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1. Wstęp – podstawa formalna opracowania prognozy 

 

Konieczność opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika wprost z zapisów 

art. 46 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. 2020 poz. 283 z późn. zm.) który mówi, że takie dokumenty jak studia 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin wymagają przeprowa-

dzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Równocześnie zgodnie z art. 53 wymienionej wyżej ustawy opracowujący prognozę 

oddziaływania na środowisko uzgodnił zakres prognozy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Krakowie oraz z Państwowym powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wa-

dowicach. 

 

 

2. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko 

 

Zakres prognozy wynika z zapisów art. 51 i 52 cytowanej ustawy oraz z opinii uzgad-

niających zaproponowany przez autorów zakres prognozy wydanych przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie (znak: OO.411.2.3.2020.MZi z dnia 18 lutego 

2020 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach (znak: 

PSE/NS/NZ/437/1/259/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.). 

W związku z powyższym niniejsza prognoza generalnie została opracowania zgodnie 

z zaproponowanym oraz uzgodnionym zakresem i z układem treści według art. 51 cytowanej 

ustawy. 

Zakres przestrzenny analizowanej zmiany studium obejmuje cały obszar gminy Tomice 

w jej granicach administracyjnych. W związku z tym zakres przestrzenny niniejszej prognozy 

generalnie pokrywa się z zakresem zmiany studium, z uwzględnieniem potencjalnych od-

działywań wykraczających poza granice gminy Tomice. 

 

 

3. Główne cele prognozy 

 

Formalny cel opracowania prognozy zawarty jest w art. 46 i art. 51 ustawy 

z 3 października 2008 roku, ponieważ zgodnie z zapisami tego dokumentu, aby przeprowa-

dzić procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice koniecznym jest 

opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zawartych 

w tym projekcie. 
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Celem ideowym opracowania prognozy jest wykazanie, w jakim stopniu idea zrówno-

ważonego rozwoju, a w tym ochrona środowiska zostały uwzględnione w projektowanym 

dokumencie i jakie mogą być konsekwencje tak negatywne jak i pozytywne dla środowiska 

w wyniku realizacji działań zawartych w projekcie zmiany studium. 

Celami pośrednimi opracowania prognozy są: 

 ocena możliwości oddziaływań transgranicznych; 

 ocena potencjalnych zmian stanu środowiska gminy; 

 identyfikacja obszarów objętych przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem na śro-

dowisko i jego elementy składowe; 

 zaproponowanie rozwiązań, które zapobiegałyby, ograniczały lub przyrodniczo kom-

pensowały negatywne oddziaływania na środowisko; 

 propozycja rozwiązań alternatywnych do zawartych w projekcie „Studium”. 

 

 

4. Powiązania formalne i merytoryczne prognozy z innymi 

dokumentami 

 

Oczywistym powiązaniem formalnym dla niniejszej prognozy jest projekt „Zmiany Stu-

dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowana Przestrzennego Gminy Tomice”. Rów-

nież o charakterze powiązań formalnych z prognozą są takie dokumenty jak: 

 uzgodnienie zakresu prognozy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie; 

 uzgodnienie zakresu prognozy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Wadowicach; 

 ustawa 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; 

 pozostałe ustawy i rozporządzenia dotyczące problematyki ochrony środowiska 

i ochrony przyrody,  

 Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 przyjęta Uchwałą Nr 

XVIII/128/2016 Rady Gminy Tomice z dnia 22 lipca 2016 roku. 

 

Merytorycznie prognoza w swoich treściach powiązana jest z takimi dokumentami jak: 

 Ekofizjografia Gminy Tomice, Tomice 2010; 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2019-2022 z perspektywą na 

lata 2023-2026 przyjęty Uchwałą Nr VI/69/2019 Rady Gminy Tomice z dnia 29 marca 

2019 roku; 

 Dotychczasowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice wraz z Pro-

gnozami Oddziaływania na Środowisko; 

a także pośrednio odpowiednie dokumenty szczebla powiatu, województwa i kraju, w tym: 
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 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych; 

 Raporty o stanie środowiska województwa małopolskiego; 

 Operaty wodnoprawne do dochodzeń wodno-prawnych; 

 Mapy geologiczno-gospodarcze, hydrograficzne, sozologiczne, hydrogeologiczne itd.; 

 Materiały Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Krakowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Pań-

stwowego Instytutu Geologicznego, Urzędu Gminy Tomice. 

 

Dla oceny wpływu ustaleń projektu zmiany studium na cele i przedmiot ochrony obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dolina Dolnej Skawy (PLB 120005) wykorzystano 

następujące opracowania: 

 Wyniki Inwentaryzacji Awifauny na Terenie Proponowanego Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków PLB 120005 (IBA PL 125) Dolina Dolnej Skawy, Malczyk 2008; 

 Waloryzacja Przyrodnicza Doliny Skawy (od zapory w Świnnej Porębie do ujścia do 

rzeki Wisły) (gm. I m. Wadowice, gm. Tomice, gm. I m. Zator) Śmieja, Ledwoń, Gacek, 

Wróbel, Zontek 2007. 

 

 

5. Zastosowane metody przy opracowaniu prognozy 

 

Przyjęte metody przy opracowaniu niniejszej prognozy były prostą konsekwencją cha-

rakteru analizowanego dokumentu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego kładzie nacisk na uwarunkowania rozwoju gminy, kształtowanie struktury 

przestrzennej i politykę przestrzenną, a w dalszej kolejności na uszczegółowienia wybranych 

elementów polityki kształtowania przestrzeni w gminie jak: inwestycje celu publicznego, ob-

szary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, obszary wymagające 

przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, obszary ograniczonego użytkowania. 

Ze względu na stopień szczegółowości informacji zawartych w „Studium” i wielkość ob-

szaru poddanego analizie gdzie są znaczne zróżnicowania w występujących problemach 

konieczne było przyjęcie dla przeprowadzenia prognozy skutków realizacji ustaleń zawartych 

w projekcie zmiany studium tak metod subiektywnych jak i w miarę możliwości metod obiek-

tywnych. W przypadku braku szczegółowych danych, szczególnie jednoznacznych prognoz 

rozwoju gospodarczego, posługiwano się metodami subiektywnymi, a więc prognozowaniem 

eksperckim lub wykorzystaniem podobieństw zjawisk, czyli metody analogii, bazując na do-

tychczasowym doświadczeniu autorów prognozy, szczególnie w zakresie znajomości konse-

kwencji dla środowiska wynikających z proponowanych przekształceń funkcjonalnych 

w przestrzeni gminy. 

Tam gdzie dane na to pozwalały stosowano metody obiektywne, czyli pozwalające na 

mierzenie konsekwencji realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

W pierwszym rzędzie korzystano z wybranych wskaźników charakteryzujących stopień 

zmian, np. w procencie ich zmian w porównaniu do stanu pierwotnego lub przez porównanie 
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z wielkościami określonymi normami dotyczącymi danego zjawiska czy też przez porównania 

z dotychczasowymi dokumentami planistycznymi. 

Jako punkt wyjścia dla niniejszej prognozy przyjęto stan istniejący środowiska. 

W niniejszej prognozie uwzględniono również istniejący znajdujący się częściowo 

w granicach gminy Tomice obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. 

 

 

6. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 

skutków realizacji postanowień projektowanego doku-

mentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

 

W projekcie zmiany studium określone zostały kierunki zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenów wyodrębnionych na rysunku studium. 

Sformułowano również następujące polityki przestrzenne gminy Tomice: 

 politykę kształtowania zabudowy mieszkalnej; 

 politykę ochrony dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu; 

 politykę ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego gminy; 

 politykę kształtowania systemu transportowego; 

 politykę rozwoju systemów infrastruktury technicznej; 

 politykę wyposażenia gminy w infrastrukturę społeczną; 

 politykę gospodarki gruntami; 

 politykę rozwoju turystyki. 

Zaproponowane w projekcie zmiany studium wskaźniki ilościowe i jakościowe pozwolą okre-

ślić stopień realizacji poszczególnych działań i związane z tym zmiany w środowisku. 

