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1. Wstęp – podstawa formalna sporządzenia prognozy 
 

Prognozę niniejszą opracowano na zlecenie Wójta Gminy Tomice w związku ze 

Zmianą Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Tomice w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację usług komercyjnych i 

rozwój aktywności gospodarczej w miejscowości Witanowice. Decyzję o zmianie nr 3 

studium podjęła Rada Gminy Tomice Uchwałą Nr XV/111/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. 

Wymóg prawny opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadzono 

ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Prognozę 

niniejszą opracowano w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 

Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Tomice w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację usług komercyjnych i 

rozwój aktywności gospodarczej w miejscowości Witanowice. 

Zgodnie z art. 53 powyższej ustawy organ opracowujący prognozę oddziaływania na 

środowisko uzgadnia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Krakowie uzgodnił zakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy 

pismem znak: OO.411.2.12.2016.MZi z dnia 6 lipca 2016 roku. Natomiast Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach dokonał analogicznego uzgodnienia pismem 

znak: PSE/NS/NZ/437/25/3187/16 z dnia 21 lipca 2016 roku. 

Integralną częścią niniejszej prognozy jest jej część kartograficzna, wykonana w skali 

1:10 000. 

 

2. Cele i zakres projektowanej Zmiany Nr 3 Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Tomice oraz prognozy oddziaływania na środowisko 

 

Celem analizowanej zmiany nr 3 studium jest przeznaczenie terenu pod lokalizację 

usług komercyjnych i rozwój aktywności gospodarczej w zachodniej części miejscowości 

Witanowice w Gminie Tomice. Przedmiotowa zmiana polega na tym, że z jednej strony ma 

dostosować zasięg terenu usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej do 
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aktualnego stanu zagospodarowania na tym obszarze (w centralnej i wschodniej części 

obszaru objętego tą zmianą), natomiast z drugiej strony ma umożliwić (w zachodniej części 

obszaru objętego tą zmianą) lokalizację urządzeń służących postojowi samochodów 

ciężarowych, w ramach prowadzonych przez „SMOLBET” S.C. usług transportowych. 

Zakres omawianej Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Tomice w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację 

usług komercyjnych i rozwój aktywności gospodarczej w miejscowości Witanowice został 

określony uchwałą Rady Gminy Tomice Nr XV/111/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku. 

Łączna powierzchnia obszaru zmiany nr 3 studium wynosi około 1,61 ha. 

Obszar objęty omawianą zmianą nr 3 studium jest uwidoczniony na mapie stanowiącej 

integralną część niniejszej prognozy. 

Celem niniejszej prognozy jest analiza oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji 

powyższej zmiany nr 3 studium. Zakres merytoryczny prognozy obejmuje całość zagadnień 

wymienionych w art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wadowicach w ramach uzgodnień zakresu prognozy. 

Uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dotyczą szczególnego 

uwzględnienia w prognozie oddziaływania na środowisko: 

 analizy i oceny oddziaływania realizacji ustaleń dokumentu w zakresie możliwości 

naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska: z dnia 

6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, z dnia 

9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z dnia 9 października 

2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów; 

 opis siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów, występujących na terenach na których zmieni się sposób 

zagospodarowania, oparty na rozpoznaniu terenowym lub na podstawie rzetelnego 

opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby niniejszej zmiany 

studium oraz na podstawie innych dostępnych aktualnych źródeł; 

 analizę i ocenę wpływu realizacji postanowień dokumentu na istotne elementy przyrody 

i krajobrazu w tym na: 

- obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody w tym Obszar Natura 

2000 Dolina Dolnej Skawy PLB 120005 oraz powiązania z innymi obszarami 

cennymi przyrodniczo, 

- drożność korytarzy ekologicznych, 
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- zachowanie otuliny biologicznej cieków wodnych, 

- miejsca o wysokich walorach krajobrazowych; 

 analizę i ocenę wpływu na środowisko realizacji ustaleń dokumentu w zakresie: 

- gospodarki wodno-ściekowej, 

- gospodarki odpadami, 

- hałasu; 

 ocenę zgodności ustaleń projektu zmiany studium z wnioskami wynikającymi 

z opracowania ekofizjograficznego; 

 analizę rezerw terenów inwestycyjnych i ocenę rzeczywistych potrzeb gminy w tym 

zakresie, w szczególności pod kątem wymogów znowelizowanej ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

Ponadto część graficzna prognozy powinna jednoznacznie wskazywać: tereny, na których 

proponowana jest zmiana sposobu zagospodarowania, regionalne i lokalne korytarze 

ekologiczne, stanowiska występowania roślin chronionych, a także umożliwiać zobrazowanie 

powiązań obszaru opracowania z terenami przyległymi. 

Uwagi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach dotyczą 

uwzględnienia wpływu planowanych zmian w studium na zdrowie i warunki życia ludzi 

poprzez ocenę zmian: 

 w sposobie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi; 

 w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, z zastosowaniem 

najskuteczniejszych metod oczyszczania i wyboru najkorzystniejszych miejsc 

wprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika w celu ochrony ujęć 

wodociągowych; 

 emisji hałasu przenikającego ze środowiska do miejsc przeznaczonych na pobyt ludzi 

z uwzględnieniem warunków sytuowania budynków mieszkalnych i użyteczności 

publicznej; 

 emisji zanieczyszczeń powietrza produktami pochodzącymi z procesów 

energetycznych, technologicznych oraz komunikacji do miejsc przeznaczonych na 

pobyt ludzi; 

 składowania odpadów, z uwzględnieniem zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. 

Zakres przestrzenny prognozy nie pokrywa się ściśle z granicą terenu objętego zmianą nr 3 

studium. Prognoza analizuje oddziaływania na środowisko w kontekście otoczenia obszaru 

objętego zmianą studium. 
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3. Powiązania formalne i merytoryczne zmiany studium i 
prognozy oddziaływania na środowisko z innymi dokumentami 

 

Omawiana zmiana nr 3 studium dotyczy Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice uchwalonego Uchwałą Nr 94/XIII/2000 

Rady Gminy Tomice z dnia 24 marca 2000 roku, zmienionego uchwałą Nr XV/118/2012 

Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012 roku, zmienionego uchwałą Nr XXVIII/219/2013 

Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013 roku. 

Niniejsza prognoza jest zatem merytorycznie bezpośrednio związana z prognozą 

oddziaływania na środowisko wykonaną dla uchwalonej w 2012 roku zmiany studium. 

Opracowanie to jest bardzo istotnym dokumentem wpływającym na kształt merytoryczny 

niniejszej prognozy. 

Ponadto niniejsza prognoza jest również merytorycznie związana z opracowaniem 

ekofizjograficznym wykonanym dla gminy Tomice w roku 2010. Opracowanie to jest 

podstawowym źródłem informacji o środowisku dla potrzeb niniejszej prognozy. 

Pośrednio niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest związana z przyjętymi 

przez gminę dokumentami dotyczącymi rozwoju i ochrony środowiska. Cele omawianej 

zmiany nr 3 studium są zbieżne z priorytetami Strategii Rozwoju Gminy Tomice przyjętej 

uchwałą Nr 66/11/III/99 Rady Gminy Tomice z dnia 10 grudnia 1999 roku. 

Podstawowymi dokumentami programowymi określającymi działania gminy 

w dziedzinie ochrony środowiska są Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2004-

2015 i Gminny Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2015. Rada Gminy Tomice przyjęła 

obydwa te dokumenty uchwałą Nr XXIII/153/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie 

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami. 

Ograniczony zakres omawianej zmiany nr 3 studium sprawia, iż dokumenty te nie zawierają 

ustaleń odnoszących się bezpośrednio do przedmiotu zmiany studium. 

Według projektu Krajowego Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych w wersji 

z 30 marca 2009 roku gmina Tomice wchodzi w skład aglomeracji Tomice zaś ścieki 

komunalne z terenu gminy powinny być odprowadzane do oczyszczalni w Radoczy. 

Ustalenia omawianej zmiany nr 3 studium są zgodne z tym projektem. 

 

4. Zastosowane metody przy opracowaniu prognozy 
 

Prognoza została sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 października 

2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., 

Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). 
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Zakres prognozy oraz stopień szczegółowości informacji w niej zawartej został 

uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wadowicach. 

Jako punkt wyjścia dla niniejszej prognozy przyjęto stan istniejący środowiska. Z kolei 

oceniając znaczenie oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń zmiany 

nr 3 studium, jako poziom odniesienia przyjęto ustalenia zmiany studium uchwalonej w roku 

2012. 

Jako podstawowe źródło informacji na temat stanu istniejącego środowiska 

wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Tomice sporządzone w 2010 roku 

oraz wizje terenowe przeprowadzone w trakcie sporządzania niniejszej prognozy. 

W niniejszej prognozie uwzględniono również ustanowienie na części obszaru gminy 

Tomice o powierzchni około 747 ha obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina 

Dolnej Skawy” (kod obszaru PLB 120005). 

 

5. Proponowane metody i częstotliwość analizy skutków realizacji 
postanowień zmiany studium 

 

Proponuje się, aby analizę skutków realizacji postanowień zmiany nr 3 studium 

traktować, jako integralną część monitoringu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tomice. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami) 

wójt gminy jest zobowiązany, co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy przedstawić 

radzie wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Wyniki tych analiz 

wraz z oceną aktualności studium i planów miejscowych są opiniowane przez gminną 

komisję urbanistyczno-architektoniczną a następnie stanowią podstawę merytoryczną dla 

uchwały rady gminy w sprawie aktualności studium i planów miejscowych oraz do 

ewentualnego przystąpienia do zmiany studium lub planów, w przypadku uznania ich za 

nieaktualne. 

Proponuje się, zatem aby analizę skutków realizacji zmiany nr 3 studium dla 

środowiska prowadzić w ramach powyższych analiz zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy. Wyniki tej analizy powinny być przedstawiane z tą samą 

częstotliwością, to jest przynajmniej raz w ciągu kadencji Rady Gminy Tomice. 
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6. Ocena możliwości transgranicznego oddziaływania 
na środowisko w wyniku realizacji zmiany studium 

 

Biorąc pod uwagę położenie geograficzne gminy Tomice oraz omówiony powyżej 

zakres Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Tomice w części dotyczącej przeznaczenia terenu pod lokalizację usług 

komercyjnych i rozwój aktywności gospodarczej w miejscowości Witanowice można 

stwierdzić, iż przedmiotowa zmiana studium nie pociąga za sobą możliwości znaczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

7. Charakterystyka stanu istniejącego środowiska obszaru zmiany 
studium 

7.1. Położenie obszaru zmiany studium 

 

Obszar zmiany nr 3 studium to fragment terenu położony w granicach 

administracyjnych miejscowości Witanowice. Jest on zlokalizowany w zachodniej części tej 

miejscowości, która z kolei położona jest w południowo-wschodniej części terytorium gminy 

Tomice. Dla celów prognozy oddziaływania tej zmiany studium na środowisko 

scharakteryzowano zróżnicowanie środowiska przyrodniczego w skali całej gminy Tomice ze 

szczególnym uwzględnieniem, tam gdzie to konieczne, omawianego obszaru. 

Gmina Tomice jest położona w zachodniej części województwa małopolskiego 

w powiecie wadowickim. Graniczy od południa z miastem i gminą Wadowice, od wschodu 

z gminą Brzeźnica, od północy z gminami Spytkowice i Zator a od zachodu z gminą Wieprz. 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego gmina Tomice jest 

położona na pograniczu dwóch podprowincji: Północnego Podkarpacia i Zewnętrznych 

Karpat Zachodnich. Większość terytorium gminy znajduje się w drugiej z nich, 

w makroregionie Pogórze Zachodniobeskidzkie i w mezoregionie Pogórze Wielickie. 

Natomiast północny kraniec gminy (w rejonie miejscowości Woźniki) położony w granicach 

Północnego Podkarpacia znajduje się w makroregionie Kotlina Oświęcimska 

i w mezoregionie Podgórze Wilamowickie. Granica pomiędzy tymi jednostkami jest oparta na 

kryterium budowy geologicznej i nie zaznacza się w sposób wyraźny w morfologii obszaru 

gminy. Główną rzeką gminy jest Skawa, która przepływa mniej więcej przez środkową część 

gminy z południa na północ, skręcając nieco ku zachodowi w części północnej gminy. 

Łączna powierzchnia gminy wynosi około 41,6 km2. Liczba mieszkańców wynosiła 

w 2015 roku 7930 osób. Gęstość zaludnienia wynosiła zatem około 191 osób/km2. 
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7.2. Budowa geologiczna i zasoby naturalne 

 

Podłoże geologiczne większości terytorium gminy Tomice budują utwory fliszowe 

(silnie pofałdowane kompleksy piaskowców, łupków, margli i innych utworów). Utwory te po 

sfałdowaniu i odkłuciu od podłoża uległy przesunięciu w kierunku północnym w postaci 

płaszczowin. W rezultacie tych procesów w obrębie Karpat zewnętrznych powstało kilka 

jednostek tektonicznych. Na terenie gminy występują utwory dwóch płaszczowin. Podłoże 

większości terytorium gminy budują utwory płaszczowiny podśląskiej. natomiast 

w południowo-wschodniej części gminy na płaszczowinę podśląską są nasunięte utwory 

płaszczowiny śląskiej. Na północ od płaszczowiny podśląskiej podłoże geologiczne budują 

morskie osady miocenu, głównie ilaste. Wśród utworów płaszczowiny podśląskiej dominują 

łupki warstw krośnieńskich z niewielkim udziałem piaskowców. Skały płaszczowiny śląskiej 

wykazują na terenie gminy większe zróżnicowanie. We wschodniej części gminy 

w Zygodowicach odsłaniają się piaskowce i łupki warstw grodziskich, warstwy gezowe oraz 

łupki wierzowskie, a w Lgocie i Witanowicach, odsłaniają się łupki i piaskowce cieszyńskie, 

łupki wierzowskie, piaskowce i łupki warstw lgockich oraz łupki pstre. Utwory fliszowe są 

rozcięte wielkim uskokiem przebiegającym wzdłuż doliny Skawy. 

Poza niewielkimi odsłonięciami na powierzchni skały fliszowe są przykryte osadami 

czwartorzędowymi o zróżnicowanej miąższości. W zachodniej części gminy są to głównie 

utwory lessopodobne, w dolinie Skawy oraz niektórych mniejszych cieków są to mułki, piaski 

i żwiry rzeczne. Wschodnią część gminy pokrywają iły, gliny i piaski zwietrzelinowe. 

Najistotniejsze znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego gminy mają następujące 

uwarunkowania wynikające z budowy geologicznej jej obszaru: 

 Skały fliszowe ze względu na naprzemianległe występowanie piaskowców i łupków są 

szczególnie podatne na występowanie ruchów osuwiskowych. W związku 

z powyższym na terenie gminy występują tereny zagrożone ruchami osuwiskowymi. 

Ruchy osuwiskowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mienia 

i ludzi. Dla celów niniejszego opracowania dokonano identyfikacji obszarów 

zagrożonych ruchami osuwiskowymi na podstawie na podstawie dostępnych 

informacji, w tym głównie analizy map geologicznych i obserwacji terenowych. Obszary 

te zaznaczono na załączonej mapie. Należy jednakże zaznaczyć że bardziej 

szczegółowe rozpoznanie zagrożenia osuwiskowego terenów gminy wymagałoby 

prowadzenia badań terenowych wykraczających poza zakres podstawowego 

opracowania ekofizjograficznego. Uzasadnione byłoby zatem wykonanie odrębnego 

problemowego opracowania ekofizjograficznego dotyczącego zagrożenia 

osuwiskowego terenów gminy Tomice. 
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 Występowanie złóż surowców mineralnych. Dno doliny Skawy rozcinającej obszar 

gminy jest wypełnione osadami rzecznymi wśród których występują złoża kruszywa 

naturalnego. Natomiast występujące pod utworami fliszowymi węglonośne utwory 

karbonu górnego zawierają węgiel kamienny. Jednakże ze względu na znaczne 

głębokości występowania nie ma perspektyw gospodarczego wykorzystania tych 

zasobów. 

 Zróżnicowane warunki gruntowe na obszarze gminy rzutujące w istotny sposób na 

geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Warunki te określa się 

na etapie projektowania obiektów budowlanych. Wtedy też wykonywane będą 

szczegółowe analizy warunków gruntowych. Na etapie niniejszego opracowania można 

jedynie stwierdzić iż proste warunki gruntowe mogą występować głównie na wysokich 

terasach Skawy i na wyrównanych wierzchowinach garbów pogórza w zachodniej 

części gminy. Na większości obszaru gminy należy się liczyć z występowaniem 

złożonych warunków gruntowych ze względu na występowanie gruntów zmiennych 

genetycznie i litologicznie. Skomplikowane warunki gruntowe będą występować na 

terenach zagrożonych osuwaniem a także mogą pojawić się na zboczach doliny Skawy 

w związku z możliwością występowania nieciągłych deformacji górotworu (strefa 

uskoku). 

 

Gmina Tomice jest stosunkowo uboga w surowce mineralne. Dno doliny rzeki Skawy 

rozcinającej obszar gminy jest wypełnione osadami rzecznymi wśród których występują 

złoża kruszywa naturalnego. Dotychczas na terenie gminy rozpoznano i udokumentowano 

jedynie złoże „Radocza” zawierające żwir. Zasoby tego złoża w kategoriach A+B+C1 

wynoszą 537 mln ton. Potencjalne możliwości rozpoznawania kolejnych złóż kruszywa 

naturalnego występują w całym dnie doliny rzeki Skawy. 

Występujące pod utworami fliszowymi węglonośne utwory karbonu górnego zawierają węgiel 

kamienny. Jednakże ze względu na znaczne głębokości jego występowania nie ma na razie 

perspektyw gospodarczego wykorzystania tych zasobów. 

