania na lata 2015-2022:  

GO.1.1 - Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych - realizacja 

tego kierunku działań doprowadzi do zmniejszenia ilości terenów zaśmieconych  

GO.1.2 - Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego deponowania odpadów - realizacja tego kierunku działań 

doprowadzi do eliminacji powstających dzikich wysypisk odpadów  

GO.1.3 - Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami – przyczyni się do 

zwiększenia stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów 

GO.2.1 - Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina do roku 2032 – co doprowadzi do 

oceny stanu aktualnego i otworzy możliwości zewnętrznego wsparcia  inansowego 

GO.2.2 - Systematyczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy - realizacja tego kierunku 

działań doprowadzi do usunięcia do 2032 roku z terenu gminy azbestu 

GO.2.3 - Modernizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami w tym rozbudowa PSZOK - realizacja tego 

kierunku działań doprowadzi do sprawnego  unkcjonowania gospodarki odpadowej na terenie gminy 

Bestwina 

GO.2.4 - Zakończenie rekultywacji składowiska odpadów w Kaniowie - realizacja tego kierunku działań 

doprowadzi do uporządkowania terenu 

GO.3.1 - Działalność edukacyjna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ograniczania ich powstawania - 

realizacja tego kierunku działań doprowadzi do zwiększenia świadomości odpadowej dzieci, młodzieży 

oraz dorosłej części społeczeństwa gminy. 

 

5.5 Ochrona powierzchni ziemi  
Cele długookresowy do 2022 roku: 

OG - Racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych – realizacja tego celu przyczyni się do utrzymania 

produktywnej jakości gleb 

 

Cel krótkookresowe do 201  roku: 

OG.1 – Racjonalna gospodarka rolna– realizacja tego celu przyczyni się do zachowania produkcji rolnej 

według tradycyjnych zasad zgodnych z warunkami przyrodniczo-krajobrazowymi, co przyczyni się do 

zwiększenia konkurencyjności rolnictwa gminy Bestwina 

 

Zadania na lata 2015-2022: 

OG.1.1 - Organizacja cyklicznych obchodów kultywowania rolniczych tradycji w połączeniu z  pokazami 

i  konkursami dla mieszkańców - realizacja tego kierunku działań doprowadzi do większego 

zainteresowania mieszkańców rolnictwem i tradycjami z nim związanymi  

OG.1.2 - Organizacja szkoleń i programów doradczych dla rolników i zainteresowanych produkcją rolniczą - 

realizacja tego kierunku działań doprowadzi do poprawy jakości produktów rolniczych  

OG.1.3 - Okresowa kontrola zawartości metali ciężkich i pH w glebach - realizacja tego kierunku działań 

przyczyni się do ustalania odpowiednich nawożeń i dostosowania kierunku produkcji do jakości gleb 

OG.1.4 - Udzielania dopłat bezpośrednich dla rolników - realizacja tego kierunku działań doprowadzi do 

ułatwienia  unkcjonowania rolników i zwiększenia konkurencyjności rolnictwa gminy Bestwina 

OG.156 - Udzielenie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego - realizacja tego kierunku działań 

przyczyni się do produkcji lepszej jakości płodów rolnych 

OG.1.6 - Utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej - realizacja tego kierunku działań doprowadzi 

do zwiększenia konkurencyjności rolnictwa gminy 
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5.6 Ochrona zasobów geologicznych  
Cele długookresowy do 2022 roku: 

OZK - Ochrona zasobów złóż przez oszczędne i zrównoważone i racjonalne gospodarowanie – realizacja 

tego celu przyczyni się do racjonalnego wykorzystania zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina 

złóż surowców 

 

Cel krótkookresowe do 201  roku: 

OZK.1 – Zasoby kopalin – realizacja tego celu przyczyni się do ochrony zasobów kopalin 

OZK.2 – Osuwiska – realizacja tego celu przyczyni się do ochrony zdrowia i mienia mieszkańców 

 

Zadania na lata 2015-2022: 

OZK.1.1 - Wprowadzenie zapisów w MPZP o niezagospodarowywaniu terenów potencjalnej eksploatacji złóż 

kopalin - realizacja tego kierunku działań doprowadzi pozostawienia niezainwestowanych terenów 

potencjalnej przyszłej eksploatacji kopalin 

OZK.1.2 – Prawidłowa, zgodna na koncesjami eksploatacja kopalin - realizacja tego kierunku działań 

przyczyni się do prawidłowego wykorzystania istniejących zasobów  

OZK.1.3 – Rekultywacja terenów zdegradowanych eksploatacja kopalin - realizacja tego celu przyczyni się do 

poprawy atrakcyjności gminy  

OZK.2.1 – Monitoring terenów zagrożonych powstawaniem osuwisk - realizacja tego kierunku działań 

przyczyni się do kontroli ewentualnych zagrożeń  

OZK.2.2 - Wprowadzenie zapisów w MPZP o ograniczeniach w budownictwie i inwestowaniu na terenach 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - realizacja zadania spowoduje brak zagrożeń dla ludzi 

i  mienia w wyniku ewentualnego osuwania się mas ziemnych  

OZK.2.3 - Obserwacja terenów zagrożonych oraz ich rejestr (art. 110a) - realizacja zadania spowoduje 

bieżący dostęp do aktualnych danych  

 

5.7 Klimat akustyczny-ochrona przed hałasem 
Cele długookresowy do 2022 roku: 

OH - Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do 

poziomu obowiązujących standardów - realizacja tego celu przyczyni się do poprawy komfortu 

mieszkańców i poprawy ich stanu zdrowia 

 

Cel krótkookresowe do 201  roku: 

OH.1 - Ograniczenie hałasu komunikacyjnego - realizacja tego celu przyczyni się do ochrony zdrowia ludzi 

mieszkających w pobliżu dróg 

OH.2 - Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem - realizacja tego 

celu przyczyni się do właściwej lokalizacji przedsiębiorstw mogących przyczyni  się do pogorszenia 

klimatu akustycznego 

 

Zadania na lata 2015-2022: 

OH.1.1 - Bieżące remonty i modernizacje dróg będących w utrzymaniu gminy - realizacja tego kierunku działań 
doprowadzi do ograniczenia emisji hałasu wzdłuż dróg gminnych 

OH.1.2 - Bieżące remonty i modernizacje dróg powiatowych - realizacja tego kierunku działań doprowadzi do 

ograniczenia emisji hałasu wzdłuż dróg powiatowych  

OH.1.3 - Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przed hałasem - realizacja tego zadania przyczyni się do 

zwiększenia świadomości ekologicznej w zakresie nadmiernego hałasu  

OH.2.1 - Uwzględnianie w MPZP zapisów o dopuszczalnych poziomach hałasu - realizacja tego kierunku 

działań doprowadzi do właściwej lokalizacji przedsiębiorstw uciążliwych pod względem emisji hałasu 

OH.2.2 - Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej - realizacja tego zadania 

przyczyni się do zwiększenia stopnia przestrzegania przepisów prawa w zakresie dopuszczalnej emisji 

hałasu 
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5.8 Pola elektromagnetyczne-ochrona przed szkodliwym działaniem 
Cele długookresowy do 2022 roku: 

PE - Ochrona mieszkańców przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym - realizacja tego celu 

przyczyni się do kontrolowania i  ewentualnego ograniczania emisji promieniowania 

elektromagnetycznego 

 

Cel krótkookresowe do 201  roku: 

PE.1 - Rozpoznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych - realizacja tego celu 

przyczyni się do kontroli jakości środowiska 

PE.2 - Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym - 

realizacja tego celu przyczyni się do właściwej lokalizacji źródeł promieniowania 

 

Zadania na lata 2015-2022: 

PE.1.1 - Dalsze prowadzenie monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu 

elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego - realizacja tego kierunku działań doprowadzi 

do kontroli jakości środowiska 

PE.2.1 - Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

(wprowadzanie odpowiednich zapisów w MPZP) - realizacja tego kierunku działań doprowadzi do 

właściwej lokalizacji źródeł promieniowania 

 

5.9 Zasoby przyrodnicze  
Cel długookresowy do 2022 roku: 

OPK - Zahamowanie strat różnorodności biologicznej, ekosystemów i krajobrazu – realizacja tego celu 

przyczyni się do kontrolowania i  zachowania  środowiska naturalnego 

 

Cele krótkookresowe do 201  roku: 

OPK.1 - Kształtowanie zrównoważonego, ekologicznego modelu Gminy, z poszanowaniem istniejących 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych - realizacja tego celu przyczyni się do 

zrównoważonego rozwoju gminy przy zachowaniu stanu siedlisk przyrodniczych oraz cennych 

elementów krajobrazu 

OPK.2 - Kształtowanie funkcji rekreacyjnych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym na bazie istniejących 

zasobów przyrodniczych (przy zachowaniu równowagi ekologicznej w obszarach przyrodniczo 

cennych) - realizacja tego celu poprawi in rastrukturę turystyczno – rekreacyjną przy zachowaniu 

zasobów przyrodniczych 

OPK.3 - Ochrona i utrzymanie zieleni – realizacja tego celu przyczyni się do poprawy terenów zieleni na 

terenie gminy. 