W ramach prac nad Prognozą dokonano ich oceny i weryfikacji. Zamieszczone w pro-

jekcie zmiany studium propozycje wskaźników monitorowania jego realizacji są wystarczają-

ce i nie wymagają uzupełnienia. Pozwolą one na przeprowadzenie dokładnej oceny efektyw-

ności realizacji studium. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co naj-

mniej raz w czasie kadencji rady wójt gminy dokonuje m.in. oceny i analizy zmian w zago-

spodarowaniu przestrzennym. 

W ramach tej analizy powinna nastąpić ocena z realizacji postanowień i zapisów studium 

poprzez: 

 określenie wskaźników odpowiadających założonym celom; 

 ocenę dynamiki zmian poszczególnych parametrów. 

Proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień „Studium”, a później „moni-

toringiem” określonym w art. 55, ust. 3, pkt 5 ustawy następujące komponenty środowiska: 

 zachowanie najcenniejszych obiektów i siedlisk przyrodniczych; 

 powierzchnię biologicznie czynną; 

 powierzchnię urządzonych terenów zieleni i rekreacyjnych; 
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 liczbę obiektów sportowych; 

 liczbę obiektów infrastruktury społecznej, użyteczności publicznej; 

 długość sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 gęstość sieci komunikacyjnej (długość zmodernizowanych ulic); 

 zmniejszenie emisji CO2 na skutek przeprowadzonych termomodernizacji, stosowania 

paliw ekologicznych; 

 zmniejszenie ilości osób narażonych na ponadnormatywny hałas. 

Monitoring skutków dla środowiska, jakie może wywołać realizacja zapisów powinien kon-

centrować się na następujących zagadnieniach: 

 nadzorze w trakcie wdrażania zapisów studium, w celu sprawdzenia zgodności wyko-

nywanych prac, przedsięwzięć itp. ze środkami łagodzenia oddziaływań na środowisko, 

które wynikają z przepisów szczególnych; 

 regularnej i okresowej kontroli oddziaływania wykonanych inwestycji na środowisko 

naturalne z jednoczesnym porównaniem wyników tego monitoringu z oddziaływaniami 

przewidywanymi w momencie przyjęcia projektu do realizacji, w tym zapisanych w ni-

niejszej prognozie oddziaływania na środowisko. 

Szczegółowe warunki monitoringu powinny być opracowywane na etapie przygotowania do-

kumentacji dla poszczególnych elementów infrastruktury, zagospodarowania terenu, w tym 

szczególnie dla inwestycji mających wpływ na środowisko. Powinny także zawierać zestaw 

odpowiednich wskaźników umożliwiających nadzór nad prawidłową realizacją zadania. Zbiór 

takich indykatorów powinien obejmować wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania. 

W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są 

jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, 

urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspekto-

rat Ochrony Środowiska oraz jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie 

ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. 

Raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny być przeka-

zywane do Urzędu Gminy. 

 

 

7. Ocena możliwości oddziaływań transgranicznych w 

wyniku realizacji postanowień projektowanego doku-

mentu 

 

Gmina Tomice jest położona w odległości około 40 km na północ od granicy polsko-

słowackiej. 

W granicach obszaru zmiany studium brak jest dużych zakładów przemysłowych z wy-

sokimi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz brakiem źródeł ścieków o znaczą-

cych ilościach i dużych ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych do lokalnych cieków. 

Obszar zmiany studium znajduje się w całości w zlewni Wisły i nie ma tu cieków odprowa-
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dzających swe wody poza granice kraju. Ustalenia analizowanej zmiany studium również nie 

przewidują realizacji przedsięwzięć, które mogłyby znacząco oddziaływać na stan środowi-

ska poza granicami Polski. 

Nie ma, zatem podstaw do przewidywania znaczącego transgranicznego oddziaływa-

nia na środowisko w wyniku realizacji ustaleń analizowanej zmiany studium. 

 

 

8. Charakterystyka stanu środowiska gminy Tomice 

 

8.1. Różnorodność biologiczna 

 

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występu-

jących w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicz-

nych, których są częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami 

oraz różnorodności ekosystemów. Różnorodność biologiczna nie jest sumą wszystkich eko-

systemów, gatunków i ras zwierząt, roślin dziko żyjących i udomowionych, lecz jest cechą 

określającą zróżnicowanie między tymi taksonami i w ich obrębie. Zasoby biologiczne, ozna-

czają użytkowane przez ludzi komponenty różnorodności biologicznej. Wiele gatunków żyją-

cych w naturalnych ekosystemach ma dwojaki charakter. Z jednej strony kształtują różno-

rodność biologiczną ekosystemów, w których żyją, a z drugiej stanowią zasób biologiczny 

eksploatowany przez człowieka (drzewa, zioła, ryby, runo leśne). 

Struktura przyrodnicza obszaru gminy Tomice jest złożona i obejmuje zróżnicowane 

siedliska. Wzajemny układ przestrzenny siedlisk, stopień odporności różnicuje wartości przy-

rodnicze i ekologiczne obszaru. Zróżnicowanie przestrzenne ekosystemów występujących 

na terenie gminy Tomice odzwierciedla strukturę użytkowania gruntów. 

Siedliska najwyższego, w skali gminy, potencjału bioróżnorodności stanowi dolina 

Skawy przebiegająca południkowo przez centralną część gminy. Na wysoki potencjał bioróż-

norodności doliny składa się współwystępowanie na niewielkim obszarze bardzo zróżnico-

wanych ekosystemów. Po obu stronach koryta Skawy występują ekosystemy kamieńców 

nadrzecznych stanowiące naturalny pomost pomiędzy ekosystemem cieku wodnego a dalej 

od niego położonymi ekosystemami typowo lądowymi Znajdują się tu kompleksy stawów 

rybnych ze zbiorowiskami roślinności wodnej. Fragmentarycznie w pobliżu koryta Skawy 

zachowały się zadrzewienia wierzbowo topolowe i zarośla wiklinowe będące pozostałością 

ekosystemów łęgowych. Mozaikę ekosystemów dopełniają kompleksy wilgotnych łąk w obni-

żeniach terenu i w dnach starorzeczy. 

Nieco mniejszym potencjałem bioróżnorodności odznaczają się obszary leśne gminy. 

Ze względu na wielowiekową gospodarkę człowieka zajmują one obecnie jedynie około 8% 

powierzchni gminy i tworzą trzy główne kompleksy leśne: Las Lgocki, Wiązowa Górka oraz 

Dolina Brodawki. 

Ekosystemy pól uprawnych i trwałych użytków zielonych są najbardziej rozpowszech-

nione na terenie gminy. Ich potencjał bioróżnorodności jest zróżnicowany. Najcenniejsze pod 
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tym względem są łąki wilgotne i okresowo mokre występujące w dolinach cieków wodnych. 

Najczęstszym typem łąk są łąki rajgrasowe występujące na całym obszarze gminy. Potencjał 

bioróżnorodności pól uprawnych jest uzależniony od występowania zadrzewień śródpolnych 

i od intensywności użytkowania. 

Niewielki udział powierzchniowy, ale istotne znaczenie dla bioróżnorodności gminy po-

siadają torfowiska wykształcone w obniżeniach terenowych o nieprzepuszczalnym podłożu, 

w warunkach nadmiaru wody. 

W terenach osadniczych gminy występują ekosystemy silnie przekształcone antropo-

genicznie. Występują tu zbiorowiska roślinności ruderalnej oraz synantropijne gatunki zwie-

rząt. 

 

 

8.2. Ludzie 

 

Liczba mieszkańców w gminie Tomice wynosiła w 2020 roku 8 066 osób. Zróżnicowanie 

liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Liczba ludności w gminie Tomice według sołectw (stan na 11.08.2020). 

 

Lp. Miejscowość Liczba ludności 

1. Lgota 447 

2. Radocza 1857 

3. Tomice 2698 

4. Witanowice 1360 

5. Woźniki 1255 

6. Zygodowice 449 

Gmina ogółem 8066 

 

Źródło: UG Tomice. 

 

Powyższe dane odzwierciedlają nierównomierne zaludnienie obszaru gminy. Występu-

je wyraźna koncentracja ludności w sąsiedztwie miasta Wadowice (miejscowość Tomice). 

