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1 Wprowadzenie

1.1 Wstęp

Prace mające na celu przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna na lata 

2005 – 2015 rozpoczęto w marcu 2004. 

Wcześniej  założenie  związane  z  metodologią  oraz  harmonogramem  prac  nad 

Strategią  zaprezentowano  na  posiedzeniu  Rady  Gminy  Istebna.  Radni 

jednogłośnie zdecydowali o podjęciu prac nad planem. Zawarto umowę pomiędzy 

wykonawcą  –  Stowarzyszeniem  Wspierania  Inicjatyw  Gospodarczych  DELTA 

PARTNER z siedzibą w Cieszynie, a Wójtem Gminy Istebna, której przedmiotem 

było opracowanie Strategii i przystąpiono do jej wykonania.

Kolejnym  etapem  prac  były  spotkania  grup  warsztatowych,  podczas  których 

szczegółowo  analizowano  sytuację  w  gminie  oraz  wypracowywano  optymalne 

rozwiązania,  ewentualnie  warianty  strategiczne  w  odniesieniu  do  rozpoznanych 

problemów.  Liczne  i  aktywne  uczestnictwo  przedstawicieli  różnych  środowisk 

mieszkańców gminy Istebna dało dobre podstawy do znalezienia jak najlepszych 

odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i trudności. Odbyły się cztery warsztaty 

strategiczne.

W  czasie  prac  nad  Strategią  okazało  się,  że  aplikowanie  o  środki  na 

współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju  Regionalnego  wymaga  od  gminy  posiadania  tzw.  Planu  Rozwoju 

Lokalnego. Zespół  Stowarzyszenie DELTA PARTNER po konsultacji  z władzami 

Gminy  podjął  decyzję  o  nadaniu  Strategii  takiej  formy,  by  spełniała  ona  także 

wymagania, co do zawartości Planu Rozwoju Lokalnego.

Ostateczna wersja dokumentu powstała w czerwcu 2004.

Zespół Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER:

Rafał Chybiorz, Bartosz Tyrna, Marcin Chludziński, Mateusz Werpachowski
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1.2 Metodologia

Niniejszy dokument powstał w oparciu o założenia dwóch rodzajów dokumentów 

planistycznych:

•Strategii Rozwoju Lokalnego;

•Planów Rozwoju Lokalnego;

Poniżej przedstawione są podstawowe założenia metodologiczne w odniesieniu do 

obu typów dokumentów:

Strategia  rozwoju  jest  podstawowym  narzędziem  służącym  efektywnemu 

zarządzaniu gminą czy miastem. Celem samorządu lokalnego jest stymulowanie 

rozwoju  społeczności,  którą  zarządza.  Samorząd  posiada  ku  temu  środki, 

napotyka jednak też na różnorodne bariery i ograniczenia. Wieloletnie planowanie 

strategiczne  daje  możliwość  optymalnego  wykorzystania  zasobów  do  realizacji 

najbardziej potrzebnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego zadań. 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015 przygotowana została 

w  oparciu  o  najlepsze  schematy  wieloletniego  planowania  i  uwzględnia  trzy 

podstawowe poziomy zarządzania strategicznego:

Opracowywanie  Strategii  prowadzone  było  za  pomocą  metody  „od  ogółu  do 

szczegółu”. Pierwszym krokiem było opracowanie  misji samorządu, wyrażającej 

główne  kierunki  i  aspiracje  rozwoju.  Następnie  zidentyfikowano  główne 
ograniczenia  oraz  bariery  rozwojowe –  centralne  problemy strategiczne oraz 

wyznaczono  3  domeny  planowania  strategicznego.  Kolejnym  krokiem  było 

dokonanie analizy SWOT na poziomie ogólnym – Istebna, jak i szczegółowym 
- dla domen strategicznych,  co dało podstawy do rozpoczęcia szczegółowego 

planowania. Główny nacisk położono jednak na obszar zadań, czyli konkretnych 
planów wdrożeniowych, co do których można określić, kto, w jakim terminie oraz 

korzystając z jakich środków będzie je realizował. Stąd rozdział 6 Strategii – Plany 

Operacyjne jest najobszerniejsza.

Poniższy diagram obrazuje graficznie strukturę opracowanego dokumentu:

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl
5

http://www.deltapartner.org.pl/
http://www.ug.istebna.pl/


Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015

Rysunek. 1. Graficzny schemat Strategii

Strategia  została  opracowana  metodą  warsztatową –  zostały  zorganizowane 

4 warsztaty strategiczne, w których udział wzięły osoby z różnych środowisk: Rady 

Gminy,  urzędnicy  Urzędu  Gminy,  przedsiębiorcy,  przedstawiciele  organizacji 

pozarządowych,  niezależni  eksperci.  Gwarantowało  to  możliwość  spotkania  się 

różnych środowisk i dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami dla zidentyfikowanych 

problemów.  Strategia  koniecznie  musi  być  przygotowana  z  myślą  o  poprawie 

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl

Misja
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Cele Strategiczne
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Zadania
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jakości życia mieszkańców, więc ich udział w pracach nad jej opracowaniem jest jej 

największą zaletą. 

Główną  bolączką  strategii  rozwoju  lokalnego  opracowywanych 
w poprzednich  latach  w  Polsce  jest  ich  „nierealizowalność”,  czyli 

opracowywanie strategii tylko po to, by odstawić je „na półkę”. Wejście Polski do 

Unii Europejskiej wymusi jednak skuteczność planowania strategicznego – ścisłe 

trzymanie  się  wyznaczonych  zadań  i  celów.  Wnioskowanie  przez  samorząd 

o wsparcie  w  ramach  funduszy  strukturalnych  UE  będzie  wymagało  dobrego 

uzasadnienia potrzeby (konieczności) zrealizowania proponowanych projektów. 

W niniejszej Strategii zadania lub cele operacyjne są projektami, odpowiadającymi 

na  konkretne  problemy  społeczności  gminy  Istebna  lub  umożliwiającymi 

wykorzystanie  potencjału  lokalnego.  Zatem  zgodność  projektów  ze  Strategią 

będzie ich niebagatelnym atutem. 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015 została przygotowana 

przy wykorzystaniu następujących pięciu narzędzi metodologicznych:

•charakter wieloletni – planowanie w odniesieniu do prognoz i trendów

•„od ogółu do szczegółu”  – od misji,  poprzez problemy i  pomysły  na ich 

rozwiązanie, do konkretnych zadań

•uczestnictwo – zaangażowanie w pracę nad Strategią  różnych środowisk, 

mieszkańców i zainteresowanych podmiotów

•praca grupowa  – organizacja warsztatów gwarantujących wypracowywanie 

optymalnych rozwiązań

•przydatność – wypracowane rozwiązania stają się automatycznie projektami, 

dla których można poszukiwać źródeł finansowania 

•analiza SWOT – określenie zasobów i barier rozwojowych

Podstawowe założenia wykorzystane przy opracowaniu Strategii:
Strategię można uznać za zintegrowaną, gdy jest zgodna z innymi wieloletnimi 
planami  rozwoju  dla  danego  kraju,  regionu,  a  także  uprzednio 
zatwierdzonymi  przez  samorząd  dokumentami  planistycznymi.  Strategia 
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rozwoju  musi  wyrażać  główne  założenia  rozwojowe  tych  dokumentów  poprzez 

konkretne  propozycje  projektów  i  rozwiązań,  uwzględniając  jednocześnie 

specyfikę, przewagi i ograniczenia gminy lub miasta, któremu ma służyć. Poniżej 

wymieniono dokumenty planistyczne, z którymi zgodne jest niniejsze opracowanie. 

Przedstawiono  również  podstawowe  trendy  i  prognozy,  jakie  zostały 
uwzględnione  przy  definiowaniu  poszczególnych  celów  strategicznych, 

operacyjnych oraz określaniu konkretnych zadań.

Założenia makro: 
Zintegrowana  Strategia  Rozwoju  Gminy  Istebna  2005-2015  jest  zgodna 

z następującymi dokumentami strategicznymi:

•Narodowy Plan Rozwoju;

•Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2000 – 2015;

•Narodowa Strategia Rozwoju Turystyki;

•Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego;

•Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich;

•Regionalny Programem Operacyjnym Województwa Ślaskiego.  

Szczególną  uwagę  zwracano  także  na  prognozy  oraz  trendy  o  charakterze 

ponadlokalnym:

•Wejście  Polski  do  Unii  Europejskiej  –  możliwość  absorpcji  środków 

pomocowych pochodzących z funduszy strukturalnych;

•Rozwój  rynku  usług  turystycznych  i  uzdrowiskowych  (także  w  kontekście 

wzrostu liczby osób przyjeżdżających z zagranicy);

•Utrudnienia  związane  z  niekorzystnym  dla  samorządów  ustawodawstwem 

i spadkiem wpływów budżetowych (w tym także niekorzystny projekt ustawy o 

uzdrowiskach);

•Utrzymanie  się  wysokiego  poziomu  bezrobocia  oraz  spadek  poziomu 

inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa;

•Rozwój w kierunku społeczeństwa informacyjnego – możliwości  i  wyzwania 

związane z komputeryzacją i Internetem;

•Stopniowa poprawa jakości drogowych szlaków komunikacyjnych.
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Założenia mikro:
Wykorzystano również następujące dokumenty o zasięgu lokalnym:

•Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016;

•INTERTURISM - Wspólna Strategia Rozwoju Turystyki w Beskidzie 

Śląskim i Beskidzie Śląsko-Morawskim;

•Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Istebna;

•Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Istebna;

•Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Istebna (projekt);

•Program Ochrony Środowiska dla Gminy Istebna (projekt);

Analiza stanu obecnego oraz trendy i prognozy o charakterze lokalnym znajdują 

się w rozdziale 5 Strategii– „Analiza SWOT dla obszarów planowania”.
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2 Obszar i czas realizacji Strategii

Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015, będąca jednocześnie 

Planem Rozwoju Lokalnego dla  Gminy Istebna na lata 2004-2006 i  2007-2013 

będzie  realizowana  na  terenie  gminy  Istebna,  w  powiecie  cieszyńskim, 

w województwie śląskim. 

Czas realizacji Strategii podzielono na dwa okresy, zgodnie z okresami planowania 

budżetowego Unii Europejskiej:

OKRES 1: 2004 – 2006

OKRES 2: 2007 – 2013

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl
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3 Profil gminy Istebna

3.1 Położenie, powierzchnia, ludność

W skład  gminy Istebna wchodzą trzy  wsie:  Istebna,  Jaworzynka,  Koniaków.  Te 

piękne górskie miejscowości znane są potocznie jako "Beskidzka Trójwieś". Gmina 

Istebna zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w jego południowej 

części.  Istebna   jest  częścią  powiatu  cieszyńskiego,  w  odniesieniu  do  którego 

będzie prowadzona analiza aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 

„Trójwieś” rozłożona jest w otoczeniu szczytów Beskidu Śląskiego, stąd rozciągają 

się wspaniałe widoki na okoliczne pasma górskie. Przy dobrej widoczności można 

zobaczyć Tatry i Małą Fatrę. Dzięki wyjątkowym walorom krajobrazowym, bogatej 

i żywej kulturze, region zaliczany jest do najatrakcyjniejszych w Polsce. Znajdują 

się tu liczne obiekty hotelarskie i ośrodki wypoczynkowe, kwatery prywatne, jest 

też schronisko młodzieżowe i pole namiotowe. We wsi Jaworzynka schodzą się 

granice  trzech  państw:  Polski,  Czech  i  Słowacji.  Przez  teren  gminy  przebiega 

granica  zlewiska  rzek  Wisły,  Odry  i  Dunaju  wpływającego  do  Morza  Czarnego 

(Dział wód europejskich).

Istebna jest najstarszą spośród trzech wsi - prawdopodobnie już w XVI w. istniała 

tu pasterska osada wołoska, później, w ciągu XVII stulecia, zdominowana przez 

ludność przybyłą z dolin.  Istebna rozsiadła się na malowniczych zboczach Złotego 

Gronia, na wysokości 590-620 m n.p.m. Wzdłuż drogi z Koniakowa do centrum 

Istebnej, które znajduje się w pobliżu kościoła i przy głównym skrzyżowaniu dróg, 

dominuje  zwarta  zabudowa.  Poza  tym  wieś  tworzą  liczne  osady  i  przysiółki, 

rozsiane po stokach oraz ukryte w dolinach źródłowych potoków Olzy.

Koniaków jest  niezwykle  usytuowaną  wsią.  Zabudowania  wzniesiono  nie 

w dolinie,  lecz  wysoko  na  grzbiecie,  w  pobliżu  charakterystycznego  szczytu 

Ochodzitej i do tego jeszcze na europejskim dziale wód, między zlewiskami Morza 

Czarnego i Bałtyku. Nazwę wsi prawdopodobnie przynieśli ze sobą osadnicy ze 

szlacheckiego Koniakowa koło Czeskiego Cieszyna, którzy przybyli w te strony w 

początkach XVIII  w.  i  założyli  osadę,  będącą dzisiaj  najwyżej  położoną wsią w 

województwie śląskim (ok. 700-740 m n.p.m.).
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Jaworzynka powstała  nieco  później  niż  Istebna,  leży  na  południowym  krańcu 

Beskidu  Śląskiego,  u  zbiegu  trzech  granic:  polskiej,  czeskiej  i  słowackiej.  Do 

Jaworzynki prowadzi niezwykle widokowa droga od strony Istebnej i Koniakowa, 

prowadząca grzbietem wyniesionym średnio 650 m n.p.m., przez który przebiega 

europejski dział wodny (rzeka Czadeczka należy już do zlewiska Morza Czarnego). 

Licząca ponad trzy tysiące mieszkańców wioska rozciąga się wzdłuż 

Rysunek. 2. Mapa Istebnej

/źródło: www.ug.istebna.pl/

granicy ze Słowacją na długości ok. 7,5 km. Ostatni przystanek PKS znajduje się w 

Trzycatku,  który  jest  najbardziej  na  południe  wysuniętą  częścią  wsi.  Oprócz 

zabudowań  ciągnących  się  na  grani,  Jaworzynka  posiada  także  szereg 

przysiółków  i  osad  rozrzuconych  na  zboczach  Wawrzaczowego  Gronia  oraz 

w dolinach potoków Czadeczki i Krężelki.

Komunikacja
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Gmina  Istebna  połączona  jest  węzłem  komunikacyjnym  z  układem  drogowym 

Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.

Rysunek. 3. Dojazd do Istebnej

/źródło: www.ug.istebna.pl/

Gmina posiada połączenia drogowe z:

• aglomeracją katowicką przez Wisłę, Ustroń, Skoczów, Żory;

• aglomeracją rybnicką przez Wisłę, Skoczów, Żory lub Cieszyn, Zebrzydowice;

• Beskidem Żywieckim; z Milówką, Rajczą, Ujsolami, i Rycerką, oraz z Żywcem 

przez Węgierską Górkę;

• z aglomeracją bielską przez przełęcz Salmopolską i Szczyrk, oraz przez Wisłę, 

Ustroń, Skoczów;
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• z Republiką Czeską przez przejście graniczne Jasnowice-Bukovec;

• z Republiką Słowacką przez przejście graniczne Zwardoń Myto – Skalite.

Powierzchnia
Powierzchnia gminy Istebna to 8 425 ha co stanowi 11,54% całkowitej powierzchni 

powiatu cieszyńskiego. Istebna pod względem powierzchni zajmuje trzecie miejsce 

w powiecie. 

Tabela. 1. Powierzchnia w ha stan za 2002 r.
Nazwa gminy Powierzchnia w ha
Cieszyn 2 869
Ustroń 5 892
Wisła 11 026
Brenna 9 554
Chybie 3 180
Dębowiec 4 248
Goleszów 6 589
Hażlach 4 902
Istebna 8 425
Skoczów 6 327
Strumień 5 840
Zebrzydowice 4 168
Powiat cieszyński 73 020

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/
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Tabela. 2. Struktura użytkowania terenu w gminie

lp. Użytkowanie terenu Powierzchnia w ha
ogółem Istebna Jaworzynka Koniaków

1 Rolnictwo i leśnictwo 7 974,90 4 510,32 2 105,30 1 359,28
2 Zabudowa mieszkaniowa 229,22 98,76 58,99 71,47
3 Usługi o charakterze publicznym 22,96 18,93 1,95 2,08
4 Usługi o charakterze komercyjnym 12,69 9,17 2,03 1,49
5 Wytwórczość 5,28 4,56 0,72 0,00

6
Obsługa techniczna i usługi 

komunalne
4,86 1,14 1,04 2,68

7 Komunikacja 84,32 36,38 30,86 17,08
8 Wody 90,77 61,74 14,11 14,92

 Ogólna powierzchnia gminy 8 425,00 4 741,00 2 215,00 1 469,00
/źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Istebna/

Największą część terenów gminy stanowi rolnictwo i  leśnictwo.  Do tej  kategorii 

zalicza się: pola uprawne, sady, łąki, łąki podmokłe, ośrodki produkcji rolniczej, lasy 

oraz zadrzewienia i zarośla. Tereny leśne w gminie to ponad 52% powierzchni.

Do  kategorii  zabudowa  mieszkaniowa  zaliczono:  zabudowę  o  wysokiej 

intensywności, o niskiej intensywności, o niskiej intensywności z usługami zdrowia, 

o niskiej intensywności z usługami gastronomii, o niskiej intensywności z usługami 

rzemiosła, o niskiej intensywności z usługami turystyki i wypoczynku oraz handlu, 

o niskiej intensywności z usługami oświaty.

Wody na terenie gminy Istebna to powierzchnia 90,77 ha, co stanowi zaledwie ok. 

1% całkowitej powierzchni gminy.
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Ludność
Tabela. 3. Stan ludności w powiecie cieszyńskim na 31. XII 2002

Nazwa gminy mężczyźni kobiety ogółem

Cieszyn 16 705 19 680 36 385
Ustroń 7 221 8 234 15 455
Wisła 5 534 5 905 11 439
Brenna 4 836 4 965 9 801
Chybie 4 360 4 548 8 908
Dębowiec 2 651 2 710 5 361
Goleszów 5 710 6 194 11 904
Hażlach 4 714 4 862 9 576
Istebna 5 571 5 579 11 150
Skoczów 12 067 13 307 25 374
Strumień 5 847 5 881 11 728
Zebrzydowice 5 998 6 284 12 282
Powiat cieszyński 81 214 88 149 169 366

/źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych gmina wiejska ISTEBNA 

2002/

Powiat  cieszyński  zamieszkały  jest  przez  prawie  170  tysięcy  mieszkańców. 

Ludność gminy Istebna (wg stanu na 31.12.2002 r.) liczyła 11.150 mieszkańców co 

stanowiło 6,59% ogólnej liczby mieszkańców powiatu. W gminie mieszka 5 571 

mężczyzn i 5 579 kobiet.

3.2 Środowisko przyrodnicze

Budowa geologiczna, rzeźba terenu i gleby.
Pod względem tektonicznym obszar gminy wchodzi w skład 2 jednostek rzędu: 

płaszczowiny  śląskiej  i  płaszczowiny  magurskiej  oraz  wciśniętej  pomiędzy  nie 

wąskiej  jednostki  przedmagurskiej.  Jednostka  przedmagurska  dzieli  się  na 

2 części: północną i południową.

Poszczególne jednostki są dodatkowo pocięte uskokami, z których największy na 

linii Istebna - Młoda Góra o przebiegu z SE na NW ciągnie się na długości 4 km.

Północną  część  obszaru  gminy  budują  fliszowe  utwory  płaszczowiny  śląskiej. 

Najstarszymi skałami występującymi na powierzchni są pochodzące z górnej kredy 

łupki  i  piaskowce  cienkoławicowe  warstw  godulskich  górnych.  Skały  te  budują 

południowe zbocza Kiczory oraz niektóre fragmenty źródłowego odcinka potoku 
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Olecka.  Znaczne powierzchnie w północnej  i  północno-zachodniej  części  gminy 

(m. in.  masyw Młodej Góry) zajmują górnokredowe warstwy istebniańskie dolne 

złożone  przeważnie  z  piaskowców,  piaskowców  zlepieńcowatych  i  łupków. 

Kolejnym utworem skalnym wchodzącym w skład serii  śląskiej są zróżnicowane 

litologicznie  górnokredowe  warstwy  istebniańskie  górne  z  licznymi  wkładkami 

pstrych łupków. Górny odcinek doliny Olzy wcina się w trzeciorzędowe, eoceńskie 

łupki ciemne i pstre oraz tego samego wieku piaskowce ciężkowickie, które budują 

między  innymi  pasmo  Gańczorki.  Na  południe  od  doliny  Olzy  napotykamy 

eoceńskie  łupki  i  piaskowce  warstw  hieroglifowych.  Znajdziemy  tu  także 

oligoceńskie łupki menilitowe z rogowcami (w spągu z piaskowcami gródeckimi), 

które  budują  m.  in.  G.  Tyniok.  Sekwencję  serii  śląskiej  kończą  oligoceńskie 

piaskowce i łupki warstw krośnieńskich.

Środkową i  południową część obszaru budują utwory płaszczowiny magurskiej. 

Należą do nich zróżnicowane litologicznie warstwy biotytowe z Jaworzynki (kreda 

górna-senon)  z  pasmami  zbudowanymi  z  tego  samego  wieku  pstrych  łupków 

z wkładkami  margli.  Napotkamy w tym rejonie  także piaskowce,  łupki  i  margle 

fukoidowe warstw inoceramowych (mastrycht) oraz budujące Wawrzaczów Groń 

paleoceńskie  łupki  ciemne  (czarne)  ze  znaleziskami  kopalnej  fauny.  Znaczne 

obszary  zajmują  piaskowce  z  Łyski  (paleocen-eocen),  jednak  największą 

powierzchnię  tej  serii  osadowej  na  terenie  gminy  budują  oligoceńskie  łupki 

i piaskowce  warstw  podmagurskich   z  niewielkimi  wkładkami   piaskowców 

zoogenicznych. Serię przedmagurską uzupełniają wąskie płaty eoceńskich pstrych 

łupków.

Pomiędzy  płaszczowinę  śląską  i  magurską  od  wschodu  wciskają  się  utwory 

północnej i południowej części jednostki przedmagurskiej. Serię północną budują 

w przewadze  oligoceńskie  piaskowce  i  łupki  warstw  krośnieńskich,  w  spągu 

których występują gruboławicowe piaskowce (m. in. całe pasmo Ochodzitej). Serię 

północną uzupełniają pstre margle i łupki (paleocen-eocen) oraz oligoceńskie łupki 

menilitowe.  Jednostka  przedmagurską  południowa  jest  reprezentowana  przez: 

eoceńskie  piaskowce  grójeckie,  ciężkowickie  i  numulitowe,  pstre  łupki  oraz 

oligoceńskie wapienie łużańskie (niewielki płat na południe od Koniakowa).

Najmłodsze  ogniwo  budowy  geologicznej  obszaru  stanowią  utwory 

czwartorzędowe, ograniczające się przede wszystkim do dolin rzecznych i dolnych 

partii  stoków.  Najbardziej  charakterystycznym  elementem  z  tego  okresu  jest 
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wyraźna plejstoceńska terasa rzeczna na prawym brzegu Olzy między Zaolziem 

a ujściem Olecki. Terasa ta zbudowana jest ze żwirów, piasków i gliny. Wznosi się 

ona  na  4-12  m  nad  poziom  rzeki.  Ponadto  wzdłuż  Olzy  (poza  odcinkami 

przełomowymi)  oraz  w  końcowych  odcinkach  większych  potoków  występują 

holoceńskie terasy zalewowe, zbudowane ze żwirów, piasków i gliny, wznoszące 

się  1-3  m  powyżej  poziomu  rzeki.  W  korytach  występują  holoceńskie  osady 

rzeczne.  Niektóre  zbocza  na  terenie  gminy  pokrywają  zwietrzelinowe  gliny 

i rumosze skalne. Są to m. in. lewobrzeżne zbocze doliny Olzy między Cisowym 

a Groniczkami oraz obszar położony na zachód od drogi w rejonie Bukowicy.

Charakterystyczne dla tego obszaru są także utwory osuwiskowe. Największe ich 

nagromadzenie znajduje się na północnych i zachodnich stokach Ochodzitej oraz 

na lewym zboczu doliny Olzy w rejonie Groniczek.

Na terenie gminy surowce skalne pozyskiwano w 3 kamieniołomach. Dwa z nich 

zlokalizowane  są  w  pobliżu  drogi  z  Koniakowa  do  Milówki,  jeden  w  masywie 

Ochodzitej,  drugi  na  zboczu łącznikowego  grzbietu  między  Ochodzitą  a  Kocim 

Zamkiem.  W  obu  kamieniołomach  eksploatuje  się  gruboławicowe  oligoceńskie 

piaskowce  znajdujące  się  w  spągu  warstw  krośnieńskich  serii  przedmagurskiej 

północnej. Jest jeszcze kamieniołom „w korycie" - Rupienka. Trzeci kamieniołom 

znajduje się w południowej części gminy, na tzw. Kocurzonce. Jest jeszcze wiele 

innych niewielkich wyrobisk,  które są siadami po dawnej eksploatacji  surowców 

skalnych.

Dominujące  w  rzeźbie  terenu  są  pogórza  z  fragmentami  zrównań  pontyjskich. 

Najwyższe wzniesienia mają charakter ostańcowy, natomiast niższe wzniesienia 

zostały  sklasyfikowane  jako  góry  niskie  i  pogórza  z  fragmentami  zrównań 

mioceńskich.  Rzeźbę  terenu  uzupełniają  niewielkie  fragmenty  niskich  pogórzy 

i obniżeń śródgórskich.

Najwyższym wzniesieniem na terenie gminy jest graniczna Kiczora (989,6 m n. p. 

m.)  położona  na  jej  północno-zachodnich  rubieżach.  Jedynie  położone  z  kolei 

w północno-wschodniej  części  gminy  Karolówka  i  Gańczorka  przekraczają 

wysokość  900  m  n.p.m.  (odpowiednio  931,0  i  912,8  m  n.p.m.).  Najniższym 

punktem gminy  jest  koryto  Olzy  w  profilu  granicznym,  położone  na  wysokości 

452,5 m n.p.m. Zatem deniwelacje na terenie gminy osiągają 537,1 m, a średnia 

wysokość  obliczona  jako  średnia  arytmetyczna  wysokości  ekstremalnych  jest 
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równa 763,4 m n.p.m., natomiast obliczona według wzoru Reitz'a wynosi 659 m 

n.p.m.

Obejmujący  teren  gminy  fragment  Beskidów  charakteryzuje  się  kopulastymi 

szczytami  (chociaż  bardziej  płaskimi  niż  w  sąsiadującej  od  północy  Wiśle,  co 

wynika  z  różnic  w  budowie  geologicznej),  łagodnymi  i  rozległymi  formami 

grzbietowymi z licznymi spłaszczeniami, na których występują obszary podmokłe. 

Rozległe formy grzbietowe przechodzą z reguły  w strome stoki,  których spadki 

osiągają 30° (szczególnie strome są stoki północne). Ku dołowi nachylenie stoków 

zmniejsza  się,  aż  do  wystąpienia  spłaszczeń  stokowych  o  nachyleniu  10°. 

Spłaszczenia  te  występują  najczęściej  na  wysokości  700-800  m  n.p.m. 

Spłaszczenia stokowe kończą się zazwyczaj wyraźnym załomem, ponad którym 

nachylenie stoku osiąga nawet 40°.

Przez obszar gminy przebiegają trzy główne grzbiety o orientacji równoleżnikowej 

i jeden o orientacji  południkowej. Grzbiet północny z kulminacją Kiczory stanowi 

naturalną granicę gminy.  Jest  to jednocześnie dział  wodny l  rzędu oddzielający 

zlewnie  Wisły  i  Olzy.  Południową  granicę  zlewni  Olzy  stanowi  grzbiet 

rozpoczynający się kulminacją Ochodzitej  (895,0 m n.p.m.),  ciągnący się aż po 

Łupienie na granicy z Republiką Czeską i  dalej  już po stronie czeskiej.  Jest to 

jednocześnie  fragment  jednego  z  głównych  na  naszym  kontynencie  działów 

wodnych,  europejskiego  działu  wodnego  rozdzielającego  zlewisko  Morza 

Bałtyckiego  od  zlewiska  Morza  Czarnego.  Południową  granicę  gminy, 

a jednocześnie granicę państwową ze Słowacją wyznacza niższy grzbiet ciągnący 

się od Solowego Wierchu i schodzący do doliny Czadeczki.  Wschodnią granicę 

gminy stanowi grzbiet ciągnący się od Karolówki przez Gańczorkę, Tyniok, Koci 

Zamek,  Ochodzitą  po  Trojaki.  Z  grzbietów  mniejszej  rangi  na  podkreślenie 

zasługuje  południowo-wschodnia  odnoga  Kiczory  z  kulminacjami  Tokarzonki 

i Młodej Góry.