 

Zadania na lata 2015-2022:  

OPK.1.1 - Tworzenie małoobszarowych form ochrony przyrody (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki 

ekologiczne, rezerwaty) - realizacja tego kierunku działań przyczyni się do zachowania cennych 

przyrodniczo siedlisk 

OPK.1.2 - Objęcie ochroną drzew - propozycji pomników przyrody, konserwacje proponowanych i istniejących 

pomników przyrody - realizacja tego kierunku działań przyczyni się do zachowania cennych obiektów 

przyrody ożywionej i nieożywionej 

OPK.2.1 - Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych 

i  atrakcyjnych krajobrazowo - realizacja tego kierunku działań przyczyni się do podniesienie 

świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

OPK.2.1 – Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa - 

realizacja tego kierunku działań spowoduję poprawę życia mieszkańców gmin przez m.in. 

rewitalizację, budowę, remont lub przebudowę małej in rastruktury turystycznej, w  szczególności 

przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla 

wędkarzy i punktów in ormacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i  drogami dojazdowymi do miejsc 

objętych inwestycją 
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OPK.3.1 - Przebudowa i częściowa wymiana składu gatunkowego zadrzewień przydrożnych wzdłuż odcinków 

dróg, nowe nasadzenia zieleni wysokiej, prace pielęgnacyjno konserwacyjne zieleni przydrożnej - 

realizacja tego kierunku działań przyczyni się do poprawy stanu drzewostanu 

OPK.3.2 - Tworzenie terenów zieleni urządzonej (skwery, zieleńce); zagospodarowanie zielenią otoczenia 

gminnych obiektów użyteczności publicznej - realizacja tego kierunku działań przyczyni się do 

przyrostu terenów zielonych. 

 

5.10 Zasoby leśne – ochrona i rozwój lasów 
Cel długookresowy do 2022 roku: 

ZRL - Ochrona bioróżnorodności na terenach leśnych - realizacja tego celu przyczyni się do wzrostu różnych 

gatunków i roślin na terenach leśnych. 

 

Cel krótkookresowy do 201  roku: 

ZRL.1 - Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 

i  wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego - realizacja tego celu przyczyni się do poprawy 

zachowania zasobów leśnych. 

 

Kierunki działań na lata 201 -2022: 

ZRL.1.1 - Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych - zgodnie z  planami urządzania lasów 

państwowych - realizacja tego kierunku działań przyczyni się do poprawy zrównoważonej gospodarki 

leśnej 

ZRL.1.2 - Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych - zgodnie z  uproszczonymi planami 

urządzania lasów prywatnych - realizacja tego kierunku działań przyczyni się do poprawy 

zrównoważonej gospodarki leśnej 

ZRL.1.3 - Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń i  w  lasach prywatnych - 

realizacja tego kierunku działań przyczyni się do poprawy zrównoważonej gospodarki leśnej. 

 

5.11 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie) 
Cele długookresowy do 2022 roku: 

PA - Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków – 

realizacja tego celu przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń dla ludzi i mienia 

 

Cele krótkookresowe do 201  roku: 

PA.1 – Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii - realizacja tego 

celu przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń dla ludzi i mienia, a wypadku zagrożenia sprawnego 

działania 

PA.2 – Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych - realizacja tego celu przyczyni się 

do ochrony zdrowia mieszkańców w takcie przewozu substancji niebezpiecznych 

PA.3 - Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska 

z  tytułu awarii przemysłowych - przyczyni się do stworzenia nawyków właściwego reagowania 

w  sytuacji zagrożenia 

 

Zadania na lata 2015-2022: 

PA.1.1 - Remonty i modernizacje remiz oraz doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - realizacja 

tego kierunku przyczyni się do sprawnego  unkcjonowania Straży Pożarnych posiadających niezbędne 

wyposażenie i sprzęt 

PA.1.2 - Doskonalenie technologii produkcji ograniczającej ryzyko wystąpienia awarii - realizacja tego 

kierunku działań doprowadzi do zmniejszenia ryzyka powstania awarii 

PA.2.1 - Aktualizacja tras optymalnego przewozu substancji niebezpiecznych i kontrola ładunków przez Policję 

- realizacja tego kierunku działań przyczyni się do przewozu niebezpiecznych ładunków tylko trasami, 

na których ewentualnie zagrożenia będą najmniejsze 

PA.3.1 Informowanie społeczeństwa o możliwości wystąpienia zagrożenia i sposobu zachowań w  przypadku 

wystąpienia zagrożenia - przyczynią się do sprawniejszego działania mieszkańców w wypadku 

zagrożenia. 
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6 Harmonogram realizacji Programu w latach 2015-2018 oraz w latach 2019-2022 
 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 

planowany 

Termin 
zakończenia 

planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Planowane efekty 
ekologiczne 

Planowane koszty 
ogółem (PLN) tyś. 

Partnerzy Źródła finansowania 

OCHRONA POWIETRZA 

ZADANIA WŁASNE 

OA.1.1 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy 
Bestwina  

2015 2018 Gmina Bestwina 

Ograniczenie 
niskiej emisji, 

zmniejszenie 
zużycia surowców 

6.000 - 
budżet Gminy Bestwina, 

EFRR 

OA.1.3 

Opracowanie Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji i jego realizacja 

Dofinansowanie dla mieszkańców do 

zmiany systemu ogrzewania na 
proekologiczny 

2015 2018 Gmina Bestwina 800 mieszkańcy 
budżet Gminy Bestwina, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

OA.2.1 
Budowa nowych i remonty i 

modernizacja dróg gminnych 
2015 2022 Gmina Bestwina 

Poprawa 
infrastruktury 

drogowej 

5.000 - 
budżet Gminy Bestwina, 

PROW 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OA.2.1 
Systematyczne prowadzenie kontroli 

podmiotów dotyczącej przestrzegania 

zasad ochrony środowiska 

2015 2022 

WIOŚ w 

Katowicach, 
WSSE w 

Katowicach 

Przestrzeganie 

przepisów prawa 
ochrony 

środowiska 

100 - budżet WIOŚ, WSSE 

OA.2.2 Budowa i modernizacja sieci gazowych 2015 2022 
Polskie Górnictwo 

Naftowe i 

Gazownictwo S.A. 

Poprawa jakości 
powietrza poprzez 

zmianę paliwa 
energetycznego 

b.d. - budżet PGNiG S.A. 

OA.2.3 
Budowa i modernizacja sieci 

elektrycznych 
2015 2022 

TAURON 
Dystrybucja 

Oddział  

w Bielsku-Białej 

Poprawa 
zaopatrzenia 

mieszkańców w 
energię 

elektryczną 

b.d. - budżet TAURON 

OA.2.5 
Przebudowa drogi powiatowej 4444S 

Czechowice-Bestwina-Jawiszowice w 
Bestwinie 

2015 2015 Powiat Bielski 

Ograniczenie 

emisji do 
powietrza ze 

środków 

komunikacji, 
ograniczenia 

zużycia paliw, 

zmniejszenie 
czasu jazdy 

1320 Gmina Bestwina 
budżet Powiatu 

Bielskiego, udział Gminy 
Bestwina 
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GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

ZADANIA WŁASNE 

GW.1.1 
Modernizacja infrastruktury 

wodociągowej i kanalizacyjnej 
2015 2022 Gmina Bestwina Poprawa jakości 

wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

10.000 

10.000 

Kombest Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

budżet Gminy Bestwina, 
PROW, WFOSiGW, 

środki zewnętrzne unijne  

GW.1.2 
Wykonanie projektu odwodnienia ulic na 

terenie gminy 
2015 2016 Gmina Bestwina 50 - budżet Gminy Bestwina 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

GW.3.2 

Budowa oczyszczalni przydomowych 

(dotyczy terenów gminy na których nie 
planuje się budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej) 

2015 2022 Mieszkańcy  Poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych 

i podziemnych 

1000 Gmina Bestwina 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

środki UE 

GW.3.3 
Koncepcja kanalizacji południowej 

części Gminy 
2015 2018 AQUA S.A. 50 Gmina Bestwina budżet AQUA S.A. 

OCHRONA PRZED POWODZIĄ I SUSZĄ 

ZADANIA WŁASNE 

OPS.1.1 
Naprawa i remonty rowów 

melioracyjnych 
2015 2022 Gmina Bestwina 

Poprawa retencji 
wodnej 

320 
Gminna Spółka Wodno-

Melioracyjna w Bestwinie 
budżet Gminy Bestwina 

OPS.1.2 
Odtworzenie kanału ulgi „Bartki” w 

Bestwinie 
2015 2016 Gmina Bestwina 

Poprawa retencji 
wodnej 

80 - 
budżet Gminy Bestwina, 

EFR 

OPS.1.4 

Ujmowanie potencjalnych zagrożeń 

powodziowych w tworzonych i 
aktualizowanych dokumentach (plan 

zagospodarowania przestrzennego) 

2015 2022 Gmina Bestwina 
Ochrona ludzi i 

mienia 
Koszty 

administracyjne 
- budżet Gminy Bestwina 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OPS.1.3 
Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy 

regulacyjnej rzeki Biała w km 0+000-

5+150 w miejscowości Bestwina 

2015 2017 
RZGW w 
Gliwicach 

Poprawa retencji 
wodnej 

13670 - budżet państwa 

GOSPODARKA ODPADAMI 

ZADANIA WŁASNE 

GO.1.1 
Wydawanie decyzji w sprawie usuwania 

odpadów z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych 

2015 2022 
Wójt Gminy 

Bestwina 

Usystematyzowani
e gospodarki 

odpadami 

Koszty 
administracyjne 

Policja budżet Gminy Bestwina 

GO.1.2 
Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego 

składowania odpadów 
2015 2022 

Gmina Bestwina, 
właściciele 

terenów 

Ochrona 
środowiska, 

Poprawa jakości 

życia i estetyki 
gminy 

2/rok 

16 
Mieszkańcy, Policja 

budżet Gminy Bestwina 

GO.2.1 
Przeprowadzenie inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest oraz 

opracowanie Programu usuwania 

2015 2015 Gmina Bestwina 15 
Mieszkańcy, organizacje 

ekologiczne 

budżet Gminy Bestwina, 

środki Ministerstwa 
Gospodarki 
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wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Bestwina do roku 2032 

GO.2.2 
Systematyczne usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z obszaru gminy 
2015 2022 