W miarę oddalania się od miasta zaludnienie gminy maleje. W okresie ostatnich 10 lat 

utrzymywał się dodatni przyrost liczby mieszkańców. 

 

 

8.3. Zwierzęta 

 

Przyrodnicze bogactwo obszaru gminy Tomice tworzą między innymi stawy, rzeka 

Skawa, liczne strumienie, połacie łąk, lasy mieszane na wzgórzach a grądy i łęgi u ich stóp. 

Stanowią ostoję wielu gatunków ptaków środowiska wodnego i lądowego, chronionych owa-

dów i płazów. 
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W części terenu obejmującej fragmenty Pogórza, teren jest pagórkowaty – wprawdzie 

z niskim procentem lesistości, lecz z dużą mozaikowatością pól, lasów, śródpolnych lasków 

i zadrzewień. W takim urozmaiconym krajobrazie z reguły bardziej dogodne warunki do by-

towania znajduje większa liczba gatunków zwierząt niż w krajobrazach jednorodnych. 

Wśród zwierząt bezkręgowych najliczniej reprezentowaną grupę stanowią owady. 

Spośród chrząszczy występują liczne gatunki z rodzajów biegaczy i tęczników podlegają-

cych ochronie ze względu na ich pożyteczność. Stwierdzono tu obecność ponad 30 cennych 

gatunków chrząszczy w tym 11 objętych ochroną. Motyle stanowią rząd owadów najpopu-

larniejszych. Jednymi z najpospolitszych gatunków motyli są: rusałka pawik i rusałka po-

krzywnik oraz ponad 20 innych gatunków motyli. 

Ryby występują w poszczególnych ciekach wodnych, starorzeczach i w stawach ho-

dowlanych. Spośród krain rybnych rzek polskich dolny i pogórski odcinek Skawy zaliczany 

jest do krainy brzany. W tej krainie przejściowej do rzek nizinnych żyje obok brzany wiele 

innych gatunków ryb, między innymi brzanka, kleń, świnka, ukleja, szczupak, kiełb, pstrąg 

potokowy i tęczowy, lipień, płoć, śliz, jazgarz a także rzadziej spotykane: na przykład okoń, 

lin, karp, leszcz, karaś, wzdręga, słonecznica, sandacz, miętus, węgorz. 

Płazy reprezentowane są głównie przez dość powszechnie występujące żaby: wodną 

i trawną. Lokalnie, chociaż coraz rzadziej, obecna jest ropucha szara. W lasach Pogórza 

notowane jest występowanie kumaków. 

Gady. Pospolitym gatunkiem na terenie gminy jest zaskroniec zwyczajny, występujący 

w miejscach wilgotnych, w okolicach cieków wodnych. Lokalnie występuje żmija zygzakowa-

ta. W miejscach kamienistych i nasłonecznionych notowano obecność jaszczurki żyworodnej 

i jaszczurki zwinki. 

Ptaki reprezentowane są przez ponad 200 gatunków, w tym szacuje się że około 

124 to gatunki lęgowe, a 75 to gatunki przelotne, na przykład perkoz rdzawoszyi i zausznik, 

bąk, bączek, rybitwa zwyczajna i czarna, rokitniczka, trzcinniczek oraz trzciniak, czajka, 

wodnik, kaczki, perkozy ślepowron i rybitwa białowąsa. W korycie Skawy gniazdują takie 

gatunki ptaków jak: sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy i brzegówki. Licznie lęgną się także 

słowik rdzawy, dziwonia oraz strumieniówka, gatunki uznane za nieliczne bądź średnio licz-

ne. W biotopach leśnych stwierdzono obecność między innymi gatunków drapieżnych, na 

przykład jastrząb, myszołów zwyczajny oraz sowy, puszczyki, sikory, zięby, dzięcioły i inne. 

W biotopie pól otwartych notowano powszechnie występowanie skowronka polnego, gąsior-

ka, trznadla, a lokalnie także bażanta i rzadziej kuropatwy. W otoczeniu człowieka, w zabu-

dowie osiedli mieszkalnych, notowano gniazdowanie około 30 gatunków ptaków, obserwo-

wanych również w biotopach parków lub większych zadrzewień, w tym: gawrona, oknówki, 

jerzyka, sierpówki i płomykówki, do tej grupy ptaków należy również bocian biały. W części 

kartograficznej prognozy naniesiono miejsca występowania gatunków ptaków chronionych 

w ramach obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” według Inwentaryzacji Awifauny na 

Terenie Proponowanego Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 120005 wykonanej w 

2008 roku. 

Ssaki. Spośród gatunków tej grupy zwierząt wymienić można występowanie na terenie 

gminy licznych gatunków reprezentujących rozmaite rzędy zwierząt, między innymi drapież-
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nych, gryzoni itd. Na terenie gminy stwierdzono występowanie między innymi gatunków na-

leżących do rodziny łasicowatych, między innymi borsuka, kuny leśnej, łasicy łaski i tchórza. 

Kuna leśna występuje w lasach pogórskich i stała się gatunkiem dość częstym w wielu, na-

wet małych, kompleksach leśnych. Tchórz, zwłaszcza na Pogórzu, występuje dość licznie, 

przeważnie w pobliżu zabudowań. Łasica łaska częściej występuje na Pogórzu i nie jest tu 

rzadkim gatunkiem. Jednym z bardziej rozpowszechnionych gatunków zwierząt drapieżnych 

jest lis, którego liczebność jest obecnie dość wysoka. Spośród gryzoni, w środowisku leśnym 

i parków podworskich, występują dość liczne wiewiórki. W otoczeniu rzek, w starorzeczach, 

strumieniach, a nawet rowach melioracyjnych występuje piżmak i bóbr. Wśród parzystoko-

pytnych na omawianym obszarze występują gatunki uważane za najważniejszych przedsta-

wicieli zwierzyny grubej: dzik, sarna i jeleń. Dzik występuje na terenie gminy we wszystkich 

większych, a także niektórych mniejszych kompleksach leśnych. Sarna, zwłaszcza na Pogó-

rzu, stała się gatunkiem częstym i licznym we wszystkich kompleksach leśnych. Jelenie wy-

stępują we wszystkich dużych kompleksach leśnych na Pogórzu, a ich liczebność ostatnio 

wzrosła. 

Według dostępnych informacji na obszarze gminy Tomice nie stwierdzono występowa-

nia gatunków zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regu-

larnego przebywania stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 

z późn. zm.). Sytuacja ta może ulec zmianie ze względu na dogodne warunki bytowania 

ptactwa w dolinie Dolnej Skawy. Dolina Skawy stanowi główny korytarz ekologiczny o zna-

czeniu ponadlokalnym. Umożliwia ona swobodną migrację zwierzyny wzdłuż doliny. Nato-

miast możliwości migracji zwierząt lądowych pomiędzy doliną Skawy a pozostałą częścią 

obszaru gminy są silnie ograniczone ze względu na przebieg drogi krajowej nr 28 oraz 

ukształtowanie układu osadniczego gminy Tomice. 

 

 

8.4. Rośliny 

 

Według geobotanicznego podziału Polski obszar gminy należy do Krainy Pogórza na-

leżącej 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 ol-

szowo-jesionowe, a zwłaszcza charakterystyczny dla Pogórza pogórski łęg. W geobotanicz-

nym podokręgu Pogórza Lessowego bardziej rozpowszechnione są siedliska grądowe, bar-

dziej rozległe są też siedliska rozmaitego typu łęgów i olesów. Na grzbietach wzgórz częste 

są bory mieszane. Na wierzchowinach wyższych wzniesień miejscami wykształca się kwa-

śna 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. 
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W związku z przeobrażeniami krajobrazu szereg zbiorowisk naturalnych uległo zniszczeniu, 

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

czyć 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 któ-

rych należą przede wszystkim łąki i pastwiska, a także część zbiorowisk leśnych, utrzymują-

ce 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, zacho-

wane 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 okre-

ślenie potencjalnej roślinności naturalnej terenu. 