Ponadto nie ma informacji o występowaniu w granicach omawianego obszaru innych 

złóż surowców mineralnych zarówno o zasobach zarejestrowanych lub szacunkowych czy 

też o zasobach perspektywicznych. 

 

Duże zróżnicowanie litologicznego wykształcenia skał przy skomplikowanej tektonice 

w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu są przyczyną dużego zróżnicowania warunków 

geologiczno inżynierskich w granicach gminy. 

Z punktu widzenia możliwości posadowienia budynków korzystne są obszary gruntów 

spoistych zwartych, półzwartych i twardoplastycznych, gruntów sypkich 
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średniozagęszczonych i skał, na których nie występują zjawiska geodynamiczne, 

a głębokość wody gruntowej przekracza 2 m. Na terenie gminy rejonem o korzystnych dla 

budownictwa warunkach geologiczno-inżynierskich są wysokie terasy Skawy zbudowane 

z utworów aluwialnych i wyrównane wierzchowiny garbów pogórza, pokryte utworami 

lessopodobnymi, w zachodniej części gminy. W rejonie tym są usytuowane główne skupiska 

zabudowy miejscowości Tomice i Radocza. Lokalnie korzystne warunki geologiczno-

inżynierskie występują także w pozostałych miejscowościach obszaru na spłaszczonych 

wierzchowinach garbów Pogórza Wielickiego, jak również na wyrównanych północnych 

krańcach gminy wchodzących w skład Podgórza Wilamowickiego, gdzie podłoże budują 

morskie osady miocenu. Korzystne warunki dla posadowienia budynków występują niekiedy 

również na fragmentach wysokich teras rzecznych w bocznych dolinach Skawy. Z uwagi na 

ich niedużą powierzchnię tereny takie są już w znacznej mierze wykorzystane pod istniejącą 

zabudowę. 

Poza opisanymi wyżej obszarami należy liczyć się z występowaniem słabszych warunków 

geologiczno-inżynierskich i utrudnień w posadowieniu budynków. Najczęstszym 

utrudnieniem są spadki terenu powyżej 12 %. Na większości obszaru gminy należy się liczyć 

z występowaniem złożonych warunków gruntowych ze względu na występowanie gruntów 

zmiennych genetycznie i litologicznie. Skomplikowane warunki gruntowe będą występować 

na terenach zagrożonych osuwaniem a także mogą pojawić się na zboczach doliny Skawy 

w związku z możliwością występowania nieciągłych deformacji górotworu (strefa uskoku). 

Niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie dla budownictwa występują ponadto na 

niskich terasach Skawy i jej dopływów, gdzie podłoże stanowią luźne piaski i żwiry 

pochodzenia rzecznego, w których głębokość występowania wody gruntowej nie przekracza 

2 m poniżej poziomu terenu. Obszary te ponadto są zagrożone zalewaniem w czasie 

powodzi. 

W przypadku realizacji obiektów budowlanych na obszarach o skomplikowanych warunkach 

gruntowych konieczne będzie każdorazowe wykonanie oprócz dokumentacji geotechnicznej 

także dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w której szczegółowo określa się parametry 

gruntów budujących podłoże geologiczne projektowanej inwestycji z uwzględnieniem 

tektoniki, morfologii, stratygrafii, wpływu inwestycji na środowisko, itd. Dokumentacje tego 

typu stosuje się obligatoryjnie dla trzeciej kategorii geotechnicznej, a więc tam, gdzie 

występują skomplikowane warunki gruntowo-wodne lub/i gdy konstrukcja obiektu kwalifikuje 

go do tej kategorii. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest poprzedzone 

wykonaniem Projektu prac geologicznych, który podlega zatwierdzeniu przez Starostwo 

Powiatowe. Dokumentacja podlega również przyjęciu przez Starostwo Powiatowe. Według 

obowiązujących przepisów, dokumentacja taka stanowi podstawę do sporządzenia przez 

projektanta obiektu oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektu (Rozp. Min. 
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Środowiska z 24 września 1998 roku wsprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych). 

Obszar zmiany nr 3 studium znajduje się poza granicami udokumentowanego złoża 

kruszywa naturalnego „Radocza” jak również poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się 

mas ziemnych. 

 

7.3. Rzeźba terenu 

 

W pewnym związku z budową geologiczną pozostaje rzeźba terenu. Szeroka i płaska 

dolina Skawy, która stanowi najbardziej charakterystyczny element rzeźby obszaru gminy, 

nawiązuje swym przebiegiem do uskoku rozcinającego utwory fliszowe. W granicach gminy 

dolina ta wyraźnie zwęża się ku północy. Szerokość dna doliny przy granicy z Wadowicami 

przekracza 2 km natomiast pomiędzy Woźnikami a Radoczą wynosi około 1 km. Również 

zbocza doliny są bardziej strome i wyższe w północnej części gminy niż w południowej. 

Wysokość względna zboczy zmienia się od około 30-40 m. w południowej części Witanowic 

do około 60-70 m. w Radoczy. Po obu stronach doliny Skawy znajdują się wyniesione 

obszary Pogórza Wielickiego o typowej rzeźbie pogórskiej z szerokimi garbami 

porozcinanymi wąskimi dolinami potoków. Część gminy położona na zachód od Skawy, 

pokryta utworami lessowymi, posiada bardziej wyrównaną wierzchowinę, podczas gdy 

wschodnia (gdzie odsłaniają się skały fliszowe) jest wyraźnie wyższa, o bardziej 

urozmaiconej rzeźbie terenu. 

Rozpiętość wysokości bezwzględnych na terenie gminy wynosi blisko 200 m, od około 

238 m n.p.m. w dnie doliny Skawy w Woźnikach do 428,1 m n.p.m. w Lgocie na południowo-

wschodnim krańcu gminy. Zmienne jest także nachylenie powierzchni terenu. Dno doliny 

Skawy jest prawie zupełnie płaskie, nieznacznie nachylone w dół rzeki i w kierunku koryta. 

Nieco większe nachylenia występują w obrębie wierzchowin garbów pogórza. Największe 

nachylenia (przekraczające 15 %) występują na zboczach doliny Skawy, dolin bocznych oraz 

w lejach źródłowych potoków. Ukształtowanie powierzchni ziemi w gminie Tomice nie 

stanowi poważnej bariery dla rozwoju zainwestowania, aczkolwiek realizacja zabudowy, dróg 

czy też sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach o znacznym nachyleniu może 

wymagać stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych. Ponadto znaczące nachylenia 

zwiększają zagrożenie ruchami osuwiskowymi omówione w rozdziale poprzednim. Natomiast 

ukształtowanie powierzchni stwarza na terenie gminy następujące uwarunkowania 

zagospodarowania przestrzennego: 

 występowanie walorów krajobrazowo-widokowych na większości obszaru gminy; 

rozległe widoki rozciągają się z wierzchowin garbów pogórza w kierunku doliny Skawy 

i Beskidu Małego. 
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 występowanie rozległych obszarów zalewowych w dnie doliny Skawy. 

Obszar objęty zmianą studium nr 3 jest położony jest na północ od doliny potoku 

Witanowickiego na wysokości około 260 m n.p.m. i jest lekko nachylony w kierunku 

południowym. Nachylenie obszaru nie przekracza 2 %. Południowa granica obszaru objętego 

zmianą studium nr 3 przylega do górnej krawędzi skarpy mającej wysokość około 10 m, u 

której podnóża przepływa potok Witanowicki. 

 

7.4. Gleby i powierzchnia ziemi 

 

Na terenie gminy Tomice dominującym typem gleb są gleby brunatne wyługowane 

wykształcone na podłożu utworów lessowych oraz iłach i glinach zwietrzelinowych. Ponadto 

dość dużą powierzchnię zajmują gleby bielicowe (w miejscowościach: Radocza, Tomice, 

Zygodowice, Woźniki). W dnie doliny Skawy oraz niektórych mniejszych cieków wodnych 

wykształciły się mady na podłożu osadów rzecznych. Gleby na terenie gminy są generalnie 

rzecz biorąc urodzajne. Zdecydowanie największą powierzchnię zajmują grunty o glebach 

III klasy bonitacyjnej występujące głównie na wierzchowinach garbów pogórza i w dolinie 

Skawy (tutaj występują także pewne obszary o glebach II klasy bonitacyjnej). Gleby klas 

niższych (IV-VI) występują głównie na zboczach dolin. 

Powierzchnię gruntów rolnych w poszczególnych miejscowościach gminy z rozbiciem 

na poszczególne klasy bonitacyjne przedstawiono w tabeli nr 1. 

 

Tabela 1. Grunty rolne według klas bonitacyjnych [powierzchnia w ha]. 

 

Klasa 
bonitacyjna 

Lgota Radocza Tomice Witanowice Woźniki Zygodowice Razem 

GRUNTY ORNE 

R II 0,00 5,58 0,00 10,52 33,05 0,00 49,15 

RIIIa 14,15 118,70 71,50 16,03 120,16 104,34 444,88 

RIIIb 150,37 243,65 212,46 379,77 154,81 139,60 1280,66 

RIVa 58,19 145,26 75,72 134,79 49,19 52,53 515,68 

RIVb 27,81 42,91 18,64 85,53 2,45 13,94 191,28 

RV 9,65 3,78 1,94 11,37 0,00 0,14 26,88 

RVI 1,17 0,00 4,16 0,19 0,00 0,00 5,52 

UŻYTKI ZIELONE 

ŁII 0,00 0,00 2,40 2,28 2,35 0,11 7,14 

ŁIII 1,75 13,92 13,69 2,12 15,18 9,28 55,94 

ŁIV 7,97 16,20 21,56 4,00 2,59 2,06 54,38 

ŁV 0,70 2,00 8,35 3,07 0,00 0,46 14,58 

ŁVI 0,00 0,00 1,44 0,11 0,00 0,00 1,55 

PsII 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 0,00 6,08 

PsIII 9,80 5,22 18,24 16,32 15,01 16,15 80,74 

PsIV 17,56 65,49 11,36 55,04 14,52 5,55 169,52 

PsV 4,49 1,90 0,68 2,91 0,00 1,54 11,52 

PsVI 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 

Razem 303,72 664,63 462,14 724,05 415,39 345,70 2915,63 
 

Źródło: Urząd Gminy Tomice 2010. 
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Specyficznym elementem w rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Tomice jest duży 

udział stawów. Grunty pod stawami i wodami stojącymi zajmują łącznie około 105 ha. 

Największy kompleks stawów rybnych znajduje się w miejscowości Tomice. 

Najistotniejszym uwarunkowaniem zagospodarowania przestrzennego wynikającym 

z warunków glebowych gminy jest znaczny udział wartościowych użytków rolnych w ogólnej 

powierzchni gminy. Równocześnie wielowiekowy rozwój osadnictwa sprawił iż większość 

terenów osadniczych znajduje się wśród urodzajnych użytków rolnych. Dalszy rozwój 

zainwestowania pociągnie za sobą nieuniknione uszczuplenie areału wartościowych użytków 

rolnych. Potrzebna będzie jednak oszczędność w przeznaczaniu wartościowych gruntów 

rolnych na cele nierolnicze. 

W obrębie obszaru zmiany nr 3 studium występują gleby brunatne pylaste 

wykształcone na podłożu glin pylastych. Są to na ogół gleby od III do V klasy bonitacyjnej. 

Teren przyszłego zainwestowania pod urządzenia związane z postojem samochodów 

ciężarowych, w ramach prowadzonych przez „SMOLBET” S.C. usług transportowych jest 

dotychczas użytkowany jako pastwisko III klasy bonitacyjnej. W związku z tym, na etapie 

planu miejscowego sporządzanego na podstawie omawianej zmiany studium potrzebne 

będzie uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych 

III klasy bonitacyjnej na cele nierolnicze zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 roku 

o ochronie gruntow rolnych i leśnych. Pozostała część terenu objętego niniejszą zmianą 

studium jest już zainwestowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez 

„SMOLBET” S.C. 

 

7.5. Stosunki wodne 

 

Obszar gminy odwadniany jest przez prawobrzeżne dopływy Wisły: Skawę, której 

zlewnia obejmuje większość obszaru; potok Półwiejski (Grabarz) i potok Brzezina (dopływ 

Brodła) odwadniające niewielki obszar w północnej części gminy oraz potok Brodawka 

(Młynówka) odwadniający wschodnią część gminy w rejonie miejscowości Lgota. Ich 

dorzecza oddzielone są działami wodnymi II rzędu. Działy wodne III rzędu wyznaczają 

zlewnie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dopływów Skawy. Przebieg działów wodnych jest 

wyraźny, nawiązujący do rzeźby terenu, jedynie w dnie doliny Skawy jest mniej wyraźny ze 

względu na przeobrażoną sieć wodną (melioracje, stawy) i regulację cieków. 

Skawa – o długości 96 km i powierzchni dorzecza 1160 km2 wraz z dopływami odwadnia 

zachodnią i centralną część gminy. Od południowych granic gminy dolina się rozszerza do 

2 km a jej zbocza są łagodne. Na tym odcinku Skawa tworzy liczne zakola a w obrębie 

koryta łachy i niewielkie kępy. Stany wody i przepływy kształtowane są w górskiej, 
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beskidzkiej części zlewni w której średni spadek wynosi 6,9 ‰ natomiast w dolnym odcinku 

od Pogórza 2,3 ‰. Charakterystyczna jest szybka reakcja rzeki na opad, zmienność stanów 

rzeki jest duża; w okresach posuchy występują niżówki, a w okresach deszczowych – 

gwałtowne wezbrania. Amplituda stanów wody wynosi 554 cm (tabela nr 2), średni przepływ 

Skawy wynosi 12,2 m3/s a maksymalny 935 m3/s, natomiast minimum 1 m3/s. 

 
Tabela 2. Charakterystyczne stany wody i przepływy Skawy w Wadowicach. 

 

Okres 
badań 

Stany wody H (cm) Bezwzględna 
wysokość 

zwierciadła wody 

(m n.p.m.) 

Okres 
badań 

Przepływ a (m
3
/s) 

WWW NNW Amplituda Przy 
stanie 
maksy
malny

m 

Przy 
stanie 

minimal
nym 

WWQ SWQ SSQ SNQ NNG 

1921-2000 570 16 554 260,8 255,2 1951-1990 

1951-2000 

935 

935 

260 

- 

12,2 

- 

2,73 

- 

1,00 

0,80 

 

Źródło: (Mapa hydrograficzna 2003). 

 
Tabela 3. Miesięczne charakterystyczne stany wody i przepływy w Wadowicach. 

 

Parametr Miesiące 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Stan wody 
H (cm) 

1961-1990 

SWW 182 217 219 208 225 214 223 254 253 235 193 175 

SSW 147 159 159 158 166 165 159 161 156 154 146 142 

SNN 136 139 141 141 143 146 141 139 136 135 133 133 

Przepływ 
Q m

3
/s 

1951-1990 

WWQ 173 151 243 270 251 311 680 935 669 501 187 235 

SWQ 29,4 49,4 47,8 45,8 64,5 62,2 77 126 120 98,1 40,4 30,9 

SSQ 7,75 11 9,79 11,4 16,2 17,1 13,3 17 15,1 12,3 8,15 7,86 

SNQ 3,95 3,85 4,1 3,98 4,75 7,05 6,31 4,95 4,08 3,95 3,55 3,87 

NNQ 1 1,32 1,24 1,6 1,3 2,3 2,6 2,2 1,52 1,5 1,37 1,16 

 

Źródło: (Mapa Hydrograficzna 2003). 

 

Na obszarze gminy największymi dopływami Skawy są prawobrzeżne potoki Rokowski, 

Witanowicki i Zygodówka oraz prawobrzeżne Tomicki i Radoczanka. 

Rzeki i potoki mają reżim gruntowo-deszczowo-śnieżny, charakteryzujący się dużą 

zmiennością stanów wód, letnimi wezbraniami oraz jesiennymi niżówkami. W bilansie zlewni 

rzek pogórskich dużą rolę odgrywa odpływ powierzchniowy. Średni roczny odpływ 

jednostkowy w latach 1956-1980 w zlewni Skawy po profil Wadowice wynosił 15,9 a po profil 

Zator 14,8 l/s km2. Obszar Pogórza jest porozcinany bardzo gęstą siecią polnych i leśnych 

dróg, które stanowią – ważną dla spływu wód powierzchniowych – epizodyczną sieć 

rzeczną. Cechą małych zlewni pogórskich o charakterze rolniczym jest zanik odpływu 

korytowego w miesiącach letnich, wywołany znacznymi stratami wody na parowanie. 
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Ważnym elementem zasobów wodnych gminy jest duży (o powierzchni 92 ha) kompleks 

stawów hodowlanych, które zasilane są wodami potoków Tomickiego i Radoczanki. Na 

kompleks „Stawów Tomickich” o łącznej powierzchni około 105 ha składają się cztery 

zespoły stawów oddzielonych od siebie ciągami komunikacyjnymi. W obrębie każdego 

zespołu stawy oddzielone są groblami. Są to stosunkowo niewielkie stawy o głębokości od 

2 do 3 m, a cykl hodowli ryb powoduje, że woda ze stawów jest jesienią spuszczana. 

Poszczególne stawy noszą nazwy: Nowy, Łowisko, Piotrowiec-Wierzchowina, Bagieniec, 

Gałkowiec I, Gałkowiec II, Młyński, Łęgowy, Deskowiec-Wierzchowina, Deskowiec-Łowisko, 

Sitkowiec, Mikołajowiec, Sierotowiec, Krupówka i Panin. Stanowią one ostoję dla licznych, 

często unikatowych gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych oraz roślin 

szuwarowych i wodnych. 

Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie gminy, w tym klasyfikację 

stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego wód oraz ocenę stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części 

wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 162, poz. 1008). Zapisy rozporządzenia 

wprowadzają do prawa polskiego zasady ocen jakości wód określone w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej. 

Na ich podstawie i zgodnie z metodykami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

określono: 

 stan/potencjał ekologiczny, stan chemiczny oraz stan monitorowanych jednolitych 

części wód, 

 jakość wód w zależności od ich przeznaczenia: 

- wód ujmowanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia; 

- wód przeznaczonych do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych; 

- stan zagrożenia wód powierzchniowych eutrofizacją ze źródeł komunalnych. 

Według tej klasyfikacji Skawa na odcinku od Kleczanki (bez Kleczanki) do ujścia (JCWP Nr 

GW0112) została sklasyfikowana: 

 ocena stanu/potencjału ekologicznego: 

- ocena elementów biologicznych – II klasa, 

- ocena elementów fizykochemicznych wspierających elementy biologiczne – II 

klasa, 

- ocena substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – N (nie 

przekraczają), 

- stan/potencjał ekologiczny – dobry/bardzo dobry; 

 ocena stanu chemicznego: 

- dobry – wskaźniki nie przekraczają wartości granicznych, 
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- nie wymagane są warunki określone w przepisach odrębnych; 

 ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych: 

- dobry stan wód. 

Na stan jakości wody w Skawie na terenie gminy znaczny wpływ mają zanieczyszczenia 

dopływające z Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej, Zembrzyc i Wadowic. 

 

Według regionalnego podziału zwykłych wód podziemnych(Paczyński 1993, 1995) 

wody podziemne na tym obszarze zaliczane są do Regionu XIII przedkarpackiego w którym 

wydzielony został Subregion XIII2 – Rybnicko-Oświęcimski, obejmujący dolinę Wisły wraz 

z ujściowym odcinkiem Skawy (północna część gminy) oraz Region XIV karpacki obejmujący 

pozostałą część gminy. 

Na obszarze gminy wody podziemne występują w dwóch zbiornikach związanych z: 

 utworami fliszowymi trzeciorzędu i kredy (łupki i piaskowce). Występują tu wody 

szczelinowe i w małym stopniu szczelinowo-porowe. Wodonośność tych utworów jest 

ograniczona i zależy od wzajemnych proporcji łupków i piaskowców. Według Mapy 

Hydrogeologicznej Polski arkusz Bielsko-Biała (J. Chowaniec i in., 1981) potencjalna 

wydajność typowego utworu studziennego wynosi w tym utworach nie więcej niż 2-5 

m3/h. Wydajność poziomu zależy nie tylko od porowatości i przepuszczalności, ale 

również od głębokości spękań tektonicznych. Do utworów o największej wydajności 

należy zaliczyć piaskowce, a najmniejszej warstwy łupkowe. Wydajność studni jest 

mała, od kilku do kilkunastu m3/h, okresowo występują braki wody. Temperatura wody 

waha się od 6 do 12 oC i maleje wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza. 

 utworami czwartorzędowymi – żwiry, piaski, piaski gliniaste i mułki występujące 

głównie w dolinie Skawy. Są to wody porowe. Potencjalna wydajność typowego utworu 

studziennego wynosi tu 10-30 m3/h. Poziom zwierciadła wód podziemnych w utworach 

aluwialnych Skawy nawiązuje do poziomu wody w rzece i w związku z tym podlega 

znacznym wahaniom. Według „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru Górnej Wisły, Soły i Skawy” (PG S.A. 

1998) średnie roczne sumy amplitud zwierciadła wody zanotowane na posterunku 

Radocza wynosiły w latach 1956-1980 od 77 cm (Radocza 3) do 171 cm (Radocza 4). 

Poziom ten zasilany jest głównie opadami atmosferycznymi drogą bezpośredniej 

infiltracji, a w mniejszym stopniu również wodami spływającymi ze zboczy. W części 

Pogórskiej zawodnione utwory akumulacji rzecznej zalegają bezpośrednio na podłożu 

fliszowym, dzięki temu utrzymuje się kontakt tego poziomu z wodonośnym poziomem 

fliszowym. Wody tego poziomu wykazują również kontakt hydrauliczny z wodami 

powierzchniowymi w ciekach, a rzeki przeważnie spełniają rolę drenującą. 
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Tabela 4. Charakterystyka hydrogeologiczna czwartorzędowych ujęć wód podziemnych w Witanowicach. 

 

Nr otworu 
studni 

Głębokość 
otworu w 

m 

Poziom 
wodonośny 
w m p. p. t. 

Poziom 
zwierciadła 
ustalony w 

stosunku do 
powierzchni 
terenu w m 

Wydajność 
maksymalna 

Depresja 
w m 

strop spąg m
3
/h dm

3
/h 

142 8,0 2,8 6,0 1,9 11,44 3,17 2,02 

143 6,7 2,0 4,7 2,0 10,06 2,79 1,5 

144 7,0 2,1 5,0 2,1 1,97 0,54 1,4 

145 7,3 2,8 5,3 2,8 1,61 0,44 1,2 

 

Źródło: (Chowaniec J., 1984). 

 
Na terenie gminy występuje zbiornik zaliczany do GZWP nr 444 „Dolina Rzeki Skawy” dla 

którego wyznaczono strefy ochronne ONO (obszar najwyższej ochrony) oraz OWO (obszar 

wysokiej ochrony). 

 
Tabela 5. Charakterystyka GZWP. 

 

Nr zbiornika Powierzchnia w km
2
 Wiek 

utworów 
Typ 

zbiornika 
Klasa 

jakości 
wód 

Średnia 
głębokość 

(m) 

Zasoby 

(tyś m
3
/d) 

GZWP ONO OWO      

444 86 86 430 QD Porowy I c 8 16,5 

 

Źródło: (Kleczkowski, 1990). 

 

Jest to zbiornik przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę do picia (I), a ze względu na 

jakość zaliczany do klasy Ic – bardzo nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do uzdatniania. 

Użytkowe zbiorniki wód podziemnych występujące w utworach fliszowych zasilane są 

przez opady atmosferyczne. Wody tych zbiorników z uwagi na sprzyjające warunki 

geologiczne (brak utworów izolujących) i małą głębokość zalegania podatne są na 

zanieczyszczenia. 

Według waloryzacji wód podziemnych wody zbiornika GZWP 444 należą do klasy A o 

bardzo małej wartości (1,5 pkt). 

W ramach sieci monitoringu ilościowego prowadzonego przez PIG jakość wód podziemnych 

badana w punkcie Babica (nr 103 w Monitoringowej Bazie Danych) położonym najbliżej 

granicy gminy: 

 stratygrafia    - kreda górna i dolna; 

 typ chemiczny wody   - HCO3-SO4-Ca; 

 klasa jakości    - II; 

 stan chemiczny wody   - dobry. 
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Natomiast w oparciu o wieloletnie wyniki obserwacji i badań wód podziemnych PIG 

opracował charakterystyki i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). 

Obszar gminy znajduje się na terenie jednostki Nr JCWPd – 159, której wody 

poszczególnych poziomów wodonośnych pod względem ilościowym i chemicznym 

charakteryzują się następującymi parametrami: 

 Wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki) – G: 

- cecha ilościowa   – stan dobry, 

- cecha jakościowa  – stan zadowalający; 

 Wody szczelinowo-porowe w utworach piaskowcowo-łupkowych (fliszowych) strefa 

aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t. – Pg-Cr: 

- cecha ilościowa   – stan słaby (głównie przez odwadnianie – liczne ujęcia 

oraz drenaż górniczy), 

- cecha jakościowa  – stan bardzo dobry. 

Na terenie gminy brak jest utworów powierzchniowych, które stanowiłyby izolację pierwszego 

poziomu użytkowego wód podziemnych. Oznacza to, że wody podziemne mogą być bardzo 

łatwo zanieczyszczane w wyniku działalności prowadzonej na powierzchni. W związku 

z powyższym konieczność ochrony zasobów wód podziemnych występujących w dolinie 

Skawy przed ich degradacją ilościową i jakościową jest bardzo istotnym uwarunkowaniem 

zagospodarowania przestrzennego doliny Skawy. 

Na terenie gminy i bezpośrednio tuż poza jej granicami znajdują się ujęcia wód 

podziemnych dla potrzeb wodociągów komunalnych. 

Ujęcie wody w Witanowicach stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę wszystkich 

sołectw gminy. Dla wymienionego wyżej ujęcia decyzją Wojewody Bielskiego (znak OS-I-

6210/61/97 z dnia 18 sierpnia 1997 roku ustanowione zostały strefy ochrony bezpośredniej i 

pośredniej, dla których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia. 

Strefa ochrony bezpośredniej: 

 dbałość o stan ogrodzenia i zieleń; 

 ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy 

urządzeniach służących do poboru wody. 

Strefa ochrony pośredniej: 

 zakaz rolniczego wykorzystywania ścieków i gnojowicy; 

 zakaz zmian w dotychczasowym użytkowaniu terenu; 

 lokalizacja tablic informacyjnych w miejscu przecięcia granicy strefy z drogami 

jezdnymi; 

 zakaz lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych; 
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 zakaz lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu. 

Ujęcia wody w Radoczy oraz w Woźnikach zaopatrujące dotychczas te miejscowości 

stanową źródła awaryjnego zaopatrzenia w wodę. Do tej pory ujęcia te nie posiadają 

ustanowionych stref ochronnych, w których określone byłyby zakazy, nakazy oraz 

ograniczenia w sposobie użytkowania terenów wokół nich. 

Użytkownikiem wszystkich powyższych ujęć wody jest Gminny Zakład Wodociągów 

w Tomicach. 

Obszar zmiany nr 3 studium znajduje się poza granicami stref ochrony ujęć wody 

pitnej. Na południe od obszaru objętego zmianą studium nr 3 przepływa ze wschodu na 

zachód ciek wodny (potok Witanowicki) będący prawobrzeżnym dopływem rzeki Skawy. 

Ponadto nie występują na nim żadne zbiorniki wód stojących. Obszar zmiany studium nr 3 

znajduje się w strefie ochronnej ONO (obszar najwyższej ochrony) GZWP nr 444 „Dolina 

Rzeki Skawy”. 

W ramach prowadzonej przez „SMOLBET” S.C. działalności gospodarczej wody opadowe 

z obszaru już zainwestowanego są ujmowane na jego terenie, a następnie kierowane do 

zbiorników osadowych i seperatorów po czym, po ich oczyszczeniu są odprowadzane do 

potoku Witanowickiego. Woda wykorzystywana do działalności produkcyjnej (produkcja 

betonu) znajduje się w obiegu zamkniętym. Natomiast ścieki sanitarne odprowadzane są do 

szczelnych zbiorników wybieralnych. 

 

7.6. Zagrożenie powodziowe 

 

Głównymi przyczynami powodzi występujących w tym rejonie są letnie deszcze 

rozlewne i nawalne, rzadziej jesienne (IX), wiosenne roztopy, zatory lodowe. 

Skawa oraz jej dopływy charakteryzują się szybką reakcją na opady występujące w ich 

górnych odcinkach. Duże nachylenie stoków, słabo wykształcone profile glebowe oraz zła 

struktura lasów, wytworzona przez wielowiekową niewłaściwą gospodarkę leśną nie 

sprzyjają retencji wód opadowych. 

Nieregularność przepływów Skawy sprawia, że znaczne obszary w gminie są zagrożone 

zalaniem w czasie powodzi. Rzeka Skawa jest częściowo obwałowana, co w pewnym 

stopniu redukuje zagrożenie. 

Odcinek rzeki Skawy na terenie gminy Tomice zamyka się pomiędzy km 11,57 a km 

18,06 biegu rzeki (liczonego od ujścia rzeki w górę). Na tym odcinku wykonano szereg 

przekrojów doliny (Woźniak, 1975), dla których obliczono rzędne wielkiej wody 1 % w dwóch 

wariantach. W wariancie I przyjęto, że zniszczeniu uległ prawy wał rzeki przy nienaruszonym 

wale lewym, a w wariancie II na odwrót (lewy wał zniszczony, prawy nienaruszony). Dla 
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przekrojów wykonanych na nieobwałowanym odcinku rzeki obliczono tylko jedną rzędną 

wielkiej wody 1 %. Rzędne te zestawiono w tabeli nr 6. 

 

Tabela 6. Rzędne wielkiej wody 1 % rzeki Skawy. 

 

Nr przekroju Km rzeki 
Rzędne wielkiej wody 1 % (m n.p.m.) 

wariant I wariant II 

9 11,572 brak wałów 

241,8 

10 18,852 brak wałów 

244,2 

11 13,781 245,6 245,3 

12 14,451 246,9 246,5 

13 16,530 252,8 252,7 

14 16,750 252,8 252,7 

15 18,060 256,6 256,8 

 
Źródło: „Zagrożenie powodziowe w dorzeczu górnej Wisły”, W. Woźniak (red.), IMiGW Oddział Kraków, 1975. 

 

Po wybudowaniu zbiornika w Świnnej Porębie zasięg wód powodziowych zostanie znacznie 

ograniczony, jak również prawdopodobieństwo zalania znacznych terenów gminy. 

Jednak w przypadku długotrwałych opadów atmosferycznych i wypełnienia się 

zbiornika, a także w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych istnieje zagrożenie 

wystąpienia powodzi. Zasięg terenów zagrożonych zalaniem „wodami stuletnimi” (P = 1 %) 

przedstawiono na mapie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy. Potencjalne zagrożenie powodzią występuje również w dolinach 

dopływów Skawy, których ujścia znajdują się na terenie gminy. Charakterystyczne przepływy 

w czasie największych powodzi, które wystąpiły w dorzeczu górnej Wisły w XX i XXI wieku 

przedstawia tabela nr 7. 

 

Tabela 7. Przepływy kulminacyjne przy ujściu Skawy w okresach największych powodzi. 

 

Rok Przepływ 

m
3
/s 

Rok Przepływ 

m
3
/s 

VII 1903 

VI 1925 

XI 1931 

VII 1934 

V 1940 

VI 1948 

V 1951 

750 

800 

800 

800 

800 

1300 

750 

VI/VII 1958 

VII 1960 

VII 1970 

VIII 1972 

VII 1997 

VII 2001 

V/VI 2010 

1000 

910 

860 

610 

638 

678 (1050)* 

619 

 
* Mapa Hydrograficzna 2003 – Wadowice 
 
Źródło: Niedbała, 1998. 
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Notowane przepływy w czasie przejścia fali kulminacyjnej na poszczególnych dopływach 

Wisły w okresie wezbrań są bardzo zróżnicowane, co wiąże się z rozkładem opadów na 

obszarze Karpat. W przypadku dorzecza Skawy przepływy powyżej 500 m3/s można zaliczyć 

do wezbrań katastrofalnie wielkich (według klasyfikacji Punzeta). 

W maju i czerwcu 2010 roku w dorzeczu Wisły nastąpiła powódź o charakterze 

katastrofalnym o znacznych wielkościach przepływu i objętościach fal wezbraniowych. Po 

raz pierwszy (od czasu prowadzenia obserwacji wodowskazowych) nastąpiło wezbranie 

o podwójnej kulminacji, które przekraczało absolutne maksymalne stany wód. Opady 

deszczu w dorzeczu Skawy występowały praktycznie od 30 kwietnia, początkowo jako 

burzowe o wysokości 30 mm, które przechodziły w rozlewne (12-18 maja) o wielkości około 

100 mm, powodując gwałtowny wzrost stanów wody. W okresie do 31 maja występowały 

opady o charakterze burzowym a następnie rozlewne, powodując ponowny wzrost fali 

wezbraniowej. Szacowane przepływy fal kulminacyjnych przy ujściu Skawy wynosiły około 

580 m3/s i 619 m3/s. Szacuje się, że zbiornik w Świnnej Porębie (w budowie) zretencjonował 

45 mln m3 pierwszej fali wezbraniowej Skawy. 

Obszar objęty omawianą zmianą nr 3 studium znajduje się poza zasięgiem wody 

powodziowej o prawdopodobieństwie 1 % określonym na mapach zagrożenia powodziowego 

oraz na mapach w „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 

powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy" wykonanym przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Znajduje się on również poza 

terenami zalanynymi wodami Skawy w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. 

Położenie obszaru zmiany studium w dolinie cieku wodnego sprawia że w przypadku 

wystąpienia gwałtownych opadów spływające wody opadowe potokiem Witanowickim mogą 

powodować podtopienia południowo-zachodnich obrzeży obszaru objętego zmianą studium. 

 

7.7. Klimat, jakość powietrza, klimat akustyczny 

 

Podstawowe elementy charakterystyki klimatu gminy Tomice przedstawiono w tabeli 

nr 8. 

Na obszarze gminy Tomice zaznacza się wyraźne zróżnicowanie warunków 

klimatyczno-bonitacyjnych pomiędzy wyniesionymi dobrze nasłonecznionymi południowymi 

stokami garbów pogórza a dnami dolin. Średnie minimalne temperatury roku są o około 2-

3oC wyższe na stoku natomiast okres bezprzymrozkowy jest o około 2 miesiące dłuższy na 

stokach niż w dnach dolin. 
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Tabela 8. Wybrane dane klimatyczne gminy Tomice 

 

Średnia roczna suma opadów 750-950 l/m
2
 

Suma opadów stycznia 10-35 l/m
2
 

Suma opadów lipca 60-220 l/m
2
 

Temperatura średnia roczna 6.5-8.5
o
C 

Średnia temperatura stycznia -2
o
C 

Średnia temperatura lipca 17
o
C 

Liczba dni z temp. Maks. Ponad 25
o
C 25-35 dni 

Liczba dni z temp. Ponad 5
o
C 200-225 dni 

Liczba dni z temp. średnią dobową <0
o
C 60-95 dni 

Liczba dni z pokrywą śnieżną 65-105 dni 

 

Źródło: Hess 1965 

 
Z kolei aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy przedstawia tabela 

nr 9. 