Doliny górskich potoków charakteryzują się znacznym wcięciem, są wąskie, zwykle 

całe  ich  dna  zajmują  koryta  cieków.  Doliny  większych  cieków  są  przeważnie 

szerokie  (poza  przełomowym  odcinkiem  Olzy),  płaskodenne,  z  wyraźną 

holoceńską  terasą  zalewową  (1-3  m  nad  poziomem  rzeki).  W  prawobrzeżnej 

części doliny Olzy pomiędzy Zaolziem a ujściem Olecki zaznacza się także wyższa 

plejstoceńska  terasa  nadzalewowa  położona  4-12  m  powyżej  współczesnego 

poziomu rzeki.
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Charakterystycznym  elementem  rzeźby  są  także  liczne  osuwiska,  których 

płaszczyzna  ślizgu  występuje  z  reguły  na  eoceńskich  łupkach  (np.  osuwisko 

w rejonie Koniakowa).

W  pokrywie  glebowej  gminy  Istebna  zdecydowanie  dominują  gleby  brunatne 

kwaśne  powstałe  ze  zwietrzeliny  skał  fliszu  karpackiego.  W  ich  składzie 

granulometrycznym przeważają gliny średnie i  ciężkie,  we fragmentach pylaste, 

a północnej części obszaru badań również gliny lekkie. Są to gleby płytkie, z dużą 

zawartością części szkieletowych. W wielu przypadkach skały podłoża zalegają na 

głębokości mniejszej niż 50 cm. Opisywane gleby charakteryzuje odczyn kwaśny 

i niska zawartość przyswajalnych dla roślin składników pokarmowych.

Dna dolin cieków przepływających przez obszar gminy pokrywają płytkie i  silnie 

szkieletowe mady górskie, natomiast na południe od Istebnej, na zboczu potoku 

Gliniany zachował się niewielki płat gleby płowej wytworzonej na wietrzeniowych 

glinach ciężkich pylastych.

Ukształtowanie  terenu  oraz  warunki  klimatyczne  gminy  Istebna  sprzyjają 

występowaniu zjawisk określanych jako erozja gleb. Jednak duża lesistość terenu, 

a także ciężki zazwyczaj skład granulometryczny utworów glebowych, ograniczają 

intensywność i zasięg tego procesu.

Wody powierzchniowe i podziemne 
Gmina Istebna jest jedną z kilku w Polsce, przez które przebiega europejski dział 

wodny rozdzielający zlewiska 2 mórz, w tym przypadku Morza Bałtyckiego i Morza 

Czarnego. Z kolei północna i północno-wschodnia granica gminy jest wyznaczona 

przez dział wodny l rzędu rozdzielający 2 główne polskie dorzecza: Wisły i Odry. 

Przeważająca,  północna  i  środkowa  część  gminy  (70,5%)  jest  odwadniana  do 

dorzecza Odry poprzez jej bezpośredni dopływ, Olzę. Południowa część gminy jest 

odwadniana  do  dorzecza  Dunaju  poprzez  Czadeczkę  i  jej  dopływy,  z  których 

największym  jest  Krężelka.  Sieć  rzeczna  na  obszarze  gminy  jest  dobrze 

rozwinięta, przeważają cieki o charakterze stałym. Przebieg działów wodnych jest 

pewny.

Powierzchnia zlewni Olzy po wodowskaz w Istebnej wynosi 34,8 km2, natomiast po 

ujście Potoku Bystrzańskiego - 57,9 km2 (jest to jednocześnie powierzchnia zlewni 
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Olzy do granicy z Republiką Czeską). Natomiast powierzchnia zlewni Czadeczki 

na terenie Polski wynosi 24,2 km2.

Głównymi dopływami Olzy na terenie gminy są: Połomity Wielkie, Połomity Małe, 

Olecka, Prądowiec, Dupniański,  Potok Bystrzański z Potokiem Jama i Potokiem 

Młocisko  (prawobrzeżne)  oraz  Rastoka,  Dachtony,  Glinianny,  Potok  Olecka 

(lewobrzeżne). Natomiast głównymi dopływami Czadeczki są: Potok Gorzołkowski 

i  Krężelka  z  Potokiem Sołowym i  Potokiem Wielkim (lewobrzeżne)  oraz  Potok 

Słowiokowski i Biłkowski (prawobrzeżne).

Główną rzeką gminy jest Olza, której źródła znajdują się na stokach Gańczorki na 

wysokości  około 870 m n.  p.  m.  Na pierwszych kilkuset metrach biegu spadek 

koryta  Olzy  przekracza  15%.  Pierwszym  znaczącym  dopływem  Olzy  jest 

lewobrzeżna Rastoka (Rastoka, Rdzawka), która wypływa na zboczach G. Koci 

Zamek  na  wysokości  około  800  m  n.  p.  m.  Po  przyjęciu  wód  Rastoki  Olza 

opuszcza tereny leśne, ale nadal utrzymuje południowo-zachodni kierunek biegu. 

Kierunek ten zmienia na północno-wschodni poniżej ujścia kolejnego znaczącego, 

lewobrzeżnego  dopływu  potoku  Dachtony.  Dachtony  ma  swój  początek 

w Koniakowie  na  wysokości  około  700  m n.  p.  m.  w  niewielkiej  odległości  od 

europejskiego  działu  wodnego.  Następnym,  dużym  dopływem  Olzy  jest 

prawobrzeżny  potok  Połomity  Wielki,  który  wypływa  z  okolic  Stecówki  na 

wysokości około 760 m n.p.m. Znaczącym dopływem potoku Połomity Wielki jest 

Szczyrbakula,  biorąca  początek  z  rozległej  łąki  na  wysokości  775  m  n.p.m. 

Pomiędzy ujściem potoków: Połomity Wielki  i  Połomity Mały Olza płynie prawie 

równoleżnikowo.  Kolejny,  prawobrzeżny  potok  Połomity  Mały  rozpoczyna  bieg 

z niewielkich łąk na południowych zboczach Kubalonki, na wysokości około 815 m 

n.p.m.  Następne dwa znaczące dopływy również są prawobrzeżne.  Pierwszy z 

nich,  Olecka, jest  największym dopływem Olzy na terenie gminy.  Olecka swoje 

źródliska posiada na wschodnich zboczach Kiczory,  na wysokości około 975 m 

n.p.m.  Natomiast  największy  jej  dopływ,  lewobrzeżny  Pośredni  Potok  wypływa 

spod G. Beskid na wysokości około 785 m n.p.m. Kolejny dopływ Olzy, Prądowiec 

odwadnia m. in.  masyw Młodej  Góry,  a jego źródła są położone na wysokości 

około 875 m n.p.m. Poniżej ujścia Prądowca Olza licznymi malowniczymi zakolami 

przecina się przez zagradzający jej drogę masyw górski. Na tym odcinku przyjmuje 

jeszcze  wody  2  większych  cieków.  Lewobrzeżny  Glinianny  odwadnia  prawie 

bezleśne  obszary  położone  na  południe  od  centrum  Istebnej,  a  bieg  swój 
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rozpoczyna w niewielkich łąkach w rejonie Wojtoszy, na wysokości około 625 m 

n.p.m. Natomiast prawobrzeżny Dupniański Potok z kolei zbiera wody ze zlewni 

praktycznie całkowicie zalesionej, a swoje początki  posiada na wysokości około 

805  m  n.p.m.  Górną  część  zlewni  Olzy  na  terenie  Polski  kończą  2  potoki, 

stanowiące  na  niektórych  odcinkach  granicę  państwową  z  Republiką  Czeską. 

Lewobrzeżny Potok  Olecka (w odróżnieniu od Olecki)  rozpoczyna swój  bieg  w 

Jaworzynce, w rejonie wzniesienia Wawrzaczów Groń na wysokości około 635 m 

n.p.m.  Po  drodze  przyjmuje  jeszcze  wody  Smutnego  Potoku,  odwadniającego 

graniczny  Las  Olecka.  Natomiast  prawobrzeżny  Potok  Bystrzański  rozpoczyna 

swój bieg w masywie Kiczory, na wysokości około 925 m n.p.m., a w swym biegu 

do Olzy przyjmuje jeszcze wody lewobrzeżnych: Potoku Jama i Potoku Młocisko.

Drugim,  znaczącym  ciekiem  gminy  (aczkolwiek  nie  z  powodu  wielkości, 

a przynależności do zlewiska innego morza) jest Czadeczka, rozpoczynająca swój 

bieg w źródle położonym na wysokości około 700 m n.p.m. (Koniaków-Wyżrano - 

nazwy z mapy topograficznej).  Pierwszym znaczącym dopływem Czadeczki jest 

bezimienny potok odwadniający zachodnie zbocza Ochodzitej.  Źródłowe odcinki 

tego cieku rozpoczynają się na wysokości  725 m n.p.m. Następnym, większym 

dopływem Czadeczki jest również prawobrzeżny bezimienny potok wypływający na 

wysokości około 650 m n.p.m. poniżej skrzyżowania drogi z Istebnej do Koniakowa 

z odnogą na Jaworzynkę (tzw. „Na Beskid"). Pozostałe 2 prawe dopływy Czadeczki 

są znacznie mniejsze, a Potok Biłkowski ma nawet charakter okresowy. Pierwszy 

znaczący lewy dopływ Czadeczki, Potok Gorzołków, wypływa na wysokości około 

620  m  n.p.m.  z  rejonu  Zapasiek.  Największym  dopływem  Czadeczki  jest 

lewobrzeżna Krężelka biorąca swój początek na wysokości około 725 m n.p.m. w 

rejonie  tzw.  Kiczorek  Śląskich.  Pierwszym  znaczącym  dopływem  Krężelki  jest 

lewobrzeżny Potok Sołowy, odwadniający masywy Solowego Wierchu i G. Trojaki, 

a wypływający na wysokości około 825 m n.p.m. Drugim ważniejszym dopływem 

Krężelki  jest Potok Wielki rozpoczynający się na wysokości około 635 m n.p.m. 

poniżej Odkrzasu.

Charakterystyka hydrologiczna gminy została opracowana w oparciu o wieloletnie 

dane obserwacyjne z posterunku wodowskazowego Istebna na Olzie.

Na  obszarze  gminy  można  wyróżnić  trzy  główne  rodzaje  zbiorników  wód 

podziemnych:

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl
22

http://www.deltapartner.org.pl/
http://www.ug.istebna.pl/


Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015

• Zbiornik  wód  aluwialnych  -  powstaje  w  żwirowo-piaszczystych,  często 

zaglinionych utworach teras rzecznych i stożków napływowych. Zwierciadło 

wód aluwialnych występuje najczęściej do głębokości 2-3 m. Średnia roczna 

temperatura wód tego zbiornika wynosi około 11°C, a wahania jej poziomu 

mają ścisły związek z wahaniami poziomu wody w sąsiedniej rzece.

• Zbiornik w zwietrzelinie - powszechny na obszarze gminy. Charakteryzuje 

się  małą  zasobnością  oraz  dużymi  wahaniami  zwierciadła  wód 

podziemnych.  Zbiornik  ten  jest  drenowany  przez  liczne  wypływy  wód 

podziemnych (źródła i młaki) o niewielkiej wydajności, nie przekraczającej 

1 dm^s'1.  W  przypadku  silnego  opadu  źródła  te  reagują  znacznym,  ale 

krótkotrwałym  wzrostem  wydajności.  Zwierciadło  wód  podziemnych 

występuje na niewielkiej głębokości (0,1-5 m). Temperatura wody wynosi od 

9 do 15°C, a jej wahania są znaczne zarówno w czasie doby, kilku dni, jak 

i roku.

• Zbiornik  skalny  -  występuje  w  gruboławicowych  piaskowcach  serii 

istebniańskiej, godulskiej i krośnieńskiej. Zbiornik skalny zasila źródła skalne 

i  rumowiskowe,  często  też  w  okresach  posusznych  zasila  on  zbiornik 

w zwietrzelinie. Temperatura wód zbiornika wynosi 6,5-9°C i jest w bardzo 

niewielkim stopniu zależna od wahań temperatury powietrza.

W  przebiegu  rocznym  podwyższony  poziom  wody  w  studniach  obserwuje  się 

wiosną  z  maksimum  przypadającym  na  kwiecień,  natomiast  wyraźna  niżówka 

przypada na miesiące jesienne (wrzesień-listopad). 

Obszary górskie sprzyjają występowaniu naturalnych wypływów wód podziemnych 

w  postaci  źródeł,  młak,  wycieków  i  wysięków.  Średnia  gęstość  występowania 

źródeł na tym terenie waha się od 4 do 5 na 1 km2. Większość wypływów (głównie 

młak  i  źródeł  zwietrzelinowych)  charakteryzuje  się  znacznymi  wahaniami 

wydajności ze względu na szybką reakcję na opad atmosferyczny. Płytkie i mało 

zasobne w wodę zbiorniki wód podziemnych nie są w stanie przyjąć dużych ilości 

wód opadowych lub roztopowych, więc w czasie silnych opadów lub gwałtownych 

roztopów  następuje  zwiększenie  wydajności  wypływów  przez  nie  zasilanych. 
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Natomiast w okresach posusznych część zbiorników wysycha, powodując zanik 

wypływów.

Warunki klimatyczne.
Obszar  gminy  Istebna  w  całości  należy  do  karpackiej  dzielnicy  klimatycznej. 

Również  późniejszy  podział  Polski  na  regiony  klimatyczne sytuuje  ten  teren  w 

karpackim regionie klimatycznym.

Gmina charakteryzuje się znacznymi różnicami wysokości nad poziomem morza, 

a to właśnie ten czynnik decyduje o astrefowości klimatycznej obszarów górskich. 

W związku  z  tym na  takich  obszarach  warunki  klimatyczne  charakteryzuje  się 

najczęściej w poszczególnych piętrach wysokościowych. Na omawianym terenie 

można wyróżnić dwa piętra klimatyczne:

• umiarkowanie ciepłe  -  obejmujące tereny do wysokości  550 m n.  p.  m.; 

średnia roczna temperatura powietrza w tym piętrze wynosi od 6 do 8°C, 

roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się na poziomie 950-1350 

mm, a liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 90 do 140;

• umiarkowanie  chłodne  -  obejmujące tereny położone na wysokości  550-

989,6 m n.p.m.; średnia roczna temperatura powietrza w tym piętrze wynosi 

od  4  do  6°C,  roczna  suma  opadów  atmosferycznych  kształtuje  się  na 

poziomie 1200-1800 mm, a liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 125 

do 175.

Biorąc  pod  uwagę  cały  obszar  gminy  oraz  dostępne  dane  można  dokonać 

następującej charakterystyki klimatycznej gminy:

• średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 5 do 6°C i waha się od 6°C 

w styczniu do 15°C w lipcu;

• średnie roczne amplitudy powietrza wynoszą 21-22°C;

• średnia ilość dni w roku o temperaturze powietrza powyżej 15°C wynosi od 

60 do 80;

• średnia ilość dni w roku o temperaturze powietrza powyżej 0°C wynosi od 

270 do 290;

• średnia  roczna  wartość  ciśnienia  atmosferycznego  (sprowadzona  do 

poziomu morza) wynosi 1017 hPa;
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• średnia roczna prężność pary wodnej wynosi 8-9 mb;

• średnia roczna suma opadów atmosferycznych waha się w granicach 1100-

1400 mm;

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

• pokrywa śnieżna zalega przez 100-130 dni w roku, zazwyczaj od początku 

listopada do początku kwietnia, a jej grubość osiąga 60-100 cm;

• duże  znaczenia  dla  kształtowania  pogody  mają  południowe,  porywiste 

wiatry typu fenowego, powodujące gwałtowne skoki ciśnienia i nagłe zmiany 

pogody.

Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wahają się od 1089 mm (Istebna-

wieś) do 1302 mm (Kubalonka). W latach suchych roczne sumy opadów kształtują 

się  na  poziomie  od  778 mm (Istebna-wieś)  do  968 mm (Stecówka),  natomiast 

w latach wilgotnych wartości te rosną i wynoszą od 1401 mm (Istebna-wieś) do 

1628 mm (Kubalonka).

W przebiegu rocznym najniższe sumy opadów notuje się w marcu (Istebna-Młoda 

Góra, Istebna-wieś i Istebna-Zaolzie) lub październiku (Kubalonka i Stecówka), zaś 

najwyższe w czerwcu (wszystkie posterunki poza Młodą Górą, gdzie maksimum 

przypada na lipiec).

Stosunek maksymalnych do minimalnych sum rocznych waha się od 1,59 (Istebna-

Młoda Góra, Stecówka) poprzez 1,69 (Kubalonka) do 1,80 (Istebna-wieś i Istebna-

Zaolzie).

a. Szata roślinna
Obszar  gminy  Istebna,  położony  w  obrębie  regla  dolnego,  nie  był  dotyczas 

terenem szczegółowych badań botanicznych i zoologicznych, stąd dane o florze 

i fałnie oraz zbiorowiskach roślinnych są fragmentaryczne i rozproszone w wielu 

publikacjach. Badania  przyrodnicze Beskidu Śląskiego koncentrują się głównie na 

najwyższych partiach tego masywu górskiego.

Pod  względem  typologicznym  siedliska  leśne  w  obrębie  Nadleśnictwa  Wisła 

zostały zaliczone do czterech typów siedliskowych (Barszcz, Mach 1984):  Lasu 

mieszanego górskiego (3718 ha;  96,3%),  Boru mieszanego górskiego (119 ha; 

3,1%), Lasu górskiego (24 ha; 0,6%) i Olsu górskiego (1 ha; 0,0%). W składzie 

gatunkowym drzewostanów dominuje świerk.  Nieznaczną powierzchnię zajmują: 
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buk,  jodła,  jawor,  sosna  pospolita,  olcha,  szara,  olcha  czarna,  jesion,  brzoza 

brodawkowata  i  dąb  szypułkowy.  Omawiając  zespoły  leśne  należy  podkreślić 

w szczególności występowanie w gminie Istebna wyjątkowo cennej rasy świerka 

pospolitego, tzw. „świerka istebniańskiego" (Puchalski 1966, Twaróg 1971). Zasięg 

tego  świerka  obejmuje  Istebna  Koniaków,  Sól  i  Zwardoń.  Osobniki  świerka 

istebniańskiego wyróżniają się wyjątkowo wzrostem, grubością i produkcją masy 

drzewnej.  Szczególne  właściwości  wzrostowe  świerka  istebniańskiego 

(a zwłaszcza z oddziału 149 leśnictwa Bukowiec) znane są na całym świecie dzięki 

międzynarodowym doświadczeniom proweniencyjnym. Materiał nasienny świerka 

z Istebnej ceniony jest zwłaszcza przez leśników szwedzkich. Nadleśnictwo Wisła 

utworzyło na Wierchczadeczce Muzeum Świerka oraz Regionalny Bank Genów dla 

zachowania puli genetycznej tej cennej lokalnej rasy wzrosłej świerka.

b. Świat zwierząt
Fauna gminy Istebna nie jest  w dostatecznym stopniu poznana. Fauna ssaków 

liczy około 40 gatunków, co stanowi około 40% fauny ssaków Polski. W połowie są 

drobne ssaki  z  rodzajów Sorex,  Neomys,  Apodemus i  Microtus.  Najrzadsze są 

ssaki drapieżne - ryś i wilk oraz niedźwiedź brunatny, który obszar gminy odwiedza 

okresowo. Wśród kopytnych najpospolitsze są sarna i jeleń.

Awifauna lęgowa liczy około 80 gatunków, co stanowi około 33% fauny lęgowej 

ptaków  Polski.  Do  najrzadszych  i  najciekawszych  gatunków  możemy  zaliczyć: 

derkacza, dzięcioła czarnego i zielonego, drozda obrożnego, muchołówkę szarą, 

kruka,  orzechówkę.  W  wyniku  intensyfikacji  gospodarki  leśnej  oraz  penetracji 

turystycznej  wycofał  się  z  lasów  istebniańskich  głuszec,  który  występował  tu 

jeszcze po wojnie. Większość gatunków ptaków objęta jest ścisłą ochroną prawną. 

Wśród gadów zanotowano występowanie 5 gatunków (około 55% fauny Polski): 

jaszczurek  zwinki  i  żyworodnej,  padalca  zwyczajnego,  zaskrońca  zwyczajnego 

i żmii  zygzakowatej.  Najliczniejsze  z  wymienionych  gatunków  są  jaszczurki. 

Wszystkie gatunki gadów podlegają ochronie prawnej.

Fauna  płazów  liczy  około  10  gatunków,  co  stanowi  64%  fauny  Polski.  Do 

najrzadszych i interesujących gatunków należą: salamandra plamista oraz traszki 

karpacka i górska. Wszystkie gatunki płazów podlegają ochronie prawnej.

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl
26

http://www.deltapartner.org.pl/
http://www.ug.istebna.pl/


Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015

Liczba gatunków ryb występujących w wodach płynących jest trudna do ustalenia. 

Z około 10 gatunków ryb, jakie stwierdzono w całym dorzeczu Olzy, w jej górnym 

odcinku występują na pewno pstrąg potokowy i głowacz białopłetwy. 

3.3 Turystyka

Atrakcje turystyczne w gminie Istebna

Istebna
Niezwykle  bogaty  zbiór  tradycyjnych  instrumentów  ludowych  obejrzeć  można 

w Muzeum Regionalnym (Istebna 824, jadąc od centrum drogą na Koniaków po 

prawej  stronie).  Mieści  się  ono  w  pięknej  kurnej  chacie  z  1863  r.,  w  której 

zachowały się dawne wnętrza oraz stara nalepa (palenisko). Ta stareńka "kurlawa" 

należała do  Jana Kawuloka (1899-1976)  słynnego istebniańskiego gawędziarza 

oraz muzyka - większość prezentowanych instrumentów została wykonana właśnie 

przez niego. Pieczę nad muzeum sprawują kolejne pokolenia rodziny Kawuloków, 

z  córką  słynnego  górala,  Zuzanną,  na  czele.  Podczas  zwiedzania  starych, 

tradycyjnie  urządzonych izb  można obejrzeć  liczne fujarki,  gajdy  oraz  trombity, 

a nawet  usłyszeć  ich  dźwięki.  Jan  Kawulok  był  jednym  z  założycieli  znanego 

zespołu regionalnego - Istebna. 

Z Istebną związane są również inne niezwykle barwne i ciekawe postacie, m.in. 

urodzony  tu  artysta  malarz  Jan  Wałach  (1884-1979),  który  wykonał  obraz  do 

głównego  ołtarza  kościoła  św.  Piotra  i  Pawła  w  Jaworzynce  oraz  polichromię 

w kościele istebniańskim. Spośród plastyków nie sposób pominąć słynnej rodziny 

Konarzewskich, od kilku pokoleń związanej z Istebną. W istebniańskim kościele 

Dobrego Pasterza znajduje się wykonana przez nich kaplica,  a  w kapliczce na 

Buczniku  (przy  skrzyżowaniu  z  drogą  na  Zaolzie)  zobaczyć  można  drewniany 

ołtarz,  wyrzeźbiony  przez  Ludwika  Konarzewskiego,  który  w  latach  20.  założył 

i prowadził  miejscową  szkółkę  rzeźbiarską.  Konarzewscy,  zakochani  w  pięknie 

istebniańskiej  okolicy,  rozsławili  ją  zapraszając  do  utworzonego  przez  siebie 

pensjonatu (pierwszego, który powstał w Istebnej) przeróżnych wybitnych gości, 

m.in.  J.  Fałata,  Zofię  Kossak-Szczucką,  Feliksa  Nowowiejskiego,  Gustawa 
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Morcinka.  Przebywał  tu  także  Ignacy Paderewski,  który  w Gospodzie  „U Ujca” 

(nadal istniejącej) zachwycał się pięknem ludowej muzyki i tańca.

Aby uzupełnić galerię wielkich Istebnian, trzeba wspomnieć o pochodzącym stąd 

Jerzym Kukuczce  tragicznie  zmarłym wybitnym himalaiście,  drugim  na  świecie 

człowieku, który zdobył wszystkie ośmiotysięczniki. W przysiółku Wilcze, w domu 

himalaisty, znajduje się Izba Pamięci Jerzego Kukuczki.

Przed wspomnianym już, a pochodzącym z końca XVIII  w.,  kościołem Dobrego 

Pasterza (zlokalizowanym w centrum wsi,  przy skrzyżowaniu dróg z Koniakowa 

i Jaworzynki),  stoi  pomnik  wielce  zasłużonego  działacza  polskiego  na  Śląsku 

Cieszyńskim - Pawła Stalmacha. Za kościołem wśród starych drzew położony jest 

cmentarz,  na którym można odnaleźć nagrobki  księdza Grima, Jana Kawuloka, 

Jana Wałacha oraz członków rodziny Konarzewskich.

Przy  drodze  w  kierunku  Koniakowa  wznosi  się  kościół  ewangelicko-augsburski 

z 1930  r.,  w  którego  głównym  ołtarzu  widnieje  obraz  słynnego  wiślańskiego 

malarza, Czesława Kuryatty.

Na  Stecówce,  przy  czerwonym  szlaku  z  Kubalonki  na  Przysłup,  stoi  maleńki 

drewniany kościółek MB Fatimskiej, zbudowany przez istebniańskich górali w 1956 

r.  Warto też zobaczyć stary kościółek Świętego Krzyża, przy drodze do Wisły, pod 

przełęczą  Kubalonka.  Drewniana  świątynia,  która  pochodzi  z  1770  r.,  stała 

pierwotnie w podrybnickiej wsi Przyszowice. Na obecne miejsce pod Kubalonką 

przeniesiono  ją  w  1958  r.  Według  zamiaru  ówczesnych  władz  miała  stać  się 

obiektem  wyłącznie  muzealnym.  Obecnie  kościółek  jest  nie  tylko  ciekawym 

zabytkiem, w którym warto obejrzeć piękne rzeźby ludowe, ale także miejscem 

kultu religijnego.

Koniaków
Słynne  koniakowskie  koronki  powstają  w  ciekawy  sposób;  wszystkie  drobne 

elementy,  zwykle  nawiązujące  do  ornamentyki  roślinnej,  dzierga  się  osobno, 

następnie zaś są one łączone przy pomocy przeróżnych wzorów geometrycznych. 

Efekty  misternej  pracy  mieszkanek  Koniakowa  zdobią  ołtarze  miejscowego 

kościoła Św. Bartłomieja (z 1901 r., przebudowany w 1956r.). Poza tym można je 

obejrzeć (a także kupić i  zamówić) w  Izbie Regionalnej Gwarków pod nr 550 

(zmarła  w 1962 r.  Maria  Gwarkowa była  jedną z  najsłynniejszych koronczarek, 

obecnie koronki dzierga jej synowa, Zuzanna) oraz w Izbie Regionalnej rodziny 
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Kamieniarzy,  gdzie  można  zobaczyć  m.in.  koronkową  suknię  ślubną. 

W Koniakowie  znajduje  się  także  galeria  twórców  nieprofesjonalnych  Tadeusza 

Ruckiego,  z  kolekcją  malarstwa  i  rzeźby  ludowej.  Miejscowe  tradycje,  muzyka 

taniec  i  stroje  prezentowane  są  przez  działające  we  wsi  zespoły  regionalne: 

Koniaków i Mały Koniaków (zespół dziecięcy) oraz przez ludową kapelę Wałasi. Za 

Koniakowem  (jadąc  w  kierunku  Milówki)  po  lewej  stronie  drogi  mija  się 

charakterystyczne wzniesienie z krzyżem na szczycie. Jest to tzw. Koczy Zamek, 

z którym związane  są  różne opowieści.  Wg tradycji  stał  w  tym miejscu  zamek 

węgierskiego grafa  Kocsiego.  Ponoć wbrew woli  ojca pojął  on  za  żonę piękną 

koniakowską góralkę. Ojcowscy słudzy młodą oblubienicę uprowadzili i z nadmiaru 

gorliwości pozbawili życia. Zrozpaczony graf uśmiercił swojego rodzica i w wyniku 

tych przeżyć oszalał, puścił z dymem swój zamek, a sam przepadł bez wieści.

Jaworzynka
Centrum wioski  skupiło  się  przy głównej  drodze w pobliżu sklepów, przystanku 

PKS i Kościoła św. Piotra i Pawła. Kościół jest nowy, powstał w latach 50, jednak 

warto  zwrócić  uwagę  na  jego  wystrój.  Ołtarz  główny  został  wykonany  przez 

ludowego  rzeźbiarza  Józefa  Bocka.  Natomiast  obraz  wiszący  w  ołtarzu, 

przedstawiający apostołów Piotra i Pawła w górskim pejzażu otoczonych stadem 

owiec, został namalowany przez pochodzącego z Istebnej  Jana Wałacha,  który 

wykonał także stacje drogi krzyżowej oraz drewniany, rzeźbiony krucyfiks.

Do  miejsc  wartych  odwiedzenia  należy  też  Muzeum  Regionalne  Na  Grapie, 

mieszczące się w dużym drewnianym domu, przy głównej drodze (kilkaset metrów 

od centrum, po lewej stronie,  jadąc w kierunku Istebnej;  przy drodze stoi  duża 

tablica informacyjna). W muzeum można zobaczyć ekspozycję dotyczącą kultury 

górali beskidzkich, stroje ludowe, dawne sprzęty domowe i gospodarcze, naczynia. 

Poza  tym prezentowane  są  tu  niezwykle  ciekawe dzieła  miejscowych  twórców 

ludowych, m.in. rzeźby Jana Bojki. 