 

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 (Sali-

ci-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 róż-

nego rodzaju lasy i zarośla, lokalnie występujące fragmenty suchych muraw na płytkich ka-

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

bardziej zniszczonych. O ich dawniejszym, szerszym rozmieszczeniu świadczą poje-

dyncze 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 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 po-

toków 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 gluti-

nosa. 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 osusza-

nia terenu. Część potencjalnych siedlisk zajmują podmokłe i bagniste łąki. 

 Lasy dębowo-grabowe wilgotne – grądy niskie (Tilio-Zarpinetum stachyestosum). Grą-

dy 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 wy-

stępują 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 Stel-

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

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

kształcone 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 
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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 

Abies alba. W podszyciu rośnie leszczyna oraz trzmieliny Evonymus europaea i E. Ver-

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

w niewielkich skrawkach, najczęściej na okrajkach dogodnych dla nich siedlisk. Nato-

miast 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 cha-

rakterem 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 sie-

dliskowych występuje grab, buk, dąb, brzoza, domieszki jaworu i lipy a z drzew igla-

stych – dorodne okazy jodły i świerka, rzadziej sosny. Imponująco wyglądają stanowi-

ska 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 po-

szyciu 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 po-

spolitego. 

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

śnięty łęgiem olszowym o bogatym ziołoroślowym runie. Kępy runa porasta bogata ro-

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

występuje czeremcha zwyczajna i kruszyna pospolita. Rozwijające się podmokłe łąki 

http://www.tomice.pl/
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obfitują w rzadkie gatunki torfotwórcze i stanowiska roślin podlegające ochronie: stor-

czyk 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 sku-

teczność systemu odwodnienia. Pozostałości zbiorowisk łęgów nadrzecznych zachowały się 

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

wisk zarośli wiklinowych. 

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

latach postępuje proces zaniedbywania uprawy pól, wskutek czego wzrasta udział po-

wierzchniowy 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 typo-

wo lądowymi; obejmują teren, którego wielkość i kształt zmienia się przy każdym więk-

szym wezbraniu wody w rzece. Zasiedlają go, pionierskie zbiorowiska roślinne tworzą-

ce 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 łęgo-

wego, 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 mię-

dzy 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 inny-

mi obszar lęgowy wielu gatunków zwierząt bezkręgowych, 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 zbiorowi-

ska mezo- jak i eutroficzne. Spotykane są przede wszystkim jako płaty roślinności, 

częściej w partiach niżowych terenu, rzadziej w strefie Zbiorowiska wtórne (antropoge-

niczne), które powstały głównie wskutek przekształceń roślinności w toku historycznych 
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przemian szaty roślinnej spowodowanych jej użytkowaniem przez gospodarowanie 

człowieka. 

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

nych funkcji ekologicznych, między innymi stanowią remizy dla świata zwierząt zwią-

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

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

zostałości 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 Chrysan-

themum 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 są-

siadujących zbiorowisk. Tak wykształcone strefy kontaktu, czyli ekotony tworzą charaktery-

styczne nisze ekologiczne, cenne dla rozwoju rozmaitych gatunków roślin i zwierząt. 

Według dostępnych informacji w granicach obszaru gminy Tomice nie stwierdzono występo-

wania chronionych gatunków roślin, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ich 

ostoi lub stanowisk według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 

roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

 

 

8.5. Wody podziemne i powierzchniowe 

8.5.1.  Wody podziemne 

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

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

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

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

niczona i zależy od wzajemnych proporcji łupków i piaskowców. Według Mapy Hydro-

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

ność 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 zali-

czyć 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 głów-

nie w dolinie Skawy. Są to wody porowe. Potencjalna wydajność typowego utworu stu-

dziennego 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 dyspozycyj-

nych 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 zasila-

ny jest głównie opadami atmosferycznymi drogą bezpośredniej infiltracji, a w mniej-

szym stopniu również wodami spływającymi ze zboczy. W części Pogórskiej zawod-

nione 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. 

W celu ochrony zasobów użytkowych poziomów wód podziemnych przed zanieczyszcze-

niem oraz nadmierną eksploatacją, najbardziej zasobne zbiorniki spełniające określone wa-

runki, zwłaszcza możliwość zaopatrzenia ludności w wodę, zostały uznane jako Główne 

Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). 

 

Tabela 2. Charakterystyka GZWP nr 444 „Dolina Rzeki Skawy”. 

 

Nr zbiornika Powierzchnia w km2 Wiek 

utworów 

Typ 

zbiornika 

Klasa 

jakości 

wód 

Średnia 

głębokość 

(m) 

Zasoby 

(tyś m3/d) 

GZWP ONO OWO      

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

 

Źródło: (Kleczkowski, 1990). 

 

Na obszarze gminy Tomice znajduje się częściowo zbiornik GZWP nr 444 „Dolina Rzeki 

Skawy”. Jest to zbiornik przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę do picia (I), a ze 
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względu na jakość zaliczany do klasy Ic – bardzo nieznacznie zanieczyszczone, łatwe do 

uzdatniania. Dotychczas dla tego zbiornika nie utworzono obszaru ochronnego w rozumieniu 

art.139 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2020 r., poz. 310 z późn. 

zm.). 

Wody podziemne występujące w żwirach, piaskach i mułkach zalegających w dolinie 

Skawy są wykorzystywane dla celów zaopatrzenia w wodę pitną. Ujęcie wody, zaopatrujące 

większość obszaru gminy Tomice oraz gminy sąsiednie, znajduje się na terasie Skawy 

w Witanowicach. Składa się ono z pięciu studni infiltracyjnych o głębokości 5,5-8,0 m ujmu-

jących pierwszy poziom wodonośny. Dla ujęcia ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej 

w formie czworoboku wokół każdej ze studni. Dla studni S-1, S-2 i S-3 są to czworoboki 

o wymiarach 20x20 m. Dla studni S-4 20x17 m, a dla studni S-5 20x22 m. Zgodnie z przed-

miotową decyzją w strefie ochrony bezpośredniej obowiązują następujące zasady: 

 użytkowanie terenu wyłącznie w celach związanych z eksploatacją urządzeń wodnych; 

 zagospodarowanie terenu zielenią; 

 odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do 

urządzeń służących do poboru wody; 

 ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłu-

dze urządzeń służących do poboru wody; 

 ogrodzenie i oznakowanie strefy tablicami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śro-

dowiska z dnia 8 listopada 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w/s wzorów tablic 

informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2004 r., Nr 250 poz. 2506). 

 

Tabela 3. Charakterystyka hydrogeologiczna czwartorzędowych ujęć wód podziemnych w Witanowicach. 

 

Nr otworu 

studni 

Głębokość 

otworu w 

m 

Poziom wo-

donośny w m 

p. p. t. 

Poziom 

zwierciadła 

ustalony w 

stosunku do 

powierzchni 

terenu w m 

Wydajność 

maksymalna 

Depresja 

w m 

strop spąg m3/h dm3/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). 

 

Lokalizację ujęć wody przedstawiono w części kartograficznej prognozy.  

 

 

8.5.2. Jakość wód podziemnych 

Gmina Tomice znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) 

nr 159. 
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Według karty informacyjnej JCWPd 159 wody podziemne zasilane są tu głównie poprzez 

bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infil-

trację wód powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy 

przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. Najdo-

godniejsze warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych. Przepływ wód podziemnych 

odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenażu. Granice hydrody-

namiczne biegną po działach wód podziemnych, które pokrywają się z działami wód po-

wierzchniowych. W roku 2012 stan ilościowy, stan chemiczny i stan ogólny JCWPd 159 oce-

niono jako dobry. 

Według Raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2017 roku (WIOŚ 

Kraków) stan ilościowy, stan chemiczny i stan ogólny tej części wód oceniono w roku 2016 

również jako dobry. W roku 2017 nie badano wód tej części wód podziemnych. 

Na obszarze gminy Tomice 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 uwarunko-

waniem zagospodarowania przestrzennego doliny Skawy. 