Gmina Bestwina, 
mieszkańcy,  

30/rok 
240 

właściciele posesji na 

których zlokalizowane są 
wyroby zawierające azbest 

budżet Gminy Bestwina, 
WFOSIGW 

GO.2.3 
Modernizacja i doskonalenie systemu 

gospodarki odpadami w tym rozbudowa 

PSZOK 

2015 2022 Gmina Bestwina 

Dostosowanie 
gminy do 

obowiązujących 
przepisów i 

ochrona 

środowiska 

50/rok 
400 

Organizacje ekologiczne, 
placówki oświatowe, 

sponsorzy 

budżet Gminy Bestwina, 
NFOSIGW 

GO.2.4 
Zakończenie rekultywacji składowiska 

odpadów w Kaniowie 
2015 2018 Gmina Bestwina 

Rekultywacja 
terenów, poprawa 

estetyki gminy 

1) Organizacje ekologiczne 
budżet Gminy Bestwina, 

NFOSIGW 

GO.3.1 
Działalność edukacyjna w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów i 

ograniczania ich powstawania 

2015 2022 Gmina Bestwina 

Wzrost 
świadomości 

ekologicznej 
mieszkańców 

10/rok 

80 

Placówki oświatowe, 
szkoły, przedszkola, 

organizacje ekologiczne 

budżet Gminy Bestwina, 

sponsorzy, WFOSIGW 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

GO.1.3 
Przeprowadzanie kontroli 

przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania odpadami 

2015 2022 

Wojewódzki 
Inspektor 

Ochrony 

Środowiska w 
Katowicach 

Ocena 

przestrzegania 
przepisów 

prawnych 

b.d. Gmina Bestwina budżet WIOŚ 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB 

ZADANIA WŁASNE 

OG.1.1 

Organizacja cyklicznych obchodów 
kultywowania rolniczych tradycji w 

połączeniu z  pokazami i konkursami dla 
mieszkańców 

2015 2022 
Gmina Bestwina, 
Koła Gospodyń 

Wiejskich 

Kształtowanie 

wizerunku gminy 

10/rok 

80 

LGR „Bielska Kraina”, 
Powiat Bielski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w 

Częstochowie Zespół 
Doradztwa Rolniczego w 

Bielsku - Białej, ARiMR 

budżet Gminy Bestwina, 
Powiatu Bielskiego, 

sponsorów 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OG.1.2 
Organizacja szkoleń i programów 

doradczych dla rolników i 

zainteresowanych produkcją rolniczą 

2015 2022 

Ośrodek 
Doradztwa 

Rolniczego w 
Częstochowie 

Zespół Doradztwa 

Rolniczego w 
Bielsku - Białej 

Kontrola stanu 
rolniczej 

przestrzeni 

produkcyjnej 

20/rok 

160 

Gmina Bestwina, 

organizacje ekologiczne 
budżet ARIMR, ŚODR 

OG.1.3 
Okresowa kontrola zawartości metali 

ciężkich i pH w glebach 
2015 2022 

Właściciele 
gruntów rolnych 

10/rok 
80 

Okręgowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza w 

Gliwicach, Gmina 

środki własne rolników 
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Bestwina 

OG.1.4 
Udzielania dopłat bezpośrednich dla 

rolników 
2015 2022 Agencja 

Restrukturyzacji i 
Modernizacji 

Rolnictwa Poprawa kondycji 
rolnictwa 

50 rok 
480 

Właściciele gruntów 

rolnych, Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Bielsku - 

Białej 

EFRG i budżet kraju 

OG.1.5 
Udzielenie dopłat do kwalifikowanego 

materiału siewnego 
2015 2022 

Środki ARiMR, budżet 

kraju 

OG.1.6 
Utrzymywanie gruntów rolnych w dobrej 

kulturze rolnej 
2015 2022 

Właściciele 
gruntów rolnych 

b.d. 
Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Bielsku - 
Białej 

budżet własny rolników 

OCHRONA ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OZK.1.2 
Prawidłowa, zgodna z koncesjami 

eksploatacja kopalin  
2015 2022 

Posiadający 
koncesję – 

użytkownicy złóż 

(PG Silesia Sp. z 
o.o., Bud-Tor S.j., 

Kruszywa Sprzęt 

Sp. z o.o.) 

Racjonalne 

wykorzystania 
złoża 

b.d. Gmina Bestwina budżet użytkownika złoża 

OZK.2.2 
Monitoring terenów zagrożonych 

powstawaniem osuwisk 
2015 2022 

Państwowy 
Instytut 

Geologiczny 

Oddział Karpacki  

Kontrola 

ewentualnych 
zagrożeń 

w razie potrzeby Gmina Bestwina 
budżet Państwa, budżet 

PIG,  

OZK.2.3 
Obserwacja terenów zagrożonych oraz 

ich rejestr (art. 110a) 
2015 2022 Powiat Bielski 

Kontrola 

ewentualnych 
zagrożeń 

w razie potrzeby Gmina Bestwina 
budżet Powiatu 

Bielskiego 

KLIMAT AKUSTYCZNY-OCHRONA PRZED HAŁASEM 

ZADANIA WŁASNE 

OH.1.1 
Bieżące remonty i modernizacje dróg 

będących w utrzymaniu gminy 
2015 2022 Gmina Bestwina 

Zmniejszenie 
emisji hałasu 

2) - 
budżet Gminy Bestwina, 

WFOSIGW, PROW 

OH.1.3 
Edukacja ekologiczna w zakresie 

ochrony przed hałasem 
2015 2022 Gmina Bestwina 

Zwiększenie 

świadomości 
ekologicznej 

10/rok 
80 

Organizacje ekologiczne, 

Koła Gospodyń Wiejskich, 
Szkoły, przedszkola 

budżet Gminy Bestwina, 
WFOSIGW, organizacji 

ekologicznych, 

sponsorów 

OH.2.1 
Uwzględnianie w MPZP zapisów o 

dopuszczalnych poziomach hałasu 
2015 2022 Gmina Bestwina 

Lepsza lokalizacja 
uciążliwych 

przedsiębiorstw 

Koszty 

administracyjne 
Właściciele terenów budżet Gminy Bestwina 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OH.1.2 
Bieżące remonty i modernizacje dróg 

powiatowych 
2015 2022 

Zarząd Dróg 
Powiatowych w 

Bielsku - Białej 

Zmniejszenie 
emisji hałasu 

2) Gmina Bestwina budżet ZDP 

OH.2.2 
Kontrola emisji hałasu do środowiska z 

obiektów działalności gospodarczej 
2015 2022 Wojewódzki 

Inspektorat 

Kontrola i 

egzekwowanie 
10/rok 

Gmina Bestwina. 
przedsiębiorcy 

budżet WIOŚ 
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Ochrony 

Środowiska w 
Katowicach 

przepisów 

prawnych 

80 

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE – OCHRONA PRZED SZKOLDLIWYM ODDZIAŁWYANIEM 

ZADANIA WŁASNE 

PE.2.1 

Preferowanie mało konfliktowych 

lokalizacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego – (wprowadzanie 

odpowiednich zapisów w MPZP 

2015 2022 Gmina Bestwina 

Tworzenie stref 

bez oddziaływania 
elektromagnetyczn

ego 

Koszty 
administracyjne 

Właściciele terenów budżet Gminy Bestwina 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

PE.1.1 

Dalsze prowadzenie monitoringu 

środowiska w celu określenia 
aktualnego poziomu 

elektromagnetycznego promieniowania 

niejonizującego 

2015 2022 

Wojewódzki 

Inspektorat 
Ochrony 

Środowiska w 

Katowicach 

Określenia jakości 

środowiska 

30/raz na 3 lata 

60 

Gmina Bestwina, 
właściciele terenów na 

których prowadzone są 
pomiary emisji 

budżet WIOŚ 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

ZADANIA WŁASNE 

OZP.1.1 

Tworzenie małoobszarowych form 
ochrony przyrody (zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe, użytki ekologiczne, 
rezerwaty) 

2015 2022 Gmina Bestwina 

Ochrona walorów 
przyrodniczych, 

edukacja 
mieszkańców 

80 

Powiat Bielski, 
Nadleśnictwa, organizacje 

i stowarzyszenia 
ekologiczne 

budżet Gminy Bestwina, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

OZP.1.2 

Objęcie ochroną drzew - propozycji 
pomników przyrody, konserwacje 

proponowanych i istniejących pomników 
przyrody 

2015 2022 Gmina Bestwina 

Ochrona walorów 

przyrodniczych, 
poprawa estetyki 

gminy, 

infrastruktury 
turystyczno 

rekreacyjnej 

40 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w 

Katowicach 

budżet Gminy Bestwina, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

OZP.2.1 
Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa  

2015 2022 Gmina Bestwina b.d. - 
budżet Gminy Bestwina, 

środki zewnętrzne, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

OZP.3.1 

Przebudowa i częściowa wymiana 

składu gatunkowego zadrzewień 
przydrożnych wzdłuż odcinków dróg, 

nowe nasadzenia zieleni wysokiej, prace 

pielęgnacyjno konserwacyjne zieleni 
przydrożnej 

2015 2018 Gmina Bestwina 150 - budżet Gminy Bestwina 

OZP.3.2 Utrzymanie terenów zieleni urządzonej 2015 2018 Gmina Bestwina 
Wzrost 

atrakcyjności 

turystycznej gminy 

50 rok 
400 

- budżet Gminy Bestwina 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OZP.4.1 

Przebudowa i częściowa wymiana 

składu gatunkowego zadrzewień 
przydrożnych wzdłuż odcinków dróg, 

nowe nasadzenia zieleni wysokiej, prace 

2015 2018 
PZD w Bielsku-

Białej 

Poprawa 

wizerunku 
przyrodniczego 

120 - 
budżet Powiatu 

Bielskiego 
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pielęgnacyjno - konserwacyjne zieleni 

przydrożnej 

ZASOBY LEŚNE – OCHRONA I ROZWÓJ LASÓW 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

ZL.1.1 
Realizacja zadań: gospodarczych, 

hodowlanych i ochronnych – zgodnie z 

planami urządzania lasów państwowych 

2015 2018 
Nadleśnictwo 

Bielsko 

Ochrona zasobów 
leśnych 

Ochrona nowych 

terenów leśnych 

w zależności od 
ustaleń planu 

- budżet Nadleśnictwa 

ZL.1.2 

Realizacja zadań: gospodarczych, 
hodowlanych i ochronnych – zgodnie z 

uproszczonymi planami urządzania 

lasów prywatnych 

2015 2018 
właściciele lasów 

prywatnych 

w zależności od 

ustaleń planu 
Nadleśnictwo Bielsko środki własne właścicieli 

ZL.1.3 
Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej 

na obszarach nowych nasadzeń i w 

lasach prywatnych. 