Jaworzynka, podobnie jak Istebna i Koniaków, słynie z kultywowania miejscowych 

tradycji.  W niejednym domu przetrwała przekazywana z pokolenia na pokolenie 

sztuka hafciarska,  czy  też  tradycja  opowiadania  starych  gawęd.  We wsi  działa 

regionalny zespół prezentujący tańce góralskie i zbójnickie.

c. Infrastruktura sportowa
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Na terenie  gminy  Istebna  znajduje  się  10  wyciągów narciarskich.  W sołectwie 

Istebna  5  („Marek”,  „Złoty  Groń”,  „Maria”,  „Kubalonka”  „Chichot”),  w  sołectwie 

Koniaków 3  („Ochodzita”,  „Szańce”,  „Szus”),  a  w  Jaworzynce  2  („Wawrzaczów 

Groń” i „Jano”).

Kompleks  sportowy  do  uprawiania  narciarstwa  biegowego  na  Kubalonce,  na 

którym odbywają się mistrzostwa Polski w narciarstwie klasycznym.

Sale gimnastyczne przy szkołach są ogólnie dostępne, każdy mieszkaniec Istebnej 

może w godzinach popołudniowych z nich korzystać. 

W gminie Istebna są trzy boiska sportowe, na których rozgrywają swoje mecze 

miejscowe drużyny  piłkarskie.  Boiska  sportowe wykorzystywane są  również  do 

organizowania imprez kulturalnych na świeżym powietrzu.

Przez teren gminy przebiegają również liczne szlaki turystyczne i rowerowe. 

Tabela. 4. Obiekty noclegowe w gminie Istebna, stan na koniec 2003r.

Obiekty noclegowe
liczba 

obiektów
liczba miejsc 
noclegowych

Hotele 4 244
Pensjonaty 11 362
Schroniska 3 100
Agroturystyka 15 196
Kwatery prywatne 26 78
Ogółem 59 980

/źródło: Urząd Gminy Istebna/

Liczba  obiektów  noclegowych  w  gminie  Istebna  zwiększa  się  z  roku  na  rok. 

Najszybciej  przybywa  gospodarstw  agroturystycznych  i  kwater  prywatnych. 

Większość  gospodarstw  agroturystycznych  należy  do  Cieszyńskiego 

Stowarzyszenia  Agroturystycznego  „Natura”.  Celem  „Natury”  jest  propagowanie 

agroturystyki   na  Śląsku  Cieszyńskim  jako  formy  wypoczynku  oraz  pomoc 

członkom stowarzyszenia w organizowaniu tej formy działalności. 

Większość  obiektów  noclegowych  nastawiona  jest  na  turystów  weekendowych 

i sezonowych,  którzy  odwiedzają  Istebną  w  okresie  zimowym  i  letnim.  Oprócz 

turystów zatrzymujących się w obiektach noclegowych,  przy analizie turystyki w 

gminie,  należy  wziąć  pod  uwagę  turystów  mających  własne  domki  letniskowe 

i kempingowe.  Uwzględniając  te  obiekty  należy  sądzić,  że  liczba  miejsc 

noclegowych na terenie gminy Istebna sięga 1500 miejsc. 
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3.4 Zagospodarowanie przestrzenne

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna 

przyjętym  Uchwałą  Nr  XXXVIII/336/2002  Rady  Gminy  w  Istebnej  z  dnia 

9 października 2002r.  

Rozdział 5.

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska.

§12

1. Ochronie i racjonalnemu kształtowaniu podlega w planie zarówno środowisko 

kulturowe jak i środowisko naturalne.

2. W odniesieniu do środowiska kulturowego ustala się:

- ochronę  krajobrazu,  widoków,  dominant  itp.  elementów typowych  dla 

krajobrazu wiejskiego,

- dla  ochrony  wartości  środowiska  kulturowego  zaleca  się  rozbudowy, 

przebudowy  oraz  budowy  nowych  obiektów  o  formie,  charakterze 

i materiale dostosowanym do otoczenia i cech architektury lokalnej. Nie 

wyklucza  się  możliwości  zastosowania  rozwiązań  indywidualnych 

wpisanych  właściwie  w  krajobraz  pod  warunkiem  ich  uzgodnienia 

w fazie  koncepcji  (por.  §  6  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Istebna),

- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych zawartych w § 11 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, odnoszących 

się do uwarunkowań środowiska kulturowego.

3. W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:

- użytkowanie  terenów,  dla  których  została  dopuszczona  lokalizacja 

obiektów  i  urządzeń  ma  mieć  miejsce  w  sposób  nie  powodujący 

szkodliwych  i  ponadnormatywnych  oddziaływań  tych  obiektów 

i urządzeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska,
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- zakaz  lokalizacji  na  całym  obszarze  objętym  planem  przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w art. 

30 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji 

o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 

środowisko/Dz.U. Nr 109, poz.1157/,

- w  stosunku  do  istniejących  cieków  wodnych,  ustala  się  zasady 

korzystania zgodnie z  ustaleniami paragrafu § 11 Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna,

- zakaz  prowadzenia  gospodarki  ściekowej  i  odpadami  mogącej  mieć 

negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne,

- nakaz oczyszczanie  ścieków deszczowych z  terenów przemysłowych, 

składowych, głównych dróg i parkingów,

- nakaz przestrzegania ustaleń strefowych zawartych w § 11 Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna, odnoszących 

się do uwarunkowań środowiska naturalnego,

- ustala  się  czuwanie  nad  stanem zachowania  i  ochronę  zabytkowego 

parku przykościelnego w Istebnej i pomników przyrody /patrz ustalenia 

strefowe § 11/,

- zaleca  się  powiększanie  zasobów  genetycznych  świerka 

istebniańskiego.

4. Dla ograniczenia emisji do atmosfery ustala się:

- zakaz wznoszenia oraz modernizacji kotłowni oraz innych źródeł energii 

cieplnej o mocy powyżej 0,5 MW jeśli  nie korzystają one ze spalania 

uszlachetnionego węgla, oleju lub paliwa gazowego,

- zaleca się stosowanie czystych nośników energii dla celów grzewczych 

i socjalno -  bytowych, preferowane są źródła lokalne zmodernizowane 

i przystosowane do paliw gazowego lub oleju opałowego ekologicznego 

i prądu elektrycznego,

- zaleca  się  wprowadzanie  urządzeń  i  technologii  wykorzystujących 

alternatywne  źródła  energii  /słońce,  woda,  wiatr,  materia  organiczna 

pochodzenia zwierzęcego i roślinnego/,

- zaleca się termoizolację budynków.
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d. Infrastruktura techniczna
Zgonie  Miejscowym Planem Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Istebna 

przyjętym  Uchwałą  Nr  XXXVIII/336/2002  Rady  Gminy  w  Istebnej  z  dnia 

9 października 2002r.

ROZDZIAŁ 7
Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.

§15

1. Plan  definiuje  ogólne  zasady  i  kierunki  obsługi  w  zakresie  infrastruktury 

technicznej niezależnie dla następujących mediów:

a) sieci wodociągowej,

b) sieci kanalizacyjnych,

c) sieci elektroenergetycznych,

d) sieci gazowych,

e) sieci teletechnicznych,

f) sieci innych.

2. Ilekroć  w  planie  jest  mowa  o  ww.  sieciach,  pod  tym pojęciem rozumie  się 

ustalenia dotyczące całości danej problematyki branżowej tj.  sieci,  przyłączy, 

obiektów technologicznych i inżynierskich, zgodnie z przyjętą szczegółowością 

zapisu tej tematyki w planie.

3. Ilekroć w planie jest mowa o infrastrukturze technicznej położonej w granicach 

przestrzeni publicznych obowiązują następujące ustalenia:

a) wszelkie  oznaczone  na  rysunku  planu  przebiegi  sieci  i  przyłączy  mają 

charakter  orientacyjny  (odnoszą się  do  podstawowego systemu zasilania 

i obsługi),

b) przebiegi  przyłączy  do  projektowanych  obiektów,  lokalizacja  nowych 

obiektów  inżynierskich  itp.,  inwestycje,  które  nie  posiadają  swojego 

jednoznacznego graficznego oznaczenia w planie (z uwagi na skalę zapisu 

1:5000  i  fakt  odnoszenia  się  do  uzupełniającego  systemu  zasilania 

i obsługi),  mogą  być  realizowane  na  bieżąco  zgodnie  z  potrzebami 
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poszczególnych  dysponentów  i  użytkowników  mediów  przy  zachowaniu 

pozostałych uwarunkowań planu,

c) w ramach remontów i rozbudowy poszczególnych sieci i przyłączy ustala się 

zasadę prowadzenia ich drogą najkrótszą (od punktu włączenia do punktu 

odbioru),  przy  jednoczesnym  lokalizowaniu  ich  wewnątrz  linii 

rozgraniczających przestrzenie publiczne,

d) dysponenci  poszczególnych  mediów  są  ich  właścicielami  bez  prawa 

własności do terenu, przez który media przebiegają (dot. sieci i przyłączy), 

z wyłączeniem przypadków zdefiniowanych w przepisach szczególnych,

e) wydzielanie  niezależnych  nieruchomości  dla  inwestycji  liniowych  lub 

obiektów  technologicznych  możliwe  jest  niezależnie  od  ustaleń 

szczegółowych dla poszczególnych terenów jeśli tego wymagają aktualnie 

obowiązujące przepisy branżowe i nie naruszone są ustalenia rozdz.6

f) przebudowy  i  modernizacje  systemów  infrastruktury  technicznej  należy 

realizować  wyprzedzająco  lub  równolegle  z  docelowym  programem 

modernizacji całego fragmentu „przestrzeni publicznej",

g) niezrealizowanie  przez  dysponenta  jakiejkolwiek  sieci  ww.  warunku, 

dopuszcza  realizację  nowej  infrastruktury  po  modernizacji  „przestrzeni 

publicznej", pod rygorem bezwzględnego doprowadzenia  całości  terenu 

do stanu poprzedzającego inwestycje (na koszt zainteresowanego), 

h) prowadzenie  różnego  rodzaju  ciągów  uzbrojenia  terenów  w  liniach 

rozgraniczających  dróg  i  ulic  nie  może  ograniczać  możliwości  realizacji 

przeznaczenia podstawowego terenu.

§17

Ustala  się,  że  w  ramach  obszaru  objętego  planem  obowiązują  następujące 

ustalenia w odniesieniu do sieci wodociągowej odnoszące się do podstawowego 

systemu zasilania i obsługi:

1. Ustala się utrzymanie i rozbudowę zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę 

działającego w oparciu o gminne ujęcia wody:

- w  Jaworzynce  ujęcie  powierzchniowe  na  potoku  Krężelka  o  wydajności 

Q=11,5 m3/h,
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- w Koniakowie Bukowinie ujęcie wody podziemnej składające się z 3 źródeł 

o wydajności Q=11,1 m3/h,

- w Istebnej Wilcze ujęcie powierzchniowe na potoku Prądowiec o wydajności 

Q=15,2 m3/h,

- w Istebnej Zaolziu ujęcie powierzchniowe „Nad Brzyszkiem" o wydajności 

Q=49,08  m3/h.  Zasady  prowadzenia  sieci  wodociągowej  z  podaniem 

najważniejszych  średnic  oraz  towarzyszące  obiekty  inżynierskie 

przedstawiono na rysunku planu.

2. Ustala  się  utrzymanie  i  rozbudowę  lokalnych  ujęć  wód  powierzchniowych 

i podziemnych dla grupowego zaopatrzenia w wodę.

3. Postuluje się utrzymanie indywidualnego zaopatrzenia w wodę dla zabudowy 

rozproszonej.

4. Celem  uniknięcia  negatywnego  wpływu  czynników  zewnętrznych  na  jakość 

i ilość wody ustala się utrzymanie istniejących oraz ustanowienie brakujących 

stref  ochronnych źródeł  i  ujęć  wody służących  do zbiorowego  zaopatrzenia 

ludności,  odpowiednie  wydzielenie  i  ich  oznakowanie.  Na  terenach  stref 

obowiązują  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu  zgodnie  z  obowiązującym 

Rozporządzeniem  Ministra  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i 

Leśnictwa z dn. 5 listopada 1991 r. i odpowiednimi decyzjami o ustanowieniu 

stref ochronnych.

5. Dla ujęć zlokalizowanych na terenie gminy ustanowiono następujące strefy:

a) Ujęcie wody Koniaków - Bukowina (ujęcie wód podziemnych)

- strefa  ochrony  bezpośredniej  -  obszar  szerokości  15  m  wokół 

obudowy źródeł,

- strefa  ochrony  pośredniej  wewnętrznej  -  wielokąt  zaznaczony  na 

rysunku planu,

- strefa ochrony pośredniej zewnętrznej - powierzchnia ok. 0,08 km2, 

rysunek planu,

b) Ujęcie wody Istebna - Zaolzie (ujęcie powierzchniowe)

- strefa ochrony bezpośredniej  -  dla  ujęcia  i  zbiornika,  odpowiednio 

prostokąty o wymiarach 34x42 m i 27x20 m, rysunek planu,

- strefa ochrony pośredniej ujęcia - obszar o szerokości 70 m od granic 

strefy bezpośredniej, rysunek planu.
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c) Ujęcie wody Istebna Wilcze (ujęcie powierzchniowe)

- strefa ochrony bezpośredniej:

ujęcia - czworokąt o bokach: 28, 32, 31, 32, m, 

stacji uzdatniania wody - prostokąt 31x26 m, 

zbiornika wielokąt o bokach -17, 24, 21,5, 31, 9,5, 5 m,

- strefa ochrony pośredniej - cała zlewnia potoku od ujęcia do źródeł.

d) Ujęcie wody Jaworzynka (ujęcie powierzchniowe)

- strefa ochrony bezpośredniej - wielokąt o wymiarach: 39,16,10, 30, 

34, 5, 26, 23 m,

- strefa ochrony pośredniej wewnętrznej - cała zlewnia morfologiczna 

potoku Krążelka powyżej ujęcia, w granicach znajdują się przysiółki: 

Wielki Potok, Bobczonka, Wierch Czadeczka, Śliwkula, Siwoniowski, 

Stefanka, Krążelka.

e) Ujęcie dla OW „Maria" (ujęcie podziemne)

- strefa ochrony bezpośredniej - 8,0 m od studni,

- strefa ochrony pośredniej - nie ustanowiono.

f) Ujęcie dla pensjonatu „Olza"

- strefa ochrony bezpośredniej,

- strefa ochrony pośredniej - nie ustanowiono.

6. Istniejąca sieć wodociągowa działa w systemie rozgałęzieniowym. Postuluje się 

utworzenie pierścienia poprzez połączenie wodociągów z Istebnej i Jaworzynki 

co zwiększy niezawodność instalacji.

7. Postuluje się budowę ujęcia na rzece Olecka i rozbudowę sieci wodociągowej 

w Andziołówce.

8. Postuluje  się  objęcie  szczególną  ochroną  zasobów  wodnych  źródłowego 

odcinka  Olzy  jako  rezerwę  przyszłościowego  zaopatrzenia  w  wodę  gminy. 

Proponuje  się  budowę  zbiornika  małej  retencji,  przepompowni  i  stacji 

uzdatniania  na  rzece  Olza  i  połączenie  ich  rurociągiem  ze  zbiornikiem 

redukcyjnym „Szańce".

9. Ustala  się  sukcesywną  wymianę  zdekapitalizowanych  odcinków  sieci 

wodociągowej, a w szczególności w Istebnej Centrum i w Istebnej Zaolziu.
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10.Obowiązujące odległości  między sieciami i  liniami uzbrojenia inżynierskiego, 

budynkami,  ogrodzeniami,  drzewami  itp.  regulują  normy  i  przepisy 

szczegółowe.

§18

Ustala  się,  że  w  ramach  obszaru  objętego  planem  obowiązują  następujące 

ustalenia w odniesieniu do sieci kanalizacyjnych odnoszące się do podstawowego 

systemu zasilania i obsługi:

1. Ustala  się  uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  gminy  w  oparciu 

o opracowaną koncepcję kanalizacji sanitarnej.

2. Ustala się rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowę nowych 

obiektów:

- istniejąca oczyszczalnia w Istebnej Gliniane o wydajności Qmax=100 m3/d, 

docelowa wydajność Qmax=200 m3/d,  ścieki  oczyszczone odprowadzane 

do potoku Gliniany,

- istniejąca oczyszczalnia w Koniakowie Pustki o wydajności Qmax=65 m3/d, 

docelowa wydajność Qmax=200 m3/d,  ścieki  oczyszczone odprowadzane 

do potoku bez nazwy, dopływu rzeki Czadeczka,

- oczyszczalnia w Jaworzynce będąca w rozruchu o wydajności Qmax=120 

m3/d, ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Czadeczki,

- projektowana oczyszczalnia Istebna Zaolzie o wydajności Qmax=300 m3/d, 

ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Olzy,

- projektowana oczyszczalnia Istebna Andziołówka o wydajności Qmax=200 

m3/d, ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Olzy,

- projektowana oczyszczalnia Istebna Wilcze o wydajności Qmax=100 m3/d, 

ścieki oczyszczone odprowadzane do rzeki Olecka.

3. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych do projektowanej 

sieci  kanalizacji  sanitarnej  poprzez  system  przepompowni  i  rurociągów 

tłocznych.

4. Zasady  prowadzenia  głównych  kolektorów  ściekowych  oraz  lokalizację 

obiektów inżynierskich, tj.:  oczyszczalni  ścieków oraz przepompowni (symbol 

PS) pokazano na rys. planu

5. Na  projektowanych  terenach  zwartej  zabudowy  ustala  się  do  czasu 

uruchomienia  głównego  systemu  kanalizacji  odprowadzanie  ścieków 

sanitarnych  do  lokalnych  oczyszczalni  ścieków  ewentualnie  do 
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bezodpływowych  zbiorników  i  wywóz  ścieków  taborem  asenizacyjnym  do 

oczyszczalni w sąsiedniej Wiśle.

6. Na  terenach  objętych  zabudową  rozproszoną  ustala  się  odprowadzanie 

ścieków sanitarnych do lokalnych oczyszczalni ścieków.

7. Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  wszystkie  działające  oczyszczalnie 

ścieków  winny  posiadać  pozwolenia  wodnoprawne  na  eksploatację 

i odprowadzenie ścieków oczyszczonych do cieków powierzchniowych lub do 

ziemi.

8. Nakazuje  się  odwodnienia  tras  komunikacyjnych,  parkingów,  placów 

manewrowych, postojowych i magazynowo-składowych, stacji benzynowych do 

kanalizacji deszczowej.

9. Ustala  się  wymóg  podczyszczania  ścieków  deszczowych  do  parametrów 

określonych w przepisach szczegółowych przed odprowadzeniem ich do wód 

lub ziemi.

10.Obowiązujące odległości  między sieciami  i  liniami  uzbrojenia  inżynierskiego, 

budynkami,  ogrodzeniami,  drzewami  itp.  regulują  normy  i  przepisy 

szczegółowe.

§19

Ustala  się,  że  w  ramach  obszaru  objętego  planem  obowiązują  następujące 

ustalenia w odniesieniu do sieci elektroenergetycznych:

1. Przedmiotem  ustaleń  planu  jest  układ  podstawowego  systemu  zasilania 

i obsługi sieci elektroenergetycznej w zakresie:

a) tras sieci elektroenergetycznej,

b) lokalizacji stacji transformatorowych SN/NN.

2. Istniejący układ sieci elektroenergetycznej gwarantuje:

- pokrycie istniejącego zapotrzebowania mocy,

- rezerwę  około  10%  bez  wzrostu  liczby  stacji  i  wielkości  jednostek 

transformatorowych,

- rezerwę  około  50%  na  wzrost  zapotrzebowania  mocy  pod  warunkiem 

wymiany transformatorów na jednostki o mocy maksymalnej dla danej stacji,

- rozbudowę sieci SN i budowę nowych stacji transformatorowych SN/NN.
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3. Zasady przebiegu istniejących i planowanych sieci przedstawiono na rysunku 

planu.

4. Na  terenie  gminy  projektuje  się  w  okresie  perspektywicznym  budowę 

dwutorowej  napowietrznej  linii  wysokiego  napięcia  2  x  110  kV  relacji  Wisła 

Rajcza. Wyznacza się rezerwę terenu szerokości 70 m możliwej lokalizacji linii 

wraz z jej strefą techniczną szerokości 30 m. W momencie przyjęcia inwestycji 

do realizacji, po uściśleniu osi trasy oraz lokalizacji GPZ należy przeprowadzić 

zmianę planu /przewidywana realizacja po 2012 r. - przekracza dziesięcioletnią 

perspektywę planu/ dla konkretnej inwestycji sieciowej.

Przedmiotowa  inwestycja  stanowi  inwestycję  celu  publicznego  /zadanie 

rządowe - należy wpisać do rejestru zadań rządowych/.

5. Ustala się rozwój sieci średniego i niskiego napięcia obszaru zainwestowania 

na terenie gminy przy zaleceniu skablowania sieci tam, gdzie jest to możliwe.

6. Stacje transformatorowe SN/NN są zlokalizowane w granicach terenów:

ISTEBNA: 1KS, 2UP, 1ZL, 3R/MN, 4ZL, 12R/MN, 15R/MN, 17R/MN, 2MN, 

14UC,  2PC,  2ITK,9MNU,  10MNU,  33R/MN,  8ZL,  14MNU,  29MN,  7MN, 

42R/MN, 55R, 22R/MN, 23R/MN, 36R/MN 

KONIAKÓW: 8MNU, 45MN, 1ZC, 10MNU, 2MNU, 1MNU, 56MN, 62MN, 59MN, 

43R, 28R/MN, 13MNU, 5UC, 4MN, 52MN, 29R/MN

JAWORZYNKA: 5R, 8MNU, 19MN, 29MN, 22MNU, 33MN, 10R/MN, 45MN, 

4RLO, 16MN, 3UP, 51MN.

7. Nowe stacje transformatorowe należy lokalizować na działkach wydzielonych, 

będących  we  władaniu  dostawcy  energii,  w  terenach  zielonych,  bądź 

w terenach  projektowanych  kompleksów  zabudowy  bez  konieczności 

rozgraniczania terenu.

8. Ustala  się  wykonanie  zasilania  nowych  odbiorców  poprzez  ułożenie  sieci 

rozdzielczej NN napowietrznej ze stacji transformatorowych 15/04 kV.

9. Obowiązujące odległości  między sieciami  i  liniami  uzbrojenia  inżynierskiego, 

budynkami,  ogrodzeniami,  drzewami  itp.  regulują  normy  i  przepisy 

szczegółowe.

§20
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Ustala  się,  że  w  ramach  obszaru  objętego  planem  obowiązują  następujące 

ustalenia  w  odniesieniu  do  podstawowego  systemu  zasilania  i  obsługi  sieci 

gazowych (gaz ziemny GZ-50):

1. W obszarze objętym planem nie występują sieci  gazowe. Istnieje koncepcja 

budowy gazociągu wysokoprężnego Dn 300 mm Cn 6,3 MPa prowadzonego od 

strony Wisły  i  połączenie go z siecią czeską i  słowacką oraz budowa stacji 

redukcyjno-pomiarowej na terenie gminy.

2. Ustala się rezerwę terenu pod strefę techniczną dla projektowanego rurociągu 

gazu wysokoprężnego szerokości 6 m.

3. Ustala  się  rezerwę  terenu  pod  strefę  techniczną  dla  projektowanej  stacji 

redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia szerokości 50 m od obrysu stacji.

4. Ustala się rezerwę terenu pod gazową sieć rozdzielczą.

5. Zasady przebiegu planowanych sieci przedstawiono na rys. planu.

6. Sieci  gazowe  rozdzielcze  należy  prowadzić  przy  maksymalnym 

wykorzystywaniu drogi w liniach rozgraniczających układu ulic, tj. w przestrzeni 

publicznej, uwzględniając zasadę najkrótszego włączenia.

7. Obowiązujące odległości  między sieciami  i  liniami  uzbrojenia  inżynierskiego, 

odległości  od budynków,  płotów,  drzew regulują  normy branżowe i  przepisy 

szczegółowe.

§21

Ustala  się,  że  w  ramach  obszaru  objętego  planem  obowiązują  następujące 

ustalenia w odniesieniu do podstawowego systemu sieci telekomunikacyjnych:

1. Istniejący  układ  sieci  telekomunikacyjnych,  jest  dobrze  rozbudowany, 

zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkańców i usług, oraz stwarza możliwości 

podłączenia  nowych  odbiorców.  Jedynym  ograniczeniem  w  dostępności  są 

duże  odległości  do  potencjalnych  użytkowników  sieci  telekomunikacyjnej. 

Zasady prowadzenia sieci przedstawiono na rys. planu.

2. Zaleca się rozbudowę sieci telekomunikacyjnej na terenie gminy przy dążeniu 

do skablowania sieci w zależności od możliwości terenowych.

3. Nowe urządzenia na sieci należy lokalizować w przestrzeni publicznej, centrale 

na działkach wydzielonych oraz w terenach nowoprojektowanych kompleksów 

zabudowy (bez konieczności rozgraniczania terenu).
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4. Podstawowe  wymagania  dotyczące  sytuowania  linii  telekomunikacyjnych 

w stosunku  do  innych  przewodów  sieciowych,  budynków,  ogrodzeń,  słupów 

oświetleniowych i drzew określają normy branżowe i przepisy szczegółowe.

§22

Ustala  się,  że  w  ramach  obszaru  objętego  planem  obowiązują  następujące 

ustalenia w odniesieniu do sieci innych:

1. W  obszarze  objętym  planem  możliwe  jest  wprowadzenie  dodatkowych 

niewymienionych w par. 17-22 sieci np. telewizji kablowej, alarmowych, itp. pod 

rygorem spełnienia następujących warunków:

- realizacja inwestycji nie narusza ustaleń o kierunkach rozwoju pozostałych 

zdefiniowanych w ramach planu mediów,

- przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń technologicznych będzie przebiegała w 

całości  w  obrębie  przestrzeni  publicznych,  z wyjątkiem tych  przebiegów, 

które  wynikają  z  konkretnych  działań  inwestycyjnych  związanych 

z funkcjami wiodącymi i uzupełniającymi w poszczególnych terenach,

- realizacja  planowanej  inwestycji  nie  może  powodować  dodatkowych 

negatywnych skutków i oddziaływania na środowisko naturalne i kulturowe.
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Tabela. 5. Infrastruktura techniczna w gminach powiatu cieszyńskiego w km., stan 
za 2002 r.

Nazwa gminy

Wodociągi 
długość 

czynnej sieci 
rozdzielczej

Kanalizacja 
długość czynnej 

sieci 
kanalizacyjnej

Sieć gazowa 
długość czynnej 
sieci rozdzielczej

Cieszyn 124,5 81,1 152,8
Ustroń 79,2 72,6 146,4
Wisła 25,3 42,4 148,4
Brenna 18,7 49,6 138,2
Chybie 68,1 7,8 81,4
Dębowiec 73,4 10,0 76,1
Goleszów 72,8 7,6 225,4
Hażlach 121,2 19,2 66,3
Istebna 56,0 20,8 0,0
Skoczów 162,9 46,2 237,2
Strumień 106,1 4,3 150,1
Zebrzydowice 144,9 53,2 109,2
Powiat 
cieszyński

1 053,1 414,8 1 531,6

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/

Kanalizacja i wodociągi
W  gminie  Istebna  długość  sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej  w  roku  2002 

wynosiła odpowiednio 20,8 km i  56km. W roku 2003 gmina złożyła wniosek do 

SAPARD na dalszą rozbudowę istniejących sieci.  Inwestycje  te  są realizowane 

w latach 2003-2004. Istnieje jednak potrzeba ciągłej rozbudowy istniejących sieci, 

dlatego gmina będzie składać wnioski do funduszy strukturalnych UE.
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a. Sieć gazowa
Na terenie gminy Istebna nie ma czynnej sieci gazowej. Brak tej sieci jest wynikiem 

bardzo niekorzystnego ukształtowania terenu oraz dużym rozproszeniem osiedli 

mieszkaniowych w sołectwach gminy.  Budowa sieci  gazowej  jest  w przyszłości 

planowa od strony Wisły. 

b. Sieć energetyczna
Gmina zasilana jest w energię elektryczną z PE Wisła linia średniego napięcia 15 

kV.  Jest  to główny kierunek zasilania,  gdyż połączenie od strony Milówki  z PE 

Rajcza nie zapewnia prawidłowego napięcia u odbiorców. Poprawę w zasilaniu ma 

zapewnić projektowana dwutorowa linia wysokiego napięcia 110kV w Istebnej.

c. Gospodarka odpadami
Położenie  gminy  na  głównych  wododziałach  i  budowa  geologiczna  wykluczają 

możliwość lokalizacji wysypisk lub składowania odpadów na terenie gminy. 

W  porozumieniu  z  sąsiadującymi  gminami  przeprowadzany  jest  wywóz  śmieci 

poza  teren  gminy.  Gmina  Istebna  ma  podpisaną  umowę  z  gminą  Knurów  na 

składowanie i utylizację odpadów na jej terenie. Na terenie gminy prowadzona jest 

również systematyczna akcja likwidacji dzikich wysypisk.
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d. Drogi
Sieć dróg gminnych na terenie Istebnej liczy sobie 101 km. W gminie znajduje się 

także liczna sieć dróg tzw. zakładowych należące do Lasów Państwowych.