 

Tabela 9. Stężenia zanieczyszczeń w punkcie pomiarowym w Wadowicach oraz ich klasyfikacja według kryterium 
ochrony zdrowia w 2008 roku. 

 

Wskaźnik Jednostka Stężenie 
Poziom dopuszczalny 

substancji w powietrzu 
Klasa 

NO2 μg/m
3 

21 40 A 

SO2 μg/m
3 

18 20 A 

PM10 μg/m
3 

45 40 C 

Benzen μg/m
3 

3,6 5 A 

CO μg/m
3 

- 10000 A 

Ołów (Pb) w pyle 
zawieszonym 

μg/m
3 

0,03 0,5 A 

Kadm (Cd) w pyle 
zawieszonym 

ng/m
3
 1 5 A 

Nikiel (Ni) w pyle 
zawieszonym 

ng/m
3
 6,1 20 A 

Arsen (As) w pyle 
zawieszonym 

ng/m
3
 1,7 6 A 

Benzo(ά)pirenu ng/m
3
 7 1 C 

Ozon μg/m
3 

- 120 A 

 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie małopolski w 2008 roku. 

 

Jak wynika z powyższych danych, w 2008 roku zanotowano przekroczenie stężeń pyłu 

zawieszonego i benzo(ά)pirenu. Przyczyną tak wysokich stężeń jest emisja zanieczyszczeń 

ze źródeł przemysłowych, komunalnych i komunikacyjnych, głównie wynikających ze 

spalania paliw stałych złej jakości, a także odpadów. 

W stosunku do pozostałych substancji nie notuje się przekroczeń wartości dopuszczalnych 

średniorocznych jak i 1-godzinnych z częstością wyższą niż dopuszczalna (tabela). 
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Warunki aerosanitarne są lokalnie modyfikowane przez topografię oraz czynniki 

meteorologiczne. W okresach bezwietrznych i zimowych, kiedy następuje intensywne 

spalanie paliw, może dochodzić do nagromadzenia zanieczyszczeń w sołectwach pogórskiej 

części gminy (zwłaszcza w dolinach i obniżeniach). W części północnej gminy, częste stany 

inwersji termicznej i duża liczba dni z mgłą obniżają zdolność samooczyszczania się 

atmosfery. 

Stan aerosanitarny atmosfery na obszarze gminy nie odbiega od stanu w innych sąsiednich 

gminach i jest na ogół dobry. Na podstawie przeprowadzonej w 2008 roku oceny jakości 

powietrza w województwie małopolskim powiat wadowicki zaliczony został według kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia: 

 dla poszczególnych zanieczyszczeń (NO2, SO2, benzen, CO, Pb, Cd, Ni, As, O3) 

każdorazowo do strefy - A; 

 dla PM10 i benzo(ά)pirenu do klasy - C; 

 klasa ogólna strefy - C. 

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej 

obszarze i wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza lub na rzecz utrzymania tej jakości. 

 

Tabela 10. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w 
rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji. 

 

Poziom stężeń 
Klasa 
strefy 

Wymagane działania 

nie przekraczający wartości 
dopuszczalnej* 

A
 

brak 

powyżej wartości 
dopuszczalnej* lecz nie 
przekraczający wartości 
dopuszczalnej powiększonej 
o margines tolerancji* 

B
 

 określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 

powyżej wartości 
dopuszczalnej powiększonej 
o margines tolerancji* 

C
 

 określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 
oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines 
tolerancji, 

 opracowanie programu ochrony powietrza 

możliwość przekroczenia 
wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines 
tolerancji* na niektórych 
obszarach oparta na 
podstawach uznanych za 
niewystarczające do 
zaliczenia strefy do klasy C 
(do opracowania POP) 

B/C
 

 określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 
oraz potencjalnych obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji 
(uzyskanych w oparciu o dostępne „niewystarczająco 
pewne”, lecz wstępnie zaakceptowane dane i metody), 

 przeprowadzenie dodatkowych badań w celu potwierdzenia 
potrzeby (lub braku potrzeby) działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza (opracowania POP) 

 
* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń 
 

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2008 roku. 
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W przypadku występowania stężeń przekraczających wartości kryterialne wymagane będzie 

opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza. 

Podstawy wyznaczania klasy strefy przedstawia tabela nr 10. 

Obszar objęty omawianą zmianą nr 3 studium jest już w znacznej części 

zainwestowany i tylko jego część południowo-zachodnia jest użytkowana rolniczo. Lokalnym 

źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu jest produkcja betonu, prowadzona 

działalność usługowa w zakresie transportu a także ruch samochodowy na drodze zbiorczej 

przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy obszaru zmiany studium. Niewielkie ilości 

zanieczyszczeń powietrza są ponadto emitowane w wyniku ogrzewania budynków 

mieszkalnych usytuowanych głównie na północ od omawianego obszaru. W przypadku 

produkcji betonu, dla ograniczenia zanieszczyszczenia powietrza stosowane są filtry pyłowe. 

Brak jest danych pomiarowych dotyczących wielkości emisji i poziomu hałasu, przy czym 

działalność produkcyjna i usługowa prowadzona jest głównie w porze dziennej i tylko 

sporadycznie w porze nocnej. Korzystnym elementem wpływającym na ograniczenie emisji i 

poziomu hałasu jest roślinność wysoka otaczająca dotychczasowy obszar objęty 

działalnością gospodarczą od strony południowo-wschodniej, południowej i południowo-

zachodniej. 

 

7.8. Różnorodność biologiczna 

 

Urodzajne gleby na terenie gminy Tomice w połączeniu z wielowiekowym rozwojem 

osadnictwa spowodowały znaczne zubożenia świata roślin i zwierząt dziko żyjących. 

Pierwotną szatę roślinną terenu gminy stanowiły lasy, głównie grądowe, to jest 

wielogatunkowe lasy dębowo-grabowe z udziałem lipy, klonu, jaworu i jesionu, a w mniejszej 

ilości także bory mieszane dębowo-sosnowe. W bezpośrednim otoczeniu cieków wodnych 

występowały łęgi wierzbowo-topolowe. Aktualnie struktura przyrodnicza obszaru gminy jest 

odzwierciedleniem struktury użytkowania terenu. Tworzy ją mozaika terenów osadniczych, 

użytków rolnych, niewielkich enklaw leśnych mi oraz rozległych kompleksów stawów 

rybnych. 

Lasy zachowały się jedynie na niewielkich fragmentach terenu o zdecydowanie 

niekorzystnych warunkach dla uprawy to jest głównie na stromych odcinkach zboczy dolin 

i w lejach źródłowych potoków. Największą powierzchnię zajmują użytki rolne. Dominuje tu 

roślinność pól uprawnych. Natomiast w terenach osadniczych dominują synantropijne 

gatunki flory i fauny. 

Największe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w skali 

międzynarodowej mają kompleksy stawów rybnych wraz z roślinnością nadbrzeżną. 
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Obszar objęty omawianą zmianą nr 3 studium jest obecnie w wiekszości terenem już 

zainwestowanym pod obiekty i urzadzenia związane z działalnością gospodarczą. 

W granicach tego obszaru od strony południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. 

znajdują się półnaturalne zadrzewienia porastające skarpy w dolinie potoku Witanowickiego. 

Ponadto od strony południowej, poza obszarem zmiany nr 3 studium, znajduje się podobna 

roślinność również porastająca skarpę potoku Witanowickiego. Roślinność tą tworzy 

mieszanina drzew liściastych i iglastych oraz krzewów, często będących nasadzeniami 

służącymi wzmocnieniu stabilności skarpy przepływającego poniżej, wyżej wymienionego 

potoku. Stąd tez obszar zmiany nr 3 studium nie ma istotnego znaczenia, jako siedlisko 

roślin i zwierząt dziko żyjących. 

 

7.9. Zwierzęta 

 

Długotrwała gospodarka człowieka sprawiła, że świat zwierząt dziko żyjących na 

większości obszaru gminy jest znacznie zubożony. Niewielkie enklawy leśne nie mogą 

zapewnić zwierzynie wystarczającego pożywienia toteż zwierzyna musi żerować również 

w terenach rolnych. Spośród gatunków łownych występują tu sarna, zając szarak i lis. 

Ponadto występują tu kuna leśna i domowa, borsuk, jeż wschodni, kret europejski i inne 

pospolite gatunki drobnych ssaków. 

Wyjątkowo bogata jest natomiast fauna ptaków wodnych, których siedliskiem są 

rozległe kompleksy stawów rybnych, które częściowo są położone w granicach gminy. 

Występuje tu, co najmniej 17 gatunków ptaków zamieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej oraz 7 gatunków ptaków umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze. Gatunkami, 

które kwalifikują kompleksy stawów do międzynarodowych ostoi są ślepowron i bączek. 

Stawy są stanowiskiem lęgowym podgorzałki, mewy czarnogłowej, rybitwy białowąsej, 

rybitwy rzecznej, bąka, kropiatki, zielonki, rybitwy czarnej oraz podróżniczka. 

Kompleksy stawów stanowią również miejsce bytowania gadów, płazów, ryb oraz 

smoczkoustych. 

Ze względu na niewielką powierzchnię obszaru zmiany nr 3 studium brak jest 

bezpośrednich danych o występowaniu dzikich zwierząt w granicach omawianego obszaru. 

Na podstawie informacji dotyczących całości gminy oraz ogólnie znanych prawidłowości 

można wnioskować że obszar ten, użytkowany w większości pod działalność gospodarczą, 

nie stanowi ostoi dzikich zwierząt. Fragmenty półnaturalnych zadrzewień znajdujące się na 

południowych obrzeżach obszaru posiadają trochę bardziej dogodniejsze warunki dla życia 

dzikich zwierząt jednakże, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zainwestowania i 

prowadzoną działalność gospodarcza, nie stanowią one również znaczących ostoi dzikich 

zwierzat. Przepływajacy na południe od obszaru zmiany nr 3 studium potok Witanowicki 
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stanowi lokalny korytarz ekologiczny o ograniczonym znaczeniu (sąsiedztwo terenów 

działalności gospodarczej i terenów sportu i rekreacji. Według dostępnych źródeł informacji 

w granicach obszaru zmiany nr 3 studium nie występują gatunki chronione, dla których 

wymagane byłoby ustanowienie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego 

przebywania według Rozporządzenia Ministra Środowiska: z dnia 6 października 2014 roku 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. 

 

7.10. Rośliny 

 

Według geobotanicznego podziału Polski obszar gminy należy do Krainy Pogórza 

należącej do Działu Karpat Zachodnich. Urozmaicona rzeźba i budowa geologiczna Pogórza 

wpływa także na różnorodność zbiorowisk roślinnych. Wzdłuż dolin dużych rzek rozwijają się 

zarośla wiklin i łęgów wierzbowo-topolowych. Nad mniejszymi potokami częste są łęgi 

olszowo-jesionowe, a zwłaszcza charakterystyczny dla Pogórza pogórski łęg. 

W geobotanicznym podokręgu Pogórza Lessowego bardziej rozpowszechnione są siedliska 

grądowe, bardziej rozległe są też siedliska rozmaitego typu łęgów i olesów. Na grzbietach 

wzgórz częste są bory mieszane. Na wierzchowinach wyższych wzniesień miejscami 

wykształca się kwaśna buczyna. 

Lasy zajmują jedynie 8 % powierzchni w pogórskiej części gminy, w wyższych położeniach 

Pogórza. Zostały one w znacznym stopniu przekształcone w wyniku wyrębów leśnych i 

wprowadzenia gatunków drzew szpilkowych, zwłaszcza sosny i świerka. 

W związku z przeobrażeniami krajobrazu szereg zbiorowisk naturalnych uległo zniszczeniu, 

a ich miejsce zajęły zbiorowiska wtórne, antropogeniczne. Należy tu przede wszystkim 

zaliczyć zbiorowiska synantropijne, rozwijające się zarówno na polach w uprawach 

zbożowych i okopowych jak też i na siedliskach ruderalnych. 

Duże znaczenie mają również znacznie rozprzestrzenione zbiorowiska półnaturalne, do 

których należą przede wszystkim łąki i pastwiska, a także część zbiorowisk leśnych, 

utrzymujące się głównie dzięki zabiegom gospodarczym; w skład ich wchodzą w większości 

gatunki rodzime [Towpasz, 1988]. 

Współcześnie zbiorowiska naturalne, do których zalicza się przede wszystkim lasy, 

zachowane są dotąd na siedliskach najmniej korzystnych dla gospodarki, jak na przykład 

strome zbocza, czy kamieniste gleby [Towpasz, 1988]. Jednakże pomimo, że wykształcone 

są one najczęściej fragmentarycznie, mają ogromne znaczenie wskaźnikowe, umożliwiające 

określenie potencjalnej roślinności naturalnej terenu. 
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Roślinność potencjalna 

Potencjalna roślinność naturalna przedstawia stan szaty roślinnej terenu przed 

rozpoczęciem działalności człowieka, która mogłaby się wykształcić gdyby ta działalność 

została całkowicie zaniechana. 

Według Atlasu [1988] potencjalna roślinność naturalna wykształcona była jako zróżnicowana 

na kilka typów zbiorowisk. 

 Zbiorowisko lasów dębowo-grabowych wilgotnych, czyli grądy niskie (Tilio Carpinetum 

stachyestosum) występuje wzdłuż doliny Skawy; 

 Drzewostany lasów dębowo-grabowych suchszych – grądy wysokie (Tilio Carpinetum 

typicum) zajmują największą powierzchnię w północnej, zachodniej i środkowej części 

gminy; 

 W dolinie Skawy obecne są zbiorowiska lasów łęgowych wierzbowo-topolowych 

(Salici-Populetum); 

 Bory mieszane dębowo-sosnowe (Pino-Quercetum) i kwaśne buczyny Luzulo-

Fagetum) związane są z powierzchniami usytuowanymi głównie na południowym-

wschodzie. 

 

Roślinność rzeczywista 

 Zbiorowiska roślinne, które składają się na roślinność naturalną – to przede wszystkim 

różnego rodzaju lasy i zarośla, lokalnie występujące fragmenty suchych muraw na płytkich 

kamienistych glebach oraz zbiorowiska szuwarowe, wodne i torfowiska. 

Zbiorowiska naturalne 

- Lasy wierzbowo-topolowe (Salici-Populetum). Fragmenty lasów wierzbowo-topolowych 

reprezentujące zespół Salici-Populetum rozwijają się głównie na glebach typu mad, na 

terasach zalewowych Skawy. Zbiorowisko z udziałem olchy szarej i czarnej, gęsto 

podszyte krzewami wierzby, czeremchy zwyczajnej i bzu czarnego. W runie lepiężnik 

różowy i podagrycznik pospolity oraz pnącza: chmiel zwyczajny i kielisznik zaroślowy. 

Brzegi porastają zarośla wiklinowe Salicetum triandro-viminilis z Salix viminilis 

i S. purpurea. Współczesne niżowe łęgi wierzbowo-topolowe należą do zbiorowisk 

najbardziej zniszczonych. O ich dawniejszym, szerszym rozmieszczeniu świadczą 

pojedyncze drzewa zachowane na łąkach i pastwiskach. Do zbiorowisk tych łatwo 

wnikają gatunki obcego pochodzenia. 

- Łęgi olszowo-jesionowe niżowe i podgórskie (Circaeo-Alnetum, Carici remotae-

Fraxinetum) oraz olsy (Carici elongatae-Alnetum). Należą tu rozwinięte głównie w dolinie 

Brodawki zbiorowiska leśne siedlisk wilgotnych lub podmokłych, często ze stagnującą 

lub mało ruchliwą wodą gruntową. Stosunkowo najszerzej rozmieszczone są niżowe łęgi 

olchowo-jesionowe Circaeo-Alnetum, w których warstwę drzew buduje olsza czarna 
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Alnus glutinoza i jesion Fraxinus Excelsior. Spośród roślin runa można wymienić między 

innymi rzeżucha gorzka Cardamine Amara, turzyca Carex remota, ziarnopłon wiosenny 

Ficaria verna i inne. Licznie reprezentowana jest również warstwa mchów. Omawiany 

zespół występuje przeważnie, w niewielkich fragmentach terenu, w miejscach przez cały 

czas podtapianych, najczęściej na glebach mułowo-glejowych. Prawdopodobnie 

pierwotnie zespół ten pokrywał większe powierzchnie, dziś zajęte przez mokre łąki 

z rzędu Molinietalia. Podgórski łęg jesionowy Carici remotae-Fraxinetum  przestrzennie 

odgrywa drobną rolę. Warstwę drzew buduje olsza czarna Alnus glutinoza i jesion 

Fraxinus Excelsior. W runie są miedzy innymi turzyce, w tym Carex pendula, skrzyp 

olbrzymi Equisetum maximum i inne. Zbiorowisko to wykształca się na glebach mułowo-

glejowych, a potencjalne siedlisko zespołu to niskie terasy potoków obecnie zajęte przez 

mokre łąki. Oles Carici elongatae-Alnetum ma charakter niżowy, wykształcając się 

lokalnie w bezodpływowych obniżeniach terenu, na glebach mułowo-błotnych i 

torfiastych. Drzewostan buduje tu również olsza czarna Alnus glutinosa. Natomiast na 

dnie lasu o strukturze kępkowej spotyka się na przykład porzeczkę czarną Ribes nigrum 

a także turzycę Carex elongata oraz karbieniec pospolity Lycopus europaeus i inne. 

Zbiorowisko to ulega ubożeniu i zanikowi wskutek wyrębu i osuszania terenu. Część 

potencjalnych siedlisk zajmują podmokłe i bagniste łąki. 