2015 2018 
Nadleśnictwo 

Bielsko 
50 

Powiat Bielski, właściciele 

gruntów 
budżet Nadleśnictwa 

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – POWAŻNE AWARIE 

ZADANIA WŁASNE 

OZK.1.1 
Remonty i modernizacje remiz oraz 

doposażenie Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej 

2015 2022 Gmina Bestwina 

Sprawniejsze 
akcje ochrony 

zdrowia, życia i 

mienia 

100/rok 
800 

Powiatowa Komenda 

Straży Pożarnej w Bielsku - 
Białej  

budżet Gminy Bestwina, 
dotacje sponsorów 

OZK.3.1 

Informowanie społeczeństwa o 

możliwości wystąpienia zagrożenia i 
sposobu zachowań w  przypadku 

wystąpienia zagrożenia 

2015 2022 

Gmina Bestwina, 

Straże Pożarne, 
Policja, WIOŚ 

Katowice 

Właściwy 
przepływ 

informacji dla 

mieszkańców w 
razie zagrożenia 

Koszty 
administracyjne 

Organizacje ekologiczne, 
placówki oświatowe 

budżet Gminy Bestwina, 
WIOŚ, PSP 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OZK.2.1 
Aktualizacja tras optymalnego przewozu 

substancji niebezpiecznych i kontrola 
ładunków przez Policję 

2015 2022 
Zarząd Dróg 
Powiatowych,  

Zmniejszenie 
zagrożenia dla 

mieszkańców w 

pobliżu dróg 

Koszty 
administracyjna 

Gmina Bestwina 
budżet Zarządu Dróg 

Powiatowych 

OZK.1.2 
Doskonalenie technologii produkcji 

ograniczającej ryzyko wystąpienia 
awarii 

2015 2022 
Zakłady 

produkcyjne 

Zmniejszenie 

ryzyka awarii, 

dostosowanie 

produkcji do 
zasad ochrony 

środowiska 

b.d. Gmina Bestwina budżety przedsiębiorstw 

EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

ZADANIA WŁASNE 

Zadania w tym zakresie ujęto we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska – zadania zamieszczone poniżej zostały powielone 

GO.3.1 Działalność edukacyjna w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów i 
2015 2022 Gmina Bestwina Wzrost 

świadomości 

10/rok 
80 

Placówki oświatowe, 

szkoły, przedszkola, 

budżet Gminy Bestwina, 
sponsorzy, WFOSIGW 
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ograniczania ich powstawania ekologicznej 

mieszkańców 

organizacje ekologiczne 

OG.1.2 
Organizacja szkoleń i programów 

doradczych dla rolników i 

zainteresowanych produkcją rolniczą 

2015 2022 

Ośrodek 

Doradztwa 
Rolniczego w 

Częstochowie 

Zespół Doradztwa 
Rolniczego w 

Bielsku - Białej 

Kontrola stanu 

rolniczej 
przestrzeni 

produkcyjnej 

20/rok 
160 

Gmina Bestwina, 
organizacje ekologiczne 

budżet ARIMR, ŚODR 

OH.1.3 
Edukacja ekologiczna w zakresie 

ochrony przed hałasem 
2015 2022 Gmina Bestwina 

Zwiększenie 

świadomości 
ekologicznej 

10/rok 
80 

Organizacje ekologiczne, 

Koła Gospodyń Wiejskich, 
Szkoły, przedszkola 

OH.1.3 

OZK.3.1 

Informowanie społeczeństwa o 
możliwości wystąpienia zagrożenia i 

sposobu zachowań w  przypadku 

wystąpienia zagrożenia 

2015 2022 

Gmina Bestwina, 
Straże Pożarne, 

Policja, WIOŚ 

Katowice 

Koszty 
administracyjne 

Właściwy 
przepływ 

informacji dla 
mieszkańców w 

razie zagrożenia 

Organizacje ekologiczne, 
placówki oświatowe 

budżet Gminy Bestwina, 
WIOŚ, PSP 

ASPEKTY EKOLOGICZNE W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

ZADANIA WŁASNE 

Zadania w tym zakresie ujęto we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska – zadania zamieszczone poniżej zostały powielone 

OZK.1.1 
Wprowadzenie zapisów w MPZP o 
niezagospodarowywaniu terenów 

potencjalnej eksploatacji złóż kopalin 

2015 2022 Gmina Bestwina 
Ochrona kopalin 

przed 

zainwestowaniem 

Koszty 

administracyjne 

Właściciele terenów 
potencjalnej przyszłej 

eksploatacji 

budżet Gminy Bestwina 

OZK.2.1 

Wprowadzenie zapisów w MPZP o 
ograniczeniach w budownictwie i 

inwestowaniu na terenach zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych 

2015 2022 Gmina Bestwina 
Ochrona 

mieszkańców i ich 

mienia 

Koszty 

administracyjne 

Właściciele terenów 
zagrożonych 

powstawaniem osuwisk 

budżet Gminy Bestwina 

OH.2.1 
Uwzględnianie w MPZP zapisów o 
dopuszczalnych poziomach hałasu 

2015 2022 Gmina Bestwina 

Lepsza lokalizacja 
uciążliwych 

przedsiębiorstw 

Koszty 
administracyjne 

Właściciele terenów budżet Gminy Bestwina 

PE.2.1 

Preferowanie mało konfliktowych 

lokalizacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego – (wprowadzanie 

odpowiednich zapisów w MPZP 

2015 2022 Gmina Bestwina 

Tworzenie stref 

bez oddziaływania 
elektromagnetyczn

ego 

Koszty 
administracyjne 

Właściciele terenów budżet Gminy Bestwina 

OPS.1.2 

Ujmowanie potencjalnych zagrożeń 

powodziowych w tworzonych i 
aktualizowanych dokumentach (plan 

zagospodarowania przestrzennego) 

2015 2022 Gmina Bestwina 
Ochrona ludzi i 

mienia 
Koszty 

administracyjne 
- budżet Gminy Bestwina 

* koszty zamieszczone w tabeli pochodzą danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Gminy Bestwina a także szacunków własnych autorów POŚ dla Gminy Bestwina na lata 2015 – 2018 z 

perspektywą do roku 2022, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 

1) koszty będą znane po przygotowaniu stosownej dokumentacji  

2) koszty podano w części dotyczącej ochrony powietrza  
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7 Zagadnienia systemowe  
 

7.1. Mechanizmy prawne 
Ustawy określają narzędzia prawne wykorzystywane dla realizacji zadań w dziedzinie ochrony środowiska, jak 

również nakładają na organy administracji samorządowej obowiązki w tym zakresie. Organami ochrony 

środowiska w myśl art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska są: 

• wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

• starosta, 

• sejmik województwa, 

• marszałek województwa, 

• minister właściwy do spraw środowiska. 

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska działające na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska wykonują zadania w zakresie ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak stanowi. Wójt Gminy Bestwina 

sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym 

właściwością tych organów. 

Wójt Gminy Bestwina lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze 

oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. Wójt 

występuje do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących 

w  jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot 

przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpi , 

przekazując dokumentacje sprawy. 

Wójt Gminy Bestwina okresowo przedkłada Marszałkowi województwa in ormacje o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Wójt w drodze decyzji może, nakaza  osobie  izycznej, której działalnoś  negatywnie oddziałuje na 

środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

 

7.2. Dostęp do informacji, udział społeczeństwa 
Według ustawy z dnia 3 października 200  roku o udostępnianiu in ormacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1235 z późn zm.) organy administracji są obowiązane udostępnia  każdemu in ormacje o środowisku i jego 

ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. 

Udostępnieniu podlegają in ormacje dotyczące: 

 stanu elementów środowiska, takich jak:  

o powietrze,  

o woda,  

o powierzchnia ziemi,  

o kopaliny,  

o klimat;  

 krajobraz i obszary naturalne, w tym: 

o bagna,  

o obszary nadmorskie i morskie,  

o rośliny,  

o zwierzęta i grzyby,  

o oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie 

zmody ikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami; 

 emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą 

wpłyną  na elementy środowiska,  

 środków, takich jak:  

o środki administracyjne,  

o polityki,  

o przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej,  
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o plany, programy,  

o porozumienia w sprawie ochrony środowiska,  

o a także działania wpływające lub mogących wpłyną  na elementy środowiska oraz na emisje i 

zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów; 

 raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

 analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych  

w ramach środków i działań; 

 stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury  

i obiektów budowlanych-w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływa : 

o stany elementów środowiska,  

o przez elementy środowiska,  

o emisje i zanieczyszczenia. 

Wśród opracowań, stanowiących dokumenty jawne, które powinny zosta  udostępnione przez Gminę Bestwina 

znajduje się również projekt Programu Ochrony Środowiska oraz po zaopiniowaniu projektu POŚ przez Zarząd 

Powiatu Bielskiego oraz po przyjęciu uchwałą Rady Gminy Bestwina - Program Ochrony Środowiska.  