Drogi powiatowe to:

Nr S1050 – Kamesznica – Koniaków

Nr S2643 – droga przez Istebną

Nr S2644 – droga przez Jaworzynkę

Nr S2674 - Istebna Szarcula – Istebna Kubalonka

Drogi wojewódzkie (20,94 km)

Nr 941 – Kubalonka - Jaworzynka Krzyżowa 

Nr 943 – Istebna Jasnowice (Granica Państwa) - Koniaków

Na terenie gminy Istebna nie ma dróg krajowych.

Łączna  długość  sieci  drogowej  na  terenie  gminy  Istebna  to  129  km  (bez 

zakładowych)
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Własność nieruchomości
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna 

przyjętym  Uchwałą  Nr  XXXVIII/336/2002  Rady  Gminy  w  Istebnej  z  dnia 

9 października 2002r.  

ROZDZIAŁ 6
Ustalenia dotyczące zasad podziału terenów w planie

§13

1.Ustala się następujące zasady i warunki nowych i wtórnych podziałów terenów 

na działki budowlane i inne /w trybie nowego rozgraniczenia/ gdy:

1) jest on wynikiem przecinania się granic działek istniejących z granicą (linią 

rozgraniczająca)  definiującą  zasięg  każdego  wyodrębnionego  w  planie 

terenu,

2) gdy jest wynikiem korekty (aktualizacji) katastru działek i dostosowania go 

do  rzeczywistego  potwierdzonego  w  rysunku  zbiorczej  mapy  wyjściowej 

stanu  istniejącego  zasięgu  oraz  sposobu  zagospodarowania 

poszczególnych terenów (proces porządkowania katastru działek),

3) gdy  niezbędne  jest  wydzielenie  terenu  dla  przeprowadzenia  ulic.  Każdy 

planowany  i  dopuszczony  w  ustaleniach  planu  podział  istniejących 

nieruchomości  winien  uwzględniać  zasadę  pełnej  bezpośredniej 

dostępności  do  urządzeń  komunikacyjnych  i  infrastrukturalnych. 

W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od powyższego ustalenia, 

ustanawiając  prawo  służebności  na  działkach  przyległych  (za  zgodą  ich 

właścicieli),  wpisując  ją  jako  trwałe  obciążenie  przedmiotowych 

nieruchomości wpisem do księgi wieczystej.

2. W pozostałych przypadkach ustala się możliwość wtórnego podziału terenów na 

działki  w  granicach  tych  terenów,  po  rozpatrzeniu  w  trybie  indywidualnym 

wniosków  złożonych  przez  zainteresowane  strony,  które  posiadają  prawo  do 

dysponowania  własnością  nieruchomości,  w  sposób  nie  naruszający  granic 

własności  terenu  sąsiednich,  z  zastrzeżeniami,  że  nie  narusza  on  pozostałych 

ustaleń planu.

3. Dla terenów zabudowy dopuszcza się możliwość podziału istniejących działek, 

o ile podział spowoduje powstanie działek budowlanych o powierzchni minimum 

800 m2.
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4. Dokonywanie podziałów, o których mowa w ust. od 1 do 3, należy realizować 

przestrzegając stosowania przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami.

5.  Plany podziałów działek  należy  przedkładać zaopiniowaniu  przez Powiatowy 

Zarząd Dróg Publicznych.

6. W obszarze (w granicach) konkretnego terenu niedopuszczalne są dodatkowe 

podziały działek istniejących, które nie gwarantują samodzielnej realizacji ustaleń 

planu, zdefiniowanych dla danego terenu, to znaczy zachodzi przypadek § 14 ust. 

1, póz. 1,

§14

1. Równorzędnym procesem jak podział nieruchomości jest proces ich scalania. 

Dopuszcza  się  procesy  scalania  działek  z  zachowaniem  następujących 

uwarunkowań:

1)  gdy  istniejąca  wielkość  działki  (wg  granic  własności)  uniemożliwia  jej 

wykorzystanie dla określonych w planie celów i zadań (zbyt mała powierzchnia - 

tzw. działka nie mogąca samodzielnie realizować funkcji ustalonych planem),

2) scalanie działek nie może przekraczać swym zasięgiem linii rozgraniczających 

poszczególne tereny. Dotyczy to przypadku gdy przylegają do siebie dwie jednostki 

o analogicznych ustaleniach planu.

2. Zapisy § 14, ust. 1, póz. 2 wprowadza się w celu ochrony katastru, tj. działania 

zapobiegającego skupianiu w ramach jednej nieruchomości terenów o znacznych 

powierzchniach,  pozwalających  potencjalnie  na  wprowadzenie  funkcji  wyraźnie 

odbiegających swą skalą od funkcji preferowanych ustaleniami planu.

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna 

przyjętym  Uchwałą  Nr  XXXVIII/336/2002  Rady  Gminy  w  Istebnej  z  dnia 

9 października 2002r.  

§11

1. Strefy bezpośredniego i pośredniego oddziaływania i wpływu środowiska   
kulturowego

W  celu  ochrony  krajobrazu  kulturowego  gminy  ustala  się  następujące  strefy 

ochrony konserwatorskiej:

1)  Strefa  „A"-  ścisłej  ochrony  konserwatorskiej  o  bardzo  dobrze  zachowanej 

historycznej strukturze przestrzennej. W strefie tej zakłada się priorytet wymagań 
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konserwatorskich. Podstawowymi działaniami w granicach strefy jest konserwacja 

tzn.  utrzymanie  historycznej  struktury  przestrzennej  w  niezmienionym  kształcie 

oraz  rewaloryzacja  tzn.  przywrócenie  i  utrwalenie  historycznie  ukształtowanych 

walorów zespołu przestrzennego oraz jego funkcjonalnej i kompozycyjnej integracji 

z całością układu.

Na terenie gminy w sołectwie Istebna strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A" 

objęte zostały następujące obiekty i zespoły zabytkowe:

1. zespół sakralny z kościołem parafialnym p.w. Dobrego Pasterza nr. rej. A-

314/78, budynkiem dawnej szkoły parafialnej nr, rej. A-312/78, cmentarzem i 

starodrzewiem w granicach odpowiednich parcel budowlanych i gruntowych.

2. zespół zabudowy „Wojtki" / budynki nr 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 

406, 455, 587/ nr. rej. A-406/82

3. bud. mieszk. nr. 146 wraz z zabudową gospodarczą nr. rej. A-371/78 strefa 

ochrony w granicach działki budowlanej

4. bud. mieszk. nr. 51     wraz z zabudową gospodarczą nr. rej. A-372/78 strefa 

ochrony w granicach parceli budowlanej

5. bud. mieszk. nr. 58    wraz z zabudową gospodarczą nr. rej. A-373/78 strefa 

ochrony w granicach parceli budowlanej

6. bud. mieszk. nr. 293 wraz z zabudową gospodarczą studnią i  otaczającą 

zielenią  nr.  rej.  A-525/87,  strefa  ochrony  w granicach działki  budowlanej 

i gruntowej.

Do rejestru zabytków województwa śląskiego postuluje się wpisać:

1. kościół p.w. Św. Trójcy w Istebnej- Kubalonce

2. kościół ewangelicko-augsburski w Istebnej

3. kościół rzymsko-katolicki p.w. Św. Bartłomieja w Koniakowie

4. kapliczki i krzyże przydrożne wpisane do ewidencji zabytków

5. cmentarz rzymsko-katolicki w Koniakowie

6. cmentarz ewangelicko-augsburski w Istebnej

Uwarunkowania działalności inwestycyjnej dla w/w zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków województwa śląskiego oraz postulowanych do objęcia ochroną prawną:
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- utrzymanie  obiektów  w  niezmienionym  kształcie  architektonicznym, 

konserwacja substancji zabytkowej,

- zakaz lokalizacji nowych inwestycji w bezpośrednim otoczeniu zabytków.

Uwarunkowania działalności inwestycyjnej dla zespołów przestrzennych:

- zakaz likwidacji i wprowadzania zmian w obrębie historycznej sieci dróg, 

kształtu  działek  osadniczych,  kierunku  przebiegu  rozłogu  pól,  cieków 

wodnych,

- utrzymanie zabudowy siedliskowej w jej tradycyjnej formie, rewaloryzacja,

- kształt  budowlany  nowej  zabudowy  wprowadzanej  w  granice  obszaru 

powinien nawiązywać do tradycji budowlanej regionu i skali krajobrazu,

- w przypadku dekapitalizacji obiektów zabytkowych w obrębie zabudowy 

siedliskowej  nowe inwestycje  należy  realizować  na  zasadzie  wymiany 

substancji,

- zakaz  wycinki  starodrzewu  w  granicach  założeń  zieleni  w  otoczeniu 

zabytków objętych strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A",

- wszelka działalność inwestycyjna w strefie wymaga zezwolenia Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2) Strefa  „B"-  częściowej  ochrony  konserwatorskiej.  Obejmuje  obszary 

podlegające  rygorom  w  zakresie  utrzymania  zasadniczych  elementów 

rozplanowania,  dóbr  kultury  figurujących  w  ewidencji  /zabudowa  siedliskowa, 

zabytki ruchome, zieleń- parki i ogrody/, elementów krajobrazu naturalnego /cieki 

wodne, jary, zieleń naturalna/. Stanowi również obszar otulinowy zabezpieczający 

zespoły i układy objęte strefą „A". Głównym działaniem konserwatorskim w strefie, 

w stosunku do obiektów i obszarów jest rewaloryzacja.

Strefą  „B"  częściowej  ochrony  konserwatorskiej  na  obszarze  gminy  zaleca  się 

otoczyć:

- historyczną sieć dróg

- tradycyjne przysiółkowe zespoły przestrzenne gminy:

Istebna:  tereny  na  północ  i  południe  od  rejonu  Istebna  Wojtosze  -  Centrum, 

Jasnowice,  Gliniane,  Kawule,  Kubale,  Poloki,  Kiepki,  Miki,  Gazury,  Szymcze, 

Suszki, Łącki, Mlaskawka, Olecki, Mikszówka
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Jaworzynka:  Czerhla,  Zapasieki,  Wierch  Czadeczka,  Bobczonka,  Hasztuba, 

Odkrzas, Jaworze-Centrum

Koniaków: Koniaków Centrum-Dachtony,  Pietraszyna,  Odkrzas,  Kadłuby,  Pustki, 

Siemaszkowice, Szańce, Polana 

Uwarunkowania  działalności  inwestycyjnej  dla  dóbr  kultury  figurujących  w 

ewidencji SOZ 0/Bielsko-Biała:

- utrzymanie zabudowy siedliskowej w jej tradycyjnej formie, rewaloryzacja,

- wszelka  działalność  inwestycyjna  /remonty,  adaptacje,  modernizacje/ 

w strefie wymaga opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Uwarunkowania działalności inwestycyjnej dla zespołów przestrzennych:

- utrzymanie  w  niezmienionym  kształcie  zachowanych  zasadniczych 

elementów  rozplanowania:  drogi,  cieki  wodne,  jary,  rozłóg  pól,  zieleń 

naturalna/,

- wprowadzanie  nowych  inwestycji  na  zasadzie  kontynuowania  form 

nawiązujących do tradycji budowlanej regionu i skali krajobrazu,

- w  przypadku  dekapitalizacji  tradycyjnej  zabudowy  siedliskowej  nowe 

inwestycje  należy  realizować  na  zasadzie  wymiany  kubatury 

w nawiązaniu do regionalnej tradycji budowlanej,

- wycinka starodrzewu w otoczeniu dóbr kultury objętych strefą częściowej 

ochrony konserwatorskiej  „B"  wymaga opinii  Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.

3) Strefa  „E"  -  ochrony  ekspozycji  widokowej  zabytków  objętych  ochroną 

prawną.  Obejmuje  obszary  zabezpieczające  właściwe  eksponowanie  zespołów 

przestrzennych lub obiektów zabytkowych, głównie poprzez wyznaczenie terenów 

wyłączonych  spod  zabudowy  lub  określenie  jej  nieprzekraczalnych  gabarytów. 

Głównym  działaniem  w  strefie  jest  kompozycja  architektoniczno-krajobrazowa 

polegająca na porządkowaniu współczesnego układu lub projektowanie nowego 

zespołu osiedleńczego.

Strefa  „E"  przebiega  w  rejonie  obiektów  zabytkowych  wpisanych  do  rejestru 

zabytków oraz postulowanych do rejestracji. W granicach gminy są to:

- widok na kościół p.w. Św. Trójcy w Istebnej- Kubalonce
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- widok na kościół ewangelicko-augsburgski w Istebnej

- widok na kościół rzymsko-katolicki p.w. Św. Bartłomieja 

Uwarunkowania  strefy  ekspozycji  widokowej  zabytków  wpisanych  do  rejestru 

zabytków województwa śląskiego:

- zakaz likwidowania osi  widokowych w rejonie zabytków wpisanych do 

rejestru  zabytków  województwa  śląskiego  oraz  tworzenia  nowych 

dominant,

- działalność  na  obszarach  osi  ekspozycji  widokowej  zabytków określa 

każdorazowo Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

4) Strefa  „K"  -  ochrony  krajobrazu  integralnie  związanego  z  kompozycją 

przestrzenną  obiektów  i  zespołów  objętych  ochroną  konserwatorską. 

Uwarunkowania działalności w strefie „K":

- ochrona  i  pielęgnacja  zieleni  komponowanej  w  obrębie  historycznych 

parków, ogrodów i założeń cmentarnych,

- zakaz  tworzenia  nowych  dominant  oraz  likwidacji  osi  widokowych na 

obiekty zabytkowe,

- zakaz wycinki starodrzewu,

- wyznaczanie nowych terenów budowlanych na zasadzie uzupełniania, 

porządkowania  i  kontynuacji  historycznych  układów  przestrzennych 

i form regionalno-krajobrazowych.

5) Strefa „OW" - obserwacji archeologicznej jako potencjalne obszary badań 

archeologicznych Strefą „OW” objęto stanowiska archeologiczne:

Istebna: obszar AZP 113-46, stanowiska na obszarze nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 

6, nr 7, nr 8, obszar AZP 113-47, stanowiska na obszarze nr 4, nr 5, nr 1, nr 2 - 

ślady osadnictwa pradziejowego z epoki kamienia i wczesnego brązu.

Jaworzynka: obszar AZP 113-46, stanowiska na obszarze nr9, nr 10, nr 11- ślady o

sadnictwa z epoki kamienia i wczesnego brązu.

Koniaków: obszar AZP 113-47, stanowiska na obszarze nr 3.

Uwarunkowania działalności w strefie „OW":
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- wszelka  działalność  inwestycyjna  typu:  melioracje,  gazyfikacje,  prace 

wod-kan,  energetyczne,  teletechniczne  oraz  budowlane  w  promieniu 

40m.  mogą  być  realizowane  po  uprzednim  przeprowadzeniu  badań 

archeologicznych na koszt inwestora, obowiązuje wstępne uzgodnienie 

zakresu prac ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6) Strefa „W" - reliktów archeologicznych o własnej formie krajobrazowej strefa 

„W"  wyznaczona  została  w  rejonie  reliktów  archeologicznych  występujących 

w granicach  Koniakowa.  Są  to  stanowiska  nr  1,  nr  2,  obszar  AZP  113-47. 

Uwarunkowania dla działalności w strefie „W":

- obowiązuje  zakaz  działalności  inwestycyjnej  w  promieniu  50m.  od 

centrum stanowiska archeologicznego.

Wykaz dóbr o wartości lokalnej figurujący w spisie SOZ O/Bielsko zamieszczony 

jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna.

Zidentyfikowane problemy w obszarach:
• zły stan dróg w stosunku do rosnącego ruchu samochodowego;

• brak wystarczającej infrastruktury turystycznej;

• niski standard oferowanych usług;

• pogłębiająca się pauperyzacja obszarów wiejskich przy niskiej aktywności;

społeczności wiejskiej;

• zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego odpadami i ściekami;

• problem dzikich wysypisk śmieci;

• niska świadomość ekologiczna , brak wykształconych postaw 

ekologicznych;

• niski poziom inwestowania;

• niski stopień skanalizowania gminy;

• niski stopień zaopatrzenia w wodę gminy;

• wąskie gardło energetyczne;

• dekapitalizacja urządzeń melioracyjnych.
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3.5 Gospodarka

Najmniej  zainwestowane  są  tereny  północne  i  południowo-wschodnie  gminy. 

Pokryte są one lasami i małymi enklawami zabudowy. Najwięcej przedsiębiorstw 

znajduje się na terenie sołectwa Istebna.

Główni pracodawcy w gminie:

• Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka;

• Lys Fusion Poland sp. z o.o.;

• Firma Technoplast

• Tartak Bury Jan;

• Tartak Piotr Bury;

• Tartak Bracia Sikora;

• Firma "Kubajak"

• Spółdzielnia Usług i Produkcji Koniaków 

• Zakład Usług Tartacznych Juroszek Władysław;

• Zakład Drzewny Bury Franciszek;

• Piekarnia Kawulok F i D;

• Tartacznictwo s.c. A. Kawulok, A. Kawulok, W. Zawada;

• Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska „Gronie”;

• Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Legierski" S.C.;

• Firma "Stolux" Jan Łacek

• Piekarnia A. Probosz

Oprócz  w/w  przedsiębiorstw  na  terenie  gminy  Istebna  działa  wiele  zakładów 

zajmujących się:

• gastronomią;

• rękodziełem ludowym (koronkarstwo, rzeźbiarstwo);

• usługami rzemieślniczymi;

• usługami transportowymi;

• handlem;

• agroturystyką;

• usługami dla wypoczynku.
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Główne branże w gminie:
budownictwo – usługi budowlane;

usługi leśne;

przemysł drzewny (tartaki);

rękodzieło;

turystyka 

(sezonowo, w tym też agroturystyka);

gastronomia.

Tabela. 6. Zatrudnienie w największych przedsiębiorstwach działających na terenie 
gminy w 2003 r.

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl

Lp. Przedsiębiorstwo Zatrudnienie

1 Lys Fusion Poland 50-70
2 Wykonawstwo  Instalacji  i  Robót 

Ogólnobudowlanych
10

3 Stollux 20
4 Kubajak 50
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9 Tartak Sikorów 10
10 Spółdzielnia Usług i Produkcji 20
11 Zakład Budowlany Kubas 10
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13 Mirotrans 10
14 WCP Kubalonka + Szkoła 250
15 Ośrodki zdrowia wszystkie 40
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Na  terenie  gminy  dominują  przedsiębiorstwa  zajmujące  się  przede  wszystkim 

przemysłem drzewnym. Wynika to ze znacznego zalesienia gminy oraz tradycji. 

Dużą liczbę osób zatrudnia Wojewódzkie Centrum Pediatrii na Kubalonce, bo aż 

ponad 200 osób. Nie ma na terenie gminy Istebna przedsiębiorstw dużych
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 zatrudniających  powyżej  250  osób.  Wynika  to  z  trudnego  położenia 

geograficznego,  które  hamuje  rozwój  dużej  przedsiębiorczości  (duża  wysokość 

nad poziomem morza, trudny dojazd, problemy z dostawami prądu). Jednak celem 

gminy  nie  jest  przyciągnięcie  dużych  firm,  lecz  rozwój  małej  i  średniej 

przedsiębiorczości działającej w sektorze usług i turystyki.

Jeżeli  chodzi  o  trendy  w  gospodarce,  to  na  terenie  Istebnej  od  kilkunastu  lat 

dominują przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego. Od kilku lat  notuje się wzrost 

zatrudnienia w sektorze turystycznym i usługowym, zwłaszcza usługi budowlane. 

Szansą  na  zmniejszenie  bezrobocia  w  gminie  jest  rozwój  agroturystyki  i  usług 

związanych  z  obsługą  ruchu  turystycznego.  Powstające  gospodarstwa 

agroturystyczne są zazwyczaj firmami rodzinnymi, zatrudniają po kilka osób. 

Identyfikacja problemów:
• nieopłacalność rolnictwa;

• brak nowoczesnych technologii w rolnictwie;

• ograniczenie rynku zbytu;

• rozdrobnienie gospodarstw rolnych;

• zbyt duży udział ludności zatrudnionej w rolnictwie;

• niski poziom inwestowania;

• dekapitalizacja majątku trwałego;

• niska aktywność społeczna i przedsiębiorczość;

• brak wiary we własne siły;

• brak tradycji systematycznego i aktywnego działania;

• nieznajomość form, metod i procedur pomocy zewnętrznej.
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3.6 Sfera społeczna

Paragraf  szczegółowo  przedstawia  sytuację  demograficzną  i  społeczną  Gminy 

Istebna, w tym wielkość populacji, jej wiek, poziom wykształcenia i jego specyfikę, 

wielkość populacji w wieku produkcyjnym oraz poziom bezrobocia.

Tabela. 7. Stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania w powiecie 
cieszyńskim w latach 1995-2002

Nazwa 
gminy

1995 r 1996 r 1997 r 1998 r 1999 r 2000 r 2001 r 2002 r

Cieszyn 37 357 37 546 37 730 37 599 37 280 37 561 37 572 36 385
Ustroń 15 793 15 871 15 950 15 968 15 925 15 968 15 820 15 455
Wisła 11 638 11 755 11 801 11 815 11 868 11 864 11 810 11 439
Brenna 9 074 9 128 9 259 9 387 9 531 9 621 9 734 9 801
Chybie 8 582 8 655 8 750 8 780 8 851 8 921 8 943 8 908
Dębowiec 5 209 5 204 5 212 5 237 5 282 5 301 5 308 5 361
Goleszów 11 728 11 762 11 820 11 924 12 005 12 034 12 045 11 904
Hażlach 9 047 9 080 9 154 9 222 9 304 9 304 9 337 9 576
Istebna 11 074 11 188 11 238 11 361 11 401 11 443 11 524 11 150
Skoczów 25 807 25 917 25 863 25 963 26 138 26 076 26 165 25 374
Strumień 11 351 11 425 11 447 11 502 11 579 11 632 11 657 11 728
Zebrzydowice 11 507 11 578 11 769 11 843 12 054 12 128 12 195 12 282
Powiat 
cieszyński

168 167 169 109 169 993 170 601 171 218 171 853 172 110 169 363

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/
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Wykres. 1. Ludność gminy Istebna w latach 1995-2002

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/

Analizując powyższy wykres i tabelę łatwo można zauważyć, że w roku 2002 liczba 

mieszkańców gminy Istebna znacznie spadła, naruszyło to tendencję wzrostową 

notowaną w latach 1995-2001.

Tabela. 8. Sytuacja demograficzna powiatu cieszyńskiego w roku 2002

Nazwa gminy
Małżeństwa 
ogółem

Przyrost 
naturalny 
ogółem

Zgony 
ogółem

Urodzenia 
żywe 
ogółem

Zgony 
niemowląt 
ogółem

Cieszyn 183 -41 345 304 3
Ustroń 73 -32 158 126 1
Wisła 59 -12 109 97 0
Brenna 55 41 75 116 0
Chybie 46 18 76 94 1
Dębowiec 21 21 43 64 0
Goleszów 58 3 101 104 2
Hażlach 67 14 91 105 1
Istebna 66 62 97 159 0
Skoczów 137 1 226 227 0
Strumień 55 43 93 136 0
Zebrzydowice 53 39 101 140 1
Powiat 
cieszyński

873 157 1 515 1 672 9

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/
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Gmina Istebna charakteryzuje się najwyższym przyrostem naturalnym na terenie 

powiatu  cieszyńskiego.  W  roku  2002  wskaźnik  ten  był  dodatni  i  wyniósł  62. 

Również liczba zawieranych małżeństw jest bardzo znaczna, biorąc pod uwagę 

liczbę mieszkańców gminy. Związek małżeński zawarło w 2002 roku 66 par.
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Tabela. 9. Ludność w gminie Istebna według płci i wieku w 2002 r.

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety

Ogółem Mężczyźni Kobiety

W odsetkach

Na  100 
mężczyzn 
przypada 
kobiet

Ogółem 11150 5571 5579 100 100 100 100

0 – 4 lata 775 410 365 7,0 7,4 6,4 89

5 – 9 915 471 444 8,2 8,5 8,0 94
10 – 14 1 083 578 505 9,7 10,4 9,1 87
15 – 19 1 020 530 490 9,1 9,5 8,8 92
20 – 24 901 459 442 8,1 8,2 7,9 96
25 – 29 735 354 381 6,6 6,4 6,8 108
30 – 34 744 366 378 6,7 6,6 6,8 103
35 – 39 835 431 404 7,5 7,7 7,2 94
40 – 44 830 432 398 7,4 7,8 7,1 92
45 – 49 763 396 367 6,8 7,1 6,6 93
50 – 54 558 295 263 5,0 5,3 4,7 89
55 – 59 364 173 191 3,3 3,1 3,4 110
60 – 64 429 206 223 3,8 3,7 4,0 108
65 – 69 439 185 254 3,9 3,3 4,6 137
70 – 74 365 157 208 3,3 2,8 3,7 132
75 – 79 238 88 150 2,1 1,6 2,7 170
80 – 84 86 21 65 0,8 0,4 1,2 310
85  lat  i 

więcej
69 19 50 0,6 0,3 0,9 263

/źródło:  Podstawowe  informacje  ze  spisów  powszechnych  Gmina  wiejska  

ISTEBNA 2002/

Struktura wiekowa mieszkańców gminy jest  korzystna i  pozwala z optymizmem 

patrzeć  w  przyszłość.  Osoby  w  wieku  10-19  lat  stanowią  18,8%  ogółu 

mieszkańców. Ciekawe jest, że obecnie notuje się przewagę urodzeń dzieci płci 

męskiej. 
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Tabela. 10. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku w 2002 r
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Mężczyźni Kobiety
OGÓŁEM 1 150 5 571 5 579
Przedprodukcyjnym 3 369 1 766 1 603
Produkcyjnym 6 360 3 353 3 025

mobilnym 4 469 2 265 2 204
niemobilnym 1 891 1 070 821

Poprodukcyjnym 1 420 470 950
Ludność  w  wieku 

nieprodukcyjnym  na  100 

osób w wieku produkcyjnym

75 67 84

/źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gmina wiejska ISTEBNA 2002/
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Tabela. 11. Ludność w wieku 13 lat i więcej w Istebnej według poziomu 
wykształcenia oraz płci i grup wieku w 2002 r.
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OGÓŁEM 8 811 354 173 1 359 324 1 035 3 112 3 548 227 38
13-19 lat 1 454 0 0 82 36 46 188 1 040 135 9
10-29 1 636 75 63 407 128 279 883 192 8 8
30-39 1 579 97 35 321 61 260 896 223 6 1
40-49 1 593 77 38 301 39 262 734 423 11 9
50-59 922 39 25 141 29 112 269 433 10 5
60-64 429 28 4 32 7 25 50 308 6 1
65 i więcej 1 197 38 8 75 24 51 91 929 51 5
Nie 

ustalono
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Mężczyźni 4 338 130 36 572 97 475 1 889 1 580 109 22
Kobiety 4 473 224 137 787 227 560 1 223 1 968 118 16

/źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gmina wiejska ISTEBNA 2002/
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Tabela. 12. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według 
poziomu wykształcenia w 2002r w gminie Istebna.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Aktywni zawodowo

Razem Pracujący Bezrobotni

Bierni 

zawodowo

Nieustalony 

status na 

rynku pracy

Współczynnik 

aktywności 

zawodowej

Wskaźnik 

zatrudnienia

Stopa 

bezrobocia

W %

OGÓŁEM 8377 4137 337 760 4107 13 50,2 41,0 18,4

w tym w wieku 

produkcyjnym
6 360 3996 3246 750 2248 11 64,0 52,0 18,8

Wyższe 354 265 258 7 80 9 76,8 74,8 2,6

Policealne i średnie 1532 1004 854 150 506 22 66,5 53,8 21,4

Zasadnicze zawodowe 3 112 2098 1650 448 971 43 68,4 53,8 21,4

Podstawowe 

ukończone i 

nieukończone oraz bez 

wykształcenia 

szkolnego

3341 768 614 154 2539 34 23,2 18,6 20,1

Nie ustalono 38 2 1 1 11 25 15,4 7,7 50,0

MĘŻCZYŹNI 4112 2358 1970 388 1687 67 58,3 48,7 16,5

w tym w wieku 

produkcyjnym
3 335 2298 1915 383 974 63 70,2 58,5 16,7

Wyższe 130 90 86 4 37 3 70,9 67,7 4,4

Policealne i średnie 608 430 384 46 168 10 71,9 64,2 10,7

Zasadnicze zawodowe 1889 1416 1159 257 449 24 75,9 62,1 18,1

Podstawowe 

ukończone i 

nieukończone oraz bez 

wykształcenia 

szkolnego

1463 422 341 81 1026 15 29,1 23,5 19,2

Nie ustalono. 22 - - - 7 15 - - -

KOBIETY 4265 1779 1407 372 2420 66 42,4 33,5 20,9

w tym w wieku 

produkcyjnym
3025 1698 1331 367 1274 53 57,1 44,8 21,6

Wyższe 224 175 172 3 43 6 80,3 78,9 1,7

Policealne i średnie 924 574 470 104 338 12 62,9 51,5 18,1

Zasadnicze zawodowe 1223 682 491 191 522 19 56,6 40,8 28,0

Podstawowe 

ukończone i 

nieukończone oraz bez 

wykształcenia 

szkolnego

1878 346 273 73 1513 19 18,6 14,7 21,1

Nie ustalono 16 2 1 1 4 10 33,3 13,7 50,0
/źródło: Podstawowe informacje ze spisów powszechnych Gmina wiejska ISTEBNA 2002/
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Tabela. 13. Dochód na 1 mieszkańca w gminach powiatu cieszyńskiego 
w roku 2003.