- Lasy dębowo-grabowe wilgotne – grady niskie (Tilio-Zarpinetum stachyestosum). Grądy 

niskie rozwijają się na siedliskach wilgotnych i żyznych, zwłaszcza na terasach 

nadzalewowych, najczęściej na glebach brunatnych, oglejonych. Drzewostan tworzą: 

dąb szypułkowy Quercus robur , grab Carpinus betulus, lipa drobnolistna Tilia mordata, 

a miejscami także buk Fagus silvatica i klon polny Acer campreste. W podszyciu 

występują między innymi dereń Cornus sanguinea, czeremcha Padus avium, czarny bez 

Sambucus nigra i inne. W runie obok gatunków występujących w grądach takich jak 

między innymi bluszcz Hedera helix, jaskier Ranunculus cassubicus i gwiazdnica 

Stellaria holostea są też rośliny związane z bardziej wilgotnymi siedliskami, na przykład 

Chrysosplenium alternifolium, Gagea lutea, Ficaria verna. Zbiorowisko to obecnie 

wykształcone jest najczęściej w niewielkich płatach, gdyż większość odpowiadających 

mu siedlisk zajęta jest przez bardziej wilgotne łąki rajgrasowe z rzędu Arrhenatheratalia i 

pastwiska. 

- Lasy grabowo-dębowe suchsze – grądy wysokie (Tilio-Carpinetum typicum i inne). 

Grądy wysokie występują na terenie gminy w piętrze Pogórza, zarówno na zboczach jak 

i w miejscach połogach, na najbardziej żyznych siedliskach: pararędzinach, glebach 

brunatnych i płowych. W drzewostanie obok graba Carpinus bet ulus występują też oba 

dęby Quercus robur i Q. Sessilis, lipy Tilia mordata i T.platyphollos, klon polny Acer 

campestre, czereśnia Cerasus avium, a w niektórych płatach buk Fagus silvatica i jodła 
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Abies alba. W podszyciu rośnie leszczyna oraz trzmieliny Evonymus europaea i E. 

Verrucosa. Runo jest bogate w gatunki zielne. Współcześnie grądy wysokie występują w 

niewielkich skrawkach, najczęściej na okrajkach dogodnych dla nich siedlisk. Natomiast 

większość ich siedlisk zajęta jest przez łąki świeże z rzędu Arrhenatheratalia i pola orne 

[Towpasz, 1988]. 

- Bory mieszane dębowo-sosnowe (Pino-Quercetum) i kwaśne buczyny (Luzulo-

Fagetum). Bory mieszane reprezentujące niżowy zespół Pino-Quercetum wykształcają 

się na słabo zbielicowanych piaskach lub też na glebach powstałych przez wietrzenie 

średnio ubogich piaskowców ciężkowickich (na Pogórzu). Warstwę drzew tworzą tu oba 

dęby Quercus robur i Q. Sessilis. Obok nich częsta jest sosna Pinus silvestris, spotyka 

się też brzozę i osikę Populus trem ula. W podszyciu występuje jarzębina i leszczyna. 

Znaczna część siedlisk Pinio Quercetum obecnie jest zajęta przez pola uprawne. Lasy 

bukowe reprezentujące zespół Luzulo-Fagetum zbliżają się swoim charakterem do boru 

mieszanego, a zwłaszcza do jego wilgotniejszego wariantu z bukiem. 

Drzewostany leśne 

Drzewostany leśne występujące na obszarze gminy stanowią przede wszystkim własność 

Skarbu Państwa i zaliczone zostały do lasów chronionych w kategorii lasy wodochronne. Do 

największych i najbardziej charakterystycznych kompleksów leśnych o wysokich walorach 

przyrodniczych należy zaliczyć (www.tomice.pl): 

- Las Lgocki – porastający stoki dwóch najwyższych wzniesień w gminie – Lubania i 

Krzemionki. W mieszanym drzewostanie, w zależności od ekspozycji i warunków 

siedliskowych występuje grab, buk, dąb, brzoza, domieszki jaworu i lipy a z drzew 

iglastych – dorodne okazy jodły i świerka, rzadziej sosny. Imponująco wyglądają 

stanowiska buczyny karpackiej – zwartego, jednorodnego drzewostanu bukowego ze 

słabo rozwijającą się warstwą krzewów. Dna głębokich jarów porastają lasy łęgowe z 

olchą czarną i jesionem. Do flory Lasu Lgockiego należą rośliny objęte ścisłą lub 

częściową ochroną: wawrzynek wilczełyko, zawilec leśny, konwalia majowa 

pierwiosnek lekarski, skrzyp olbrzymi czy kilka gatunków storczyków. 

- Wiązowa Górka – zalesione wzgórze w Witanowicach, w bliskim sąsiedztwie Skawy, 

gdzie na obszarze około 1,5 ha można spotkać unikatowe rośliny i zwierzęta. W 

poszyciu grądowego lasu masowo występują rośliny chronione: śnieżyczka 

przebiśnieg, konwalia majowa, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, 

wawrzynek wilczełyko, czy też kwitnące i owocujące okazy pnącego się po drzewach 

bluszczu pospolitego. 

- Dolina Brodówki – między wzgórzami Lubań i Trawna Góra, malowniczy przełom 

porośnięty łęgiem olszowym o bogatym ziołoroślowym runie. Kępy runa porasta bogata 

roślinność leśna, a w zalanych fragmentach olszyny – rośliny bagienne. W podszycie 

http://www.tomice.pl/
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występuje czeremcha zwyczajna i kruszyna pospolita. Rozwijające się podmokłe łąki 

obfitują w rzadkie gatunki torfotwórcze i stanowiska roślin podlegające ochronie: 

storczyk i skrzyp olbrzymi. 

Zbiorowiska nieleśne 

Wśród zbiorowisk nieleśnych gminy największe wartości przyrodnicze prezentują wilgotne 

łąki. Zachowały się dobrze wykształcone półnaturalne zespoły roślinności łąkowej, jak też 

liczne kompleksy łąkowe w obniżeniach terenu i dnach starorzeczy, gdzie mniejsza jest 

skuteczność systemu odwodnienia. Pozostałości zbiorowisk łęgów nadrzecznych zachowały 

się w pobliżu koryta Skawy w formie rozluźnionych zadrzewień wierzbowo-topolowych i 

zbiorowisk zarośli wiklinowych. 

Pozostałe, niezabudowane obszary zajmują pola uprawne oraz łąki i pastwiska. W ostatnich 

latach postępuje proces zaniedbywania uprawy pól, wskutek czego wzrasta udział 

powierzchniowy odłogów. Zaznacza się niedobór zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. 

 

Naturalną roślinność współtworzy szereg zespołów lub zbiorowisk roślinnych, które ze 

względu na niewielkie płaty występowania, nie odgrywają większej roli w ogólnym obrazie 

roślinności potencjalnej omawianego terenu, jednak prezentują cenne walory florystyczne. 

Należą do nich między innymi: 

- Zbiorowiska roślinności wodnej reprezentowane głównie przez fragmenty zespołów 

Myriophyllo-Nupharetum i Hydrochari-Stratiotetum oraz szuwary turzycowe ze związku 

z Magnocaricion. Roślinność ta związana jest przede wszystkim z wodami stojącymi, 

może też sięgać w niższe położenia Pogórza. 

- Ekosystemy kamieńców nadrzecznych stanowią rodzaj w pełni naturalnego pomostu 

między ekosystemem wodnym cieku i dalej od niego położonymi ekosystemami 

typowo lądowymi; obejmują teren, którego wielkość i kształt zmienia się przy każdym 

większym wezbraniu wody w rzece. Zasiedlają go, pionierskie zbiorowiska roślinne 

tworzące się na żwirowiskach i kamieniskach nadrzecznych. Wkraczająca tutaj 

roślinność podlega intensywnym zmianom wskutek zachodzącej naturalnej sukcesji 

zbiorowisk roślinnych – od synuzji porostów, zbiorowisk mchów i traw, po zadrzewienia 

typu łęgowego, co wskazuje na kolejne fazy zarastania i jednocześnie utrwalania 

kamieńca. Wśród roślin utrwalających kamieniste podłoże na uwagę zasługują rośliny 

rozłogowe, szczególnie trawy – kostrzewa czerwona i mietlica rozłogowa; występują tu 

także między innymi: podbiał; ziarnopłon wiosenny, trzcinnik i inne; na terenach 

kamienisk już utrwalonych występują drzewa liściaste, głównie olsza szara, topola, 

jesiony i wierzby, obecny jest także bez czarny; siedliska kamieńców nadrzecznych 

stanowią bardzo cenny element ogólnego układu ekologicznego w terenie; jest to 

bowiem między innymi obszar lęgowy wielu gatunków zwierząt bezkręgowych, 
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zwłaszcza przedstawicieli entomofauny, szczególnie wodnej, ziemno-wodnej, a także 

lądowej i bogate żerowisko dla najrozmaitszych gatunków zwierząt bezkręgowych i 

kręgowych. 

- Torfowiska niskie z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae obejmują zarówno 

zbiorowiska mezo- jak i eutroficzne. Spotykane są przede wszystkim jako płaty 

roślinności, częściej w partiach niżowych terenu, rzadziej w strefie Zbiorowiska wtórne 

(antropogeniczne), które powstały głównie wskutek przekształceń roślinności w toku 

historycznych przemian szaty roślinnej spowodowanych jej użytkowaniem przez 

gospodarowanie człowieka. 

- Na miedzach śródpolnych występują zarośla z rzędu Prunetalia, pełniące szereg 

ważnych funkcji ekologicznych, między innymi stanowią remizy dla świata zwierząt 

związanego z terenami upraw roślinnych i łąk. Buduje je kilka gatunków krzewów, a 

zwłaszcza róża Rosa canina, tarnina Prunus spinosa, dereń Cornus sanguinea. 

Pozostałości dawnych zbiorowisk leśnych w nizinnej części gminy stanowią 

pojedyncze, śródpolne drzewa. 

- Łąki wilgotne i okresowo mokre z rzędu Molinietalia wykształcają się w dolinach rzek i 

potoków. Charakteryzują się na ogół stałym podtopieniem lub wysokim poziomem 

wody gruntowej. 

- Łąka rajgrasowa Arrhenatheretum elatioris jest najbardziej rozpowszechnionym typem 

łąki, spotykanym na całym terenie gminy w siedliskach żyznych i Świerzych. W skład 

tego florystycznie bogatego zbiorowiska wchodzą liczne trawy, między innymi Festuca 

rubra, Dactylis glomerata, Briza media oraz zioła dwuliścienne, na przykład 

Chrysanthemum leucanthemum, Centraurea jacea i inne. 

- Pastwiska życicowo-grzebienicowe Lilio-Cynosuretum zajmują stosunkowo niewielkie 

powierzchnie zlokalizowane wokół zabudowań, w sadach i przy drogach. W ich obrębie 

rosną gatunki znoszące wypas i wydeptywanie, na przykład Trifolium repens, Plantago 

maior, Lolium perenne, Cynosurus cristatus i inne. 

Roślinność ruderalna 

Wykształca się powszechnie wokół zabudowań, a także wzdłuż szlaków komunikacyjnych 

(głownie zespół Plarstagini-Lolietum). 

Występujące zróżnicowanie sposobu i form ukształtowania terenu i jego pokrycia tworzące 

swoistą mozaikę siedlisk umożliwiających rozwój rodzimej flory i fauny, zwiększają ogólną 

wartość i walory przyrodnicze omawianego terenu. 

Pomiędzy rozmaitymi rodzajami zbiorowisk roślinnych występujących na omawianym terenie 

wykształciły się strefy przejściowe roślinności, utworzone przez gatunki wnikające z obu 

sąsiadujących zbiorowisk. Tak wykształcone strefy kontaktu, czyli ekotony tworzą 
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charakterystyczne nisze ekologiczne, cenne dla rozwoju rozmaitych gatunków roślin i 

zwierząt. 

Szata roślinna obszaru objętego omawianą zmianą nr 3 studium jest zredukowana do 

półnaturalnych zadrzewień występująjących na skarpach w dolinie potoku Witanowickiego 

położonych na południowo-wschodnich i południowo-zachodnich jego obrzeżach oraz do 

roślinności ruderalnej w otoczeniu obiektów i urządzeń związanych z prowadzoną na nim 

działalnością produkcyjną i usługową. Zadrzewienia występująjące na skarpach w dolinie 

potoku Witanowickiego tworzy mieszanina drzew liściastych i iglastych oraz krzewów, 

będących także nasadzeniami służącymi wzmocnieniu stabilności skarpy przepływającego 

poniżej potoku Witanowickiego. 

W granicach obszaru zmiany nr 3 studium nie stwierdzono występowania stanowisk 

chronionych gatunków roślin i grzybów ani siedlisk wymagających ochrony przed zmianą 

użytkowania. 

 

7.11. Ludzie 

 

Warunki naturalne jak i dotychczasowe zagospodarowanie terenu gminy Tomice 

stwarza generalnie korzystne warunki dla życia ludzi. Potencjalne zagrożenia dla zdrowia 

i życia mieszkańców stanowi elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, którego 

źródłem jest napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV relacji 

Wadowice/Zaskawie – Andrychów/Poręba przebiegające przez południową część gminy 

Tomice. 

Dla ochrony przed oddziaływaniem elektromagnetycznego promieniowania 

niejonizującego oraz dla potrzeb eksploatacji tych linii wymagane jest zachowanie wzdłuż 

nich pasów terenu wolnych od zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, o szerokości po 

15 m w obie strony od osi linii. 

Realizacja instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, 

których równoważna moc promieniowana izotropowo jest równa 15 W lub wyższa wymaga 

uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych. 

Źródłami elekromagnetycznego promieniowania niejonizującego są również obiekty 

łączności radiowej i telefonii bezprzewodowej. 

W granicach obszaru zmiany nr 3 studium nie ma istotnych źródeł uciążliwości 

akustycznych i zanieczyszczeń powietrza dla okolicznej zabudowy mieszkaniowej i 

zagrodowej. W związku z produkcją betonu w granicach niniejszej zmiany studium, pyły 

mogące powstać w wyniku tej produkcji są filtrowane na silosach w których znajdują surowce 

sużace do tej produkcji. Stosunkowo niewielki hałas powstający przy produkcji betonu jest 

skutecznie wytłumiany przez wysoką roślinnośc izolacyjną znajdującą się na obrzeżach 
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terenu na którym ta produkcja się odbywa. Dodatkowym źródłem hałasu może być ruch 

samochodowy na drodze zbiorczej przebiegającej wzdłuż zachodniej granicy obszaru 

zmiany nr 3 studium i ruch samochodowy związany z obsługą istniejącego terenu usługowo-

produkcyjnego. Brak bezpośrednich danych pomiarowych sprawia iż nie sposób określić 

skali ewentualnych uciążliwości komunikacyjnych. 

 

7.12. Obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

 

Jak dotychczas w granicach gminy Tomice znajduje się część jednego obszaru 

chronionego na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Jest to obszar specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” oznaczony kodem PLB 120005. Obszar ten 

został utworzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 

Łączna powierzchnia tego obszaru wynosi 7081,7 ha, z czego w granicach administracyj-

nych gminy Tomice znajduje się 747 ha. Przedmiotem ochrony są tu rzadkie gatunki ptactwa 

wodnego. 17 spośród występujących tu gatunków ptaków jest wymienionych w Załączniku I 

Dyrektywy Ptasiej, a 7 gatunków w Polskiej Czerwonej Księdze. Siedliskiem tych ptaków są 

rozległe kompleksy stawów rybnych oraz roślinność porastającą obrzeża stawów. Stąd 

utrzymanie stawów w dotychczasowym użytkowaniu ma podstawowe znaczenie dla ochrony 

tego obszaru. 

 
Tabela 11. Pomniki przyrody w gminie Tomice. 

 

L.p. Nr rejestru Obiekt Miejscowość Położenie 
Rok 

ustanowieni
a 

1 161 Grupa 15 lip Radocza w otoczeniu kościoła Parafii 
Rzymsko-Katolickiej 

1963 

2 163 Grupa 3 lip Radocza na starym cmentarzu 
pocholerycznym 

1963 

3 285 Grupa 3 dębów Witanowice na grobli potoku na północ od 
boiska sportowego 

1980 

4 286 Grupa 5 drzew 

lipa 3 sztuki 

dąb 1 sztuka 

sosna 
wejmutka 1 
sztuka 

Witanowice Na skarpie po zachodniej i 
północnej stronie parku maszyn 

1980 

 
Źródło: „Przyroda województwa bielskiego”, A. Blarowski i inni, 1997. 

 
Obszar objęty omawianą zmianą nr 3 studium znajduje się poza granicami obszaru 

Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” PLB 120005, przy czym jego zachodnia granica, poprzez 

drogę powiatową Brzeźnica – Tomice sąsiaduje z przedmiotowym obszarem Natura 2000. 
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Oprócz obszaru Natura 2000 na terenie gminy znajdują się 4 drzewa uznane za 

pomniki przyrody. Zestawiono je w tabeli nr 11. 

Wszystkie one znajdują się poza granicami obszaru objętego zmianą nr 3 studium, 

przy czym dwa z nich są zlokalizowane w jego sąsiedztwie, jeden - grupa 5 drzew (3 lipy, 

dąb i sosna wejmutka) w odległości około 30 m na północ od granicy przedmiotowej zmiany 

studium, drugi - (3 dęby) w odległości około 50 m na południe od granicy przedmiotowej 

zmiany studium. 