Niniejszy „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” 

zostanie (zgodnie z art. 21. pkt. 2 ppt. 23 Ustawy z dnia 3 października 200  r. o  udostępnianiu in ormacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) umieszczony na stronie internetowej Gminy Bestwina. 

Projekt programu ochrony środowiska zalicza się do dokumentów, w których mogą zosta  zapisane inwestycje 

znacząco oddziałujące na środowisko i konieczne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko.  

Dnia 22 października 2014 roku została wysłana prośba o uzgodnienie odstąpienia. RDOŚ w Katowicach 

pismem OO.410.533.2014.AB1 z dnia 4 listopada 2014 roku poin ormował, iż zajmie stanowisko po 

przedstawieniu projektu „Programu…”. 

 

7.3. Monitoring środowiska 
Państwowy Monitoring Środowiska (PMS) został utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Państwowej 

Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j.: Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 33  z późn. zm.). Jego celem jest zapewnienie 

wiarygodnych in ormacji o stanie środowiska. Państwowy monitoring środowiska według art. 2  ustawy Prawo 

ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) to system pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie in ormacji o środowisku. Celem monitoringu 

ochrony środowiska jest rozpoznawanie stopnia zanieczyszczenia środowiska poprzez określony system 

pomiarów, ocen i badań, dostarczanie in ormacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych 

jego komponentów. 

Dla prawidłowej oceny realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 

z  perspektywą do roku 2022”  należy określi  wskaźniki będące miernikami stopnia realizacji „Programu...”.  

Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w  nim zachodzących w zakresie ochrony 

powietrza będą: 

• wielkości i zmiany stężeń zanieczyszczeń powietrza, 

• udział odnawialnych źródeł energii w produkcji i wykorzystaniu ciepła i energii elektrycznej,  

• wymiana niee ektywnych i zanieczyszczających środowisko małych i średnich kotłów węglowych 

(o  mocy do 1 MW) na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła. 

Dla oceny racjonalizacji kosztów usług energetycznych: 

• zmiana średniej ceny ciepła produkowanego z różnych paliw i z systemowego źródła ciepła w zł/GJ do 

ceny roku poprzedzającego, 

• koszty i zużycia energii w obiektach i budynkach własnych gminy, w szczególności w  obiektach 

przeznaczonych do modernizacji (monitoring przed i po przeprowadzeniu przedsięwzię  

modernizacyjnych). 

Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w  nim zachodzących w zakresie gospodarki 

wodnej będą: 

• jakoś  wód powierzchniowych i podziemnych, 

• liczba mieszkańców podłączonych do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, 

• liczba mieszkańców obsługiwana przez wodociąg, 
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• długoś  sieci kanalizacji sanitarnej, 

• długoś  sieci kanalizacji deszczowej. 

Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w nim zachodzących w zakresie ochrony 

powierzchni ziemi będą: 

• powierzchnia lasów, 

• powierzchnia obszarów chronionych, 

• iloś  chronionych obiektów, 

• nasadzenia. 

Celem monitorowania jest określenie: 

• powierzchni zdegradowanych gruntów, 

• powierzchni gruntów zrekultywowanych, 

• zawartości metali ciężkich w glebie, 

• zasobności gleby oraz odczyn. 

Elementem polityki ekologicznej Gminy Bestwina jest współpraca z instytucjami zajmującymi się badaniem 

stanu środowiska, przetwarzaniem uzyskanych danych oraz ich upowszechnianiem. Gmina zakłada 

rozpowszechnianie danych o stanie środowiska także poprzez stronę internetową i tablicę ogłoszeń gminy.  

Ponadto, ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na organy wykonawcze województwa, powiatu 

 i gminy (w tym przypadku gminę wiejską) sporządzanie, co dwa lata raportu z realizacji programu ochrony 

środowiska. Raport ten daje obraz realizacji celów i zamierzeń w cyklach dwuletnich, dzięki czemu istnieje 

możliwoś  przyspieszenia w następnych latach działań w taki sposób by osiągną  zamierzone wskaźniki.  

Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań objętych programem ochrony środowiska będzie 

ciągły monitoring oraz kontrola podejmowanych działań. 
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8. Aspekty finansowe realizacji „Programu…”  

 

8.1. Analiza źródeł preferencyjnego wsparcia finansowego przedsięwzięć 

w  zakresie ochrony środowiska 
Przedsięwzięcia, które zostały zde iniowane w programie, prowadzą do poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Różnice między nimi dotyczą w zasadzie jednostek wdrażających, charakteru przedsięwzięcia i oczywiście 

kosztów realizacji. Ponieważ kwestia ochrony środowiska naturalnego jest jedną z kluczowych dziedzin polityki 

krajowej i Unii Europejskiej, to podmioty dokonujące odpowiednich działań w tej s erze mogą ubiega  się 

o  ich wsparcie  inansowe ze środków zewnętrznych na pre erencyjnych (w stosunku do rynkowych) zasadach. 

Jest to szczególnie ważne w sytuacji ograniczonych możliwości budżetowych jednostek samorządu 

terytorialnego, jak również znacznych kosztów pozyskania klasycznych kredytów bankowych. 

Pre erencyjne źródła  inansowania przedsięwzię  środowiskowych wynikają z szeregu programów (np. 

 inansowanych środkami UE) bądź związane są z polityką instytucji ochrony środowiska. Generalnie źródła te 

można podzieli  na dwie umowne grupy: środki krajowe i  środki zagraniczne. 

W dalszej części opisane zostaną najistotniejsze metody  inansowania przedsięwzię  w  zakresie ochrony 

środowiska. Tym niemniej przedstawione in ormacje ogranicza  się będą do zagadnień ogólnych a ich główną 

rolą będzie wskazanie miejsc i źródeł, w których można uzyska  stosowną pomoc organizacyjną. Bieżące 

i  systematyczne śledzenie o icjalnych serwisów in ormacyjnych (dostępnych przede wszystkim na stronach 

internetowych) programów i instytucji ochrony środowiska wydatnie zwiększa skutecznoś  wyboru źródła 

dofinansowania, jak również ułatwia późniejszy proces aplikacyjny. 

 

8.1.1. Środki pochodzące ze źródeł krajowych 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2013r., poz. 1232), 

system  inansowania ochrony środowiska oparty jest na działalności narodowego i  wojewódzkich  unduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Fundusze te mają za zadanie wspieranie realizacji inwestycji 

ekologicznych, a także działań nieinwestycyjnych (edukacja ekologiczna, opracowania naukowo-badawcze 

i  ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych z  ochroną środowiska). 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera  inansowo przedsięwzięcia 

podejmowane dla poprawy jakości środowiska w Polsce, traktując jako priorytetowe te zadania, których 

realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Celem działalności 

NFOŚiGW jest  inansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i  zasięgu ogólnopolskim 

i  ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. NFOŚiGW stosuje 

następujące  ormy do inansowania: 

 oprocentowane pożyczki; 

 dotacje; 

 przekazywanie środków jednostkom budżetowym; 

 dopłaty do oprocentowania pre erencyjnych kredytów bankowych i pożyczek; 

 nagrody za działalnoś  na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną 

z  wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i  samorządowej; 

 udostępnianie środków  inansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów na wskazane 

przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia; 

 poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych  

i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej. 

Do inansowanie NFOŚiGW może by  również  ormą pokrycia wkładu własnego w sytuacji realizacji inwestycji 

ze środków UE. 

Do obszarów wsparcia NFOŚiGW należą: 

 inwestycje wodno- ściekowe, 

 gospodarka wodna, 

 gospodarka odpadami, 

 górnictwo i geotermia, 

 odnawialne źródła energii i e ektywnoś  energetyczna, 
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 ochrona przyrody, 

 edukacja ekologiczna, 

 badania i programy między dziedzinowe. 

Zasadniczo Fundusz wspiera projekty środkami krajowymi w  ormie pożyczki pre erencyjnej, nieumarzanej, 

o  oprocentowaniu oscylującym na poziomie stopy WIBOR 3M +  0 punktów bazowych, lub też dopłatami do 

oprocentowania kredytów bankowych, które nie przekracza  300 pkt. bazowych w skali roku (punkt bazowy to 

1/100 części punktu procentowego). Do  ważniejszych obszarów wsparcia, gdzie potencjalni bene icjenci mogą 

uzyska  jednak wsparcie w  ormie bardziej korzystnej, tj. dotacji, są m.in.: 

 Program 1.4. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego – udział dotacji wynosi do 4 % kosztów kwali ikowanych 

(istnieje możliwoś  uzupełnienia do inansowania pożyczką pre erencyjną), 

 Program 3.2. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych – dotacja do  0% kosztów 

kwali ikowanych (możliwoś  połączenia z pożyczką pre erencyjną), 

 Program 3.3. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne; Część 2. Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest – dotacja udzielana za pośrednictwem wojewódzkich  unduszy ochrony 

środowiska 

 Program 4.4. Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska – dotacja 

do 100% kosztów kwali ikowanych 

 Program 5.3. System zielonych inwestycji GIS
41

; Część 1. Zarządzanie energią w  budynkach 

użyteczności publicznej – dotacja do  0% kosztów kwali ikowanych, pożyczka do 60% kosztów 

kwalifikowanych 

 Programy szczególne dotyczące ochrony powietrza, takie jak: „LEMUR” – budowa 

energooszczędnych budynków użyteczności publicznej”, „KAWKA” – likwidacja/modernizacja 

systemów grzewczych (program realizowany przy współudziale WFOŚiGW), „SOWA” – 

energooszczędne oświetlenie uliczne, „GAZLA” – działania w  zakresie ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń w transporcie.
42

 

Oprócz udzielania do inansowania ze środków krajowych, NFOŚiGW pełni rolę instytucji zarządzającej dla 

szeregu programów zagranicznych – głównie Unii Europejskiej, ale nie tylko. 