 

 

8.5.3. Wody powierzchniowe 

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 (Mły-

nówka) odwadniający wschodnią część gminy w rejonie miejscowości Lgota. Ich dorzecza 

oddzielone są działami wodnymi II rzędu. Działy wodne III rzędu wyznaczają zlewnie prawo-

brzeżnych i lewobrzeżnych dopływów Skawy. Przebieg działów wodnych jest wyraźny, na-

wiązujący do rzeźby terenu, jedynie w dnie doliny Skawy jest mniej wyraźny ze względu na 

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

 

Tabela 4. Charakterystyczne przepływy Skawy w Wadowicach w okresie 1975-2010. 

 

Przepływ (m3/s) 

WWQ SWQ SQ SNQ NNQ 

1050 279 

 

13,0 

 

1,96 

 

0,80 

 

Źródło: Raport z Wykonania Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego IMGW 2013. 

 

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

odwadnia zachodnią i centralną część gminy. Od południowych granic gminy dolina się roz-

szerza 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, beskidzkiej części zlewni w której średni spadek wynosi 6,9‰ natomiast w dol-
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nym 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. Charakterystyczne przepływy Skawy w profilu Wado-

wice przedstawiono w tabeli 4. 

Powyżej gminy Tomice na Skawie znajduje się zapora i zbiornik wodny „Świnna Poręba”. 

W związku z tym naturalny reżim przepływów został zaburzony. Wpływ zbiornika na reżim 

przepływów Skawy poniżej zapory polega głównie na redukcji przepływów powodziowych 

oraz na łagodzeniu przepływów niżówkowych w okresach suszy. 

 

Na obszarze gminy największymi dopływami Skawy są prawobrzeżne potoki: Rokow-

ski, Witanowicki i Zygodówka oraz lewobrzeżne: 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 jednost-

kowy 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. Ce-

chą małych zlewni pogórskich o charakterze rolniczym jest zanik odpływu korytowego 

w miesiącach letnich, wywołany znacznymi stratami wody na parowanie. 

Ważnym elementem zasobów wodnych gminy jest duży kompleks stawów hodowla-

nych, które zasilane są wodami potoków Tomickiego i Radoczanki. Na kompleks „Stawów 

Tomickich” o łącznej powierzchni około 105 ha składają się cztery zespoły stawów oddzielo-

nych 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 spuszczana jesienią. 

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

niec, 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. 

 

 

8.5.4.  Jakość wód powierzchniowych 

Gmina Tomice jest położona w granicach trzech jednolitych części wód powierzchnio-

wych JCWP: 

 Skawa od Kleczanki (bez Kleczanki) do ujścia (kod PLRW200015213499); 

 Radoczanka (kod PLRW200062134796); 

 Brodawka (kod PLRW2000162135389); 

 

WIOŚ Kraków przeprowadził w 2017 roku ocenę stanu jednolitych części wód po-

wierzchniowych w województwie małopolskim. Ocenę przeprowadzono na podstawie Rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji sta-
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nu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla sub-

stancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187). W rezultacie tej oceny stan ekologiczny 

Skawy od Kleczanki (bez Kleczanki) do ujścia oceniono jako umiarkowany, natomiast nie 

badano stanu ekologicznego dwóch pozostałych JCWP. Podobnie stan chemiczny Skawy od 

Kleczanki (bez Kleczanki) do ujścia oceniono jako „poniżej dobrego”. Nie badano stanu 

chemicznego Radoczanki ani Brodawki. W związku z tym stan ogólny Skawy od Kleczanki 

(bez Kleczanki) do ujścia oceniono jako zły, a nie oceniono stanu Radoczanki i Brodawki. 

 

 

8.6. Powietrze i hałas 

8.6.1.  Jakość powietrza 

Na całym terytorium gminy Tomice brak jest stałych punktów pomiarowych, które mo-

głyby dostarczyć bezpośrednich danych na temat stężeń zanieczyszczeń powietrza. Najbliż-

szy punkt pomiarowy w 2017 roku znajdował się w Suchej Beskidzkiej. Danych z tego punktu 

nie sposób ekstrapolować bezpośrednio na obszar gminy Tomice. Dlatego dla potrzeb ni-

niejszej prognozy wykorzystano ogólne informacje nt. jakości powietrza zawarte w opraco-

waniu pt. „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku” (WIOŚ Kra-

ków 2018). Informacje nt. jakości powietrza pochodzące z tego opracowania mają charakter 

szacunkowy w odniesieniu do gminy Tomice. I tak, średnie roczne stężenie dwutlenku siarki 

SO2 kształtowało się w 2017 roku na poziomie 9.1-11.0 μg/m3, średnie roczne stężenie dwu-

tlenku azotu NO2 – od 20,1 do 30,0 μg/m3,  średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego 

PM10 – ok. 90,0 μg/m3, a PM2,5 - od 29,1 do 33,0 μg/m3. 

W ramach wspomnianej oceny dokonano klasyfikacji trzech stref województwa małopolskie-

go (Aglomeracja Krakowska, Miasto Tarnów, strefa małopolska – pozostały obszar woje-

wództwa) oddzielnie dla każdego zanieczyszczenia powietrza oddzielnie. Obszar gminy To-

mice wraz z całą strefą małopolską w 2017 roku, według kryteriów ochrony zdrowia został 

zaliczony do strefy A pod względem zanieczyszczenia SO2; NO2; CO; benzenu; ozonu (we-

dług poziomu docelowego) oraz ołowiu w pyle zawieszonym PM10. Natomiast pod wzglę-

dem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 strefa małopolska została zali-

czona do klasy C. Strefa A to obszary, na których poziom stężenia zanieczyszczeń nie prze-

kracza poziomu dopuszczalnego a wymagane działania obejmują utrzymanie stężeń zanie-

czyszczeń poniżej poziomu dopuszczalnego oraz próby utrzymania najlepszej jakości powie-

trza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem. Natomiast w strefie C występują stężenia zanie-

czyszczeń powyżej poziomu dopuszczalnego a wymagane działania to: określenie obszarów 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych; opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza (POP) w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji 

w powietrzu; kontrolowanie stężeń zanieczyszczeń na obszarach przekroczeń i prowadzenie 

działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych. 

Przyczyną wysokich stężeń pyłu zawieszonego jest emisja zanieczyszczeń ze źródeł 

komunikacyjnych i komunalnych, głównie wynikających ze spalania paliw stałych złej jakości, 

a także odpadów. 
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Warunki aerosanitarne są lokalnie modyfikowane przez topografię oraz czynniki meteo-

rologiczne. W okresach bezwietrznych i zimowych, kiedy następuje intensywne spalanie pa-

liw, może dochodzić do nagromadzenia zanieczyszczeń w dolinach i obniżeniach. Częste 

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

atmosfery. 

W granicach obszaru objętego planem nie ma dużych punktowych emitorów zanie-

czyszczeń powietrza. W związku z tym głównym lokalnym źródłem emisji zanieczyszczeń 

powietrza jest ruch samochodowy na odcinku drogi krajowej nr 28 przebiegającym przez 

Radoczę. Ponadto w okresie jesienno-zimowym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza 

jest spalanie paliw w paleniskach domowych w celu ogrzewania budynków. 

 

 

8.6.2.  Hałas 

Hałas jest bardzo istotnym i uciążliwym zanieczyszczeniem. Głównymi źródłami hałasu 

są komunikacja samochodowa, zakłady produkcyjne i usługowe oraz gospodarstwa domo-

we. 

Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego na terenie gminy jest ruch samochodowy 

na drodze krajowej nr 28 pomiędzy Zatorem a Wadowicami. 

W roku 2018 firma „Ekkom” Sp. z o.o. opracowała na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad trzecia edycję Map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 

3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa małopolskiego. 

Przez obszar gminy Tomice przebiega jedna z tych dróg – droga krajowa nr 28. Na podsta-

wie mapy akustycznej sporządzonej dla otoczenia tej drogi można zauważyć, że zasięg ha-

łasu komunikacyjnego powodowanego przez ruch pojazdów na tej drodze jest bardzo zróż-

nicowany. Na odcinku drogi w gminie Tomice długookresowy średni poziom dźwięku dla do-

by (LDWN) wynoszący co najmniej 55-60 dB występował w odległości do około 80 m - 260 m 

od osi drogi, zaś poziom wynoszący co najmniej 60-65 dB w odległości do około 30 m - 

140 m od osi drogi. Analogicznie długookresowy średni poziom dźwięku dla nocy (LN) wyno-

szący co najmniej 50-55 dB występował w odległości do około 45 m - 75 m od osi drogi. 