 

Ponadto lasy występujące na obszarze gminy stanowiące własność Skarbu Państwa 

zaliczone zostały do lasów ochronnych, w kategorii lasy wodochronne Do największych i 

najbardziej charakterystycznych kompleksów leśnych o wysokich walorach przyrodniczych 

należy zaliczyć (www.tomice.pl): 

- Las Lgocki – porastający stoki dwóch najwyższych wzniesień w gminie – Lubania i 

Krzemionki. W mieszanym drzewostanie, w zależności od ekspozycji i warunków 

siedliskowych występuje grab, buk, dąb, brzoza, domieszki jaworu i lipy a z drzew 

iglastych – dorodne okazy jodły i świerka, rzadziej sosny. Imponująco wyglądają 

stanowiska buczyny karpackiej – zwartego, jednorodnego drzewostanu bukowego ze 

słabo rozwijającą się warstwą krzewów. Dna głębokich jarów porastają lasy łęgowe z 

olchą czarną i jesionem. Do flory Lasu Lgockiego należą rośliny objęte ścisłą lub 

częściową ochroną: wawrzynek wilczełyko, zawilec leśny, konwalia majowa 

pierwiosnek lekarski, skrzyp olbrzymi czy kilka gatunków storczyków. 

- Wiązowa Górka – zalesione wzgórze w Witanowicach, w bliskim sąsiedztwie Skawy, 

gdzie na obszarze około 1,5 ha można spotkać unikatowe rośliny i zwierzęta. W 

poszyciu grądowego lasu masowo występują rośliny chronione: śnieżyczka 

przebiśnieg, konwalia majowa, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi, kopytnik pospolity, 

wawrzynek wilczełyko, czy też kwitnące i owocujące okazy pnącego się po drzewach 

bluszczu pospolitego. 

- Dolina Brodówki – między wzgórzami Lubań i Trawna Góra, malowniczy przełom 

porośnięty łęgiem olszowym o bogatym ziołoroślowym runie. Kępy runa porasta bogata 

roślinność leśna, a w zalanych fragmentach olszyny – rośliny bagienne. W podszycie 

występuje czeremcha zwyczajna i kruszyna pospolita. Rozwijające się podmokłe łąki 

obfitują w rzadkie gatunki torfotwórcze i stanowiska roślin podlegające ochronie: 

storczyk i skrzyp olbrzymi. 

Obszar objęty zmianą nr 3 studium znajduje się w znacznej odległości od powyższych 

kompleksów leśnych. 

 

http://www.tomice.pl/
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7.13. Krajobraz 

 

Zasadnicze cechy krajobrazu gminy Tomice wynikają z jej usytuowania w granicach 

jednostki fizyczno geograficznej jaką jest Pogórze Wielickie. Wzniesienia pogórza rozcina 

przebiegająca z południowego-wschodu na północny-zachód malownicza dolina rzeki 

Skawy. 

Bardzo interesująca panorama krajobrazowa rozciąga się z drogi powiatowej Tomice – 

Brzeźnica na pasmo Beskidu Małego na południu i Beskidu Żywieckiego na południowym-

zachodzie. W pogodne dni o dobrej widoczności zobaczyć można również górujący nad nimi 

masyw Babiej Góry. Z kolei w dolinie rzeki Skawy malowniczo wygląda kompleks rybnych 

stawów hodowlanych. 

Pozostała część gminy sama w sobie prezentuje ciekawe walory krajobrazowe terenu 

będącego mozaiką niedużych kompleksów leśnych, łąk, pastwisk i pól uprawnych, 

rozciągających się na okolicznych wzgórzach. Kierunek tych wzgórz jest z reguły ze 

wschodu na zachód i to zarówno po wschodniej jak i zachodniej stronie rzeki Skawy. Są one 

oddzielone od siebie dolinami, którymi płyną dopływy rzeki Skawy i w których zlokalizowane 

są niektóre miejscowości gminy. 

Ogólnie można stwierdzić, że na terenie gminy Tomice przenikają się ze sobą 

krajobraz o charakterze naturalnym, bądź z niewielkimi przekształceniami (dolina rzeki 

Skawy, nieduże kompleksy leśne, grunty orne, łąki i pastwiska użytkowane rolniczo) z 

krajobrazem ukształtowanym działalnością człowieka (tereny zabudowane i zainwestowane). 

Estetyczne odczucia miejscowego krajobrazu naturalnego potęguje naturalna kolorystyka 

elementów środowiskowych (zieleń roślinności nadwodnej i woda Skawy, polne i leśne drogi, 

rozmaite zbiorowiska roślinne lasów, łąk i pastwisk, itp.) podlegające cyklicznym zmianom 

barw i odcieni następującym w okresie wegetacji i zmieniających się pór roku. 

Krajobraz obszaru zmiany nr 3 studium jest typowy dla obszarów wiejskich Pogórza 

Wielickiego. Tworzą go istniejąca zabudowa wzdłuż drogi powiatowej oraz lekko nachylone 

ku południu tereny istniejącego zainwestowania, przechodzące w obudowę biologiczną cieku 

wodnego (potoku Witanowickiego). Niewielkie skupiska półnaturalnych zadrzewień 

występują na obrzeżach obszaru (obudowa biologiczna potoku Witanowickiego). 

W granicach obszaru zmiany nr 3 studium brak jest dominant krajobrazu. Walory widokowe 

są niewielkie ze względu na położenie w dolinnej częći zbocza oraz ze względu na 

zabudowę usytuowaną wzdłuż drogi powiatowej. 
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7.14. Zabytki 

 

Na terenie gminy Tomice znajduje się tylko jeden obiekt zabytkowy wpisany do rejestru 

zabytków na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach 

z późniejszymi zmianami. 

Jest nim kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wraz 

z dzwonnicą w Woźnikach z XVI wieku (nr rej. 101/1/61 z 22.03.1961 r.), częściowo spalony 

w 1959 roku, odbudowany w latach 1962-1964. 

Ponadto na terenie miejscowości Witanowice istniał kościół parafialny pod wezwaniem 

Świętego Mikołaja, z XVI wieku, który uległ całkowitemu spaleniu w 1963 roku. 

Na terenie gminy Tomice znajduje się również szereg obiektów, które mogą zostać 

wpisane do będącej w trakcie sporządzania gminnej ewidencji zabytków. Są to: 

 Lgota: 

 Figurka MB nr 31, kam., 1885 r., 

 Kapliczka nr 3, mur., II poł. XIX w., 

 Bud. mieszk.-gosp. nr 1, drewn., 1911 r., 

 Dom nr 2, drewn., 1910 r., 

 Dom nr 7, drewn., 1900 r., 

 Dom nr 17, drewn., 1920 r., 

 Dom nr 18, drewn., 1900 r., 

 Dom nr 21, mur., 1910 r., 

 Stodoła nr 21, drewn., 1910 r., 

 Budynek gosp. nr 21, drewn., 1920 r., 

 Budynek gosp. nr 22, drewn., II poł. XIX w., 

 Szkoła podstawowa nr 24, mur., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 24, drewn., 1900/10 r., 

 Dom nr 30, drewn., 1910/20 r., 

 Dom nr 31, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Bud. mieszk.-gosp. nr 61, drewn., 1858 r.; 

 Radocza: 

 Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, drewn., 1535, 1770, 1913 r. (st. 

rej. nr 603, dec. z 10.05.1934 r.), 

 Kapliczka, mur., I poł. XIX w., 

 Kapliczka przydrożna na drodze do Woźnik, mur., II poł. XIX w., 

 Kapliczka, mur., IV ćw. XIX w., 

 Nagrobek Żarnowieckiego przy kościele par., kam., 1837 r., 
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 Państwowe przedszkole nr 2, mur., ok. 1920 r., 

 Kuźnia, mur., kon., XIX w., 

 Dom nr 5, mur., 1927 r., 

 Dom nr 6, drewn., 1889 – 1893 r., 

 Dom nr 20, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom obok nr 20, mur., ok. 1900 r., 

 Biblioteka naprzeciw nr 20, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Stodoła nr 25, drewn., ok. 1900/10 r., 

 Dom nr 29, drewn., ok. 1910 r., 

 Dom nr 34, mur.-drewn., 1872 r., 

 Dom nr 75, drewn., ok. 1900/10 r., 

 Dom nr 76, drewn., ok. 1900 r., 

 Dom nr 77, mur., ok. 1920 r., 

 Dom nr 87, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 90, mur.-drewn., ok. 1910/20 r., 

 Dom nr 90, mur., ok. 1820 r., 

 Czworak zespołu dworskiego nr 92, mur., poł. XIX w., 

 Dom nr 96, drewn., ok. 1910/20 r., 

 Dom nr 104, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 109, mur. – drewn., ok. 1900 r., 

 Dom nr 110, mur., ok. 1920 r., 

 Dom nr 111, drewn., ok. 1900/10 r.; 

 Tomice: 

 Kaplica p.w. św. Jakuba, mur., 1877-80 r., 

 Kaplica p.w. św. Floriana, mur., poł. XIX w., 

 Kapliczka przy drodze do Zatoru, mur., I poł. XIX w., 

 Kapliczka obok nr 195, mur., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 127, mur., ok. 1930 r., 

 Dom nr 128, mur., lata 30 – te XX w., 

 Dom nr 137, drewn., ok. 1920/30 r., 

 Dom nr 138, mur., ok. 1920 r., 

 Dom nr 139, drewn., ok. 1930 r., 

 Dom nr 140, mur., lata 30 – te, 

 Dom nr 143, drewn., ok. 1920 r., 

 Dom nr 154, drewn., ok. 1910/20 r., 



 

41 

 

 Dom nr 155, drewn., ok. 1900 r., 

 Dom nr 156, drewn., kon. XIX w., 

 Dom nr 160, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 173, drewn., ok. 1900 r., 

 Dom nr 175, drewn., IV ćw., poł. XIX w., 

 Dom nr 176, drewn., ok. 1920/30 r., 

 Dom nr 177, drewn., 1930 r., 

 Dom nr 179, drewn., 1866, 1910 r., 

 Dom nr 181, drewn., 1930 r., 

 Dom nr 186, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 189, drewn., lata 30 – te XX w., 

 Dom nr 192, mur., 1880 r., 

 Dom nr 193, mur., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 214, drewn., IV ćw. XIXw., 

 Dom nr 272, mur., ok. 1900 r.; 

 Witanowice: 

 Czworak (SKR Tomice), mur., poł. XIX w., 

 Obora (SKR Tomice), mur., poł. XIX w., 

 Stajnia (SKR Tomice), mur., poł XIX w., 

 Budynek gosp. (spichlerz), drewn., II ćw. XX w., 

 Zakłady Usług Remontowych, mur., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 1, drewn.-mur., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 4, mur., 1920/30 r., 

 Dom nr 4, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Budynek mieszk.-gosp. nr 5, drewn., 1855 r., 

 Plebania nr 7, mur., 1892 r., 

 Obora nr 7, mur., 1890 r., 

 Dom nr 9, mur., 1920 r., 

 Dom nr 10, drewn., ok. 1900 r., 

 Dom nr 17, mur., 1910/20 r., 

 Dom nr 19, drewn., ok. 1896 r., 

 Dom nr 24, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Budynek mieszk.-gosp. nr 31, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 32, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 37, mur., ok. 1920 r., 



 

42 

 

 Dom nr 43, drewn., ok. 1910 r., 

 Dom nr 49, mur. – drewn., ok. 1910 r., 

 Dom nr 61, drewn., 1858 r., 

 Budynek gosp. nr 61, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 63, mur., ok. 1920/30 r., 

 Dom nr 64, mur., 1920 r., 

 Stodoła nr 64, drewn., 1920 r., 

 Dom nr 74, mur., 1920 r., 

 Dom nr 77, mur., 1920 r., 

 Dom nr 80, mur., 1920 r., 

 Dom nr 83, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom naprzeciwko nr 83, mur. – drewn., 1900/10 r., 

 Dom nr 89, drewn., 1920 r., 

 Stodoła nr 155, drewn., II ćw. XX w., 

 Dom obok nr 174, drewn., 1900 r., 

 Dom obok nr 175, mur., 1900 r., 

 Dom nr 193, mur., 1900 r., 

 Dom naprzeciw nr 201, mur., 1910/20 r., 

 Stodoła nr 201, drewn., 1920 r.; 

 Woźniki: 

 Dzwonnica przy kościele, drewn., II poł. XIX w., 

 Kapliczka obok nr 88, mur., 1880 r., 

 Kapliczka obok nr 81, kam., 1880 r., 

 Kapliczka obok nr 154, kam., 1882 r., 

 Kapliczka naprzeciw Domu Strażaka, kam., 1933 r., 

 Strażnica p.poż., drewn., 1920/30 r., 

 Dom nr 1, drewn., 1931 r., 

 Dom nr 5, mur., 1891 r., 

 Dom nr 41, mur. – drewn., ok. 1920 r., 

 Dom nr 47, mur., 1910 r., 

 Dom nr 58, mur., ok. 1920 r., 

 Dom nr 60, drewn., 1914 r., 

 Dom nr 66, mur., 1920/30 r., 

 Stodoła nr 66, drewn., 1920/30 r., 

 dom nr 70, mur., 1920/30 r., 
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 Dom nr 77, mur., 1900/ 10 r., 

 Dom nr 82, drewn., 1901, przebud. 1934 r., 

 Chałupa nr 82, drewn., 1920/30 r., 

 Stodoła nr 82, drewn., 1900/10 r., 

 Stodoła nr 86, drewn., 1920 r., 

 Dom nr 88, mur., 1933 r., 

 Dom nr 94, mur., ok. 1920 r., 

 dom nr 99, drewn., ok. 1920 r., 

 Dom nr 102, mur., ok. 1920 r., 

 Stodoła nr 102, drewn., ok. 1900/10 r., 

 Dom nr 106, mur., ok. 1920 r., 

 Stodoła nr 106, drewn., ok. 1920 r., 

 Dom nr 117, drewn., IV ćw. XIX w., 

 Dom nr 124, drewn., 1869 r., 

 Dom nr 124, drewn., 1910/20 r., 

 Dom nr 125, drewn., ok. 1920 r., 

 Dom nr 137, drewn., 1910/20 r., 

 Stodoła nr 153, drewn., 1900 r., 

 Dom nr 165, drewn., ok. 1900 r., 

 Dom nr 180, drewn., I ćw. XX w., 

 Dom nr 182, drewn., 1930 r.; 

 Zygodowice: 

 Kapliczka przydrożna obok nr 2, mur., II poł. XIX w., 

 Kapliczka przydrożna obok nr 20, mur., II poł. XIX w., 

 Kapliczka przydrożna obok nr 60, mur., 1978 r., 

 Dom nr 5, drewn., ok. 1900 r., 

 Dom nr 9, drewn., 1876 , przebud. W 1900 r., 

 Dom nr 14, drewn., 1920 r., 

 Dom nr 21, mur. – drewn., 1919 r., 

 Dom nr 28, drewn., 1920 r., 

 Dom nr 29, drewn., ok. 1910 r., 

 Dom nr 30, mur., 1910/20 r., 

 Dom nr 33, drewn., poł. XIX w., 

 Dom nr 33, drewn., 1923 r., 

 Dom nr 62, drewn., 1914 r., 
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 Budynek gosp. nr 62, mur. - drewn., 1920/30, 

 Stodoła nr 62, drewn., 1920 r., 

 Obora nr 62, drewn., 1910 r., 

 Stajnia nr 62, drewn., 1910 r., 

 Dom Nauczyciela naprzeciw nr 63, mur., 1920/30 r., 

 Dom nr 65, drewn., 1883 r., 

 Dom nr 70, mur., 1920 r., 

 Dom nr 71, drewn., 1865 r., 

 Dom nr 72, drewn., 1930 r., 

 Stodoła nr 72, drewn., 1900/10 r., 

 Dom nr 85, mur., 1910/20 r., 

 dom nr 86, drewn., 1910 r., 

 Pomieszczenie na kierat nr 86, drewn., 1910 r., 

 Stodoła drewn., 1907 r. 

W granicach obszaru objętego analizowaną zmianą nr 3 studium ani w jego 

sąsiedztwie nie ma obiektów zabytkowych. 

 

7.15. Dobra materialne  

 

Dobra materialne rozumiane, jako wytwarzane przez człowieka przedmioty służące do 

zaspokojenia jego potrzeb występują na terenie gminy w ścisłym związku z siecią osadniczą. 

Dobra materialne stanowią głównie budynki o różnym przeznaczeniu (mieszkaniowe, 

usługowe, gospodarcze, inwentarskie oraz użyteczności publicznej) oraz obiekty 

infrastruktury technicznej i drogi. 

W granicach obszaru zmiany studium występują obiekty i urzadzenia firmy usługowo-

produkcyjnej „SMOLBET” S.C. 

 

8. Charakterystyka zmiany nr 3 studium 

8.1. Położenie 
 

Obszar objęty niniejszą zmianą studium jest położony w zachodniej części miejscowości 

Witanowice. Powierzchnia obszaru wynosi około 1,61 ha. Jest on usytuowany w obrębie 

doliny potoku Witanowickiego o przebiegu równoleżnikowym. W związku z tym jest on lekko 

nachylony w kierunku południowym. Nachylenie obszaru nie przekracza 2 %. Południowa 
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granica obszaru objętego zmianą studium nr 3 przylega do górnej krawędzi skarpy mającej 

wysokość około 10 m, u której podnóża przepływa potok Witanowicki. 