 

Oficjalny serwis internetowy: www.nfosigw.gov.pl 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przewiduje dofinansowanie 

poprzez pożyczki i dotacje na wdrażanie projektów związanych z realizacją programów ochrony 

poszczególnych elementów środowiska. WFOŚiGW udziela: 

 pożyczki, w tym pożyczki pomostowej, 

 dotacji, przekazania środków, 

 umorzenia części udzielonej pożyczki, 

 kredytów pre erencyjnych z dopłatami do oprocentowania, 

 linii kredytowych (dla osób  izycznych i wspólnot mieszkaniowych). 

Łączne do inansowanie dla zadań inwestycyjnych nie może przekracza   0% kosztów kwalifikowanych, przy 

czym istnieje możliwoś  uzyskania częściowego wsparcia w postaci dotacji (dla zadań pozainwestycyjnych 

maksymalna wartoś  dotacji może sięga  100%). 

Dotacje – do poziomu  0% kosztów kwali ikowanych – mogą by  udzielane na następujące zadania 

inwestycyjne: 

 zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadań związanych z edukacją ekologiczną, ochroną 

przyrody, zarządzaniem środowiskowym, zapobieganiem i likwidacją skutków poważnych awarii, 

 budowa, modernizacja zbiorników małej retencji wodnej wpisanych do Programu małej retencji dla 

Województwa Śląskiego,  

                                                 
41 System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu uprawnieniami do 

emisji.  Idea i cel GIS sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego ze zbywania 

nadwyżek jednostek AAU. 
42 Programy mają charakter konkursowy. Wyjątek stanowi „LEMUR”, dla którego przewidziano nabór ciągły od 

06.05.2013 r. 

http://www.nfosigw.gov.pl/


 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2015-2018 PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 

 

Strona 95 z 105 

 budowa i modernizacja urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 

 udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek i potoków oraz 

urządzeniach ochrony środowiska, 

 uzupełnianie w sprzęt wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych, 

 usuwanie szkód w środowisku spowodowanych działaniem żywiołu, 

 likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych odpadów 

przez zakłady postawione w stan likwidacji, 

 usuwanie skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu za nie 

odpowiedzialnego, 

 likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin, 

 wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, za wyjątkiem produkcji energii cieplnej dla 

nowobudowanych obiektów, 

 demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających 

azbest z budynków należących do osób prywatnych, 

 wspieranie wykorzystania źródeł energii odnawialnej dla nowobudowanych obiektów użyteczności 

publicznej jednostek sektora  inansów publicznych, 

 z zakresu ochrony atmos ery i ochrony wód (za wyjątkiem budynków mieszkalnych), realizowane 

przez jednostki sektora  inansów publicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz przez 

pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków. 

WFOŚiGW realizuje przedsięwzięcia z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w  zakresie 

demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, 

zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Kwota do inansowania 

przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwali ikowanych, w tym do  0% kosztów kwalifikowanych, ze 

środków udostępnionych przez NFOŚiGW, w  ormie dotacji, a pozostałą częś  do inansowania ze środków 

WFOŚiGW w  ormie pożyczki. Minimalna pożyczka ze środków WFOŚiGW w realizację przedsięwzięcia 

stanowi 3 % kosztów kwali ikowanych. 

W przypadku przedsięwzię  polegających na usuwaniu skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 

w  przypadku nieustalenia podmiotu odpowiedzialnego albo bezskutecznej egzekucji wobec sprawcy, możliwe 

jest do inansowanie do 100% kosztów kwali ikowanych zadania. 

Dodatkowe możliwości otwierają się dla zadań polegających na usuwaniu szkód powodziowych opisanych 

w  protokole szacowania szkód powodziowych. Dla nich możliwe jest do inansowanie do  0% kosztów 

kwali ikowanych zadania. Wnioski składa się do 4 miesięcy od dnia odwołania alarmu powodziowego. 

Dla zadań związanych z: 

 zapobieganiem i likwidacją poważnych awarii; 

 uzupełnieniem w sprzęt przeciwpowodziowy; 

 wspomaganiem systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;  

 polegających na zakupach wyposażenia lub sprzętu pomocniczego (w tym także środków chemicznych 

do zwalczania zagrożeń dla zdrowia i środowiska) nie będących składnikami majątku trwałego 

i  mających wartoś  jednostkową poniżej 3,  tys. zł.,  

możliwe jest przyznanie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych zadania. 

 

Oficjalny serwis internetowy: www.wfosigw.katowice.pl 

 

8.1.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w latach 2014-2020 

Na ukończeniu jest wdrażanie programów operacyjnych związanych z alokacją środków Unii Europejskiej  

w okresie programowania 2007-2013 w tym sensie, iż zasadnicze konkursy na najważniejsze (czyt. najdroższe) 

działania in rastrukturalne w dziedzinie ochrony środowiska zostały zakończone (aczkolwiek oczywiście trwa 

wydatkowanie środków, które potrwa do 201  r.). 

Powstanie realnych możliwości ubiegania się o środki UE w latach 2014-2020 wymaga szeregu działań 

organizacyjnych, których uwieńczeniem będzie przedstawienie konkretnych procedur wdrażania. 

Na obecnym etapie ważnym jest bieżące monitorowanie kluczowych serwerów internetowych instytucji 

publicznych i finansowych, w szczególności o icjalnej strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego. Aktualnie dostępna jest 3 wersje Programu z października 2013 roku. 

http://www.wfosigw.katowice.pl/
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Jednym z najważniejszych źródeł  inansowania przedsięwzię  w ochronę środowiska w Polsce, w  okresie 

programowym na lata 2014-2020 będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPO WŚ) 

Głównym celem „Programu...” jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój in rastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, 

zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Na realizację RPO WSL w  latach 2014-

2020 zostanie przeznaczonych ponad 3.117 mln euro. Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego będzie pochodziło 2,24 mln euro (72% tej kwoty) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – 

0,716 mln euro (28%). 

Środowiskowe priorytety w RPO WŚL 2014-2020  to: 

Priorytet I nowoczesna gospodarka,  

Priorytet II cy rowe śląskie,  

Priorytet III wzmocnienie konkurencyjności MSP,  

Priorytet IV e ektywnoś  energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna:  

 Priorytet inwestycyjny 4.1 promowanie produkcji i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł, 

 Priorytet inwestycyjny 4.2 promowanie e ektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii w MŚP , 

 Priorytet inwestycyjny 4.3 wspieranie e ektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii w in rastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym,  

 Priorytet inwestycyjny 4.  promowanie strategii niskoemisyjnych dla obszarów miejskich – 

niskoemisyjny transport miejski,  

 Priorytet inwestycyjny 4.7 promowanie wysoko wydajnej kogeneracji energii cieplnej  

i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną . 

Priorytet V ochrona środowiska i e ektywne wykorzystanie zasobów  

 Priorytet inwestycyjny 6.1 zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze odpadów 

w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska  

 Priorytet inwestycyjny 6.2 zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym 

w celu spełnienia wymogów dorobku prawnego dotyczącego środowiska  

 Priorytet inwestycyjny 6.3 ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego  

 Priorytet inwestycyjny 6.4 ochrona różnorodności biologicznej, ochrona gleby oraz promowanie usług 

ekosystemowych, w tym programu NATURA 2000 i zielonej infrastruktury  

 Priorytet inwestycyjny 6.  działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego  

 Priorytet inwestycyjny  .2 promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, 

zapewniających odpornoś  na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami 

żywiołowymi  

Priorytet VI transport,  

Priorytet VII regionalny rynek pracy,  

Priorytet VIII regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, 

Priorytet IX włączenie społeczne,  

Priorytet X rewitalizacja i infrastruktura zdrowotna,  

Priorytet XI wzmocnienie potencjału edukacyjnego,  

Priorytet XII infrastruktura edukacyjna,  

Priorytet XII pomoc techniczna. 

Program obejmie wsparciem takie dziedziny jak: transport, środowisko, energetykę, kulturę i  dziedzictwo 

kulturowe, szkolnictwo wyższe, a także ochronę zdrowia. W zakresie ochrony środowiska przewidziano 

do inansowanie dla dużych inwestycji komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, 

projektów ochrony przyrody i bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. Wsparcie 

z  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego otrzymają zarówno samorządy i przedsiębiorcy, jak 

również m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i Lasy Państwowe.
43

 

 

Oficjalny serwis internetowy: http://rpo.slaskie.pl 

                                                 
43 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2387/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2013 r.  

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 WERSJA 3 Katowice, 

październik 2013 r.  
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8.2. Nakłady na realizację zadań „Programu...”  
W ramach każdego z analizowanych kierunków ochrony środowiska oszacowano wartoś  nakładów 

 inansowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i  pozainwestycyjnych. Dla niektórych zadań było 

to niemożliwe i w odpowiednich okienkach dokonano oznaczenia b.d. czyli brak danych.  

Odpowiednie zestawienia (plan operacyjny) dla tych przedsięwzię , oprócz parametrów „cenowo-

terminowych”, wskazują podmiot/podmioty odpowiedzialne za wdrożenie – a zatem i  finansowanie 

konkretnych działań. Ogólnie rzecz ujmując, można wydzieli  dwie grupy przedsięwzię  – wg kryterium 

odpowiedzialności za pokrycie środków  inansowych: 

 zadania  inansowane bezpośrednio ze środków będących w dyspozycji Gminy Bestwina (środków 

budżetowych gminy), 

 zadania  inansowane przez osoby prywatne, podmioty komercyjne, różnego rodzaju organizacje i inne 

podmioty instytucjonalne. 