W przypadku poszczególnych działek długookresowe poziomy dźwięku mogą się różnić 

w zależności od ukształtowania terenu, zagospodarowania otoczenia drogi i innych czynni-

ków. Porównując te wartości z dopuszczalnymi poziomami hałasu określonymi w Rozporzą-

dzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) można zauważyć, że poziom hałasu 

w otoczeniu drogi krajowej nr 28 przekracza wartości dopuszczalne określone dla terenów 

szpitali poza miastem oraz oscyluje w okolicach wartości dopuszczalnych określonych dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla terenów zabudowy związanej ze sta-

łym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, dla terenów domów opieki społecznej i dla 

terenów szpitali w miastach. Zasięg przestrzenny ponadnormatywnego hałasu komunikacyj-

nego na odcinku drogi krajowej nr 28 w gminie Tomice jest zmienny, w zależności od warun-

ków konkretnej działki. 
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Brak jest szczegółowych danych na temat uciążliwości hałasu komunikacyjnego powodowa-

nego przez ruch pojazdów na pozostałych drogach w gminie Tomice. Można jednakże przy-

jąć, iż jest ona nieporównywalnie mniejsza ze względu na znacznie mniejsze natężenie ru-

chu pojazdów. 

Transport kolejowy z uwagi na niewielkie natężenie ruchu – sporadyczny ruch pocią-

gów osobowych i towarowych na przebiegającej przez miasto Wadowice linii kolejowej – nie 

stanowi znaczącego źródła uciążliwości akustycznej. 

Hałas komunalny pochodzący od źródeł związanych z zabudową mieszkaniową i usłu-

gową charakteryzuje się dużą zmiennością natężenia i czasem występowania, a wywołany 

jest urządzeniami i maszynami zlokalizowanymi w obrębie zabudowy. Z badań poziomu ha-

łasu wynika, że tło akustyczne wynosi 35-40 dB w dziennej porze doby. 

 

 

8.7. Powierzchnia ziemi 

 

Powierzchnia ziemi to naturalne ukształtowanie terenu, gleba oraz znajdująca się pod 

nią ziemia do głębokości oddziaływania człowieka. 

 

R z e ź b a  t e r e n u  

Rzeźba terenu pozostaje w związku z budową geologiczną. Szeroka i płaska dolina 

Skawy, która stanowi najbardziej charakterystyczny element rzeźby obszaru gminy, nawiązu-

je swym przebiegiem do uskoku rozcinającego utwory fliszowe. W granicach gminy dolina ta 

wyraźnie zwęża się ku północy. Szerokość dna doliny przy granicy z Wadowicami przekra-

cza 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 doli-

nami 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 stano-

wi poważnej bariery dla rozwoju zainwestowania, aczkolwiek realizacja zabudowy, dróg czy 

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

magać stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych. Ponadto znaczące nachylenia 

zwiększają zagrożenie ruchami osuwiskowymi omówione w rozdziale poprzednim. Natomiast 
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ukształtowanie powierzchni stwarza na terenie gminy następujące uwarunkowania zagospo-

darowania przestrzennego: 

 występowanie walorów krajobrazowo-widokowych na większości obszaru gminy - roz-

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

i Beskidu Małego; 

 występowanie rozległych obszarów zalewowych w dnie doliny Skawy. 

 

Powierzchnia ziemi w gminie Tomice jest współcześnie modelowana przez trzy grupy 

procesów geomorfologicznych. Są to procesy erozji, transportu i akumulacji. Spośród proce-

sów występujących na omawianym terenie, a mających istotne znaczenie w kształtowaniu 

rzeźby terenu należy wymienić: 

 spłukiwanie powierzchniowe występuje powszechnie na całym obszarze gminy; po-

lega ono na spłukiwaniu wierzchniej warstwy gleby w czasie opadów, zwłaszcza na-

walnych; powoduje powstanie zmywów powierzchniowych, degradujących glebę nieraz 

na dużych obszarach; na spłukiwanie szczególnie podatne są pylaste, lessopodobne 

pokrywy, przy czym niewielkie nachylenia wystarczą, by degradacja przybierała groźne 

rozmiary; efekty działania spłukiwania są uzależnione od użytkowania terenu; najsilniej 

zaznacza się ten proces na polach zajętych pod uprawę roślin okopowych, zwłaszcza 

gdy zaorywanie przebiega równolegle do kierunku nachylenia stoku; znacznie mniej 

widoczne są jego efekty na terenach trwałych użytków zielonych i w lasach; 

 erozja wodna rzeki i potoków występuje najsilniej podczas silnych wezbrań dopro-

wadzając do podcinania i niszczenia brzegów (erozja boczna) oraz do poszerzania do-

linnych den i pogłębiania ich (erozja wgłębna); intensywność tych procesów zależy od 

objętości przepływu i jego zmienności, od spadku podłużnego cieku wodnego, od od-

porności na erozję skał podłoża, a także wielkości materiału niesionego przez rzekę; 

w miejscowościach położonych w wąskich dnach dolin potoków erozja potoków stano-

wi zagrożenie dla dróg i zabudowy usytuowanej w sąsiedztwie koryta potoku; liczne 

uszkodzenia dróg wskutek erozji potoków wystąpiły na terenie gminy w maju 2010 roku 

(np. w Witanowicach); 

 osuwanie - procesowi temu sprzyja występowanie naprzemianległych warstw łupków 

i piaskowców zarówno w jednostce podśląskiej jak i śląskiej; piaskowce wskutek spę-

kania na ogół przepuszczają wodę, natomiast łupki są nieprzepuszczalne, lecz nasią-

kając tracą na spójności. Łupki stanowią więc poziom, na którym gromadzi się woda; 

występowanie ich ma zazwyczaj związek z pojawieniem się podmokłości, zabagnień 

i równocześnie ze złagodzeniem form terenu; łupki – jeśli podścielają warstwę pia-

skowców, a nachylenie warstw jest zgodne z nachyleniem stoków, po nawodnieniu (np. 

wskutek silnych opadów atmosferycznych) stają się przyczyną osuwisk; osuwanie mo-

że występować również w obrębie zwietrzelin, luźnych osadów oraz skał innych niż fli-

szowe przy znacznym nachyleniu terenu; niemniej jednak w gminie Tomice zagrożenie 

osuwaniem jest zdecydowanie większe w części gdzie podłoże budują utwory fliszowe; 

 spełzywanie jest procesem podobnym do osuwania, który zazwyczaj rozwija się 

w obrębie pokryw zwietrzelinowych na stokach; jest to proces powolny, niemal niezau-
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ważalny, o którym świadczą charakterystyczne pnie drzew wygięte w górę stoku, two-

rzące tzw. „haki”; często spotyka się na takim stoku zabagnienia, a jego powierzchnia 

złaziskowa jest zawsze nierówna, pełna zagłębień i nabrzmień; 

 transport rumowiska przez wody płynące; jest to proces przemieszczania luźnego 

materiału skalnego w dół cieków wodnych; w zależności od wielkości okruchów skal-

nych materiał ten jest unoszony przez wody rzeczne lub wleczony po dnie rzeki; proces 

ten odbywa się skokowo; materiał skalny jest intensywnie przemieszczany w okresie 

wezbrań, po czym jest deponowany w obrębie koryta cieku; w gminie Tomice najinten-

sywniej proces ten przebiegał dotychczas w dolinie Skawy; jego efektem są rozległe 

kamieńce w korycie Skawy. Proces ten został ostatnio zaburzony wskutek budowy za-

pory na rzece Skawie w Świnnej Porębie powyżej gminy Tomice; 

 działalność człowieka również powoduje zmiany w rzeźbie terenu; antropogeniczne 

formy rzeźby to między innymi wcięcia i sztuczne nasypy drogowe, wyrobiska po-

eksploatacyjne terasy rolnicze, wysypiska gruzu, ziemi i odpadów. 