Gmina
Dochód na

1 mieszkańca
w 2003

Cieszyn 407,34
Ustroń 601,91
Wisła 386,62
Brenna 270,97
Chybie 262,50
Dębowiec 311,70
Goleszów 245,56
Hażlach 262,88
Istebna 150,79
Skoczów 356,74
Strumień 289,37
Zebrzydowice 308,06

/źródło: WUP –Katowice/

Podstawowy dochód podatkowy w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

wynosi 314,51 PLN, a w gminie Istebna 150,79. Dochód na jednego mieszkańca w 

gminie Istebna stanowi zaledwie 47,94% średniego dochodu w kraju. 
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Tabela. 14. Warunki życia mieszkańców oraz możliwości kształcenia w powiecie 
cieszyńskim w 2002r.

Nazwa gminy
 Szkoły 
podstawowe

Przed-
szkola

Placówki 
biblioteczne 
biblioteki 
i filie

Gimnazja dla 
dzieci 
i młodzieży

Ponadgimnazjalne 
zasadnicze szkoły 
zawodowe dla 
młodzieży

 Licea 
profilowane 
dla 
młodzieży

Cieszyn 8 14 5 5 3 6
Ustroń 5 7 3 2 1 0
Wisła 5 3 1 1 1 1
Brenna 3 2 2 2 0 0
Chybie 4 3 2 2 0 0
Dębowiec 4 4 1 1 0 0
Goleszów 6 4 3 1 0 0
Hażlach 5 4 3 2 0 0
Istebna 7 1 5 1 1 1
Skoczów 8 11 3 4 2 2
Strumień 5 6 4 1 0 0
Zebrzydowic

e
5 4 3 2 0 0

Powiat 
cieszyński

65 63 35 24 8 10

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/

W obsłudze mieszkańców gminy istotną rolę odgrywa Istebna, na terenie której 

mieści się Urząd Gminy, rewir dzielnicowy policji (niestety brak posterunku) oraz 

pełny  program  usług  podstawowych  z  elementami  usług  ponadgimnazjalnych 

(szkoła zawodowa i liceum profilowane). Ponadto Istebna wyróżnia się w gminie 

liczbą  usług  komercyjnych,  szczególnie  sklepów  i  placówek  gastronomicznych. 

W roku 2002 na terenie gminy było 90 sklepów. Godny podkreślenia jest fakt, że 

w pozostałych sołectwach t.j.  w Jaworzynce i  Koniakowie,  występuje większość 

usług  podstawowych,  publiczne  tzn.  szkoły  podstawowe,  zerowe,  klasy 

przedszkolne,  ośrodki  zdrowia,  poczty,  filie  biblioteczne oraz Ochotnicze Straże 

Pożarne, w których jednocześnie mieszczą się lokalne ośrodki kultury.
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Tabela. 15. Dochody i wydatki budżetowe gminy Istebna w latach 1995-2002

Rok
Dochody 

budżetu gminy
Wydatki z 

budżetu gminy

2002 r 15 570 958 15 449 357
2001 r 13 901 331 14 815 222
2000 r 12 755 012 13 555 871
1999 r 11 778 566 11 976 808
1998 r 12 765 967 12 664 949
1997 r 10 196 772 10 276 849
1996 r 6 408 800 6 362 101
1995 r 3 078 204 3 056 662

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/

Wydatki  i  dochody  gminy  w  analizowanym  okresie  czasu  wykazują  tendencję 

wzrostową. W roku 2002 budżet gminy był ponad 5 razy większy niż w roku 1995. 

Tabela. 16. Dane na temat mieszkalnictwa w gminie Istebna w 2002 r.

Nazwa cechy
Jed. 
miary

2002r

Ludność w mieszkaniach ogółem osoba 11144

Zasoby mieszkaniowe ogółem liczba mieszkań miesz. 2795

Zasoby mieszkaniowe ogółem liczba izb izba 13074
Zasoby  mieszkaniowe  ogółem  powierzchnia  użytkowa 

mieszkań
m2 244075

Mieszkania oddane do użytku ogółem liczba mieszkań miesz. 73

Mieszkania oddane do użytku ogółem liczba izb izba 390
Mieszkania  oddane  do  użytku  ogółem  powierzchnia 

użytkowa
m2 8887

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/
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Tabela. 17. Ochrona zdrowia i opieka społeczna w gminie Istebna

Nazwa cechy
Jed. 
miary

2002r

Szpitale ogólne bez sanatorium leczenia gruźlicy, 

chorób płuc i hospicjum liczba ogółem
ob. 1

Szpitale ogólne bez sanatorium leczenia gruźlicy, 

chorób płuc i hospicjum łóżka ogółem
łóżko 285

Placówki ogółem przychodnie ogółem ob. 1
Apteki ogółem ob. 2

/źródło: GUS, www.stat.gov.pl/

Charakterystyka poszczególnych sołectw:

Sołectwo Istebna
• największa powierzchnia zajmowanego terenu gminy;

• największa liczba mieszkańców;

• najwięcej terenów zainwestowanych;

• największe zagęszczenie pomieszczeń do nauki;

• największe obciążenie ośrodka zdrowia;

• najmniejsza średnia powierzchnia mieszkania;

• najmniejsze średnie zaludnienie mieszkań.

Sołectwo Jaworzynka
• najmniejsza liczba mieszkańców;

• największy odsetek budynków mieszkalnych wybudowanych po1970r.;

• największa średnia powierzchnia mieszkania;

• najmniejsza dostępność sklepów;

• najmniejsze obciążenie ośrodka zdrowia.

Sołectwo Koniaków
• najmniejsza powierzchnia terenu gminy;

• największa gęstość zaludnienia w stosunku do terenów zainwestowanych;

• największa dostępność sklepów.

Zidentyfikowane problemy w obszarze:
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• niska aktywność społeczna mieszkańców (często apatia i bierność);

• brak motywacji do działań , niechęć do zmian i innowacji;

• słaba znajomość języków obcych;

• nieprzestrzeganie zasady partnerstwa w zakresie rozwoju;

• pogłębianie się sfery ubóstwa, patologie społeczne;

• rosnące bezrobocie.
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4 Misja gminy Istebna
Celem rozwoju gminy Istebna jest wysoki poziom życia mieszkańców, zachowanie 

tradycji regionalnej oraz sprzyjanie odwiedzającym. W oparciu o to formułuje się 

główną aspirację rozwoju Istebnej:

CELEM SPOŁECZNOŚCI I SAMORZĄDU GMINY 
ISTEBNA JEST OSIĄGNIĘCIE STATUSU 

GŁÓWNEGO OŚRODKA AGROTURYSTYKI 
W POŁUDNIOWEJ POLSCE, PRZY 

JEDNOCZESNYM UTRZYMANIU WARTOŚCI 
REGIONALNYCH I ZACHOWANIU ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO.

Gmina  Istebna  posiada  niepowtarzalne  walory  przyrodnicze  i  krajobrazowe. 

W połączeniu  z  naturalną  gościnnością  mieszkańców  i  przywiązaniem  do 

góralskiej  tradycji  stanowi  to  walor  turystyczny  na  międzynarodową  skalę. 

Wykorzystanie tego potencjału  leży  w rękach mieszkańców Istebnej.  Zadaniem 

samorządu musi być dbanie o zapewnienie jak najlepszej infrastruktury 

i  mechanizmów,  tak  by  zarówno  mieszkańcy,  jak  i  ich  goście  mogli  w  pełni 

korzystać  z  walorów  tej  ziemi.  Środowisko  naturalne,  wciąż  jeszcze  czyste, 

wymaga stałej  dbałości  i  ochrony,  tak  by  za  kilkadziesiąt  lat  wciąż  przyciągało 

turystów, a mieszkańcom dawało zdrowie i pogodę ducha.

Zadania  podejmować  będziemy  w  trzech  obszarach,  by  w  pełni  wykorzystać 

potencjał gminy:

1. Rozbudowa infrastruktury  na  obszarze  gminy  Istebna przyczyniająca  się  do 

podniesienia standardu życia mieszkańców oraz rozwoju funkcji turystycznych.

2. Rozwój infrastruktury, rolnictwa i ochrona środowiska.
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3. Poprawa  warunków  życia  mieszkańców  –  nowoczesna  pomoc  społeczna, 

edukacja, rozwój przedsiębiorczości.

Następujące cele strategiczne zostaną osiągnięte podczas realizacji Strategii:

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury jako czynnik determinujący rozwój 

gminy.

2. Systematyczna poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie.

3. Stworzenie nowoczesnej infrastruktury sportowo rekreacyjnej. 

4. Ochrona dziedzictwa kultury  istebniańskiej,  udostępnienie  odwiedzającym 

walorów kulturowych i naturalnych gminy.

5. Skuteczna promocja walorów i oferty turystycznej gminy Istebna.

6.  Zapewnienie  odpowiedniego  standardu  usług  klientom  zakładów  opieki 

zdrowia,  systemu  pomocy  społecznej  oraz  osobom  niepełnosprawnym 

zamieszkującym gminę.

7. Przebudowa gminnego systemu edukacji  służąca sprostaniu wyzwaniom, 

jakie niesie przyszłość.

8. Rozwój rynku pracy i lokalnej przedsiębiorczości.
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4.1 Wartości i postulaty, jakimi będziemy się kierować przy realizacji misji

WARTOŚCI:

• współpraca samorządu i przedsiębiorców;

• dialog, partnerstwo, otwartość na ludzi, pomysłowość, młodzież;

• ochrona tradycji, gwary;

• gościnność, pracowitość, rzetelność, kompetencja;

• uczciwość;

• "pobaba", bezinteresowność;

• duma z tego, co mamy i kim jesteśmy;

• tolerancja dla innych ludzi, wyznań;

• kultura osobista rodziców i dzieci;

• zasady moralne i wzorce;

• oszczędność;

• pochodzenie – „jesteśmy stąd”.

POSTULATY:

• dbałość o kulturę fizyczną, kulturę bycia;

• dobre wychowanie młodzieży;

• sumienność;

• dbałość o tradycję;

• dobra edukacja;

• otwartość na inne kraje UE;

• brak uprzedzeń w stosunku do osób niepełnosprawnych;

• zrównoważony  rozwój  –  zachowanie  walorów  środowiska 

naturalnego;

• dyskusja na argumenty – kompetencja;
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• egzekwowanie prawa, karanie i chwalenie, także publiczne;

• zwracanie uwagi na starszych, wrażliwość;

• wspieranie filantropii;

• doradztwo i wspieranie się nawzajem – korzystanie z doświadczeń 

innych;

• wysokie standardy działania;

• dobry przykład starszych dla młodzieży;

• dbałość o ludzi stąd, szczególnie o młodzież.
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5 Analiza SWOT dla gminy Istebna
Tabela.18. Analiza SWOT – część 1.

ANALIZA SWOT dla DOMENY STRATEGICZNEJ I –
Rozwój turystyki, agroturystyki, zachowanie regionalnego

charakteru gminy

SILNE STRONY SŁABE STRONY
• Położenie geograficzne i polityczne:

• „Trójstyk” trzech krajów: Polski, Czech 

i Słowacji (unikalny charakter);

• Oddalenie od miejsc hałaśliwych, 

zanieczyszczonych, zdegradowanych;

• Dogodny klimat:

• Sprzyja wypoczynkowi i rehabilitacji;

• Długi sezon narciarski;

• Naturalne piękno krajobrazu:

• Niepowtarzalne zakątki;

• Stosunkowo dużo terenów „nietkniętych” 

ręką ludzką;

• Kultura, tradycja i regionalizm:

• Zespoły muzyczne;

• Grupy twórcze i twórcy;

• Koronkarstwo;

• Przywiązanie do stroju i gwary;

• Dostępność gór do uprawiania turystyki 

rodzinnej – łagodne szlaki;

• Miejsca noclegowe – prywatne kwatery:

• Duża liczba miejsc noclegowych;

• Gościnność mieszkańców;

• Wyciągi narciarskie:

• Ilość wyciągów – 10;

• Dobry stan techniczny wyciągów i 

stoków;

• Dostępność komunikacyjna w zimie:

• Zła jakość dróg (w szczególności drogi 

wojewódzkie do Wisły i Żywca); 

• Brak parkingów lub miejsc parkingowych;

• Brak chodników;

• Niezadowalające odśnieżanie; 

• Brak kąpieliska naturalnego (zbiorników 

wodnych);

• Brak organizacji (współpracy) między 

podmiotami turystycznymi:

• Brak wspólnych inicjatyw promocyjnych;

• Brak standardów oferty turystycznej; 

• Słaba promocja gminy:

• W Internecie;

• W mediach o zasięgu krajowym;

• Słaba infrastruktura turystyczna:

• Brak kortów, terenów rekreacyjnych;

• Brak łatwo dostępnych i wyraźnie 

oznakowanych szlaków spacerowych;

• Jakość bazy noclegowej;

• Brak infrastruktury okołosportowej:

• Małej infrastruktury sportowej – 

koszykówka, siatkówka plażowa;

• Brak możliwości inwestycyjnych:

• Dla ewentualnych dużych inwestycji 

turystycznych i okołoturystycznych 
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• Niskie ceny pobytu (noclegów i wyżywienia);

• Baza sportowo-rekreacyjna:

• Nowoczesna hala sportowa;

• Trasa FIS do uprawiania narciarstwa 

biegowego;

• Środowisko naturalne:

• Czyste lasy i wody;

• Flora i fauna (świerk istebniański);

• Rozpoznawalność gminy jako ośrodka 

turystycznego i folklorystycznego;

• Zabytki (szczególnie tradycyjna architektura 

góralska);

• Stałe imprezy kulturalne i sportowe;

• Sieć dróg gminnych;

(tereny, kapitał);

• Ograniczenia wynikające z konieczności 

dbania o piękno krajobrazu;

• Brak połączenia szlaków pod kątem 

wykorzystania narciarstwa biegowego;

• Estetyka i dbałość o krajobraz – postępująca 

zabudowa jednorodzinna;

• Słaba infrastruktura łączności:

• Niedostępność telewizji;

• Słaba sieć telekomunikacyjna;

• Niedostępność Internetu 

szerokopasmowego;

• SZANSE i OKAZJE • TRUDNOŚCI i WYZWANIA
• Fundusze unijne:

• Możliwość uzyskania wsparcia na 

inwestycje gminne;

• Możliwość dofinansowania projektów 

agroturystycznych;

• Dofinansowanie projektów 

realizowanych przez przedsiębiorców;

• Sąsiedztwo aglomeracji śląskiej:

• Potencjalni turyści weekednowi;

• Potencjalni klienci turystyki pobytowej, 

zapotrzebowanie na turystykę aktywną;

• współpraca transgraniczna

• możliwość realizowania wspólnych 

wydarzeń promocyjnych i imprez 

przyciągających turystów;

• bliskość granicy – możliwość 

urozmaicenia pobytu;

• Brak środków finansowych na realizację 

projektów inwestycyjnych i promocyjnych:

• Niestabilne finanse gminy;

• Brak alternatywnych (poza unijnymi) 

źródeł finansowania projektów 

turystycznych;

• Bezrobocie – niska aktywność 

mieszkańców;

• Brak projektów:

• Brak pomysłów;

• Brak fachowej wiedzy o metodach 

przygotowywania projektów i 

dokumentacji;

• Trudności z pozyskaniem środków:

• Zmieniające się „reguły gry”;

• Konkurencja ze strony innych gmin 

składających wnioski;
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• Większa dostępność przejść granicznych 

(dla autokarów);

• Moda na agroturystykę;

• Moda na regionalizm;

• Sąsiedztwo Ustronia i Wisły:

• Potencjalni odwiedzający;

• Możliwości promocyjne wśród 

odwiedzających te miejscowości; 

• Wykorzystanie sanatorium na Kubalonce 

jako uzdrowiska;

• Nawiązanie współpracy z sąsiadującymi 

gminami – wspólna promocja i organizacja 

wydarzeń kulturalnych, sportowych;

• Pojawienie się zewnętrznych inwestorów w 

związku z rozwojem rynku usług 

turystycznych;

• Możliwość skorzystania z „przykładów 

dobrych praktyk” – zapożyczanie z 

projektów realizowanych w innych 

miejscach;

• Brak profesjonalnego doradztwa;

• Zły stan dróg wojewódzkich i powiatowych – 

kluczowych dla rozwoju turystyki w gminie 

szlaków komunikacyjnych;

• Trudności z wpłynięciem na WZDP w 

celu przeprowadzenia modernizacji;

• Brak współpracy między samorządami 

lokalnymi okolicznych gmin (konkurowanie 

ośrodków);

• Konkurencja ze strony Czech i Słowacji:

• Niższe ceny na Słowacji;

• Porównywalny lub wyższy standard 

dostępności komunikacyjnej;

• Wyższy standard świadczonych usług;

• Śląsk - zanieczyszczenie środowiska, a w 

konsekwencji obniżenie atrakcyjności 

regionu i gminy;
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Tabela. 19. Analiza SWOT część 2.

ANALIZA SWOT dla DOMENY STRATEGICZNEJ II –
Rozwój infrastruktury, rolnictwa i ochrona środowiska

SILNE STRONY SŁABE STRONY
• Lokalne drogi gminne:

• Duży postęp w zakresie remontów;

• Szeroko rozbudowana sieć;

• Lesistość przekraczająca 50%;

• Naturalność produkcji rolnej:

• Możliwość wykorzystania w kierunku 

produkcji żywności ekologicznej;

• Zainteresowanie odbiorców zdrową 

żywnością;

• Mało używane nawozy sztuczne;

• Dobry stan środowiska naturalnego:

• Zdrowe i niepowtarzalne zasoby leśne;

• Czyste wody na terenie gminy;

• Czystość powietrza;

• Bogata flora i fauna na terenie gminy 

(niepowtarzalność niektórych gatunków); 

• Zlikwidowanie dużej ilości dzikich wysypisk;

• Zrealizowane duże inwestycje 

infrastrukturalne:

• Postęp w zakresie sieci kanalizacyjnej;

• Oczyszczalnie ścieków;

• Drogi gminne;

• Doświadczenie w pozyskiwaniu środków:

• SAPARD;

• Phare CBC;

• Pomysłowość i aktywność ludzi;

• Duży zakres gotowej dokumentacji 

• Niewystarczające zaopatrzenie w wodę i 

odbiór ścieków (15,8%):

• Konieczność ponoszenia dużych 

nakładów inwestycyjnych na zadania 

tego typu;

• Trudność związana z dużym 

rozproszeniem;

• Gospodarka odpadami:

• Kłopoty z wywozem odpadów w zimie – 

słaba dostępność gospodarstw;

• Brak parkingów, chodników:

• Trudności z lokalizacją ew. parkingów 

gminnych;

• Niechęć mieszkańców do samodzielnego 

prowadzenia parkingów na terenach 

prywatnych;

• Słaby stan istniejących nawierzchni dróg 

wszystkich poziomów ważności 

(wojewódzkich, powiatowych, gminnych);

• Niska emisja;

• Wykorzystywanie tylko tradycyjnych źródeł 

pozyskiwania energii;

• Brak organizacji przestrzennej lasów 

(szlaki);

• Brak zagospodarowania turystycznego: 

• Braki w małej infrastrukturze;

• Jednolitość przyrodnicza;

• Rozdrobnienie rolnictwa;
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budowlanej; • Niski poziom lokalnej edukacji;

• Wąskie gardło energetyczne;

• Brak zaplecza okołoturystycznego;

• SZANSE i OKAZJE • TRUDNOŚCI i WYZWANIA
• Dopłaty do rolnictwa;

• Wstąpienie do UE;

• Polepszenie współpracy w każdym zakresie 

działalności;

• Dobre przykłady wykorzystania środków 

i realizowanych projektów w Polsce i w Unii 

Europejskiej;

• Możliwości związane ze współpracą 

transgraniczną:

• Projekty lustrzane z Czechami;

• Projekty lustrzane ze Słowakami;

• Dofinansowanie przebudowy drzewostanu;

• Stworzenie systemu dopłat do inicjatyw 

poprawiających stan środowiska;

• Nawiązanie współpracy z jednostkami 

badawczymi;

• Słabe przygotowanie instytucji rozdających 

pieniądze, decydujących a także 

beneficjentów szczególnie rolników;

• Wydłużanie się procedur;

• Brak środków własnych:

• Wysoki poziom obciążenia budżetu 

gminnego;

• Wysoki poziom zadłużenia;

• Zanieczyszczenie – nieprzewidywalność 

postępującego procesu degradacji;

• Ubożenie społeczeństwa;

• Likwidacja instytucji ważnych dla lokalnej 

społeczności;

• Brak stałego monitoringu środowiska:

• Brak aktualnych analiz stanu środowiska 

naturalnego;

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl
77

http://www.deltapartner.org.pl/
http://www.ug.istebna.pl/


Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015

Tabela. 20. Analiza SWOT część 3.

ANALIZA SWOT dla DOMENY STRATEGICZNEJ III –
Poprawa warunków życia mieszkańców – nowoczesna pomoc społeczna, edukacja, rozwój 

przedsiębiorczości

SILNE STRONY SŁABE STRONY
• Dostęp do oświaty:

• Szkoła średnia na terenie gminy;

• Dobrze funkcjonujące szkoły 

podstawowe i gimnazjum;

• Poziom kształcenia – zaangażowana kadra 

pedagogiczna (szczególnie w zakresie 

wychowania fizycznego);

• Wykorzystanie warunków naturalnych dla 

rozwoju przedsiębiorczości:

• Przedsiębiorczość w branży turystycznej 

i agroturystycznej;

• Umiejętne gospodarowanie zasobami 

świerka istebniańskiego;

• Możliwość wykorzystania zasobów 

drzewnych np. w zakresie lutnictwa;

• Posiadanie przez gminę planu 

zagospodarowania przestrzennego;

• Atrakcyjność dla potencjalnych 

inwestorów szczególnie dla branży 

turystycznej;

• Rękodzieło ludowe – alternatywna forma 

tradycyjnego źródła utrzymania; 

• Gospodarstwa agroturystczne – duża liczba 

gospodarstw na terenie gminy;

• Gminne Centrum Informacji:

• Dogodna lokalizacja ośrodka;

• Dobre wyposażenie ośrodka;

• Służba zdrowia:

• Wysokie koszty życia:

• Prowadzenia działalności gospodarczej;

• Kształcenia – konieczność dojazdów;

• Małe zainteresowanie edukacją 

przedszkolną;

• Brak programu rozwoju przedsiębiorczości:

• Niskie zainteresowanie młodzieży 

podejmowaniem ryzyka związanego 

z zakładaniem działalności 

gospodarczej;

• Brak możliwości kapitałowych dla 

nowopowstających przedsiębiorstw;

• Brak terenów inwestycyjnych;

• Brak przetwórstwa surowców naturalnych 

(zaawansowane technologie);

• Rozwiązywanie problemów ludzi starszych 

i niepełnosprawnych;

• Brak domu spokojnej starości;

• „Pomoc w domu” – brak odpowiednich 

środków i osób;

• Opieka nad bezdomnymi;

• Brak posterunku policji:

• Niedostateczny poziom bezpieczeństwa;

• Zagrożenie przestępczością nieletnich;
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• Ośrodek na Kubalonce;

• 5 niepublicznych ZOZ;

• Pogotowie ratunkowe;

• Duża aktywność straży granicznej – pomoc 

w zakresie bezpieczeństwa w gminie;

SZANSE i OKAZJE TRUDNOŚCI i WYZWANIA
• Powrót młodzieży do rodzinnych stron z 

doświadczeniem i pieniędzmi;

•  Rozwój nowych gałęzi gospodarczych 

związanych z turystyką;

• Informatyzacja społeczeństwa:

• Możliwość prowadzenia działalności 

gospodarczej za pomocą Internetu;

• Możliwość poszukiwania pracy za 

pomocą Internetu;

• Aktywizacja stowarzyszeń i organizacji 

pozarządowych:

• Możliwość pozyskania środków 

pomocowych przez organizacje 

pozarządowe;

• Rozwój rehabilitacji i terapii zajęciowej;

• Współpraca z właścicielami wyciągów 

narciarskich – promocja gminy;

• Promocja gminy przez pobyty kadry 

narciarskiej i innych;

• Rosnący odpływ młodzieży do dużych 

aglomeracji miejskich:

• Brak PTTK;

• Zaprzestanie działalności stowarzyszeń 

kultury fizycznej i sportu;

• Brak współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi (brak dofinansowania):

• Brak regularnych spotkań przedstawicieli 

władz gminnych i powiatowych z 

przedstawicielami organizacji;

• Trudności z rozliczeniem wsparcia 

finansowego przeznaczanego dla 

organizacji;

• Konkurencja ze strony Ustronia i Wisły

• Niska świadomość rodzinna w zakresie 

kształcenia sportowego;
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6 Plany operacyjne – zadania

W oparciu o wskazane problemy rozwojowe w sferze przestrzennej,  społecznej 

oraz gospodarczej, z jakimi boryka się gmina Istebna określono główne typy zadań 

oraz ich szczegółową listę, stwierdzając, iż ich realizacja przyczyni się do poprawy 

sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. 

6.1 Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury.

W  ramach  zadań  z  zakresu  rozwoju  systemu  komunikacyjnego  gminy  Istebna 

należy  w  pierwszym  rzędzie  wskazać  na  konieczność  rozwoju  powiązań 

komunikacyjnych o znaczeniu ponad gminnym a także na konieczność rozbudowy 

sieci  dróg  gminnych  oraz  przebudowy  już  istniejących.  Realizacja  niniejszych 

zadań przyczyni się z jednej strony do rozwoju funkcji turystycznych, a z drugiej do 

rozwoju ogólnej sytuacji gospodarczej na omawianym obszarze. W efekcie wpłynie 

to w sposób zdecydowany na jakość życia mieszkańców. 

6.2 Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.

Spośród zadań przyczyniających się do poprawy warunków życia mieszkańców, a 

także  pobudzających  rozwój  gospodarczy  należy  w  szczególności  wymienić 

zadania z zakresu rozwoju bazy sportowo- edukacyjnej (pełniącej również funkcję 

turystyczne) oraz związane z poprawą infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej. 

Gmina  Istebna  zwłaszcza  w odniesieniu  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej  posiada 

duże  niedociągnięcia  wynikające  w  znacznej  mierze  z  ukształtowania  terenu, 

przekładającego  się  na  znaczące  zwiększenie  się  kosztów  jej  rozbudowy. 

Podkreślić należy, iż z punktu widzenia rozwoju funkcji turystycznych wydaje się 

konieczne  podjęcie  działań  zapewniających  możliwości  podnoszenia 

świadczonych usług. Jest to bezpośrednio związane, jak to zostało wspomniane,
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 z  rozbudową  infrastruktury  turystycznej  (zwiększanie  atrakcyjności)  oraz 

odpowiednich  standardów  sanitarnych  mających  wpływ  na  zachowanie  stanu 

środowiska naturalnego, o czym zaświadczają sklasyfikowane poniżej zadania. 

6.3 Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Walory przyrodnicze i krajobrazowe, wysoki poziom lesistości, charakterystyczny 

klimat  przekładają się  na możliwość rozwoju turystyki.  Konieczne jest  jednakże 

podjęcie  działań  zmierzających  do  zachowania  środowiska  naturalnego  w  jego 

obecnym, unikatowym stanie.  W związku z powyższym konieczne jest  podjęcie 

działań  zmierzających  do  zwiększenia  liczby  i  przepustowości  oczyszczalni 

ścieków.  Jako  ważne  działanie  lokalnego  samorządu  uznać  należy  również 

propagowanie wśród mieszkańców budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz udzielanie pomocy w uzyskiwaniu środków finansowych na ich wdrażanie.
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6.4 Lista zadań.

Przedstawiona  poniżej  lista  zadań  została  uporządkowana  w  trzy  domeny 

strategiczne, z których każda obejmuje 3 cele strategiczne szczegółowo rozpisane 

w postaci celów operacyjnych oraz konkretnych zadań. Przyjęta forma wskazuje 

na spójność planów lokalnego samorządu. 

Domena strategiczna:

Rozbudowa infrastruktury na obszarze gminy 
Istebna przyczyniająca się do podniesienia 

standardu życia mieszkańców oraz rozwoju funkcji 
turystycznych.

6.4.1 Cel  strategiczny:  Modernizacja  i  rozbudowa 
infrastruktury  jako  czynnik  determinujący  rozwój 
gminy.

Cel operacyjny:
1.1.  Modernizacja szlaków komunikacyjnych w gminie. 