 

8.2. Predyspozycje 

 

Według opracowania ekofizjograficznego dla obszaru gminy Tomice predyspozycje 

przyrodnicze zdecydowanej większości obszaru objętego zmianą studium do kształtowania 

struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy określono następująco: 

Obszar predysponowany do rozwoju osadnictwa i usług. Obejmuje obszary 
odznaczające się przewagą terenów z zabudową gospodarską i osiedleńczą, o znacznym 
stopniu zwarcia tej zabudowy, wraz z lokalnym układem komunikacyjnym obejmującym 
także szlaki tranzytowe. Układ zbiorowisk roślinnych w tej strefie może być lokalnie 
ograniczony, a roślinność często charakteryzuje się znacznym udziałem roślin 
synantropijnych. Obejmuje centra zabudowy historycznej i współczesnej w poszczególnych 
sołectwach (Tomice, Radocza, Witanowice i Woźniki), wyposażone w infrastrukturę 
techniczną i komunikacyjna i dysponują zasobami terenów zieleni o nieco ograniczonej 
przestrzeni i zasięgach. Tereny te nadal pełnią funkcje ekologiczne i mogą służyć celom 
osadniczym – mieszkaniowym oraz usługowym. Wśród roślinności dominują zbiorowiska 
ruderalne związane głównie z zabudową gospodarską. Występują tutaj przede wszystkim 
zbiorowiska ogródków przydomowych, nasadzenia krzewów i drzew owocowych, uprawy 
pod folią, a także drobne powierzchniowo pastwiska i łąki. We wszystkich miejscowościach 
tego terenu, przy zabudowie mieszkaniowej i gospodarskiej lokalnie występują kępy 
starodrzewu, wpływając na warunki mikroklimatyczne siedlisk ludzkich oraz wzbogacając 
estetycznie element krajobrazowy. Występują tutaj skupiska większej lub mniejszej liczby 
drzew albo też jako pojedyncze osadniki m.in. lipy i dęby. Niekiedy są to drzewa o znacznych 
rozmiarach i w nienajgorszym stanie fitosanitarnym. Z uwagi na postępujące 
zagospodarowanie tego terenu – głównie w okresie ostatnich lat – oraz wyposażenie 
w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, nastąpiło zredukowanie części przyrodniczych 
funkcji środowiska. Tereny omawianej predyspozycji, nadal są przydatne do pełnienia funkcji 
m.in. rolniczej w lokalnie nieco zminimalizowanym zakresie, a przede wszystkim do funkcji 
mieszkaniowej i usługowej. Zalecane tu ograniczenia dotyczą jedynie lokalizacji uciążliwych 
zakładów usług i rzemiosła oraz gabarytów i form zabudowy mieszkalnej i obiektów 
gospodarskich itp. Zaleca się również zachowanie w ciągach zabudowy, zwłaszcza w dnach 
dolin, lokalnych drobnych struktur ekologicznych. Umożliwiają one bardziej swobodną 
migrację zwierząt różnych grup systematycznych. Zapewnia to wymianę puli genowej 
w populacjach, wpływając na zachowanie i wzbogacanie bioróżnorodności. 
 

Tylko w niewielkiej, południowo-wschodniej części obszaru objętego zmianą studium 

predyspozycje przyrodnicze do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

określono następująco: 

Obszary predysponowany do pełnienia funkcji leśno-rolnych. Obszary te to mniejsze 
izolowane drzewostany, doliny małych cieków wodnych wraz z zadrzewieniami rosnącymi 
wzdłuż koryt, na zboczach i w lejach źródłowych; tereny rolne z dużą ilością zadrzewień oraz 
tereny rolne predysponowane do tworzenia nowych zalesień i zadrzewień ze względu na 
znaczne nachylenia terenu, występowanie terenów zagrożonych osuwaniem i terenów 
o glebach V i VI klasy bonitacyjnej. Tereny te często urozmaicają grupowe lub pasmowe 
zadrzewienia śródpolne tworzące charakterystyczne remizy zwierząt, szczególnie cenne 
z przyrodniczego punktu widzenia. Zadrzewienia śródpolne zajmują na ogół powierzchnię 
o z reguły nieforemnym kształcie przestrzennym. Zazwyczaj są one nieco oddalone od 
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większych skupisk drzew, a także lasów, spełniają bardzo ważną funkcję ekologiczną jako 
wspomniane remizy, czyli wyspy ekologiczne. Zbudowane głównie z liściastych gatunków 
drzew, wzbogacone krzewami, m.in. różą polną, głogiem, bzem czarnym, niekiedy tarniną, 
są niezwykle cenne ekologicznie. Stanowią one bezpieczne schronienie dla m.in. 
pożytecznej entomofauny, a także dla drobniejszych kręgowców i miejsce gniazdowania 
licznych gatunków ptaków. Bywają często wykorzystywane w migracjach różnych gatunków, 
umożliwiając etapowe się ich przemieszczanie na większe odległości. Przy ścianie lasu 
większych kompleksów drzewostanów, na granicy z otaczającą roślinnością niską łąk i pól, 
lokalnie wykształcają się charakterystyczne, bogate florystycznie i bardzo cenne 
przyrodniczo strefy przejściowe roślinności, tzw. ekotony. Są to tereny o cennych walorach 
ekologicznych, wskazujące na wysoki poziom naturalności przyrody. Ekoton jest strefą 
występowania wzajemnie przenikających się przestrzennie stanowisk gatunków – w pasie 
terenu o różnej szerokości – występujących na kontakcie (styku) między odrębnymi 
ekosystemami, np. lasu i łąki, łąki i brzegu cieku wodnego. Jest to strefa o najwyższych 
parametrach ekologicznych i wysokiej odporności na czynnik stresowy z zewnątrz, chroniąca 
właściwy ekosystem przed zniszczeniem lub przekształceniem. Użytki zielone i pola uprawne 
w tych terenach użytkowane są raczej ekstensywnie lub lokalnie nawet trwale odłogowane. 
Stanowią powierzchnie, na których inicjowana jest naturalna sukcesja roślinności, np. przez 
zarastanie krzewami i drzewami, prowadząca do tworzenia lasu. Osuszanie łąk 
i podmokłości powinno być bezwzględnie zabronione. W zasięgu omawianego obszaru 
znajdują się również niezwykle cenne ekologicznie i przyrodniczo zbiorowiska terenów 
źródliskowych o znacznym zróżnicowaniu gatunkowym, m.in. zależnym od sposobu 
wykształcenia występującej tu warstwy mchów oraz od bogactwa gatunkowego. 
Zabezpieczają one warunki mikrosiedliskowe terenu, w którym znajduje się strefa 
źródliskowa cieku. 
 

Równocześnie w tymże opracowaniu ekofizjograficznym w odniesieniu do wszystkich 

kategorii predyspozycji przyrodniczych do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy stwierdzono, co następuje: 

Warunki środowiska przyrodniczego sprzyjają rozwojowi różnorodnych form działalności 
człowieka. Istniejące uwarunkowania naturalne tworzą wprawdzie na niektórych terenach 
zdecydowane preferencje dla rozwoju wyspecjalizowanych dziedzin ludzkiej aktywności, ale 
nie wykluczają całkowicie innych form działalności. Dlatego też opisane poniżej 
predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej stanowią istotną 
przesłankę dla formułowania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale nie 
determinują ich w sposób jednoznaczny. Oznacza to, iż ustalenia studium i planów 
miejscowych mogą odbiegać od opisanych poniżej predyspozycji, jeżeli przemawiają za tym 
inne przesłanki niż uwarunkowania środowiska przyrodniczego, pod warunkiem zachowania 
wymagań określonych w przepisach odrębnych. 
 

8.3. Dotychczasowe ustalenia studium i projektowane ustalenia zmiany nr 3 
studium 

 

Dotychczasowe ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujące w obszarze objętym niniejszą zmianą nr 3 studium to R/ZL. 

R/ZL (wypis z aktualnie obowiązujacych ustaleń studium): 

Tereny rolne z możliwością zalesienia (R/ZL) 
Obejmują dotychczasowe tereny rolne, wraz z enklawami zadrzewień predysponowane 
do zalesienia. 



 

47 

 

Dla terenów R/ZL ustala się następujące kierunki rozwoju przestrzennego: 
W zakresie funkcji: 

 Umożliwienie realizacji nowych zalesień. 

 Utrzymanie rolniczego użytkowania gruntów. 

 Utrzymanie i wzbogacanie funkcji ekologicznych terenów. 

 Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz urządzeń 
wodnych. 

 Dopuszcza się lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji. 
W zakresie standardów urbanistycznych oraz kształtowania zabudowy: 

 Określenie w planie miejscowym możliwości utrzymania, zmiany sposobu użytkowania 
i dopuszczalnej skali rozbudowy zabudowy w obrębie istniejących działek 
siedliskowych. 

 

W omawianym projekcie Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice w części dotyczącej przeznaczenia 

terenu pod lokalizację usług komercyjnych i rozwój aktywności gospodarczej w miejscowości 

Witanowice przewidziano przeznaczenie terenu dotychczas oznaczonego symbolem R/ZL 

o powierzchni około 1,61 ha i oznaczenie nowego przeznaczenia tego terenu symbolem UC 

(wypis z aktualnie obowiązujacych ustaleń studium): 

Tereny usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej (UC) 
Obejmują tereny przewidziane dla rozwoju różnorodnych form działalności 
gospodarczej (usług komercyjnych i nieuciążliwej produkcji). 
Dla terenów UC ustala się następujące kierunki rozwoju przestrzennego: 
W zakresie funkcji, rodzaju zabudowy oraz kształtowania układu urbanistycznego: 

 Dopuszcza się lokalizowanie obiektów przeznaczonych dla działalności gospodarczej 
(usług, rzemiosła i nieuciążliwej produkcji). 

 Dopuszcza się ponadto lokalizację baz składów i magazynów. 

 Dopuszcza się w planach miejscowych wprowadzenie dodatkowych ograniczeń 
dotyczących gabarytów lokalizowanych obiektów. 

W zakresie standardów urbanistycznych: 
Zapewnienie odpowiedniej intensywności zabudowy, poprzez wprowadzenie w planach 
miejscowych standardów urbanistycznych dla nowo realizowanej i przekształcanej zabudowy 
usługowej, określających co najmniej: 

 wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni części działki znajdującej się 
w terenach budowlanych: nie większy niż 0,4; 

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: – nie mniej niż 30%; 

 minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek – nie mniej niż 2000 m2; 

 minimalną ilość miejsc parkingowych i postojowych dla nowo realizowanych 
i przekształcanych obiektów: dla zabudowy usługowej i produkcyjnej – co najmniej 1 
miejsce parkingowe na 25 m2 powierzchni użytkowej oraz dodatkowo co najmniej 1 
miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych. 

W zakresie ochrony wartości kulturowych i krajobrazowych: 
Zapewnienie ochrony obiektów zabytkowych i obiektów stanowiących dobra kultury 
współczesnej, poprzez wprowadzenie w planach miejscowych regulacji określających: 

 zakres dopuszczalnych przekształceń obiektów: w tym sposoby ich przebudowy, 
rozbudowy i adaptacji niepowodujące utraty ich wartości kulturowych; 

 zasady ekspozycji obiektów. 
W zakresie ochrony wartości przyrodniczych: 

 Ustalenie w planach zasad kształtowania terenów zielonych, w tym istniejących 
zadrzewień (przy czym dla terenu objętego zmianą nr 3 studium w miejscowości 
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Witanowice, w przypadku sporządzania planu miejscowego, obowiązuje zachowanie 
istniejących zadrzewień). 

 Wprowadzanie w otoczeniu nowo realizowanej zabudowy zieleni urządzonej, 
w szczególności zieleni izolacyjnej, na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej. 

 Zachowanie obudowy biologicznej cieków. 

 Zachowanie odległości zabudowy od granicy lasu zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych. 

W zakresie infrastruktury technicznej: 
Zapewnienie docelowo pełnej obsługi, poprzez sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
szczególnie w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków. 
W zakresie ochrony przed powodzią: 
Całkowity zakaz lokalizacji nowej zabudowy dla terenów położonych z zasięgu obszaru 
szczególnego zagrożenia powodzią obejmujące zasięg zalewu wodą o prawdopodobieństwie 
Q 1% na nieobwałowanych odcinkach cieków. 
 

W niniejszej zmianie nr 3 studium wprowadzono do ustaleniach tekstowych dotyczących 

przeznaczenia wymienionego wyżej terenu nastepujący tekst: (przy czym dla terenu 

objętego zmianą nr 3 studium w miejscowości Witanowice, w przypadku sporządzania 

planu miejscowego, obowiązuje zachowanie istniejących zadrzewień). 

 

Równocześnie nie ulegają zmianie przyjęte w obecnie obowiazującym studium zasady 

ochrony środowiska przyrodniczego a także dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu 

kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej jak również kierunki rozwoju komunikacji 

i infrastruktury technicznej. 

 

9. Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku 
nie zrealizowania zmiany studium 

 

Omawiana zmiana nr 3 studium ma za cel z jednej strony dostosowanie zasięgu terenu 

usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej do aktualnego stanu 

zagospodarowania na tym obszarze (w centralnej i wschodniej części obszaru objętego tą 

zmianą), natomiast z drugiej strony ma umożliwić (w zachodniej części obszaru objętego tą 

zmianą) lokalizację urządzeń służących postojowi samochodów ciężarowych, w ramach 

prowadzonych przez „SMOLBET” S.C. usług transportowych. Zaniechanie zmiany 

oznaczałoby utrzymanie dotychczasowych ustaleń to jest przeznaczenie terenu pod tereny 

rolne z możliwością zalesienia. Równocześnie wymagałoby poszukiwania innej lokalizacji dla 

rozbudowy istniejącej tuż obok firmy „SMOLBET” S.C.. Biorąc pod uwagę fakt iż rozbudowa 

firmy „SMOLBET” S.C. jest, z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i 

środowiskowego, najbardziej korzystna w jej bezpośrednim sąsiedztwie, rozważanie innych 

lokalizacji tej rozbudowy jest niecelowe. 
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10.  Identyfikacja obszarów objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem na środowisko oraz spodziewany stan tego 
środowiska 

 

Ograniczony przestrzennie i funkcjonalnie zakres zmiany nr 3 studium sprawia, że 

oddziaływania na środowisko wynikające ze zmiany studium będą generalnie ograniczone w 

swym zasięgu do granic obszaru zmiany studium, i nie powinny wychodzić poza ten obszar. 

Przyjęcie w ustaleniach studium, dla przeznaczenia terenu „usług komercyjnych i rozwoju 

aktywności gospodarczej” zapisu, że obejmuje on „tereny przewidziane dla rozwoju 

różnorodnych form działalności gospodarczej (usług komercyjnych i nieuciążliwej produkcji)” 

sprawia iż działalność prowadzona na obszarze zmiany planu powinna być nieuciążliwa 

bądź jej uciążliwość winna mieścić się w granicach terenu na którym jest prowadzona. 

Ponadto wprowadzenie do ustaleń studium dla tego terenu zapisu „przy czym dla terenu 

objętego zmianą nr 3 studium w miejscowości Witanowice, w przypadku sporządzania 

planu miejscowego, obowiązuje zachowanie istniejących zadrzewień” ma sprawić, że 

oddziaływania na środowisko wynikające z tej zmiany będą dodatkowo redukowane przez te 

zadrzewienia. 

 

11. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 
widzenia realizacji zmiany studium 

 

Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny i zasięg przestrzenny projektowanej zmiany nr 

3 studium można przewidywać, iż nie spowoduje ona problemów ochrony środowiska 

o znaczeniu ogólno gminnym lub szerszym. W skali obszaru zmiany studium najistotniejsze 

będzie zapewnienie ochrony zlokalizowanych w pobliżu pomników przyrody oraz nie 

zwiększanie uciążliwości działalności gospodarczej dla położonej w sąsiedztwie zmiany 

studium zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, ponad tą jaka jest związana z obecnym 

funkcjonowaniem firmy usługowo-produkcyjnej „SMOLBET” S.C. 

 

12. Ocena uwzględnienia w zmianie studium międzynarodowych, 
wspólnotowych i krajowych celów ochrony środowiska 

 

Omawiana zmian studium obejmuje fragment terenu o łącznej powierzchni około 

1,61 ha, który jest obecnie w znacznej części użytkowany jako grunt orny. Ze względu na 

ograniczony zakres omawianej zmiany studium nie ma ona istotnego związku 

z międzynarodowymi i wspólnotowymi celami ochrony środowiska. 
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13. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko oraz ich 
współzależności w wyniku realizacji zmiany studium 

13.1. Różnorodność biologiczna 

 

Zakres zmiany nr 3 studium obejmuje zmianę przeznaczenia na cele usług 

komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej (UC) 1,61 ha terenu dotychczas 

przeznaczonego pod tereny rolne z możliwością zalesienia (R/ZL). 

Można przewidywać że realizacja zmiany studium spowoduje niewielkie zmniejszenie 

potencjału bioróżnorodności obszaru w stosunku do dotychczasowych ustaleń studium. 

Będzie to wynikać z faktu iż w chwili obecnej jest to teren w większości już użytkowany pod 

działalność usługowo-produkcyjną a tylko w niewielkiej (południowo-zachodniej) części jest 

on użytkowany rolniczo (w sposób ekstensywny). Ponadto dotychczasowe położenie tego 

obszaru w pobliżu istniejącej firmy usługowo-prodykcyjnej „SMOLBET” S.C. nie wpływało 

korzystnie na jego różnorodność biologiczną. 

Przewidywane zmiany w użytkowaniu terenu nie obejmą wartościowych siedlisk 

przyrodniczych wymagających ochrony przed zmianą użytkowania. Na obszarze zmiany 

studium nie ma zidentyfikowanych stanowisk chronionych gatunków roślin czy grzybów ani 

ostoi chronionych gatunków zwierzat. 

 

13.2. Ludzie 

 

Realizacja ustaleń zmiany nr 3 studium będzie mieć bezpośredni, aczkolwiek dwojaki 

wpływ na warunki życia ludności. Z jednej strony, rozbudowa firmy usługowo-prodykcyjnej 

„SMOLBET” S.C. o dodatkowe urządzenia służące postojowi samochodów ciężarowych, 

w ramach prowadzonych przez „SMOLBET” S.C. usług transportowych poprawi możliwości 

znalezienia zatrudnienia przez mieszkańców gminy. Z drugiej strony może spowodować 

zwiekszenie ruchu samochodowego na drodze powiatowej Brzeźnica – Tomice, co może 

mieć wpływ na pogorszenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym obszarze. 