 

W a r u n k i  g e o l o g i c z n o - i n ż y n i e r s k i e  

Duże zróżnicowanie litologicznego wykształcenia skał przy skomplikowanej tektonice 

w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu są przyczyną dużego zróżnicowania warunków 

geologiczno inżynierskich w granicach opracowania. 

Z punktu widzenia możliwości posadowienia budynków korzystne są obszary gruntów 

spoistych zwartych, półzwartych i twardoplastycznych, gruntów sypkich średniozagęszczo-

nych i skał, na których nie występują zjawiska geodynamiczne, a głębokość wody gruntowej 

przekracza 2 m. Na omawianym terenie rejonem o korzystnych dla budownictwa warunkach 

geologiczno-inżynierskich są wysokie terasy Skawy zbudowane z utworów aluwialnych i wy-

równane wierzchowiny garbów pogórza, pokryte utworami lessopodobnymi, w zachodniej 

części gminy. W rejonie tym są usytuowane główne skupiska zabudowy miejscowości Tomi-

ce i Radocza. Lokalnie korzystne warunki geologiczno-inżynierskie występują także w pozo-

stałych miejscowościach obszaru na spłaszczonych wierzchowinach garbów Pogórza Wie-

lickiego, jak również na wyrównanych północnych krańcach gminy wchodzących w skład 

Podgórza Wilamowickiego, gdzie podłoże budują morskie osady miocenu. Korzystne warun-

ki dla posadowienia budynków występują niekiedy również na fragmentach wysokich teras 

rzecznych w bocznych dolinach Skawy. Z uwagi na niewielką powierzchnię tereny takie są 

już w znacznej mierze wykorzystane pod istniejącą zabudowę. 

Poza opisanymi wyżej obszarami należy liczyć się z występowaniem słabszych wa-

runków 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). 



 

26 

 

Niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie dla budownictwa występują ponadto na 

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

dzenia 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 wa-

runkach gruntowych konieczne będzie każdorazowe wykonanie oprócz dokumentacji geo-

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

parametry gruntów budujących podłoże geologiczne projektowanej inwestycji z uwzględnie-

niem 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 wy-

konaniem Projektu prac geologicznych, który podlega zatwierdzeniu przez Starostwo powia-

towe. Dokumentacja podlega przyjęciu przez Starostwo powiatowe. Według obowiązujących 

przepisów, dokumentacja taka stanowi podstawę do sporządzenia przez Projektanta obiektu 

oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektu (Rozporządzenie Ministra Środowi-

ska z dnia 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-

wienia obiektów budowlanych, p.4.1). 

 

P o k r y w a  g l e b o w a  

Na obszarze 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 Ska-

wy (tutaj występują także pewne obszary o glebach II klasy bonitacyjnej). Gleby klas niż-

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

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 wa-

runków glebowych gminy jest znaczny udział wartościowych użytków rolnych w ogólnej po-

wierzchni gminy. Równocześnie wielowiekowy rozwój osadnictwa sprawił iż większość tere-

nów osadniczych znajduje się wśród urodzajnych użytków rolnych. Dalszy rozwój osadnictwa 

pociągnie za sobą nieuniknione uszczuplenie areału wartościowych użytków rolnych. Po-

trzebna będzie jednak oszczędność w przeznaczaniu wartościowych gruntów rolnych na cele 

nierolnicze. 

 

Powierzchnię gruntów rolnych w poszczególnych miejscowościach gminy z rozbiciem na 

poszczególne klasy bonitacyjne przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 5. 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. 

 

Na obszarze gminy Tomice nie prowadzi się badań zanieczyszczenia gleb, więc brak 

jest bezpośrednich danych pomiarowych dotyczących stopnia zanieczyszczenia gleb w gmi-

nie. Natomiast na terenie Polski prowadzi się monitoring chemizmu gleb ornych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring ten jest prowadzony przez Instytut Upra-

wy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach. 

Badania prowadzi się w cyklach 5 letnich począwszy od roku 1995. W roku 2015 ukończono 

piąty cykl badań. Najbliższy punkt pomiarowy tego monitoringu znajduje się w Wadowicach-

Choczni. Gleby w tym punkcie pomiarowym są narażone na zanieczyszczenia pochodzące 

ze źródeł komunikacyjnych. „Raport o Stanie Środowiska w Województwie Małopolskim 

w 2016 roku” zawiera wyniki badań przeprowadzonych w tym punkcie w roku 2015. W ra-

mach monitoringu badano wówczas zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi (kadm, miedź, 

nikiel, ołów i cynk), siarką oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. W Wa-

dowicach-Choczni podobnie jak we wszystkich pozostałych punktach pomiarowych w woje-

wództwie stwierdzono niską zawartość siarki siarczanowej mieszczącą się w granicach natu-

ralnej zawartości siarki w glebach. Natomiast stwierdzono w Wadowicach-Choczni zanie-

czyszczenie gleb węglowodorami aromatycznymi. W roku 2015 przekroczone były tu do-

puszczalne zawartości benzo(a)antracenu, benzo(a)pirenu i benzo(b)fluorantenu. Zawartość 

metali ciężkich w tym punkcie nie przekraczała wartości dopuszczalnych niemniej jednak 

stwierdzono podwyższoną zawartość kadmu i cynku (I stopień zanieczyszczenia wg klasyfi-

kacji IUNG). W 2015 roku badano również zanieczyszczenie gleb środkami ochrony roślin. 
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W Wadowicach-Choczni stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej zawartości 

DDT/DDE/DDD. 

Wyniki tych badań nie mogą być bezpośrednio ekstrapolowane na teren gminy Tomice. 

Można jednak spodziewać się występowania podwyższonej zawartości lub zanieczyszczenia 

gleb w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 28 w wyniku emisji zanieczyszczeń ze 

źródeł komunikacyjnych. 

 

 

8.8. Krajobraz 

 

Jednymi z cennych walorów, łączących wartości środowiska przyrodniczego i kulturo-

wego gminy Tomice, wpływającym na atrakcyjność dla zamieszkania i turystyki są jej walory 

krajobrazowe. Wynika to z usytuowania obszaru objętego niniejszym opracowaniem na po-

graniczu dwóch atrakcyjnych krajobrazowo jednostek fizyczno-geograficznych: Pogórza Wie-

lickiego i Pogórza Wilamowickiego. Atrakcyjność krajobrazową gminy podnosi przebiegająca 

z południowego wschodu na północny zachód malownicza dolina rzeki Skawy, która rozdzie-

la te jednostki. 

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 obszaru objętego opracowaniem, 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 zlokalizo-

wane są niektóre miejscowości gminy. 

Ogólnie można stwierdzić, że na terenie objętym opracowaniem przenikają się ze sobą 

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

wy, nieduże kompleksy leśne, grunty orne, łąki i pastwiska użytkowane rolniczo) z krajobra-

zem ukształtowanym działalnością człowieka (tereny zabudowane i zainwestowane). Wśród 

elementów antropogenicznych krajobrazu szczególne miejsce zajmują zabytkowe drewniane 

kościoły w Woźnikach i w Radoczy. Estetyczne odczucia miejscowego krajobrazu naturalne-

go 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 zmienia-

jących się pór roku. 

Krajobraz gminy podlega nieuniknionym ciągłym zmianom w związku z rozwojem po-

szczególnych miejscowości. Najbardziej widoczne zmiany występują w miejscowości Tomice 

w związku rozwojem zainwestowania w strefie podmiejskiej Wadowic. Tutaj też powstała 

pewna ilość obiektów dysharmonijnych głównie o charakterze produkcyjnym. 
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8.9. Klimat 

 

Pod względem klimatycznym obszar ten w większości znajduje się w regionie klimatu 

pogórza, jedynie niewielka północna część w dolinie Skawy zaliczana jest do regionu klimatu 

pogórskiego lub kotlin. W zależności od przyjętych kryteriów wydzielania regionów obszar 

gminy zaliczany jest według R. Gumińskiego do okręgu podgórskiego i nizin podgórskich 

(klasyfikacja rolniczo-klimatyczna) a według Romera do klimatu nizin i kotlin oraz górskich i 

podgórskich. Według klasyfikacji M. Hessa (1965) opartej na średniej rocznej temperaturze 

powietrza, zasięgu występowania pięter roślinnych oraz na podstawie danych fenologiczno-

klimatycznych teren ten znajduje się na pograniczu: 

 piętra ciepłego w Kotlinie Oświęcimskiej ze średnią temperaturą roku powyżej 8 oC, 

 piętra umiarkowanie ciepłego obejmującego Pogórze o średniej temperaturze roku od 

6 do 8 oC. 