Dokonany podział stanowi odzwierciedlenie kryterium odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia, tj. 

zadań własnych i zadań koordynowanych. 

Obecnie zestawione zostaną łączne znane wartości wydatków inwestycyjnych i  pozainwestycyjnych w ramach 

kierunków ochrony środowiska – z uwzględnieniem kryterium odpowiedzialności za pokrycie środków 

finansowych. 

 

Tabela 10 Założenia dotyczące realizacji na terenie gminy Bestwina w latach 2015-2022 wydatków z  zakresu 

zadań własnych i zadań koordynowanych w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska 

Lp. Wyszczególnienie Zadania własne Zadania koordynowane SUMA 

1 Ochrona powietrza 11.800 1.420 13.220 

2 Gospodarka wodno - ściekowa 20.050 1.050 21.100 

 Ochrona przed powodzią i szuszą 400 13.670 14.070 

3 Gospodarka odpadami 751 0 751 

4 Ochrona powierzchni ziemi i gleb 80 720 800 

5 Ochrona zasobów geologicznych 60 80 140 

6 Klimat akustyczny-ochrona przed hałasem 80 80 160 

7 
Pola elektromagnetyczne – ochrona przed szkodliwym 

oddziaływaniem 
0 60 60 

8 Zasoby przyrodnicze 670 120 790 

9 Zasoby leśne – ochrona i rozwój lasów 0 50 50 

10 
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska – poważne 

awarie 
800 0 800 

SUMA 34.691 17.250 51.941 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UG Bestwina oraz instytucji, które będą koordynować realizacje zadań na terenie gminy 
Bestwina w latach 2015-2022 

 

Przedstawione zestawienie wskazuje na znaczną dysproporcję pomiędzy kosztami zadań własnych 

i  koordynowanych. Realizację zadań własnych oszacowano na około prawie 35 mln złotych, natomiast koszt 

zaplanowanych przedsięwzię  leżących w gestii innych podmiotów to koszt planowany ponad 17 mln.  

Należy jednak wzią  pod uwagę, iż duża cześ  zadań zarówno własnych jak i koordynowanych nie ma 

podanych kosztów ze względu na trudności związane z ich oszacowaniem, brakiem szczegółowych planów 

dokumentacji kosztorysowych. W związku z tym brakuje całościowego oszacowania kosztów. 

Przyjmując zatem założenie, iż istotna poprawa stanu środowiska jest pochodną wielkości nakładów 

 inansowych, można dziś stwierdzi  iż na terenie gminy Bestwina na dynamikę zmian środowiskowych 

największy wpływ będą miały zadania realizowane przez Gminę Bestwina. W mniejszym zaś stopniu na stan 

środowiska mają wpływ działania takich podmiotów jak Powiat Bielski, Samorząd Województwa Śląskiego, 

czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach lub Nadleśnictwo. 

Stosunek szacowanych kosztów zadań własnych (66%) do zadań koordynowanych (33%) przedstawiono na 

wykresie poniżej. 
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Rysunek 27 Udział zadań wg kryterium odpowiedzialności za pokrycie środków finansowych w  ogólnych 

wydatkach związanych z realizacją programu ochrony środowiska 

Źródło: opracowanie własne  

 

Drugą istotną kwestią jest to, że istnieją obszary (kierunki) ochrony środowiska, które są zdecydowanie bardziej 

kapitałochłonne niż inne. W przypadku zadań własnych gminy, jak i zadań koordynowanych są to Ochrona 

przeciwpowodziowa, Ochrona powietrza i Gospodarka wodno - kanalizacyjna (ok. 93% wydatków).  

Trzeba mie  świadomoś  iż przytoczone koszty poszczególnych zadań są w większości szacunkami na 

podstawie podobnych zadań w zakresie poszczególnych dziedzin środowiskowych. Nie ma pewności, że koszty 

się nie zmienią, nie wzrosną, nie zmniejszą się lub pewna częś  zadań nie będzie zrealizowana. By  może 

pojawią się kolejne zadania, o których realizacji w chwili obecnej nie ma wiedzy. 

Wyodrębnione obszary determinują jednocześnie możliwości uzyskania wsparcia  inansowego 

(pre erencyjnego). W kontekście dokonanej wcześniej analizy źródeł pre erencyjnego wsparcia zadań z zakresu 

ochrony środowiska, kluczowe będzie skuteczne pozyskanie do inansowania z  źródeł zewnętrznych, 

w  szczególności  unduszy UE, a także NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach. 

  

Zadania własne Zadania koordynowane 
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9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-

2018 z perspektywą do roku 2022". 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” został 

opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 

2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie. Polityka 

ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych z ochroną środowiska i  zrównoważonym 

rozwojem czyli takim rozwojem Gminy Bestwina, który będzie zarówno z rozwojem gospodarczym, rozwojem 

ekonomicznymi i rozwojem ekologicznym. 

Polityka ochrony środowiska w gminie Bestwina prowadzona jest zgodnie z zapisami wcześniejszych 

dokumentów strategicznych oraz nadrzędnych programów ochrony środowiska (Wojewódzki Program Ochrony 

Środowiska, Powiatowy Program Ochrony Środowiska). 

Według ustawy Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) „[…] w celu realizacji 
polityki ochrony środowiska gmina sporządza gminny program ochrony środowiska, uwzględniając cele 

zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”.  

Program ochrony środowiska dla Gminy Bestwina podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Bielskiego. 

Zapisy ustawy z dnia 3 października 200  r. o udostępnianiu in ormacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2013 r. poz. 

123 , 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 przedsięwzię  mogących znacząco oddziaływa  

na środowisko […] wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. 

Nie mniej jednak według art. 4  cytowanej ustawy „Organ opracowujący projekty dokumentów […] może, 

odstąpi  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja 

postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko”. 

Uzgodnienie odstąpienia przeprowadzane jest z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Katowicach 

i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem sanitarnym w Katowicach. 

W trakcie procedur opracowania „Programu…” Gmina Bestwina zapewni możliwoś  udziału społeczeństwa na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 200  r. o  udostępnianiu in ormacji 

o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 123 , z późn. zm.). 

Po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Bielskiego „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na 

lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” zostanie uchwalony przez Radę Gminy Bestwina. 

Z wykonania „Programu…” Gmina Bestwina powinna co dwa lata sporządza  raporty i przedstawia  je Radzie 

Gminy oraz przekaza  do organu wykonawczego powiatu Bielskiego.  

Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzi  do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz 

zapewni  skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy  warunki dla 

wdrożenia wymagań prawa. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” zawiera 

między innymi takie elementy jak: 

 OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA  

o Ochrona powietrza atmosferycznego,  

o Gospodarka wodno-ściekowa,  

o Ochrona przez powodzią i suszą, 

o Gospodarka odpadami, 

o Ochrona powierzchni ziemi i gleb,  

o Ochrona zasobów geologicznych,  

o Ochrona przed hałasem,  

o Ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 

o Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

o Ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 

o Nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poważne awarie), 

o Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, 
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o Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym.  

 PRIORYTETY EKOLOGICZNE, CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA  

 PLAN OPERACYJNY  

 ZAGADNIENIA SYSTEMOWE  

 ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU  

 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. 

Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych dziedzin środowiskach  obejmuje: 

 ocenę stanu aktualnego w poszczególnych dziedzinach gospodarki środowiskowej na terenie Gminy 

Bestwina, 

 wyspecy ikowanie celów i priorytetów w latach 201 -2022 do realizacji, które pochodzi  będą 

z  dokumentów wyższych szczebli, a także będą wynikiem niezbędnych potrzeb po ocenie zagrożeń, 

 opracowanie harmonogramów zadań do realizacji, podzielonych na dwie części: 

o zadania własne Gminy Bestwina, 

o zadania koordynowane, realizowane na terenie gminy, ale bez udziału i  zaangażowania 

finansowego Gminy Bestwina. 

„Program...” to przede wszystkim przedstawienie stanu aktualnego i na jego podstawie wyspecyfikowanie 

zadań, które zostaną zrealizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego gminy i  tworzenia 

podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Dzięki wyznaczeniu i identy ikacji problemów możliwe jest określenie celów, do jakich należy dąży  w ciągu 

wdrażania „Programu...”. 

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,  i benzo(a)piranu  

w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków (S ), w okresie letnim bliskoś  

głównej drogi z intensywnym ruchem (S2), emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych  

z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk (S16) oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (S1 ), 

występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z 

małą prędkością wiatru (poniżej 1,  m/s), a także napływ zanieczyszczeń spoza kraju (S10). 

Przyczyną wystąpienia przekroczeń ozonu jest oddziaływanie naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych 

nie związanych z działalnością człowieka (S ). 

Władze Gminy w latach 2007-2009 realizowały „Program ograniczenia niskiej emisji”. Projekt miał na celu 

obniżenie niskiej emisji zanieczyszczeń tra iających do atmos ery z budynków zlokalizowanych na terenie 

gminy poprzez modernizację źródeł ciepła. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego gmina planuje 

dalsze działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji w postaci wymiany nieekologicznych kotłów oraz 

montaż solarów do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.  

Ogólny stan techniczny dróg gminnych należy określi  jako niezadowalający. Drogi gminne posiadają w  0% 

nawierzchnię utwardzoną. Przeważają drogi wąskie, ich szerokoś  nie przekracza 4 m, co znacznie wpływa na 

obniżenie kom ortu jazdy oraz brak możliwości separacji ruchu kołowego od pieszego. Wiele dróg gminnych 

usytuowanych jest na groblach stawowych, co powoduje ich osuwanie i powstawanie przełomów. W 

najlepszym stanie pod względem jakości znajdują się drogi w Kaniowie, natomiast najgorsze parametry mają 

drogi w Bestwinie, w tym drogi powiatowe, które od kilkudziesięciu lat osuwają się. Największe zagęszczenie 

dróg ma miejsce w sołectwie Bestwina. 