Zadania

1.1.1. Modernizacja drogi 941 w celu usprawnienia dojazdu do gminy  Istebna – 

budowa dodatkowego pasa jezdni:

- opracowanie koncepcji,

- lobowanie za wpisaniem inwestycji do planu wojewódzkiego.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne2008 - 2009
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Źródło finansowania: budżet województwa 

Partnerzy: Zarząd Dróg Wojewódzkich
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1.1.2. Podjęcie działań zmierzających do zmiany kategoryzacji dróg 941 i 943 na 

krajowe.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              działanie systematyczne

Źródło finansowania:         zewnętrzne

Partnerzy:                        Urząd Miasta Ustronia, Urząd Miasta Wisła

1.1.3. Modernizacja  drogi  943  mający  za  zadanie  usprawnienie  ruchu 

turystycznego:

- budowa chodników w Jasnowicach i Koniakowie (do przystanku   

autobusowego zlokalizowanym przy Kocim Zamku).lobbowanie za 

wpisaniem inwestycji do planu wojewódzkiego,

- współpraca z gminami  czeskimi  w celu  dokonania modernizacji 

drogi po drugiej stronie granicy.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet województwa

Partnerzy: Zarząd Dróg Wojewódzkich, SWIRR - Olza

1.1.4. Zwiększenie  nakładów  na  utrzymanie  bieżące  w  tym  odśnieżanie  dróg 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Odpowiedzialność: Gmina  Istebna,  Zarządy  Dróg  Wojewódzkich  i  

Powiatowych

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet  województwa,  budżet  powiatu,  budżet  

gminy

Partnerzy: Zarząd  Dróg  Wojewódzkich,  Zarząd  Dróg 

Powiatowych

1.1.5. Przebudowa skrzyżowania dróg 943 z 941 (Jaworzynka – Krzyżowa).

Odpowiedzialność: Gmina  Istebna,  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  i  

Powiatowych
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Termin realizacji: 20076 - 20098

Źródło finansowania: budżety  Zarządów  Dróg  Wojewódzkich  i  

Powiatowych, Gmina Istebna

Partnerzy: Zarząd Dróg Wojewódzkich i Powiatowych

1.1.6. Przebudowa skrzyżowania dróg w Istebnej Tartak (droga 941).

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna, Zarząd Dróg Wojewódzkich

Termin realizacji:              2006 - 2008

Źródło finansowania:         budżet  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich,  budżet 

Gminy,LasyPaństwowe

Partnerzy:                        Zarząd Dróg Wojewódzkich i Powiatowych

1.1.7. Lobbowanie i współpraca na rzecz modernizacji dróg powiatowych.

Odpowiedzialność: Starostwo  Powiatowe  w  Cieszynie,  Gmina 

Istebna

Termin realizacji: 20085 –  20096 Istebna,  2009  –  2011  2005  – 

2008 Jaworzynka, Koniaków – Kamesznica 2006 

– 2008

Źródło finansowania: budżet  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie,  

budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: Zarząd Dróg Powiatowych

1.1.8. Systematyczna modernizacja dróg gminnych i rolniczych wraz z obiektami 

mostowymi:

- Rastoka (2004),

- Zimna Woda – Sztoczek (2004),

- Deje – Bryje (2004),

- Leszczyna – Połom – Mikszówka – Olecki – Tokarzonka – Wilcze 

– Tartak – Jasnowice (2007 - 20095),

- Mlaskawka – Łączyna – Skała – Pietraszonka – Stecówka (2005 

2008 – dokumentacja; – 2006 2010 - wykonanie),

- Bukowina (2008 - 20096),
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- Kotelnica-Duraje-Klimkowsko-Czadeczka-Klimki    Czadeczka 

(20062007 - 2010)

- Zimna Woda (rolnicza) – 2004

- Zagliniane (rolnicza) – 2004

- Stańki (rolnicza) – 2004

- Maciejka – Kikula (rolnicza) - (201004)

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2004 2007 - 20062010

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne, fundusze 
przedakcesyjne, inicjatywy wspólnotowe, 
fundusze Ochrony Gruntów Rolnych, Program 
Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Partnerzy: nie dotyczy

1.1.9. Wykorzystywanie  funduszy  Unii  Europejskiej  jako  podstawowego  źródła 

finansowania inwestycji.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: organizacje doradcze, pozarządowe

1.1.10. Współfinansowanie najpilniejszych inwestycji drogowych z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: Zarząd Dróg Wojewódzkich
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1.1.11.Uregulowanie własności dróg nie będących własnością gminy. 

Odpowiedzialność: Gmina Istebna, Lasy Państwowe

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet Gminy, budżet Lasów Państwowych

Partnerzy: Lasy Państwowe, osoby prywatne

1.1.12.Wspólna  modernizacja  dróg  zakładowych  (ważnych  szlaków 

komunikacyjnych  dla  mieszkańców)  będących  w  posiadaniu  Lasów 

Państwowych.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna, Lasy Państwowe

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  budżet  Lasów  Państwowych, 

Fundusze Strukturalne

Partnerzy: Lasy Państwowe

1.1.13. Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych:

- uzupełnienie    oświetlenia    dróg  wojewódzkich,  w  szczególności 

941, 943, powiatowych i gminnych,

- dróg gminnych w kluczowych miejscach m. in. Jaworzynka - drogi 

Kubalonka  Osiedle  -  Olecki  (2004  –  2005),Zapasieki  (2008  – 

2009), DW 943 Koniaków-Pietraszyna (2008 – 2009)

uzupełnienie oświetlenia na drogach powiatowych.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:  nie dotyczy

1.1.14. Podjęcie  działań  zmierzających do poprawy bieżącego utrzymania  dróg  

w gminie:

- racjonalizacja odśnieżania,
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- podjęcie  działań  zmierzających  do  przeniesienia  pługu 

wirnikowego  do  Istebnej  (rozważenie  możliwości  zakupu 

urządzenia),

- wykonanie na głównych ciągach komunikacyjnych oznakowania 

poziomego.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  budżet  Zarządu  Dróg 

Powiatowych,  budżet  Zarządu  Dróg 

Wojewódzkich 

Partnerzy: Zarząd  Dróg  Wojewódzkich,  Zarząd  Dróg 

Powiatowych
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1.1.15. Zapewnienie osobom przyjezdnym odpowiedniej liczby miejsc parkingowych 

zwłaszcza przy głównych atrakcjach turystycznych gminy:

- parkingi: centrum Istebnej (2007  2008 –  2008  2010  ),  Koniakowa, 

Jaworzynka (2007 – 2008)ki, na Kubalonce, przy Ośrodku Edukacji 

Ekologicznej w Istebnej (2007 – 2010),  Koci Zamek w Koniakowie, 

Istebna -–Tartak (przy amfiteatrze; 2009 - 2010), Istebna - Wojtosze, 

Istebna - Zaolzie (przy boisku  2009 – 2013), Istebna Centrum pod 

Grapą  (2007 – 2010),  Dzielec Centrum (2011),  Koniaków Centrum 

(2008), Koniaków Stoczek (2009), Koniaków u Fryncla (2010).

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2005 2008 - 2015

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  Fundusze  Strukturalne,  Lasy 

Państwowe,  właścicielce  nieruchomości,  

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 

Partnerzy: Lasy Państwowe, właścicielce nieruchomości 

1.1.16. Przebudowa i budowa nowych przystanków autobusowych:

- Istebna Centrum,  Istebna Tartak, Istebna – Gliniane,  Jaworzynka - 

Krzyżowa,  Istebna-Gliniane,  Istebna-Jasnowice  Las.,  Istebna-

Słowioczonka.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2005 2008 - 2015

Źródło finansowania: budżet Gminy

Partnerzy: Zarząd  Dróg  Wojewódzkich,  Zarząd  Dróg 

Powiatowych, Policja
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Cel operacyjny
1.2.  Poprawa w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

Zadania:

1.2.1 Przekazanie dokumentu strategii i planu zagospodarowania przestrzennego 

spółce Energetyka Cieszyńska.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2004

Źródło finansowania:         działanie nie wymaga nakładów finansowych

Partnerzy:                        nie dotyczy

1.2.1. Rozważenie możliwości połączenia lokalnej sieci energetycznej z istniejącą 

po stronie słowackiej. 

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2004

Źródło finansowania:         Energetyka Cieszyńska 

Partnerzy:                        Energetyka Cieszyńska

1.2.2. Modernizacja  i  budowa  nowych  stacji  transformatorowych  w  Istebnej, 

Jaworzynce i Koniakowie.

Odpowiedzialność: Energetyka Cieszyńska

Termin realizacji: 2004-2015

Źródło finansowania: budżet Energetyki Cieszyńskiej

Partnerzy: Gmina Istebna

1.2.3. Uzupełnienie nowym kablem sieci Wisła – Kubalonka.

Odpowiedzialność: Energetyka Cieszyńska

Termin realizacji: 2004 - 2005

Źródło finansowania: budżet Energetyki Cieszyńskiej

Partnerzy: Gmina Istebna

1.2.4. Modernizacja sieci i systematyczne ograniczanie spadków napięcia.
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Odpowiedzialność: Energetyka Cieszyńska

Termin realizacji: 2004 - 2015

Źródło finansowania: budżet Energetyki Cieszyńskiej

Partnerzy: Gmina Istebna
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Cel operacyjny
1.3.  Zwiększenie standardu usług telekomunikacyjnych w gminie.

Zadania

1.3.1. Ubieganie  się  o  przyznanie  częstotliwości  na  przekaz programu telewizji 

regionalnej.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne od 2005

Źródło finansowania: działanie nie  wymaga nakładów finansowych

Partnerzy: Urząd Miasta Wisły

1.3.2. Przystosowanie systemu informatycznego UG do świadczenia usług drogą   

elektronicznych.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 - 2009

Źródło finansowania:         Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa 

Śląskiego

Partnerzy:                        -

1.3.3. Stworzenie  sieci  publicznych  punktów  dostępu  do  internetu  w  Gminie   

Istebna.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 - 2009

Źródło finansowania:         Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa 

Śląskiego

Partnerzy:                        -

1.3.4. Stworzenie warunków do korzystania przez mieszkańców 

z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              działanie systematyczne od 2004

Źródło finansowania:         środki  prywatne,  budżet  Gminy,  TP  S.A.,  inny 

dostawca usług

Partnerzy:                        TP S.A., lub inny dostawca usług,
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1.3.5. Zidentyfikowanie  przez  gminę  zapotrzebowania  na  usługi 

szerokopasmowego  dostarczania  Internetu  (ogłoszenie  w  prasie)  oraz 

przekazanie listy potencjalnym dostawcom usług.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2005

Źródło finansowania:         działanie nie wymaga nakładów finansowych

Partnerzy:                         TP  S.A.  lub  inny  dostawca  usług,  lokalne 

przedsiębiorstwa
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Cel operacyjny
1.4.Rozbudowa  i  modernizacja  obiektów  jednostek  oświatowych  w  celu 

zapewnienia właściwego poziomu infrastruktury edukacyjnej.

1.4.1. Zmiana  konstrukcji  dachu  i  termomodernizacja  Szkoły  Podstawowej  

nr 1 w Koniakowie.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2004 - 2006

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  środki  WFOŚ,  Fundusze 

Strukturalne 

Partnerzy:                        WFOŚ

1.4.2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2005 – 2007

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  środki  WFOŚ,  Fundusze 

Strukturalne

Partnerzy:                        WFOŚ

1.4.3. Remont dachu i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2005 - 2007

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  środki  WFOŚ,  Fundusze 

Strukturalne

Partnerzy:                        WFOŚ

1.4.4. Termomodernizacja  Szkół  Podstawowych  nr  2  w  Istebnej,  Jaworzynce  i 

Koniakowie

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2008 – 20102009

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  środki  WFOŚ,  Fundusze 

Strukturalne

Partnerzy: WFOŚ
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1.4.5. Budowa drogi dojazdowej, placu szkolnego, ogrodzenia i placu zabaw  przy   

SP nr 1 w Koniakowie.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 – 2009

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        -

1.4.6. Budowa drogi dojazdowej, placu szkolnego, ogrodzenia i placu zabaw  przy   

SP nr 1 w Istebnej.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 – 2009

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        -
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6.4.2 Cel strategiczny: Systematyczna poprawa stanu środowiska 
naturalnego w gminie.

Cel operacyjny
2.1. Poprawa stanu środowiska lokalnego.

Zadania:

2.1.1. Odnowa koryta Olzy od Koniakowa-Rastoki do Istebnej-Suszki:

- zabezpieczenie przeciwpowodziowe przy drogach i budynkach,

- tworzenie naturalnych kąpielisk.

Odpowiedzialność:           RZGW, Gmina Istebna

Termin realizacji:              2004 - 2008

Źródło finansowania:         budżet RZGW

Partnerzy:                        Lasy Państwowe

2.1.2. Rewitalizacja Olzy w odcinku do granicy z Czechami.

Odpowiedzialność: RZGW, Gmina Istebna

Termin realizacji: 2007 - 2009

Źródło finansowania: budżet RZGW

Partnerzy: Lasy Państwowe

2.1.3. Bieżące utrzymanie i regulacja Olzy i jej dopływów oraz Czadeczki 

i Krężelki.

Odpowiedzialność: RZGW, Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet RZGW

Partnerzy: Lasy Państwowe
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2.1.4. Budowa zbiorników retencyjnych na Olzie i Olecce.

Odpowiedzialność: RZGW, Gmina Istebna

Termin realizacji: 2006 2007 - 20102009

Źródło finansowania: budżet RZGW, budżet Gminy

Partnerzy: Lasy Państwowe 
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2.1.5. Budowa zbiorników retencyjnych.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              systematycznie od 2004

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne 

Partnerzy:                        RZGW

2.1.6. Wyznaczenie miejsc do kąpieli i plażowania.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna, RZGW

Termin realizacji:              systematycznie od 2006

Źródło finansowania:         budżet  RZGW,  budżet  Gminy  Fundusze 

Strukturalne 

Partnerzy:                        Lasy Państwowe

Cel operacyjny:
2.2. Rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  i  oczyszczalni  ścieków  jako 

podstawowy warunek zachowania stanu środowiska naturalnego.

Zadania:

2.2.1. Budowa sieci kanalizacyjnej Istebna Wilcze  

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2009 – 2011

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne WFOŚ

Partnerzy:                        WFOŚ

2.2.2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2004 2007 – 20062012

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne, WFOŚ

Partnerzy: WFOŚ

2.2.3. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Andziołówki, 

Tartaku i Dzielca .

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2004 - 2008
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Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne WFOŚ

Partnerzy:                        WFOŚ

2.2.4. Rozbudowa  i  modernizacja  oczyszczalni  ścieków  Gliniane  wraz  z 

kanalizacjią sanitarnej  w  przysiółku  Bryje  -  Dejeą z  podłączeniem do  w 

Istebnej Centrum.oczyszczalni ścieków Gliniane

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2004 2008 - 20062009

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne, SAPARD, 

WFOŚ

Partnerzy: WFOŚ

2.2.5. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  we  wsi  Jaworzynka  Krzyżowa  i  Istebna 

Gazury.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2005

Źródło finansowania:         budżet Gminy, SAPARD, WFOŚ

Partnerzy:                        WFOŚ

2.2.6. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Koniaków Pustki z siecią kanalizacyjną.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2007 - 2010

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne, WFOŚ

Partnerzy: WFOŚ
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2.2.7. Budowa  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  kanalizacją  sanitarną  Andziołówki,   

Tartaku i Dzielca

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 - 2011

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne, WFOŚ

Partnerzy:                        WFOŚ

2.2.8. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czadeczka wraz z rozbudową kanalizacji   

(dolina Czadeczki).

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2008 - 2011

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne, WFOŚ

Partnerzy:                        WFOŚ

2.2.9. Budowa oczyszczalni ścieków Istebna-Zaolzie z siecią kanalizacyjną.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2006 2010 - 201208

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne, WFOŚ

Partnerzy: WFOŚ

2.2.10. Promocja  i  pomoc  przy  wykonywaniu  przydomowych,  indywidualnych 

oczyszczalni  ścieków  w  przysiółkach  nieobjętych  planowaną  budową 

kanalizacji gminnej. 

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: systematycznie od 2005

Źródło finansowania: środki prywatne, WFOŚ, budżet Gminy

Partnerzy: WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorcy
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Cel operacyjny:
2.3. Zwiększenie  dostępu  do  sieci  wodociągowej  dla  mieszkańców  

i lokalnych przedsiębiorców.

Zadania:

2.3.1. Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę i  poboru wody w Gańczorce na 

rzece Olza.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2004 2007 – 20062012

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorcy

2.3.2. Budowa sieci wodociągowej w przysiółku Andziołówka.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2006

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorcy

2.3.3. Budowa sieci wodociągowej w przysiółkach Jasnowice, Gliniane, Jasiówka, 

Kościanowice, Pietraszyna, Mikszówka, Olecki, Andziołówka, Tyniok, .

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2006 2007 - 20132015

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorcy

2.3.4. Modernizacja i remonty istniejących ujęć i sieci wodociągowych.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: systematycznie

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorcy

Cel operacyjny:
2.4. Stworzenie systemu zarządzania gospodarką odpadami.
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Zadania:

2.4.1. Opracowanie planu gospodarki odpadami.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2004

Źródło finansowania:         budżet Gminy, WFOŚ

Partnerzy:                        WFOŚ

2.4.2. WpProwadzenie  selektywnej  zbiórki  odpadów  –  promocja  i  stworzenie 

niezbędnych podstaw w zakresie organizacyjnym oraz infrastrukturalnym.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  WFOŚ,  Fundusze  Strukturalne, 

inne środki zewnętrzne

Partnerzy: WFOŚ

2.4.3. Organizacja  miejsc  zbiórki  odpadów  w  celu  oczyszczenia  terenów 

poddanych największej presji turystycznej.wielkogabarytowych

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet Gminy

Partnerzy: WFOŚ,  Lasy  Państwowe,  Powiatowy  Urząd 

Pracy

2.4.4. Kontynuacja programu Patroli Ekologicznych.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              działanie systematyczne

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  środki  Powiatowego  Urzędu 

Pracy

Partnerzy:                         WFOŚ, Lasy Państwowe, PUP
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2.4.5. Rozwijanie i  wspieranie współpracy w zakresie  sprzątania terenu gminy  

ze szkołami.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  środki  Powiatowego  Urzędu 

Pracy

Partnerzy: WFOŚ, Lasy Państwowe, PUP

2.4.6. Systematyczna likwidacja dzikich wysypisk.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet Gminy

Partnerzy: WFOŚ, Lasy Państwowe

2.4.7. Opracowanie programu rozwiązującego problem odpadów powstających 

w wyniku ogrzewania.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              działanie systematyczne

Źródło finansowania:         budżet Gminy

Partnerzy:                        WFOŚ, Lasy Państwowe

Cel operacyjny:
2.5. Wpływanie na zachowania służące poprawie stanu powietrza

Zadania:

2.5.1. Przeprowadzenie  termomodernizacji  budynków  publicznych  i  stworzenie 

programu wsparcia dla ludności lokalnej w tym zakresie.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżet Gminy, WFOŚ, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorstwa
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2.5.2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 - 2008

Źródło finansowania:         budżet Gminy, WFOŚ, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        -

2.5.3. Termomodernizacja budynku GOK Nr 68  

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2009 - 2010

Źródło finansowania:         budżet Gminy, WFOŚ, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        -

2.5.4. Termomodernizacja budynku ośrodka Zdrowia w Koniakowie  

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 - 2010

Źródło finansowania:         budżet Gminy, WFOŚ, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        -

2.5.5. Termomodernizacja budynku nr 751 w Istebnej  

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 - 2008

Źródło finansowania:         budżet Gminy, WFOŚ, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        -

2.5.6. Pomoc  mieszkańcom  w  zakresie  ubiegania  się  o  dopłaty  na  wymianę 

pieców c.o.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              działanie systematyczne

Źródło finansowania:         działanie nie wymaga nakładów finansowych

Partnerzy:                        WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorstwa

2.5.7. Prowadzenie  akcji  zachęcającej  do  zmiany  systemów  grzewczych 

budynków mieszkalnych. 
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Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              działanie systematyczne

Źródło finansowania:         działanie nie wymaga nakładów finansowych

Partnerzy:                        WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorstwa

2.5.8. Gazyfikacja gminy – opracowanie koncepcji dostarczenia i uzbrojenia w sieć 

oraz realizacja inwestycji.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2006 – 2015 

Źródło finansowania:         budżet gminy, Fundusze Strukturalne, 

Partnerzy:                         Spółki  Gazowe,  osoby  prywatne, 

przedsiębiorstwa

2.5.9. Likwidacja azbestu – pomoc mieszkańcom Gminy w zakresie ubiegania się 

o dopłaty na likwidację dachów eternitowych. 

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działanie systematyczne

Źródło finansowania: środki prywatne, budżet Gminy, WFOŚ,działanie 

nie wymaga nakładów finansowych

Partnerzy: WFOŚ, osoby prywatne, przedsiębiorstwa
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Cel operacyjny:
2.6. Prowadzenie planowej działalności i edukacji ekologicznej.

Zadania:

2.6.1. Rozbudowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej w zakresie:

- infrastruktury towarzyszącej,

- nowej ścieżki edukacyjnej.

Odpowiedzialność: Lasy Państwowe

Termin realizacji: 2005 2007 - 20072010

Źródło finansowania: WFOŚ, NFOŚ, Lasy Państwowe

Partnerzy: WFOŚ, Urząd Gminy

2.6.2. Wykorzystanie godzin pozostających w gestii dyrektorów szkół do edukacji 

ekologicznej.

Odpowiedzialność:           Dyrekcja Szkół

Termin realizacji:              działania systematyczne

Źródło finansowania:         budżet szkół

Partnerzy:                        Urząd Gminy, Ośrodek Edukacji Ekologicznej

2.6.3. Organizacja  Festynu  Ekologicznego  przy  okazji  Sprzątania  Świata  przez 

młodzież szkolną.

Odpowiedzialność:           GOK, Szkoły

Termin realizacji:              działania systematyczne od 2005

Źródło finansowania:         budżety szkół, Lasy Państwowe, sponsorzy

Partnerzy:                         Urząd  Gminy,  Lasy  Państwowe,  Powiatowy 

Zarząd Dróg

2.6.4. Współpraca z instytucjami ekologicznymi w zakresie edukacji ekologicznej 

w szkołach i wśród mieszkańców.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działania systematyczne od 2004

Źródło finansowania: budżet gminy, WFOŚ

Partnerzy: Lasy Państwowe, Koło Łowieckie
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2.6.5. Kontynuacja planu przebudowy drzewostanu uwzględniająca propagowanie 

zalesiania przez osoby prywatne wg granicy rolno-leśnej.

Odpowiedzialność: Lasy Państwowe

Termin realizacji: działania systematyczne 

Źródło finansowania: Lasy Państwowe, WFOŚ

Partnerzy: Gmina Istebna

2.6.6. Odbudowa populacji pstrąga.

Odpowiedzialność:           Polski Związek Wędkarski

Termin realizacji:              działania systematyczne 

Źródło finansowania:         Polski Związek Wędkarski 

Partnerzy:                        Gmina Istebna, Lasy Państwowe

2.6.7. Restytucja populacji głuszca.

Odpowiedzialność: Lasy Państwowe

Termin realizacji: działania systematyczne 

Źródło finansowania: Lasy Państwowe, WFOŚ

Partnerzy: Gmina Istebna
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2.6.8. Kontynuacja działań banku genów świerku istebniańskiego.

Odpowiedzialność: Lasy Państwowe

Termin realizacji:  działania systematyczne 

Źródło finansowania: Lasy Państwowe, WFOŚ

Partnerzy: Gmina Istebna

2.6.9. Informowanie o prowadzonej polityce leśnej ludności ludność gminy.

Odpowiedzialność: Lasy Państwowe

Termin realizacji: działania systematyczne 

Źródło finansowania: Lasy Państwowe, WFOŚ

Partnerzy: Gmina Istebna
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Domena strategiczna:

Rozbudowa infrastruktury na obszarze gminy 
Istebna przyczyniająca się 

do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz 
rozwoju funkcji turystycznych.

6.4.3 Cel  Strategiczny: Stworzenie  nowoczesnej  infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej.

Cel operacyjny
3.1. Modernizacja  i  rozbudowa  kompleksu  narciarskiego  w  Istebnej  - 

Kubalonce.

Zadania:

3.1.1. Podjęcie przez Radę Gminy Istebna uchwały o wspieraniu i promocji realizacji celu 

operacyjnego.

Odpowiedzialność:           Przewodniczący Rady Gminy

Źródło finansowania:         Działanie nie wymaga nakładów finansowych

Termin realizacji:              2004

                        brak
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3.1.2. Modernizacja  istniejącej  trasy  narciarstwa  biegowego  w  celu  uzyskania 

homologacji FIS dla trasyna Kubalonce.

Odpowiedzialność: COS

Termin realizacji: 20052007 - 20062008

Źródło finansowania: COS

Partnerzy: Gmina Istebna (lobbing)

3.1.3. Rozwiązanie kwestii własności działki na terenie ośrodka - 3/72 terenu.

Odpowiedzialność:           Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Termin realizacji:              2005

Źródło finansowania:         COS

Partnerzy:                        Gmina Istebna, COS

3.1.4. Budowa  strzelnicy  biatlonowej  wraz  z  krytą  trybuną  (wg  istniejącego 

Projektu Centralnego Ośrodka Sportu).

Odpowiedzialność: COS

Termin realizacji: 20052007 - 20062008

Źródło finansowania: COS

Partnerzy: Gmina  Istebna,  Totalizator  Sportowy,  Polski  

Związek Biatlonu, MENiS

Cel operacyjny
3.2. Rozbudowa kompleksu sportowego na obszarze Gimnazjum – Amfiteatr 

pod Skocznią.

Zadania:

3.2.1. Opracowanie koncepcji rozbudowy kompleksu sportowego.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2004 2007 – 20052008

Źródło finansowania: budżet Gminy

Partnerzy: Gimnazjum, Kluby Sportowe, Lasy Państwowe
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3.2.2. Budowa wielfunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i   

młodzieży przy SP nr 2 Istebna Zaolzie

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 – 2008

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego

Partnerzy:                        Gimnazjum, Kluby Sportowe, Lasy Państwowe

3.2.3. Budowa  obiektów  sportowych  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  przy   

Gimnazjum w Istebnej

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007 – 2010

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego

Partnerzy:                        Gimnazjum, Kluby Sportowe, Lasy Państwowe

3.2.4. Rozbudowa  i  modernizacja  amfiteatru  „Pod  Skocznią”  wraz   

z zagospodarowaniem terenów leśnych w Istebnej  w celu  rozwoju funkcji 

turystycznychBudowa boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 20052007 - 20072009

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  ZPORRRegionalny  Program 

Operacyjny  Województwa  Śląskiego,  Lasy 

Państwowe

Partnerzy: Gimnazjum, Kluby Sportowe, Lasy Państwowe

3.2.5. Budowa pierwszego odcinka narciarskiej trasy asfaltowej o długości 1 km 

przy gimnazjum (Etap I).

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2005-2006

Źródło finansowania:         budżet Gminy, budżet Starostwa Powiatowego,

Partnerzy:                        kluby sportowe, Gimnazjum, Lasy Państwowe
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3.2.6. Dokończenie budowy pełnej pętli – 2,5 km (Etap II).

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007-2009

Źródło finansowania:         budżet Gminy, budżet Starostwa Powiatowego

Partnerzy:                        kluby sportowe, Gimnazjum, Lasy Państwowe

3.2.7. Budowa zaplecza sanitarno-gastronomicznego pod Skocznią.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007-2008

Źródło finansowania:         budżet Gminy, ZPORR

Partnerzy:                        Gimnazjum, Kluby Sportowe, Lasy Państwowe

3.2.8. Budowa skoczni narciarskiej.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  budżet  Starostwa  Powiatowego 

ZPORR, COS,  

Partnerzy:                         kluby  sportowe,  jednostki  samorządu 

terytorialnego,  COS,  władze  krajowe 

(ministerstwo) 

Termin realizacji:              2009-2011

Cel operacyjny
3.3.  Rozbudowa  ogólnodostępnej  „lekkiej  infrastruktury” sportowo-

rekreacyjnej.

Zadania:

3.3.1. Rozbudowa kompleksu sportowego Czadeczka.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2008 - 2010

Źródło finansowania: Źródło finansowania:         budżet  Gminy, 

Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa 

Śląskiego,  Program  Europejskiej  Współpracy 

Terytorialnej budżet Gminy, ZPORR
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Partnerzy: osoby  prywatne,  przedsiębiorcy,  Szkoły,  kluby 

sportowe

3.3.2. Budowa  i  urządzenie  całorocznych   tras  narciarstwa  biegowego  i   

nartorolkowych w Istebnej – etap IRozbudowa kompleksu w Istebnej-Zaolzie 

(boisko do siatkówki plażowej, koszykówki, badmintona, betonowy stół do 

ping-ponga, plac zabaw, pomieszczenia socjalne, etc, zgodnie z projektem).

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2008-2009

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  Regionalny Program Operacyjny 

Województwa ŚląskiegoZPORR

Partnerzy: prywatne, przedsiębiorcy, Szkoły, kluby sportowe
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6.4.4 Cel strategiczny: Ochrona dziedzictwa kultury istebniańskiej, 
udostępnienie  odwiedzającym  walorów  kulturowych  
i naturalnych gminy.