Nie przewiduje się innych, związanych z już prowadzoną działalnością usługowo-

produkcyjną uciążliwości dla mieszkańców gminy zamieszkałych w pobliżu obszaru zmiany 

nr 3 studium, ponieważ ta działalność nie będzie intensyfikowana w ramach obszaru na 

którym jest już prowadzona. 

Obszar zmiany studium znajduje się poza zasięgiem zidentyfikowanych zagrożeń 

naturalnych to jest poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi oraz poza 

obszarami osuwiskowymi. 
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13.3. Zwierzęta 

 

W granicach obszaru zmiany nr 3 studium ani w jego sąsiedztwie nie ma 

zidentyfikowanych ostoi chronionych gatunków zwierząt. Z racji istniejącego użytkowania 

świat zwierząt obszaru zmiany planu jest znacznie zredukowany do gatunków 

synantropijnych przystosowanych do życia w sąsiedztwie obszarów usługowo-produkcyjnych 

i siedzib ludzkich. Potencjalny wpływ realizacji omawianej zmiany studium na świat zwierząt 

polegać będzie na niewielkim uszczupleniu dotychczasowych terenów użytkowanych 

rolniczo. Omawiany obszar nie ma istotnego znaczenia jako szlak migracji dużych zwierząt 

lądowych. Rozpatrując skumulowane oddziaływanie dotychczasowych ustalen studium oraz 

ustaleń omawianej zmiany studium można przewidywać że realizacja zmiany studium nie 

pogorszy w istotnym stopniu warunków dla bytowania dzikich zwierząt. Wprowadzony do 

ustaleń studium nakaz zachowania, w przypadku sporządzania planu miejscowego, 

istniejących zadrzewień utrzyma dotychczasowe warunki bytowania gatunków 

synantropijnych. 

 

13.4. Rośliny 

 

Realizacja ustaleń zmiany nr 3 studium nie spowoduje w odniesieniu do szaty roślinnej 

istotnych negatywnych skutków. Wprowadzenie niniejszą zmianą studium, dla obszaru 

objętego tą zmianą ustalenia dotyczącego nakazu zachowania, w przypadku sporządzania 

planu miejscowego, istniejących zadrzewień spowoduje utrzymanie istniejącej roślinności 

wysokiej. Będzie to miało szczególne znaczenie (poprzez utrzymanie swoistej strefy 

buforowej) dla ochrony znajdujących się w pobliżu obszaru zmiany nr 3 studium dwóch 

pomników przyrody jakimi są grupa 5 drzew (3 lipy, dąb i sosna wejmutka) w odległości 

około 30 m na północ od granicy przedmiotowej zmiany studium, drugi - (3 dęby) 

w odległości około 50 m na południe od granicy przedmiotowej zmiany studium. W granicach 

obszaru zmiany nr 3 studium nie stwierdzono występowania stanowisk chronionych 

gatunków roślin i grzybów ani siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony przed zmianą 

użytkowania. Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę jak również ograniczony obszar zmiany 

studium (około 1,61 ha) można stwierdzić że realizacja niniejszej zmiany studium nie będzie 

mieć znaczącego negatywnego wpływu na szatę roślinną gminy Tomice. 

 

13.5. Wody 

 

Obszar omawianej zmiany nr 3 studium znajduje się w pobliżu przepływającego na 

południe od jego granicy ze wschodu na zachód potoku Witanowickiego, który jest 



 

52 

 

prawobrzeżnym dopływem rzeki Skawy. Ponadto znajduje się on w granicach strefiy 

ochronnej ONO (obszar najwyższej ochrony) GZWP nr 444 „Dolina Rzeki Skawy”. 

W odniesieniu do części obszaru niniejszej zmiany studium, dla której przewiduje się 

dostosowanie zasięgu terenu usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej do 

aktualnego stanu zagospodarowania na tym obszarze (w jego centralnej i wschodniej 

części), na której prowadzona jest obecnie działalność usługowa i produkcyjna związana 

z produkcją betonu stwierdzono, że wody opadowe są ujmowane na tym obszarze, 

a następnie kierowane do zbiorników osadowych i seperatorów po czym, po ich 

oczyszczeniu są odprowadzane do potoku Witanowickiego. Ponadto stwierdzono, że woda 

wykorzystywana do działalności produkcyjnej znajduje się w obiegu zamkniętym, natomiast 

ścieki sanitarne odprowadzane są do szczelnych zbiorników wybieralnych. Mając na 

uwadze, że nie przewiduje się w przyszłości zwiększenia ilości produkowanego tu betonu 

(obecnie jest to około 10000 m³ na miesiąc) nie należy spodziewać się negatywnego wpływu 

niniejszej zmiany studium w tej części obszaru na wody powierzchniowe. Z kolei 

w odniesieniu do tej cześci obszaru niniejszej zmiany studium, dla której przewiduje się 

lokalizację urządzeń służących postojowi samochodów ciężarowych, w ramach 

prowadzonych przez „SMOLBET” S.C. usług transportowych (w jego zachodniej części 

położonej w odległości od 20 do 40 m od brzegu potoku Witanowickiego) konieczne będzie, 

w przypadku sporządzania planu miejscowego dla tej cześci obszaru zmiany nr 3 studium, 

wprowadzenie do jego ustaleń zapisów dotyczących ujmowania i oczyszczania wód 

opadowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić że omawiana zmiana studium nie 

stwarza zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

13.6. Powietrze i hałas 

 

Realizacja omawianej zmiany nr 3 studium będzie mieć niewielki wpływ, na jakość 

powietrza. Polegać ona będzie na emisji do atmosfery pewnej ilości zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów przyjeżdżających i 

wyjeżdżających z miejsca służącego przyszłemu postojowi samochodów ciężarowych. Na 

etapie niniejszej prognozy nie sposób dokładnie określić wielkości potencjalnego ruchu 

samochodowego (zakłada się, że będzie mogło tam parkować od 20 do 30 samochodów 

ciężarowych), przy czym będą one emitować zanieczyszczenia tylko sporadycznie w 

przypadku wjazdu na ten teren i wyjazdu z niego. Ten sam ruch samochodowy będzie 

również źródłem emisji hałasu, ale podobnie jak w przypadku emisji zanieczyszczeń będzie 

to miało miejsce tylko sporadycznie. W przypadku obszaru zmiany nr 3 studium na którym 

obecnie prowadzona jest działalność usługowa i produkcyjna, która nie będzie podlegała już 
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dalszemu rozwojowi, nie zwiększy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery (jest ona obecnie 

bardzo ograniczona przez stosowanie odpowiedznich zabezpieczeń jakimi są filtry na 

silosach) oraz nie ulegnie zwiększeniu emisja hałasu Biorąc pod uwagę potencjalną skalę 

powyższych zjawisk jak i ograniczony zakres przestrzenny i merytoryczny niniejszej zmiany 

studium można przewidywać, że realizacja zmiany nr 3 studium nie będzie mieć znaczącego 

wpływu na jakość powietrza i klimat akustyczny. 

 

13.7. Powierzchnia ziemi 

 

Realizacja zmiany nr 3 studium nie pociągnie za sobą konieczności wykonywania 

skomplikowanych, czy mających duży zasięg przestrzenny robót ziemnych. W związku z 

lokalizacją urządzeń służących postojowi samochodów ciężarowych (parking i związana z 

nim infrastruktura) nie będzie praktycznie żadnej ingerencji (poza utwardzeniem terenu) w 

powierzchnię ziemi, gdyż będzie to mialo miejsce na obszarze płaskim. Biorąc pod uwagę 

przewidywaną skalę tych robót nie ma podstaw do przewidywania znaczącego wpływu 

zmiany studium na ukształtowanie powierzchni ziemi omawianego obszaru. 

 

13.8. Krajobraz 

 

Ocena walorów krajobrazu przy jest zawsze obarczona pewną dozą subiektywizmu. 

W przypadku obszaru zmiany nr 3 studium nie przewiduje się lokalizacji żadnych obiektów, 

które mogłyby stanowić dominanty krajobrazowe. Co więcej, położenie obszaru zmiany nr 3 

studium w części dolinnej oraz nakaz utrzymania istniejących zadrzewień sprawią, że 

realizacja ustaleń niniejszej zmiany studium nie przyniesie ze sobą ryzyka negatywnego 

oddziaływania na krajobraz. 

 

13.9. Klimat 

 

Realizacja parkingu na terenach użytkowanych w chwili obecnej rolniczo pociągnie za 

sobą pewne minimalne zmiany klimatu lokalnego. Będą to zmiany wartości albeda oraz 

deformacje prędkości i kierunku wiatru. Skala projektowanych przedsięwzięć, jakie mogą być 

zrealizowane w wyniku uchwalenia niniejszej zmiany nr 3 studium pozwala jednakże 

przewidywać, iż nie będą to zmiany znaczące dla warunków życia mieszkańców gminy 

Tomice. 

 



 

54 

 

13.10. Zasoby naturalne 

 

Realizacja omawianej zmiany nr 3 studium nie będzie mieć znaczącego wpływu na 

założa surowców mineralnych występujące na terenie gminy Tomice ani na warunki ich 

eksploatacji. Obszar objęty niniejszą zmianą studium znajduje się poza granicami 

udokumentowanych złóz surowców mineralnych. 

 

13.11. Zabytki 

 

Omawiany projekt zmiany nr 3 studium nie zawiera zmian w wykazie zabytków 

nieruchomych znajdujących się na terenie gminy ani nie zawiera zmian dotyczących zasad 

ich ochrony. W granicach terenu, dla którego w niniejszej zmianie studium przewidziano 

zmianę sposobu użytkowania nie ma obiektów zabytkowych. Nie ma ich również 

w sąsiedztwie obszaru niniejszej zmiany studium. 

W związku z powyższym nie ma podstaw do przewidywania znaczącego wpływu 

zmiany nr 3 studium na zabytki znajdujące się na obszarze gminy Tomice. 

 

13.12. Dobra materialne 

 

Analizując lokalizację obszaru zmiany nr 3 studium można stwierdzić, iż znajduje się 

on poza zasięgiem zidentyfikowanych naturalnych zagrożeń, które mogłyby powodować 

zniszczenie dóbr materialnych. Jest on położony poza obszarami narażonymi na 

niebezpieczeństwo powodzi; a także poza strefą terenów zagrożonych ruchami 

osuwiskowymi. Nie ma podstaw do przewidywania znaczącego wpływu zmiany nr 3 studium 

na dobra materialne. 

 

14. Ocena oddziaływania realizacji zmiany studium na przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” 

 

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo obszaru omawianej zmiany nr 3 studium 

i obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” (PLB 120005), rozdziela je droga powiatowa 

Brzeźnica – Tomice, poniżej przedstawiono ocenę oddziaływania realizacji tej zmiany na 

przedmiot ochrony przedmiotowego obszaru natura 2000, którym są tu rzadkie gatunki 

ptactwa wodnego (17 spośród występujących tu gatunków ptaków jest wymienionych 

w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a 7 gatunków w Polskiej Czerwonej Księdze). Siedliskiem 

tych ptaków są rozległe kompleksy stawów rybnych oraz roślinność porastającą obrzeża 

stawów. Na podstawie analizy opracowania „Miejsca występowania ptaków chronionych 
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według inwentaryzacji awifauny na terenie proponowanego Obszaru Specjalnej Ochrony 

Ptaków PLB 120005(IBA PL 125) „Dolina Dolnej Skawy” w stosunku do położenia obszaru 

zmiany nr 3 studium można stwierdzić, że najbliżej zlokalizowane miejsca występowania 

Czajki są położone w odległości 300, 520 i 580 metrów od granicy tego obszaru. Z kolei 

najbliżej zlokalizowane stawy rybne znajdują się w odległości około 900 m od granicy 

obszaru zmiany nr 3 studium, po drugiej stronie rzeki Skawy. 

W związku z powyższym nie ma podstaw do przewidywania znaczącego negatywnego 

oddziaływania realizacji przedmiotowej zmiany studium na powyższy obszar chroniony. 

 

15. Ocena oddziaływania realizacji zmiany studium na obiekty 
i obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody, inne niż obszary Natura 2000 

 

Oprócz obszaru Natura 2000 na obszarze gminy Tomice znajdują się 4 grupy drzew 

uznane za pomniki przyrody ożywionej. Zlokalizowane są one w miejscowościach Radocza 

i Witanowice. 

Obszar objęty omawianą zmianą nr 3 studium znajduje się w miejscowości 

Witanowice, w pobliżu dwóch pomników przyrody jakimi są grupa 5 drzew (3 lipy, dąb 

i sosna wejmutka) w odległości około 30 m na północ od granicy przedmiotowej zmiany 

studium a także 3 dęby w odległości około 50 m na południe od granicy przedmiotowej 

zmiany studium. Dla ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania przedmiotowej 

zmiany studium na te pomniki przyrody wprowadzono niniejszą zmianą studium, dla obszaru 

objętego tą zmianą, ustalenia dotyczącego nakazu zachowania, w przypadku sporządzania 

planu miejscowego, istniejących zadrzewień co spowoduje utrzymanie swoistej strefy 

buforowej pomiędzy terenami prowadzenia działalności gospodarczej a miejscami lokalizacji 

pomników przyrody 

W związku z powyższym nie ma podstaw do przewidywania znaczącego negatywnego 

oddziaływania realizacji przedmiotowej zmiany studium na te pomniki przyrody. 

 

16. Propozycje rozwiązań służących zapobieganiu, ograniczaniu 
lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na 
środowisko wynikających ze zmiany studium 

 

Podstawowym warunkiem zapobiegania negatywnym oddziaływaniom poszerzenia 

obszaru usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej na otoczenie, w tym na 

obszary i obiekty objete ochroną przyrodniczą a także na warunki życia ludności będzie 

konsekwentne przestrzeganie ustaleń zmiany nr 3 studium dla tego obszaru dotyczących 
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zachowania, w przypadku sporządzania planu miejscowego, istniejących zadrzewień. 

W związku z tym proponuje się stosowne uszczegółowienie zasad użytkowania terenu na 

etapie opracowania planu miejscowego opracowanego na podstawie omawianej zmiany 

studium. 

 

17. Potencjalne rozwiązania alternatywne w stosunku do zawartych 
w projekcie zmiany studium 

 

Zakres omawianej zmiany nr 3 studium, tak pod względem przestrzennym jak 

i merytorycznym, został określony w uchwale Rady Gminy Tomice Nr XV/111/2016 z dnia 

26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium. 

Podstawowym celem zmiany studium jest przeznaczenie terenu pod lokalizację usług 

komercyjnych i rozwój aktywności gospodarczej w miejscowości Witanowice, przy czym 

z jednej strony związane jest to z dostosowaniem zasięg obszaru usług komercyjnych 

i rozwoju aktywności gospodarczej do aktualnego stanu zagospodarowania na tym obszarze 

(w centralnej i wschodniej części obszaru objętego tą zmianą), natomiast z drugiej strony ma 

to umożliwić (w zachodniej części obszaru objętego tą zmianą) lokalizację urządzeń 

służących postojowi samochodów ciężarowych, w ramach prowadzonych przez „SMOLBET” 

S.C. usług transportowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, bardzo precyzyjnie określone cele zmiany nr 3 studium, 

w niniejszej prognozie nie proponuje się rozwiązań alternatywnych w stosunku do 

omawianego projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tomice. 

 

18. Podsumowanie – wnioski 
 

Analiza potencjalnego oddziaływania na środowisko projektowanej zmiany 

nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice 

prowadzi do sformułowania następujących wniosków: 

1) Zmiana studium poprzez wyznaczenie obszaru usług komercyjnych i rozwoju 

aktywności gospodarczej (będącego poszerzeniem już istniejącego takiego obszaru) 

przyczyni się do poprawy możliwości znalezienia zatrudnienia przez mieszkańców 

gminy Tomice na jej obszarze. 

2) W wyniku zmiany studium, faktyczne poszerzenie obszaru przeznaczonego pod 

zainwestowanie dotyczyć będzie tylko zachodniej części obszaru zmiany studium, na 
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którym przewiduje się lokalizację urządzeń służących postojowi samochodów 

ciężarowych, w ramach prowadzonych przez „SMOLBET” S.C. usług transportowych. 

3) Zaleca się, na etapie opracowania planu miejscowego, pozostawienie istniejących na 

obszarze zmiany studium zadrzewień, co ma istotnie ograniczyć ewentualne 

negatywne oddziaływanie tej zmiany na otoczenie. 

 

19. Streszczenie 
 

W miejscowości Witanowice, w gminie Tomice, opracowuje się zmianę nr 3 studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice. W ramach tej 

zmiany wyznaczono obszar pod lokalizację usług komercyjnych i rozwój aktywności 

gospodarczej o powierzchni 1,61 ha. W ramach tej zmiany z jednej strony dostosowano 

zasięg obszaru usług komercyjnych i rozwoju aktywności gospodarczej do aktualnego stanu 

zagospodarowania na tym obszarze (w centralnej i wschodniej części obszaru objętego tą 

zmianą), natomiast z drugiej strony umożliwiono (w zachodniej części obszaru objętego tą 

zmianą) lokalizację urządzeń służących postojowi samochodów ciężarowych, w ramach 

prowadzonych przez „SMOLBET” S.C. usług transportowych. 

Niniejsza prognoza nie przewiduje znaczącego negatywnego oddziaływania zmiany 

nr 3 studium na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” (PLB 

120005) oraz na znajdujące się w jej pobliżu pomniki przyrody. 

 