Ważne są remonty i modernizacje dróg, co w połączeniu z inwestycjami na drogach powiatowych, przyczynia 

się stale do poprawy dostępności komunikacyjnej gminy oraz poprawy kom ortu mieszkańców, w tym także 

zmniejszenia zjawiska niskiej emisji oraz zmniejszenia emisji hałasu.  

Gmina Bestwina posiada stosunkowo wysoki stopień gazy ikacji, procentowa iloś  domów podłączonych do 

sieci gazowej wynosiła w 2013 roku  2%. Długoś  czynnej gazowej sieci rozdzielczej w gminie Bestwina 

wynosi 11  km, w tym czynna sie  przesyłowa zamyka się w 11,7 km, a czynna sie  rozdzielcza w 106,3 km. 

Stan sieci wodociągowej określi  można jako dobry. Jednym z najważniejszych projektów dotyczących 

gospodarki wodociągowej był projekt ukończony w 2012 r. pt. „Racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi w Gminie Bestwina przez rozbudowę obiektów retencyjnych dla ujęcia wody w Kaniowie”. 

Obecnie na terenie gminy Bestwina istnieje ok. 46 km kanalizacji sanitarnej (sieci główne, boczne, podłączenia 

do budynków), a kolejne 21 km jest w trakcie budowy. 

W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, niezbędna jest likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków 

bytowych do rzek płynących przez teren gminy, niezwykle ważnym w tym zakresie zadaniem jest kontrola 

stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie  unkcjonują na terenach 

nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem zanieczyszczenia wód.  
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W przypadku dużych opadów i spustów wody ze zbiornika Goczałkowickiego dochodzi do znacznego 

podniesienia lustra wody na tym odcinku i występowania co ki w Łękawce, co prowadzi do zalania terenu 

w  rejonie jej północnego biegu. Teren ten jest terenem zalewowym, otoczonym wałami. Zagrożenie 

powodziowe stwarza również Słonica. 

W północno-zachodniej części gminy obserwuje się znaczne wpływy eksploatacji górniczej węgla kamiennego 

KWK „Silesia”. De ormacje terenu spowodowały nie tylko uszkodzenie sieci wodociągowych i obwałowania 

rzek, ale przede wszystkim znaczne zmiany stosunków wodnych. W nieckach osiadania tworzą się zalewiska 

i  następuje podmakanie terenu, powodujące degradację terenów rolniczych. Ponadto nastąpił wzrost zagrożenia 

powodziowego z powodu zmian spadków cieków (obniżenie koryt rzek i potoków). Utrudnienia spływu wód 

powierzchniowych powodują lokalne podtopienia terenów. Dalsza eksploatacja górnicza przyczyni się do 

nasilenia wyżej wymienionych zjawisk. 

Dla ochrony przeciwpowodziowej istotnym elementem jest bieżące utrzymanie i modernizacja urządzeń 

melioracyjnych oraz remonty, naprawy i bieżące utrzymanie i rozwój urządzeń odwadniających. Działania te są 

corocznie realizowane w celu ochrony mieszkańców i ich mienia przed zagrożeniem powodziowym. 

Na obszarze gminy Bestwina wprowadzono nowy system gospodarowania odpadami, w chwili obecnej już 

wida  skutecznoś  zbiórek odpadów dzięki objęciu systemem wszystkich mieszkańców. Duże zainteresowanie 

jest także w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, co w połączeniu z działaniami 

termomodernizacyjnymi i wymianami źródeł ciepła w budynkach prywatnych przynosi wymierne efekty 

ekologiczne w postaci zmniejszenia ilości spalanych paliw.  

Obecnie na terenie gminy istnieją następujące  ormy ochrony przyrody: 

 Obszar chronionego krajobrazu „Podkępie”. Zlokalizowany jest przy zachodniej granicy Gminy, 

wzdłuż rzeki Białej, obejmuje obszar około 170 ha. Ochroną objęto zespół stawów z groblami 

i   ragmentami terenów nadbrzeżnych. Został on powołany w celu zachowania koryta rzeki wraz 

z  otaczającą roślinnością oraz dużego kompleksu stawu rybnych, będących reliktem kilkuwiekowej 

gospodarki rybackiej na obszarze Doliny Górnej Wisły. Jednocześnie cały kompleks stanowi korytarz 

ekologiczny łączący Gminę z Doliną Wisły. O wartościach przyrodniczych tego obszaru decyduje 

przede wszystkim występowanie rozległych zbiorników wodnych z roślinnością wodną i nadwodną 

w  tym chronionymi storczykiem plamistym, kaliną koralową, kruszyną pospolitą. Wśród gatunków 

zwierząt na obszarze tym można spotka  między innymi liczne płazy: żabę trawną, ropuchę szarą, 

rzekotkę drzewną, traszkę zwyczajną, a także padalca, jaszczurkę żyworodną, zaskrońca oraz ryjówkę 

aksamitną, 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy Bestwina jest niewielka i wynosi 3 3 ha co stanowi ok. 12% jej 

powierzchni (28 km
2
). W administracji Nadleśnictwa Bielsko, Obręb Wapienica pozostaje 267 ha lasów 

państwowych. Lasy niepaństwowe zajmują ok.  6 ha, w tym 7  ha lasów stanowiących własnoś  osób 

fizycznych
44,45

.  

Na terenie Gminy Bestwina działają 2 koła łowieckie, które gospodarują na obszarach leśnych i polnych 

o  łącznej powierzchni 37   ha, z czego lasy zajmują około 390 ha
 
. 

Dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego gminy oraz kształtowania systemu terenów zieleni należy podją  

następujące cele: 

 utrzymanie walorów i  unkcji obszarów przyrodniczych, 

 obejmowanie ochroną prawną obiektów najbardziej wartościowych przyrodniczo, 

 dostosowanie terenów do pełnienia  unkcji rekreacyjno-wypoczynkowej. 

Istotnym elementem jest zachowanie istniejących  orm ochrony i włączenie proponowanych nowych elementów 

jest zgodne z polityką przestrzenną województwa śląskiego. 

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie dbania 

o  środowisko to cenne i długoterminowe zadanie, które niejednokrotnie trzeba prowadzi  na bieżąco 

i  nieustająco. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej 

i  odpowiedzialnej postawy mieszkańców gminy Bestwina w s erze konsumpcji, a także ochrony powietrza 

i  gospodarki wodnej. 

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia e ektywności 

prowadzonych działań na rzecz ekologizacji, co zapewni ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie ładunku 

zrzutu ścieków surowych do rzek i potoków, a także pozyskanie większej ilości surowców wtórnych oraz 

zmniejszenie ilości odpadów tra iających na składowisko. 

                                                 
44 PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA BIELSKO OBRĘBY: SZCZYRK WAPIENICA sporządzony na okres od 1 stycznia 

2008 r. do 31 grudnia 2017 r. 
45 Sprawozdanie L-03 o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, stan w dniu 31.12.2013 r., Starostwo Powiatowe w 
Bielsku-Białej 



 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA NA LATA 2015-2018 PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2022 

 

Strona 102 z 105 

„Program...” zawiera omówienie uwarunkowań  inansowych Gminy Bestwina. Zostały przedstawione 

potencjalne i możliwe do pozyskania źródła bezzwrotnego, a także pre erencyjnego i komercyjnego 

dofinansowania. 

Gmina Bestwina stara się pozyskiwa  do inansowanie głównie na realizację zadań poprawiających wizerunek 

gminy ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, gdyż nie ma 

możliwości s inansowania ich ze środków budżetu własnego. 

Planowane nakłady na realizację zadań własnych Gminy Bestwina w latach 2015-2022 na ochronę środowiska 

oszacowano na około 35 mln zł. Największe środki planowane są na gospodarkę wodno - ściekową. 

Realizacja zadań zaproponowanych w niniejszym „Programie…” przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 

gminy, polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów wypoczywających 

na terenie gminy a także poprawy jakości walorów środowiskowych i  skuteczniejszej ochrony terenów prawnie 

chronionych oraz tych o walorach przyrodniczych i  rekreacyjno -wypoczynkowych. 
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WYKAZ SKRÓTÓW: 

BZT5  -  biologiczne zapotrzebowanie na tlen  

ChZT  -  chemiczne zapotrzebowanie na tlen  

GDDKiA  -  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

GUS  -  Główny Urząd Statystyczny  

GZWP  -  Główne Zbiorniki Wód Podziemnych  

IUNG  -  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

KPGO  -  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010  

KPOŚK  -  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

NFOŚiGW  -  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ODR  -  Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

OOŚ  -  ocena oddziaływania na środowisko  

OSO  -  obszary specjalnej ochrony ptaków  

OZE  -  Odnawialne Źródła Energii  

PIG  -  Państwowy Instytut Geologiczny  

PIOŚ  -  Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska  

PIS  -  Państwowa Inspekcja Sanitarna  

POH  -  Program Ochrony przed Hałasem  

POIiŚ  -  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

PONE  -  Program Ograniczania Niskiej Emisji  

POP  -  Program Ochrony Powietrza  

PWiK  -  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

RDLP  -  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  

RDOŚ  -  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

RDW  -  Ramowa Dyrektywa Wodna  

RLM  -  Równoważna Liczba Mieszkańców  

RZGW  -  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

SEKAP  -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej  

SIWZ  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

SOO  -  specjalne obszary ochrony siedlisk;  

WFOŚiGW  -  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

WIOŚ  -  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

WODR  -  Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

WSO  -  Wojewódzki System Odpadowy  

WSSE  -  Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

ZPK  -  Zespół Parków Krajobrazowych  
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