Cel operacyjny

4.1.Stworzenie dogodnych warunków do uprawiania turystyki aktywnej.

Zadania:

4.1.1. Wytyczenie i oznakowanie szlaków spacerowych.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2006-2007

Źródło finansowani:           budżet  Gminy,  Program  Europejskiej  

Współpracy Terytorialnej

Partnerzy: organizacje  pozarządowe,  Lasy  Państwowe, 

kluby sportowe, Beskidzka 5

4.1.2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków regionalno-kulturowych.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2007 - 2008

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  Fundusze Strukturalne,  Program 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Partnerzy: Starostwo Powiatowe, GOK, Beskidzka 5 

4.1.3. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek przyrodniczych.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2006-2007

Źródło finansowania:  budżet Gminy, Lasy Państwowe, 

Sponsorzy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe,

organizacje pozarządowe, Beskidzka 5
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4.1.4. Wytyczenie  i  oznakowanie  nowych  tras  rowerowych  (poza  obecnie 

istniejącymi  w  ramach  Euroregionu  Śląsk  Cieszyński) –  zgdonie  z 

opracowanym „Drogowskaz rowerowy – plan rozwoju turystyki  rowerowej  

na obszarze gminy Istebna”.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 2007-20082010

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  Lasy  Państwowe,  Fundusze 

Strukturalne,  Program  Europejskiej  Współpracy 

Terytorialnej 

Partnerzy: kluby  sportowe,  Starostwo  Powiatowe, 

organizacje pozarządowe, Beskidzka 5

4.1.5. Budowa  zaplecza  małej  infrastruktury  wspierającej  rozwój  turystyki   

rowerowej –  zgdonie  z  opracowanym  „Drogowskaz  rowerowy  –  plan 

rozwoju turystyki rowerowej na obszarze gminy Istebna”.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007-2010

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  Lasy  Państwowe,  Fundusze 

Strukturalne,  Program  Europejskiej  Współpracy 

Terytorialnej

Partnerzy:                         kluby  sportowe,  Starostwo  Powiatowe, 

organizacje pozarządowe, Beskidzka 5

4.1.6. Wyznaczenie i  oznakowanie punktów widokowych wraz z  oznakowanymi 

dojściami (Złoty Groń, Koci Zamek, Ochodzita, Wawrzaczów Groń).

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2005-2006

Źródło finansowania:          budżet Gminy, prywatni inwestorzy

Partnerzy:                         właściciele  gruntów,  organizacje  pozarządowe 

(„Natura”)

4.1.7. Wytyczenie tras kuligowych w każdym sołectwie.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna
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Termin realizacji:              2004-2006

Źródło finansowania:        budżet Gminy, prywatni inwestorzy

Partnerzy:                         sołtysi

Cel operacyjny
4.2.Ochrona dziedzictwa regionalnej kultury ludowej, pełne wykorzystanie jej 

potencjału jako atrakcji turystycznej. 

Zadania:

4.2.1. Powstanie programu ochrony i promocji architektury beskidzkiej na terenie 

gminy  Istebna  (uporządkowanie  architektoniczne  powstających  i 

istniejących obiektów, aktualizacja rejestru zabytków).

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2004-2005

Źródło finansowania:         budżet Gminy

Partnerzy:                        inwestorzy prywatni, GOK

4.2.2. Modernizacja Parku Istebniańskiego:

4.2.2.1.ETAP I: Rewitalizacja Parku oraz uporządkowanie terenu cmentarza, 

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2004-2006

Źródło finansowania:         budżet Gminy, SAPARD
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Partnerzy:                        GOK, inwestorzy prywatni, parafia

4.2.2.2. ETAP II:  Modernizacja  budynków  wokół  parku  –  nadanie  im  charakteru 

regionalnego – dachy, elewacje; 

Odpowiedzialność : Gmina Istebna

Termin realizacji: 20052007 - 20072010

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  inwestorzy  prywatni,  

ZPORR,Program Rozwoju  Obszarów Wiejskich, 

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Partnerzy: inwestorzy prywatni,

4.2.3. Stworzenie sieci jednolicie oznakowanych punktów historyczno-muzealnych 

na terenie gminy.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 20062008 - 20082010

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  budżet  Starostwa  Powiatowego,  

środki Urzędu Marszałkowskiego

Partnerzy: GOK,  Istebniańskie  Centrum  Kultywowania 

Tradycji Regionu, Beskidzka 5

4.2.4. Stworzenie CENTRUM GÓRALI BESKIDU ŚLĄSKIEGO.

Odpowiedzialność: Powiat Cieszyński

Termin realizacji: 2007-2013

Źródło finansowania: budżet Starostwa Powiatowego, ZPORR 

Partnerzy: Gmina Istebna, organizacje pozarządowe 
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4.2.5. Stworzenie  możliwości  stałej  ekspozycji  prac  Jana  Wałacha (w  ramach 

Centrum Górali Beskidu Śląskiego).

Odpowiedzialność: Powiat Cieszyński

Termin realizacji: 2007-2013

Źródło finansowania: budżet  Starostwa  Powiatowego,  budżet  Gminy, 

ZPORR 

Partnerzy: Gmina Istebna, GOK 

4.2.6. Modernizacja trasy dojazdowej do obecnego muzeum Jana Wałacha.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2007-2009

Źródło finansowania:         budżet Gminy

Partnerzy:                        Starostwo Powiatowe, GOK

4.2.7. Certyfikat  autentyczności  Koronki  Koniakowskiej  –  nadanie  koronkom 

statusu produktu lokalnego.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: 20052007 - 20062008

Źródło finansowania: b.d.Regionalny  Program  Operacyjny 

Województwa Śląskiego

Partnerzy: Gminny Ośrodek Kultury, Beskidzka 5

4.2.8. Podjęcie działań w celu uzyskania możliwości produkcji serów owczych.

Odpowiedzialność:           Organizacje i Stowarzyszenia

Termin realizacji:              2004-2006

Źródło finansowania:         b.d.

Partnerzy:                        Urząd Gminy
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4.2.9. Promocja lokalnych potraw regionalnych: biała polewka, maćki w kapuśnicy,  

kubuś, uzyskanie statusu produktów lokalnych.

Odpowiedzialność: Organizacje i Stowarzyszenia

Termin realizacji: 2004-2006działanie systematyczne

Źródło finansowania: budżety Organizacji i Stowarzyszeń

Partnerzy: Gmina Istebna, Beskidzka 5
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Cel operacyjny
4.3. Wykorzystywanie walorów gminy dla rozwoju turystyki.

Zadania:

4.3.1. Propagowanie nowych form upraw skierowanych w części dla agroturystów.

Odpowiedzialność:           WODR, Gmina Istebna

Termin realizacji:              działania systematyczne 

Źródło finansowania:         WODR

Partnerzy:                        Gmina Istebna

4.3.2. Propagowanie  ekogospodarstw  rozwijających  jednocześnie  funkcje 

agroturystyczne.

Odpowiedzialność:           WODR, Gmina Istebna

Termin realizacji:              działania systematyczne 

Źródło finansowania:         WODR

Partnerzy:                        Gmina Istebna

4.3.3. Propagowanie rozwoju agroturystyki i ekoturystyki:

- organizacja szkoleń,

- pomoc przy pozyskiwaniu środków pomocowych,

- wspieranie w zakresie promocji.

Odpowiedzialność: WODR, Gmina Istebna

Termin realizacji: działania systematyczne 

Źródło finansowania: WODR,  budżet  Gminy,  środki  Unii  Europejskiej 

(SPO Rolnictwo)

Partnerzy: Gmina Istebna

4.3.4. Powrót  do  tradycji  rolniczych  stanowiących  jednocześnie  ważny  element 

atrakcyjności turystycznej gminy.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: działania systematyczne 

Źródło finansowania: środki  osób  prywatnych,  budżet  Gminnego 

Ośrodka Kultury, organizacje pozarządowe
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Partnerzy: Gmina Istebna, organizacje pozarządowe, osoby 

prywatne,  prowadzący  gospodarstwa 

agroturystyczne
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6.4.5 Cel  strategiczny: Skuteczna  promocja  walorów  i  oferty 
turystycznej gminy Istebna.

Cel operacyjny:
5.1. Promocja  turystyki  i  agroturystyki  we  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi.

Zadania:

5.1.1. Opracowanie  Gminnego  Programu  Rozwoju  i  Promocji  Turystyki  ze 

szczególnym uwzględnieniem agroturystyki wraz z planem finansowym na 

kolejne lata.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              2005-2006

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        organizacja pozarządowe, kluby sportowe, GOK

5.1.2. Opracowanie i wydawanie corocznego kalendarza imprez odbywających się 

na  terenie  gminy  zawierającego  w  szczególności  imprezy  organizowane 

przez instytucje współpracujące z gminą (organizacje  pozarządowe) oraz 

imprezy rowerowe.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna, GOK

Termin realizacji: 2005-2006,  wydawnictwo  stałe,  

corocznesystematyczne

Źródło finansowania: budżet Gminy, osoby prywatne i przedsiębiorstwa

Partnerzy: organizacje pozarządowe,
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5.1.3. Prowadzenie  promocji    turystycznej    Gminy    Promocja  agroturystyki  – 

Istebniańska Konferencja Gospodarstw Agroturystycznych (odbywająca się 

cyklicznie).

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna, Organizacje i Stowarzyszenia

Termin realizacji:              2005-2006, cyklicznie (1 spotkanie/pół roku)

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  osoby  prywatne, 

przedsiębiorstwa, sponsorzy

Partnerzy:                         Stowarzyszenie  „Natura”,  właściciele 

gospodarstw agr.-tur.

5.1.4. Zwiększenie wydatków na promocję gminy.

Odpowiedzialność:           Rada Gminy Istebna

Termin realizacji:              od 2005

Źródło finansowania:         ...

Partnerzy:                        brak

5.1.5. Stworzenie osobnej jednostki organizacyjnej (1 osoba) odpowiedzialnej za 

wdrażanie Programu Promocji Gminy.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              od 2006

Źródło finansowania:         budżet Gminy

Partnerzy:                        brak

5.1.6. Stworzenie  nowoczesnego  portalu  internetowego  gminy  zawierającego 

kompleksowe informacje o ofercie turystycznej.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna, 

Termin realizacji: 2005-2006systematycznie

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  Regionalny Program Operacyjny 

Województwa ŚląskiegoFundusze Strukturalne

Partnerzy: GCI, GOK, Beskidzka 5
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5.1.7. Promocja  turystyki  rowerowej  na  obszarze  Gminy  Istebna  –  zgodnie  z   

zapisami  „Drogowskaz  rowerowy  –  plan  rozwoju  turystyki  rowerowej  na  

obszarze gminy Istebna”

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna, 

Termin realizacji:              systematycznie

Źródło finansowania:         budżet  Gminy,  Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego

Partnerzy:                        GCI, GOK, Beskidzka 5
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Domena strategiczna:

Poprawa warunków życia mieszkańców – 
nowoczesna pomoc społeczna, ochrona zdrowia, 

edukacja, rozwój przedsiębiorczości.

6.4.6 Cel  strategiczny: Zapewnienie  odpowiedniego  standardu 
usług klientom zakładów opieki  zdrowia,  systemu pomocy 
społecznej  oraz  osobom  niepełnosprawnym 
zamieszkującym gminę.

Cel operacyjny
6.1.  Zbudowanie miejscowego systemu usług opiekuńczych 
6.2. i pomocowych.

Zadania:
6.1.1. Utworzenie gminnego Domu Pomocy Społecznej  (budynki sanatoryjne, 

szkoła w Kosarzyskach lub przedszkole w Istebnej).

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin realizacji: do 20082010 - 2012

Źródło finansowania: środki  własne,  Zintegrowany  Program 

Operacyjny  Rozwoju  RegionalnegoRegionalny 

Program  Operacyjny  Województwa  Śląskiego, 

Europejski Fundusz Społeczny.

Partnerzy: Organizacje pozarządowe, Urząd Marszałkowski 

(właściciel  potencjalnej  lokalizacji)  sąsiednie 

gminy
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6.1.2. Zapewnienie  dziennych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  osobom 

starszym  oraz  niepełnosprawnym  poprzez  przeszkolenie  i  zatrudnienie 

dodatkowych opiekunek.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin realizacji: systematycznie od 2005

Źródło finansowania: własne  oraz  środki  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego

Partnerzy: Powiatowy  Urząd  Pracy,  organizacje 

pozarządowe

6.1.3. Zapewnienie pomocy psychologicznej osobom doświadczonym patologiami 

(kobiety świadczone przemocą, alkoholicy, itp.)  poprzez stworzenie punktu 

konsultacyjnegow istniejącym punkcie konslutacyjnym.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin realizacji: do 2007systematycznie

Źródło finansowania: budżet  gminy,  środki  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego

Partnerzy: organizacje  pozarządowe,  Gminne  Centrum 

Informacji

6.1.4. Uruchomienie w gminie dyżurów Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej z 

Cieszyna.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna

Termin realizacji: do 20096

Źródło finansowania: budżet Starostwa Powiatowego

Partnerzy: Starostwo Powiatowe
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Cel operacyjny
6.2.  Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych.

6.2.1. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez uruchomienie domu 

dziennego pobytu -– prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. (być może 

wykorzystując zasoby szpitala wojewódzkiego). 

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Termin realizacji: 2005-2015systematycznie

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusz Pracy, Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

Europejski Fundusz Społeczny

Partnerzy: organizacje pozarządowe, Urząd Marszałkowski,  

Powiatowy Urząd Pracy, Niepubliczne Zakłady 

Opieki Zdrowotnej

6.2.2. Utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna – Wydział Edukacji

Termin realizacji:              2006

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Europejski Fundusz Społeczny, 

Partnerzy:                        organizacje pozarządowe

6.2.3. Likwidacja  barier  architektonicznych  utrudniających  korzystanie 

niepełnosprawnym z infrastruktury społecznej  (według priorytetów: Gmina 

Istebna, Ośrodki Zdrowia, Szkoły).

Odpowiedzialność: Gmina Istebna-Wydział Inwestycji

Termin realizacji: do 20087

Źródło finansowania: budżet Gminy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji  

Osób Niepełnosprawnych,

Partnerzy: Starostwo Powiatowe, PFRON

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl
128

http://www.deltapartner.org.pl/
http://www.ug.istebna.pl/


Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015

6.2.4. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

(w przypadku uruchomienia dziennych form pobytowych).

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin realizacji: do 2006

Źródło finansowania: budżet Gminy, PFRON, sąsiednie gminy

Partnerzy: organizacje  pozarządowe,  PFRON,  sąsiednie 

gminy
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Cel operacyjny
6.3.  Poprawa jakości usług świadczonych przez ośrodki zdrowia.

Zadania:

6.3.1. Modernizacja ośrodka zdrowia w Jaworzynce.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna, NZOZ

Termin realizacji: 20052007 - 20062008

Źródło finansowania: budżet Gminy, NZOZ, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: właściciele ośrodka

6.3.2. Modernizacja ośrodka zdrowia w Koniakowie.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna, NZOZ

Termin realizacji: 2007 - 20098

Źródło finansowania: budżet Gminy, NZOZ, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: właściciele ośrodka

6.3.3. Poprawa wyposażenia ośrodków zdrowia na terenie gminy.

Odpowiedzialność:                 Gmina Istebna, NZOZ

Termin realizacji:              systematycznie od 2005

Źródło finansowania:         budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy:                        właściciele ośrodka

www.ug.istebna.pl     www.deltapartner.org.pl
130

http://www.deltapartner.org.pl/
http://www.ug.istebna.pl/


Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Istebna 2005-2015

6.4.7 Cel strategiczny: Przebudowa gminnego systemu edukacji 
służąca sprostaniu wyzwaniom, jakie niesie przyszłość.

Cel operacyjny
7.1. Podwyższenie poziomu nauczania gminnego systemu szkół.

Zadania:

7.1.1. Przygotowanie analizy zapotrzebowania na edukację w gminie w kontekście 

lokalnych tendencji demograficznych.

7.1.2. Odpowiedzialność:           Gmina Istebna- Wydział Edukacji

7.1.3. Termin realizacji:              do 2005

7.1.4. Źródło finansowania:         budżet Gminy

7.1.5. Partnerzy:                        szkoły

7.1.6.

7.1.7. Zatrudnienie  psychologów,  doradców  zawodowych i  logopedów,  którzy 

zapewnią obsługę szkół gminnych.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Wydział Edukacji

Termin realizacji: do 2006 systematycznie

Źródło finansowania: budżet Gminy, subwencja oświatowa, Europejski  

Fundusz Społeczny

Partnerzy: w porozumieniu z OPS

7.1.2. Poprawa  Podnoszenie  jakości  nauczania języków obcych poprzez ocenę 

efektów oraz zwiększenie ilości godzin. 

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Wydział Edukacji

Termin realizacji: 2004-2006systematycznie

Źródło finansowania: budżet Gminy, subwencja oświatowa.

Partnerzy: rodzice (partycypacja finansowa)
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Zwiększenie  ilości  komputerów  oraz  zajęć  lekcyjnych  z  zakresu  technologii 

komputerowych w szkołach.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna – Wydział Edukacji

Termin realizacji:              2004 - 2006

Źródło finansowania:         budżet Gminy, programy resortowe (Ministerstwo Nauki,  

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu)

Partnerzy:                        MENiS, przedsiębiorcy

7.1.3. Nawiązanie  współpracy  międzynarodowej  w  celu  wymiany  zagranicznej 

młodzieży.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Wydział Edukacji, poszczególne 

dyrekcje szkół

Termin realizacji: systematycznie od 2004 

Źródło finansowania: budżet Gminy, Fundusze Strukturalne

Partnerzy: organizacje pozarządowe, Związki gmin (pomoc 

w nawiązaniu współpracy)

Cel operacyjny:
7.2. Poprawa  poziomu  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych 

prowadzonych w gminie.

Zadania:

2.3.1. Stworzenie  i  wdrożenie,  na  zasadzie  współpracy  pomiędzy 

zainteresowanymi  instytucjami,  gminnego  programu  profilaktyki  i 

wychowania.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna – Wydział Edukacji         

Termin realizacji:              2005 

Źródło finansowania:         budżet Gminy, fundacje, fundusze strukturalne

Partnerzy:                         organizacje  pozarządowe,  kościół,  kluby 

sportowe, rodzice
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2.4.1. Zwiększenie  ilości  godzin  zajęć  pozalekcyjnych  w  szkołach  (sportowych 

hobbystycznych, wyrównawczych).

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Wydział Edukacji

Termin realizacji: od 2005systematycznie

Źródło finansowania: budżet  Gminy,  fundacje,  subwencja  oświatowa, 

częściowe finansowanie przez rodziców

Partnerzy: organizacje  pozarządowe,  kościół,  kluby 

sportowe, rodzice
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Cel operacyjny
7.3. Działania edukacyjne służące walce z bezrobociem.

Zadania:

7.3.1. Dostosowanie  profilów  kursów  nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych 

znajdujących  się  na  terenie  gminy  do  potrzeb  lokalnego  rynku  pracy 

(wprowadzenie  kierunków  związanych  z  rękodziełem  i  obsługą  ruchu 

turystycznego).

Odpowiedzialność: Starostwo Powiatowe-Wydział Edukacji

Termin realizacji: od 2005

Źródło finansowania: budżet Starostwa Powiatowego

Partnerzy: obecni  i  potencjalni  uczniowie  z  terenu  gminy, 

lokalne szkoły wyższe

7.3.2. Wprowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej w gimnazjum.

Odpowiedzialność: Gmina Istebna – Wydział Edukacji

Termin realizacji: od 20095

Źródło finansowania: budżet Gminy, Europejski Fundusz Społeczny

Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy, organizacje 

pozarządowe

7.3.3. Prowadzenie  kursów  komputerowych  dla  starszych  mieszkańców  gminy, 

zwiększających  ich  szanse  na  rynku  pracy  (przy  wykorzystaniu  szkolnej 

infrastruktury komputerowej). 

Odpowiedzialność: Gminne Centrum Informacji

Termin realizacji: od 2005systematycznie

Źródło finansowania: Europejski  Fundusz  Społeczny,  środki  Agencji  

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Partnerzy: ARiMR,  organizacji  pozarządowe,  szkoły,  

wolontariusze
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6.4.8 Cel  strategiczny: Rozwój  rynku  pracy  i  lokalnej 
przedsiębiorczości.

Cel operacyjny:
8.1. Prowadzenie  kompleksowych  działań  szkoleniowo-doradczych  

w ramach Gminnego Centrum Informacji.

Zadania:

8.1.1. Opracowanie  Prowadzenie  kompleksowej  działalnościgo programu 

działania  dla  przez  GCI w  Istebnek,  który  w  pełni  zaspokajałby  lokalne 

potrzeby,  w  celu  pozyskania  środków  z  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.  oraz powstanie punktów w Jaworzynce i Koniakowie.

Odpowiedzialność: sekretarz gminy

Termin realizacji: do 2004systematycznie

Źródło finansowania: budżet Gminy,

Partnerzy: organizacje pozarządowe, mieszkańcy

8.1.2. Prowadzenie  wszechstronnych działań  przez  GCI  z  zakresu  doradztwa  i 

szkoleń  w  zakresie  przedsiębiorczości,  agroturystyki,  kształcenia 

ustawicznego, pomocy osobom bezrobotnym, rolnictwa, itp. 

Odpowiedzialność: Gminne Centrum Informacji

Termin realizacji: od 2005systematycznie

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, środki własne

Partnerzy: organizacje  pozarządowe,  powiatowe  i  

regionalne instytucje doradcze i szkoleniowe
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Cel operacyjny:
8.2. Prowadzenie  przez  gminę  aktywnej  polityki  służącej  rozwojowi 

przedsiębiorczości i walce z bezrobociem.

Zadania:

8.2.1. Zbudowanie  i  wprowadzenie  systemu  zachęt  inwestycyjnych  dla  osób 

prowadzących działalność gospodarczą w gminie.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna – Wydział Inwestycji

Termin realizacji:              do 2005

Źródło finansowania:         ----

Partnerzy:                        lokalni przedsiębiorcy

8.2.2. Uzyskanie statusu uzdrowiska dla części terenu gminy.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              do 2010

Źródło finansowania:         budżet gminy

Partnerzy:                        mieszkańcy

8.2.3. Wykorzystanie aktywnych form walki z bezrobociem przez instytucje gminne 

w celu zmniejszenia lokalnego bezrobocia oraz wykonania prac ważnych z 

punktu widzenia gminy.

Odpowiedzialność:           Gmina Istebna

Termin realizacji:              od 2004

Źródło finansowania:         Powiatowy  Urząd  Pracy,  Europejski  Fundusz 

Społeczny, budżet gminy

Partnerzy:                        Powiatowy Urząd Pracy
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6.5 Zadania priorytetowe:

W  poszczególnych  działach  wskazano  następujące  działania  priorytetowe 

wynikające z potrzeb społeczności lokalnej:

•z zakresu oświaty: zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja 

SP nr 1 w Koniakowie, termomodernizacja SP nr 1 w Jaworzynce, 

remont dachu i termomodernizacja SP nr 1 w Istebnej;

•

•z zakresu sieci kanalizacyjnej: 

o Budowa sieci kanalizacyjnej Istebna Wilcz;  

o Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka     

o Rozbudowa kanalizacji  sanitarnej  w przysiółku Bryje -   

Deje z podłączeniem do oczyszczalni ścieków Gliniane;

o Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  Koniaków  Pustki    

|z  siecią  kanalizacyjną;budowa  kanalizacji  we  wsi 

Jaworzynka,  budowa  oczyszczalni  ścieków  wraz  z 

kanalizacją sanitarną dla Andziołówki, Tartaku i Dzielca, 

rozbudowa  i  modernizacja  oczyszczalni  ścieków 

Gliniane  wraz  z  kanalizacją  sanitarną  w  Istebnej, 

budowa  kanalizacji  sanitarnej  we  wsi  Jaworzynka 

Krzyżowa  i  Istebna  Gazury,  rozbudowa  oczyszczalni 

ścieków  Koniaków  Pustki  z  siecią  kanalizacyjną, 

budowa  oczyszczalni  ścieków  Zaolzie  z  siecią 

kanalizacyjną;

o Budowa  oczyszczalni  ścieków  wraz  z  kanalizacją   

sanitarną Andziołówki, Tartaku i Dzielca;

o Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków  Czadeczka  wraz  z   

rozbudową kanalizacji (dolina Czadeczki);

o Budowa oczyszczalni ścieków Istebna-Zaolzie z siecią   

kanalizacyjną;

•z zakresu infrastruktury drogowej:
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o modernizacja  drogi  gminnej  Wilcze  –  Tartak  –   

Jasnowice;

o modernizacja drogi gminnej Bukowina;  

o modernizacja  drogi  gminnej  Mlaskawka  –  Łączyna  –   

Skała – Pietraszonka;

o modernizacja  drogi  gminnej  Kotelnica-Duraje-  

Klimkowsko-Czadeczka-Klimki;

o modernizacja  drogi  gminnej  Maciejka   modernizacja 

dróg gminnych i rolniczych wraz z obiektami mostowymi 

Rostoka (2004), Zimna Woda – Sztoczek (2004), Deje – 

Bryje (2004), Leszczyna – Połom – Mikszówka – Olecki 

–  Tokarzonka  –  Wilcze  (2005-2006),  Mlaskawka  – 

Łączyna – Skała – Pietraszonka –  Stecówka (2006 - 

2007), Bukowina (2006), Czadeczka (2006);

•z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej: 

o budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody 

w Gańczorce na rzece Olza;

o Budowa sieci wodociągowej w przysiółkach Jasnowice,   

Gliniane,  Jasiówka,  Kościanowice,  Pietraszyna, 

Mikszówka, Olecki, Andziołówka, Tyniok;

•z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej:  

o Rozbudowa i  modernizacja  amfiteatru  „Pod Skocznią”   

wraz z zagospodarowaniem terenów leśnych w Istebnej 

w celu rozwoju funkcji turystycznych;

o Budowa  i  urządzenie  całorocznych   tras  narciarstwa   

biegowego i nartorolkowych w Istebnej – etap I, budowa 

sieci wodociągowej na Andziołówce.

Jako  ważne  zadanie  o  charakterze  ciągłym,  należy  także  wskazać  wspieranie 

organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych 
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w ich działaniach zmierzających do poprawy sytuacji w gminie w zakresie edukacji, 

opieki społecznej oraz sportu. 
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7 Realizacja zadań i projektów na lata 20074 – 200613

W  poniższej  tabeli  wskazano  zadania  planowane  do  realizacji  w  okresie 

planowania 20704-200613 z zakresu: kanalizacji  sanitarnej, sieci  wodociągowej, 

oświaty, infrastruktury drogowej oraz infrastruktury sportowej i turystycznej. 

Tabela. 21. Zadania na lata 2007 - 20123

Nazwa zadania Okres realizacji Szacunkowy koszt

Budowa ujęcia wody 
Gańczorka wraz z siecią 
wodociągową dla Gminy 
Istebna 

2007 – 2012 6 000 000,00

Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Pustki wraz z 
siecią kanalizacyjną

2007 – 2010 2 500 000,00

Budowa oczyszczalni 
ścieków wraz z kanalizacją 
sanitarną Andziołówki, 
Tartaku i Dzielca

2006 – 2011 9 600 000,00

Budowa oczyszczalni 
ścieków Zaolzie z siecią 
kanalizacyjną 

2009 – 2012 9 425 000,00

Budowa sieci 
kanalizacyjnej Istebna 
Wilcze

2009 – 2011 1 500 000,00

Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czadeczka wraz z 
siecią kanalizacyjną

2008 – 2011 2 500 000,00

Opracowanie projektu i 
budowa chodników w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 943 
na odcinku Istebna – 
Jasnowice wraz z 
przebudową skrzyżowania 
dróg wojewódzkich nr 943 i 
941

2007 – 2009 280 000,00

Modernizacja drogi Wilcze-
Jasnowice 2007 – 2009 1 070 000,00

Modernizacja drogi 
Mlaskawka-Łączyna-Skała-
Pietraszonka

2008 – 2010 1 960 000,00

Modernizacja drogi 
Bukowina 2007 – 2009 1 032 000,00

Modernizacja drogi 
Kotelnica-Duraje-
Klimkowsko-Czadeczka-
Klimki

2007 – 2010 2 100 000,00
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Nazwa zadania Okres realizacji Szacunkowy koszt

Budowa parkingu przy 
Urzędzie Gminy w Istebnej 2007 – 2010 298 500,00

Budowa parkingu 
gminnego Pod Grapą w 
Istebnej Centrum

2007 – 2010 595 000,00

Budowa parkingu 
gminnego w Koniakowie 2008 – 2010 460 000,00

Budowa gminnego 
parkingu w Jaworzynce 2007 – 2008 184 000,00

Zadania wchodzące w 
skład projektu kluczowego 
"Rozwój infrastruktury 
turystycznej Subregionu 
Południowego" 

2007 – 2010 6 652 000,00

Termomodernizacja 
budynku GOK Nr 68 2009 – 2010 350 000,00

Termomodernizacja 
budynku ośrodka Zdrowia 
w Koniakowie

2007 – 2010 500 000,00

Termomodernizacja 
budynku nr 751 w Istebnej 2007 – 2008 126 000,00

Aktualizacja planu 
zagospoda- rowania prze- 
strzennego

2007 – 2009 214 660,00

Termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy 2007 – 2008 990 000,00

Stworzenie sieci 
publicznych punktów 
dostępu do internetu w 
Gminie Istebna

2007 – 2009 236 000,00

Przystosowanie systemu 
informatycznego UG do 
świadczenia usług drogą 
elektronicznych.

2007 – 2009 102 135,00

Termomodernizacja SP 2 
Jaworzynka Zapasieki 2007 – 2009 500 000,00

Termomodernizacja SP 2 
Koniaków Rastoka 2007 – 2009 500 000,00

Droga dojazdowa, plac 
szkolny, ogrodzenie i plac 
zabaw  przy SP nr 1 w 
Koniakowie

2007 – 2009 430 000,00

Droga dojazdowa, plac 
szkolny i plac zabaw przy 
SP nr 1 w Istebnej

2007 – 2009 260 000,00
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Nazwa zadania Okres realizacji Szacunkowy koszt

Budowa wielfunkcyjnego 
boiska sportowego 
ogólnodostępnego dla 
dzieci i młodzieży przy SP 
nr 2 Istebna Zaolzie

2007 – 2008 463 200,00

Budowa obiektów 
sportowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
przy Gimnazjum w Istebnej

2007 – 2010 2 717 000,00

Budowa oświetlenia w 
ciągu DW 943 Koniaków-
Pietraszyna

2008 – 2009 170 000,00

Budowa oświetlenia drogi 
gminnej Jaworzynka 
Zapasieki

2007 – 2009 420 000,00

Samorząd  gminy  Istebna  zamierza  również  wspierać  inne  zadania  mogące 

przyczynić się do rozwoju społecznego i gospodarczego oraz do poprawy stanu 

środowiska  naturalnego.  Mogą  to  być  przedsięwzięcia  realizowane  przez 

organizacje  pozarządowe,  fundacje,  stowarzyszenia,  kościoły  i  związki 

wyznaniowe, dotyczące w szczególności:

•dziedzictwa kulturowego,

•rozwoju turystyki i rekreacji,

•edukacji,

•pomocy społecznej,

•ochrony środowiska (np. poprzez pomoc w budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków).
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8 Komplementarność  Strategii  w  stosunku  do  innych 
działań  podejmowanych  na  szczeblu  lokalnym  
i regionalnym

Niniejsza  Strategia  ma  charakter  zintegrowany,  tzn.  została  opracowana  w 

odniesieniu  do  innych  dokumentów  planistycznych  wdrażanych  na  poziomie 

lokalnym  (powiat  cieszyński)  jak  i  regionalnym  (województwo  śląskie).  Trzeba 

jednak pamiętać, że Strategia Rozwoju Gminy Istebna ma charakter zadaniowy – 

główną rolę odgrywają w niej szczegółowo zaplanowane projekty bądź programy. 

Tymczasem  zarówno  Strategia  Rozwoju  Ziemi  Śląska  Cieszyńskiego  jak 

i Strategia  Rozwoju  Województwa  Śląskiego  operują  na  poziomie  ogólnych 

założeń i wskazań kierunków rozwoju. Można jednakże wskazać kilka pól, w które 

prezentowany dokument planistyczny wpisuje się i będzie realizował.

8.1 Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego:

Niniejsza Strategia jest spójna ze Strategią Rozwoju Śląska Cieszyńskiego już na 

poziomie misji:

„Śląsk Cieszyński,  pielęgnując dziedzictwo kulturowe tej  Ziemi,  dba o edukację 

i kulturę, jako fundamenty dalszego rozwoju, a zachowując wyjątkową atrakcyjność 

inwestycyjną podnosi  standardy w ochronie środowiska oraz opiece zdrowotnej 

i społecznej.”

Następujące cele Strategii Rozwoju Śląska Cieszyńskiego będą osiągane poprzez 

wdrażanie  poszczególnych  elementów  Zintegrowanej  Strategii  Rozwoju  Gminy 

Istebna:

•WYPRACOWANIE  I  REALIZACJA  CAŁOŚCIOWEJ  REGIONALNEJ 

KONCEPCJI ROZWOJU TURYSTYKI.

•ROZWÓJ GOSPODARCZY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ 

RUCHU TURYSTYCZNEGO.
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•ZAPEWNIENIE  WYSOKIEGO  STANDARDU  BAZY  SPORTOWO–

REKREACYJNEJ  ORAZ  PROMOWANIE  WYDARZEŃ  SPORTOWYCH 

I REKREACYJNYCH. 

•ZACHOWANIE I KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI ORAZ OCHRONA 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO.

•WYKORZYSTANIE WALORÓW KULTUROWYCH DLA PROMOCJI POWIATU.

•POPRAWA  JAKOŚCI  ŻYCIA  MIESZKAŃCÓW  ŚLĄSKA  CIESZYŃSKIEGO, 

SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA. 

•ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO JAKO MIEJSCA 

OSIEDLANIA SIĘ I LOKOWANIA INWESTYCJI.

•ZWIĘKSZANIE  DOCHODÓW  Z  DZIAŁALNOŚCI  TURYSTYCZNEJ 

W POWIECIE  CIESZYŃSKIM  PROWADZONE  ZGODNIE  Z  ZASADAMI 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

•DOSTOSOWANIE  POMOCY  SPOŁECZNEJ  DO  STANDARDÓW  UNII 

EUROPEJSKIEJ.

•OSIĄGNIĘCIE  ZDECYDOWANEJ  POPRAWY  DOSTĘPNOŚCI 

KOMUNIKACYJNEJ  REGIONU  ORAZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA, 

WARUNKUJĄCYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

8.2 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego:

Pola strategii, w które wpisuje się niniejszy dokument planistyczny:

•WZROST  WYKSZTAŁCENIA  MIESZKAŃCÓW  ORAZ  ROZWÓJ  ICH 

ZDOLNOŚCI  ADAPTACYJNYCH  DO  ZMIAN  SPOŁECZNYCH  

I GOSPODARCZYCH (A).

•UMACNIANIE  SOLIDARNOŚCI  I  WIĘZI  MIĘDZYLUDZKICH,  POPRAWA 

STANU  ZDROWIA  ORAZ  BEZPIECZEŃSTWA  SOCJALNEGO  

I PUBLICZNEGO MIESZKAŃCÓW (B).

•ROZBUDOWA ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

I KOMUNIKACYJNEGO (D).

•POPRAWA  JAKOŚCI  ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO  

I KULTUROWEGO, W TYM ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENU (F).
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Cele  strategiczne  województwa  śląskiego,  które  będą  realizowane  przez 

wdrożenie niniejszego planu (wybór):

•Zróżnicowanie i poprawa oferty oraz stworzenie warunków dla rozwoju sportu i 

rekreacji;

•Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu;

•Udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego regionu;

•Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu;

•Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.
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•

9 Wskaźniki  osiągnięć  Strategii  (Planu  Rozwoju 
Lokalnego)

Metodologia  identyfikowania  wskaźników  osiągnięć  strategii  rozwoju,  a  w  tym 

przypadku także Planu Rozwoju Lokalnego, dzieli  wskaźniki  na trzy zasadnicze 

grupy:  produkty (bezpośrednie, materialne osiągnięcia realizacji poszczególnych 

zadań lub grup zadań – w przypadku tego dokumentu można je odnosić do celów 

operacyjnych  lub  poszczególnych  projektów),  rezultaty  (opisujące  bezpośredni 

wpływ produktów powstałych w wyniku realizacji poszczególnych zadań na poziom 

życia ich odbiorców bądź na wskaźniki gospodarcze),  oddziaływanie (opisujące 

długofalowy wpływ realizacji zadań, sekwencji zadań na społeczność lokalną). 

Szczegółowe  wskaźniki  można  definiować  jedynie  w  odniesieniu  do  ściśle 

wyodrębnionych  projektów,  wtedy  też  można  dokonać  ich  kwantyfikacji  i 

przedstawić liczbowo.

Na potrzeby niniejszego dokumentu dokonano jedynie ogólnej prognozy możliwych 

rezultatów realizacji zadań ujętych w paragrafie 7.:

•Rozbudowa  sieci  kanalizacyjnej  obejmującej  docelowo  60%  gospodarstw 

domowych,

•Rozbudowa sieci wodociągowej w celu osiągnięcia poziomu 80% gospodarstw 

domowych,

•Modernizacja 30% dróg gminnych,

•Oświetlenie 20% dróg gminnych,

•Termomodernizacja  i  renowacja:  2  szkół  podstawowych,  4  budynków 

użyteczności publicznejo

•Stworzenie nowej oferty programowej w zakresie turystyki (letni tor narciarstwa 

biegowegobiegowego narciarstwo biegowe, tor nartorolkowy).,

•Rozbudowa istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej o 2 obiekty.

Długofalowe  oddziaływanie  przedsięwzięć  ujętych  w  niniejszym  Planie  polegać 

będzie  na  ogólnym  pobudzeniu  gospodarki  gminy  szczególnie  poprzez 

wzmocnienie aktywności branży turystycznej, co będzie skutkowało powstawaniem 
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nowych podmiotów gospodarczych, a tym samym nowych trwałych miejsc pracy. 

Dzięki budowie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków znacznie ograniczona 

zostanie  ilość  zanieczyszczeń  odprowadzanych  bezpośrednio  do  środowiska. 

Inwestycje w infrastrukturę sportową będą prowadzić do poprawy stanu zdrowia 

mieszkańców  gminy.  Podsumowując,  realizacja  Planu  znacząco  wpłynie  na 

poprawę warunków gospodarowania oraz jakości życia w gminie, a tym samym 

poziom życia mieszkańców gminy Istebna.
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10 Plan finansowy

Finanse gminy Istebna. 

Analiza finansowa gminy Istebna pod kontem zadań zawartych w Planie Rozwoju 

Lokalnego służy przede wszystkim zapewnieniu finansowania wkładu własnego dla 

inwestycji współfinansowych z ZPORR-uRegionalnego Programu Operacyjnego.

Przeanalizowano zarówno stronę dochodową, która pozwala prognozować zasoby 

finansowe gminy na następne lata, jak i  stronę wydatkową pozwalającą określić 

typowe dla jednostki  wydatki,  z  podziałem na wydatki  bieżące jak i  inwestycje. 

Dokonano próby analizy opartej w dużej mierze na porównaniu pewnych wielkości, 

zależności i tendencji, które wystąpiły na płaszczyźnie finansowej w gminie Istebna 

w latach wcześniejszych.

Niestety analiza okresów wcześniejszych nie pozwala dobrze prognozować planu 

przychodów  i  wydatków  na  kolejne  lata,  a  wynika  to  ze  zmian  legislacyjnych 

systemu  zasilania  finansowego  jednostek  samorządu  terytorialnego,  które 

nastąpiły od 1 stycznia 2004. 

Aby uzyskać jak najwyższy stopień wiarygodności prognozowanych danych na lata 

2009-2015  na  temat  przychodów  i  wydatków  gminy  oparto  się  w  tej  analizie 

głównie o dane z rokulat 2004-2006 oraz prognozach na lata 2007 i 2008.

Tabela 22. Dochody Gminy Istebna w okresie 2004-2008 w zł

Dział Nazwa działu 2004 2005 2006
2007
(plan)

2008
(plan)

010 Rolnictwo i łowiectwo 72 500 1 866 058 3 427 2723 275 700 40 000

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i 
wodę

321 000 293 117 307 993 321 000 330 800

600 Transport i łączność 599 506 3 858 407 1 947 578 200 000

630 Turystyka 43 3 312

700 Gospodarka mieszkaniowa 179 360 192 216 192 488 222 700 198 030

710 Działalność usługowa 2 300 5 691 5 220 5 000 3 000

750 Administracja publiczna 91 879 159 720 145 246 104 050 120 459
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Dział Nazwa działu 2004 2005 2006
2007
(plan)

2008
(plan)

751

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa

1 700 36 746 21 531 1 750 1 800

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 15 396 15 207 16 043 16 141

756

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie 
posiadających osobowości 
prawnej

4 136 835 4 299 315 4 825 572 5 053 447 6 262 000

758 Różne rozliczenia 10 212 247 10 415 350 11 170 168 11 483 179 12 378 455

801 Oświata i wychowanie 33 225 166 693 217 374 112 300 110 000

852 Pomoc społeczna 500 254 2 898 290 4 283 908 5 133 499 4 660 515

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 65 163 46 000

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 270 000 300 249 92 255 201 800 204 000

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 20 400 240 107

925

Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej 
przyrody

80 610 12 695

926 Kultura fizyczna i sport 8 700 28 489 25 946 80 425 74 800

RAZEM 15 830 000 21 443 052 28 890 701 24 958 470 24 600 000

Tabela 23. Wydatki Gminy Istebna w okresie 2004-2008 w zł

Dział Nazwa działu 2004 2005 2006
2007
(plan)

2008
(plan)

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 358 451 2 992 163 2 850 361 1 182 000 2 880 000

400
Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę

150 000 123 813 200 119 186 400 160 000

600 Transport i łączność 686 000 1 546 410 5 844 174 3 525 000 2 475 000

630 Turystyka 30 000 34 762 51 865 51 500 200 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 80 000 215 530 217 843 410 000 545 000

710 Działalność usługowa 21 800 22 753 80 213 265 000 134 000

750 Administracja publiczna 1 918 879 2 138 626 2 208 298 2 673 150 3 436 000

751

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

1 700 36 746 21 531 1 750 1 800
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754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 100 000 132 040 243 663 161 043 165 102

756

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek nie 
posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem

10 000 20 163 23 231 30 000 30 000

757 Obsługa długu publicznego 120 000 255 545   232 014 400 000 350 000

758 Różne rozliczenia 116 500 23 322 23 886 230 000 231 000

801 Oświata i wychowanie 8 334 130 9 064 903 10 505 059 9 433 885 11 027 192

851 Ochrona zdrowia 216 638 195 927 505 108 210 000 210 000

852 Pomoc społeczna 869 657 3 328 368 4 686 078 5 643 855 5 180 909

853 Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 10 000

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 588 435 601 269 605 681 591 886 300 366

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 505 000 687 590 748 773 509 000 616 000

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 298 500 362 400 412 575 420 000 445 000

925

Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej 
przyrody

93 500 120 767

926 Kultura fizyczna i sport 52 546 56 398 88 789 292 000 131 000

RAZEM 15 551 736 21 959 495 29 549 261 26 216 469 28 528 369

Zgodnie  z  planem  na  2008  rok  Gmina  planuje  pokrycie  deficytu  w  kwocie 

3 928 369  z  kredytów  i  pożyczek. Pożyczki  i  kredyty  będą  przeznaczone  na 

współfinansowanie  zadań  inwestycyjnych  zaplanowanych  do  realizacji w  2008 

roku. 

Dochody Gminy  Istebna  w  okresie  2004-2008  mają  tendencję  wzrostową  co 

świadczy  o  jej  rozwoju  i  prawidłowym  zrządzaniu.  Znaczny  skok  wydatków 

i dochodów w 2006 raku wynikła głównie z realizacji przez gminę dużych projektów 

drogowych współfinansowanych z INTERREG III A PL-SK i CZ-PL.

Tabela 24. Podział wydatków z budżetu gminy Istebna w latach 2004-2008

Wydatki 2004 2005 2006 2007
(plan)

2008
(plan)

Wydatki bieżące 85,03% 79,11% 64,03% 76,15% 73,86%
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Wydatki inwestycyjne 14,97% 20,89% 35,97% 23,85% 26,14%

.

Z uchwały budżetowej  Uchwała  nr  XVI/122/2004  Rady  Gminy  Istebna  

w  sprawie  budżetu  gminy  Istebna  na  rok  2004  wynika,  iż  w  strukturze 
dochodów  globalnych  gminy  Istebna  dochody  własne  stanowią  28,56%, 
subwencja ogólna  –  56,76 % a dotacje celowe kredyty i pożyczki  –  14,86%. 
Jeżeli  chodzi natomiast o stronę wydatkową, to zaplanowane na rok 2004 
wydatki przeznaczone mają być w 77,74% na finansowanie zadań bieżących i 
w  22,26% na  finansowanie  zadań  inwestycyjnych. W efekcie  –  określając 
możliwości  finansowe  gminy  Istebna  w  zakresie  wygenerowania  „wkładu 
własnego”  można  by  przyjąć  w  kolejnych  latach  (2009-2013)  podobne 
proporcje  między  omawianymi  kategoriami  wydatków. Zakładamy więc, iż 
wydatki inwestycyjne będą stanowiły około 25% ogółu wydatków gminy. 
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Tabela 25. Prognoza wydatków gminy Istebna na lata 2009-2013 w zł.

Wydatki 2009 2010 2011 2012 2013

Wydatki bieżące 22 466 250 23 589 750 24 769 500 26 007 750 27 308 250

Wydatki inwestycyjne 7 488 750 7 863 250 8 256 500 8 669 250 9 102 750

Razem 29 955 000 31 453 000 33 026 000 34 677 000 36 411 000

Z  prognozy  wydatków  budżetowych  na  lata  2009-2013  wynika, iż  utrzymanie 

wskaźnika  wydatków  inwestycyjnych  na  poziomie  25%  ogółu  wydatków,  daje 

gminie Istebna kwotę około 9,1 mln. zł do wykorzystania na zadania inwestycyjne. 

Kiedy mówimy o możliwościach sfinansowania danego zadania inwestycyjnego, 

lub o możliwościach – tak jak w tym przypadku – swoistego współfinansowania 

polegającego na wygenerowaniu odpowiedniej części środków, niezmiernie istotną 

rolę wydają się odgrywać tzw. „wolne środki”. 

Najprościej  można  je  wyznaczyć  poprzez  pomniejszenie  dochodów  ogółem  o  

wydatki  bieżące (bez  kosztów  obsługi  długu).  To  co  można  przeznaczyć  na 

ewentualne  przedsięwzięcia  inwestycyjne  określane  często  mianem  „wolnych 

środków  na  inwestycje”  w  rzeczywistości  jest  wielkością  wolnych  środków 

pomniejszoną o koszty obsługi długu przypadające na dany rok budżetowy.

Na podstawie załączonej do uchwały budżetowej prognozy długu publicznego do 

roku 2006 wielkość wolnych środków na inwestycje można w każdym roku określić 

mniej więcej na poziomie około 4,5 mln.zł. 

Na początku trzeba przyjąć podstawowe założenie, iż wymagany „wkład własny” 

jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o środki zewnętrzne z funduszy 

strukturalnych w wysokości 215% jest praktycznie niemożliwy do zrealizowania. W 

efekcie  –  po  uwzględnieniu  między  innymi  dodatkowych  kosztów  (np.  koszty 

niekwalifikowane, podatek VAT itp.), czy też po prostu sytuacji, kiedy nie zostaną 

przyznane środki zewnętrzne w wysokości dokładnie 875% wartości kosztorysowej 

inwestycji,  ale  niestety  niższe  –  słusznym  wydaje  się  uwzględnić  poziom 

„bezpieczniejszy”  w  wysokości  230-235%.  Takie  postawienie  sprawy  niejako 

utrudnia sytuację gminy, gdyż obliguje ją tym samym do wygenerowania większych 

środków, jednakże – z drugiej strony – zapewnia pewien margines swobody. 
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Analiza zadań przewidzianych do realizacji na lata 20074-200613 pozwala określić 

wielkość środków potrzebnych na wygenerowanie wkładu własnego gminy tak jak 

to pokazano w zestawieniu poniżej. Przewidywane koszty planowanych inwestycji 

zostały  przypisane  do  pierwszego  roku  okresu,  na  które  dane  przedsięwzięcie 

zostało zaplanowane. Przyjęte zostały dwietrzy wielkości wkładu własnego gminy – 

15%, 250% i 235%, przy czym do późniejszych obliczeń, ze względów podanych 

powyżej,  przyjęty  zostanie poziom wkładu własnego  3520%. W prawie każdym 

przypadku zastosowano pewne niewielkie zaokrąglenie.
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Tabela. 262. Prognoza wysokości wkładu własnego dla inwestycji 
współfinansowanych ze ZPORRU RPO WŚ na lata 20048-200613 w gminie 

Istebna
20084 20095 2010 2011 2012 201306

Wielkość wkładu 
własnego (125%)

1 119 0001 
100 000

1 123 0001 
600 000 1 179 000 1 238 000 1 300 000 1 365 0001 

550 000

wielkość wkładu 
własnego 
(3205%)

1 492 0001 
154 000

1 498 
0002 240 

000
1 573 000 1 651 000 1 734 000

1 821 
0002 170 

000

wielkość wkładu 
własnego (25%) 1 864 000 1 872 000 1 966 000 2 064 000 2 167 000 2 276 000

Z punktu widzenia każdej jednostki samorządu terytorialnego, a więc także i gminy 

Istebna,  istotne  znaczenie  odgrywa zarówno wielkość  zaciąganych zobowiązań 

finansowych,  jak  i  ich  charakter,  wiążący  się  bezpośrednio  z  obciążeniem 

finansowym na kolejne lata budżetowe. Istotnym również wydaje się kształtowanie 

pewnych  ustawowo  określonych,  wskaźników,  przede  wszystkim  poziomu 

zadłużenia, których wielkości nie mogą przekroczyć określonego poziomu. I tak:

- wskaźnik  procentowy zadłużenia określony w art.113 ustawy o finansach 

publicznych,  określający  stosunek  obsługi  długu  (spłata  zobowiązań, 

poręczenia i  gwarancje) do dochodów ogółem, którego wartość nie może 

przekroczyć 15%, przy czym za bezpieczny uznaje się poziom ok.10-13%;

- wskaźnik procentowy zadłużenia określony w art. 114 ustawy o finansach 

publicznych,  określający  zależność  całkowitego  zadłużenia  (na  koniec 

danego  roku  budżetowego)  i  dochodów globalnych,  którego  wartość  nie 

może przekroczyć 60%, przy czym za wartość bezpieczną uznać można 

poziom znacznie niższy, oscylujący koło 30-40%;

- wskaźnik obrazujący zależność pomiędzy wydatkami na obsługę długu a 

wolnymi środkami, którego bezpieczną wartość przyjmuje się na poziomie 

około 25-30%.

Gmina Istebna nie ma obecnie problemu ze spełnianiem w/w wskaźników. 
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Tabela. 23. Prognoza finansowa gminy Istebna na lata 2004 – 2006.

Wyszczególnienie
PROGNOZA

2004 2005 2006
PRZYCHODY OGÓŁEM 17 979 294 16 800 000 16 000 000
Przychody własne 5 134 336 4 800 000 4 000 000
Subwencje 10 207 825 10 750 000 10 750 000
Dotacje celowe na zadania z 
zakresu administracji rządowej 559 133 1 100 000 1 100 000

Dotacje celowe na zadania własne - 150 000 150 000

Kredyty i pożyczki 2 078 000 - -

WYDATKI OGÓŁEM 16 975 914 15 661 230 14 915 230

Wydatki bieżące 13 197 663 11 827 230 11 952 230
Wydatki inwestycyjne 3 778 251 3 834 000 2 963 000
SPŁATY KREDYTÓW I 
POŻYCZEK 1 003 380 1 138 770 1 084 770

LIMIT ZADŁUŻENIA 
(w %) – WG USTAWY O 
FINANSOWANIU GMIN 
 

5 7 7

LIMIT ZADŁUŻENIA 6,31 7,91 8,54
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11 System Wdrażania
System wdrażania Strategii (Planu Rozwoju Lokalnego) w gminie Istebna obejmuje 

szereg  procesów  niezbędnych  do  jego  realizacji  oraz  podmioty,  które  będą 

zaangażowane w ich wykonywanie. Procesy wdrażania i zakres odpowiedzialności 

przedstawia poniższy schemat:

Wykres. 2. System wdrażania Strategii (PRL-u).
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PROCESY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przygotowanie projektu Planu 
lub zmian do Planu

Wybór zadań do realizacji 
w ramach Planu

Zabezpieczenie środków 
w budżecie na realizację zadań

Przygotowanie projektów od 
strony technicznej

Przygotowanie wniosków 
o dofinansowanie

Przeprowadzenie postępowań 
o udzielenie zamówienia 

publicznego

Nadzór nad realizacją projektów, 
rozliczenia, raporty

Ewaluacja realizacji Planu 
Rozwoju Lokalnego

Formułowanie wniosków 
z ewaluacji / rekomendacji 

aktualizacji

Wójt Gminy

Wójt Gminy po konsultacji 
z właściwymi komisjami

Rada Gminy, Skarbnik

Urząd Gminy, właściwe referaty

Wójt Gminy, właściwe komisje
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We  wdrażanie  Strategii  w  zależności  od  typu  projektu,  będą  również 

zaangażowane inne jednostki  lub organy, np. Gminny Ośrodek Kultury,  Gminne 

Centrum Informacji, organizacje pozarządowe, etc.

Zaangażowanie społeczne w realizację Strategii będzie gwarantem przejrzystości 

stosowanych procedur, co musi zapewnić także właściwa komunikacja społeczna 

(promocja) realizowanych projektów i sekwencji działań.
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12 Monitorowanie, ocena i promocja Strategii

12.1 Monitorowanie i ocena

Planuje się następującą procedurę monitorowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju 

Gminy Istebna (Planu Rozwoju Lokalnego):

1. Przegląd  Strategii  będzie  przeprowadzany  przez  cały  okres  jej 

obowiązywania,  przynamniej  raz  w  roku.  Wynikiem  przeprowadzenia 

przeglądu  będzie  sprawozdanie  zawierające  informacje  na  temat 

zaawansowania poszczególnych zadań wybranych do realizacji  w danym 

okresie.

2. Wójt, który jest odpowiedzialny za wdrażanie Strategii składa Radzie Gminy 

sprawozdanie z jej realizacji, które przyjmowane jest uchwałą Rady Gminy.

3. Zmiany w dokumencie dokonywane będą uchwałą Rady Gminy na wniosek 

Wójta po wydaniu stosownej opinii przez komisję (komisje) odpowiedniej dla 

danego typu inwestycji.

Ocena średniookresowa realizacji Strategii zostanie dokonywana po zakończeniu I 

okresu  programowania,  tj.  w  pierwszym  kwartale  2007  r.  Jej  celem  będzie 

porównanie założonych w Planie efektów realizacji Planu z faktycznie osiągniętymi 

wynikami. Na tej podstawie formułowane będą zalecenia na kolejne lata wdrażania 

Strategii.  Ocena  dokonywana  będzie  przez  Wójta  Gminy,  we  współpracy  w 

właściwymi referatami UG, który przedstawi ją do przyjęcia Radzie Gminy.

Ocena końcowa zostanie przeprowadzona po zakończeniu całego okresu, w jakim 

realizowane mają być zadania ujęte w Planie. Wnioski z oceny, sporządzone w 

trybie analogicznym jak dla oceny średniookresowej, posłużą jako rekomendacje w 

kolejnych procesach planowania strategicznego.
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12.2Sposoby inicjowania współpracy z sektorem prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi:

Samorząd gminy będzie w sposób otwarty podchodził do projektów zgłaszanych 

przez  podmioty  prywatne  oraz  organizacje  pozarządowe,  fundacje, 

stowarzyszenia,  kościoły i  związki wyznaniowe, mogące pozytywnie wpłynąć na 

osiągnięcie celów rozwojowych gminy. 

Współpraca z wyżej wymienionymi będzie inicjowana poprzez organizację spotkań 

z mieszkańcami,  podczas których przedstawiciele władz gminy i  Urzędu Gminy 

prezentować będą możliwości współpracy w nadchodzącym okresie. 

Inicjatorem współpracy mogą być również mieszkańcy i organizacje, których są oni 

członkami.  Propozycje  wspólnej  z  gminą  realizacji  przedsięwzięć  mogą  być 

kierowane do samorządu w trybie  ciągłym,  zarówno poprzez zwrócenie  się  na 

piśmie, jak i w czasie spotkań z Radnymi, Wójtem.
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12.3 Upowszechnianie dokumentu i promocja jego efektów

W ramach upowszechniania Planu podejmowane będą następujące działania:

1. Umieszczenie  dokumentu  na  stronie  www  gminy  oraz  w  Biuletynie 

Informacji Publicznej.

2. Zamieszczenie  na  tablicy  ogłoszeń  przy  Urzędzie  Gminy  informacji 

o przyjęciu Planu i możliwościach dostępu do niego.

3. Zamieszczenie informacji na temat Strategii w „Naszej Trójwsi”

4. Przekazanie dokumentu sołtysom.

5. Informowanie  o  zawartych  w  dokumencie  planach  inwestycyjnych  na 

zebraniach wiejskich odbywających się w cyklu rocznym.

6. Zapewnienie  możliwości  zapoznania  się  przez  mieszkańców  z  treścią 

dokumentu poprzez udostępnienie go w biurze Rady Gminy.

7. Przed uchwaleniem Strategii przez Radę Gminy zostaną przeprowadzone 

otwarte konsultacje społeczne projektu uchwały.

Dodatkowo wszystkie sprawozdania i oceny powstające w ramach monitorowania 

Strategii,  jak  również  jego  zmiany  będą  publikowane  w  Biuletynie  Informacji 

Publicznej.
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