Granica między piętrami to jest izoterma 8 oC przebiega w tym rejonie na wysokości około 

250 m n.p.m. (Atlas, 1981). Na progu Pogórza, na wypukłych formach terenowych wzrasta 

ona do 8,2-8,3 oC, a w obrębie dolin obniża się do 7,5 oC. 

Z określonymi średnimi temperaturami powietrza wiąże się czas trwania termicznych 

pór roku (tabela nr 6). Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza ulega skróceniu 

okres bezzimia (temperatura średnia dobowa powyżej 0 oC), wydłuża się okres zimy ter-

micznej (temperatura średnia dobowa poniżej 0 oC). 

Lato termiczne z temperaturą dobową powyżej 15 oC trwa około 90 dni, maksymalnie 

do 100 dni. 

Najistotniejszym okresem z punktu widzenia gospodarki rolnej jest okres wegetacyjny 

ze średnią temperaturą dobową powyżej 5 oC oraz długość okresu bezprzymrozkowego. 

Średnia długość okresu wegetacyjnego wynosi 215 dni i maleje wraz ze wzrostem wysokości 

średnio o 2, 2,5 dnia na 100 m wzniesienia. 

Okres bezprzymrozkowy, który wyznaczają daty pierwszych i ostatnich trwa na tym terenie 

od 175 do 155 dni. 

Pierwsze przymrozki pojawiają się w pierwszej połowie października, natomiast ostanie na 

przełomie kwietnia i maja. 

Pod względem wymagań gospodarki rolnej obszar ten należy do terenów o bardzo korzyst-

nych warunkach klimatycznych. 

Średnie roczne sumy opadów wynoszą około 800 mm, przy czym ich rozpiętość w po-

szczególnych latach może wynosić od 623 mm do 1081 mm (tabela nr 7). 

Maksimum opadów przypada na miesiące letnie (VI-VIII) około 40-43 %, natomiast na I-III 

około 13-15 % rocznej sumy. Zróżnicowanie miesięczne sum opadów jest bardzo duże od 3 

mm do 120 mm w miesiącach zimowych oraz od 18 mm do 237 mm w miesiącach letnich. 

Średnia liczba dni z opadem ≥ 0,1 mm waha się od 152 do 172 dni. Najczęściej notuje się 

opady słabe (≥ 1,0 – 5,0 mm), natomiast o dużej wydajności (20,1 – 30,0 mm) występują od 

2 do 6 dni, a bardzo silne > 30 mm – 1 – 3 dni. 
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Tabela 6. Charakterystyka piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. 

 

Element śr. min. max. 

liczba dni z td < -5 oC  - - - 

liczba dni z td < 0 oC 70 60 95 

liczba dni z td > 0 oC 295 270 305 

liczba dni z td > 5 oC 220 200 225 

liczba dni z td > 10 oC 160 140 170 

liczba dni z td > 15 oC 90 55 100 

liczba dni z tmin < -10 oC 20 10 40 

liczba dni z tmax < 0 oC 35 25 60 

liczba dni z tmin < 0 oC 85 60 105 

liczba dni z tmax i tmin < 0 oC 120 85 165 

liczba dni z tmax > 25 oC 35 25 50 

roczna suma opadów w mm 800 500 1100 

liczba dni z opadem  0,1 mm 165 130 210 

liczba dni z opadem  1,0 mm 115 85 140 

liczba dni z opadem  10,0 mm 20 10 30 

liczba dni z pokrywą śnieżną 65 45 105 

średnia prędkość wiatru m/s 2,2 1,8 3,0 

liczba dni z wiatrem  10 m/s 20 5 35 

liczba dni z wiatrem  15 m/s 2 - 7 

liczba dni pogodnych 50 20 75 

liczba dni pochmurnych 135 110 160 

liczba dni z mgłą 30 20 40 

 

Źródło: Hess 1965. 

 

Liczba dni z pokrywą śnieżną, w zależności od wysokości nad poziom morza rośnie od 

66 do 70 dni. Długość potencjalnego okresu jej występowania wynosi około 120 a czas zale-

gania stałej pokrywy śnieżnej od 60 do 70 dni. Tworzenie się pokrywy śnieżnej trwa na prze-

łomie listopada i grudnia a zanikanie rozpoczyna się w drugiej połowie lutego do połowy 

marca (Leśniak 1983). 

Obszar jest dobrze przewietrzany, średnia roczna prędkość wiatru wynosi od 1,8 do 

3,0 m/s. Większe prędkości charakteryzuje okres zimowo-wiosenny, niższe okres letnio-

jesienny. W ciągu roku przeważają wiatry z sektora zachodniego: w części pogórskiej za-

chodnie i południowo-zachodnie, w części dolinnej południowe i północno-zachodnie. Cisze 

występują z częstotliwością 10 do 20 %. 

Ze względu na zróżnicowanie lokalnych warunków klimatycznych, spowodowanych 

formami terenowymi, nachyleniem stoków, ekspozycją, pokryciem terenu, można wyróżnić 

tereny o mezoklimacie (Atlas 1981): 
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 bardzo korzystnym obejmującym stoki i grzbiety na wysokościach od 40 do 80 m nad 

dnami dolin, tak zwana „ciepła strefa stoku”, o wyższych w stosunku do den dolin o 2-

3o średnich minimalnych temperaturach roku i dłuższym o około 2 miesiące okresie 

bezprzymrozkowym, pozostających najczęściej poza zasięgiem mgieł radiacyjnych, o 

łagodnych dobowych wahaniach temperatury i wilgotności powietrza, w stosunku do-

brej lub bardzo dobrej naturalnej wentylacji; 

 korzystnym obejmującym wyższe terasy rzeczne o dłuższym niż w dnach dolin o oko-

ło 20 dni okresie bezprzymrozkowym i wyższych o około 1o średnich rocznych tempe-

raturach minimalnych i umiarkowanej wentylacji naturalnej; 

 niekorzystnym obejmującym dna dolin o krótkim okresie bezprzymrozkowym, 

o dużych wahaniach temperatury i wilgotności powietrza w ciągu doby, położonych w 

zasięgu inwersji temperatury i wilgotności powierza, ze względu na słabą wentylację, 

stanowiących przeważnie zastoiska zimnego powietrza. 

 

Tabela 7. Miesięczne i roczne sumy opadów w mm – Wadowice 1961-2000. 

 

Parametr             Rok 

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

Śr. 37 35 38 56 96 113 107 103 66 48 48 45 793 

1966 W 32 65 76 73 175 131 212 97 32 60 78 50 1081 

1973 S 38 55 21 40 41 110 122 47 66 25 38 20 623 

Maks. 85 120 76 119 176 201 237 237 150 131 90 93 1081 

Rok 1976 1977 1966 1962 1962 1989 1970 1972 1990 1974 1962 1982 1966 

Min. 7 3 3 21 36 41 52 28 18 6 12 4 523 

Rok 1980 1976 1974 1981 1964 1976 1978 1962 1969 1965 1986 1972 1973 

 

Źródło: (Mapa hydrograficzna, 2003). 

 

 

8.10. Zasoby naturalne 

 

Według literatury1 zasoby naturalne (zasoby przyrody) to bogactwa naturalne biosfery 

wykorzystywane gospodarczo lub mogące stać się przedmiotem takiego wykorzystywania, 

do których zalicza się złoża mineralne i kopaliny znajdujące się we wnętrzu Ziemi lub na jej 

powierzchni, glebę, wodę, szatę roślinną, świat zwierzęcy, krajobraz, powietrze atmosferycz-

ne, promieniowanie słoneczne. W większości stan tych zasobów omówiono w pozostałych 

rozdziałach opracowania. Dlatego też niniejszy rozdział dotyczy surowców mineralnych i ko-

palin. 

Dno doliny rzeki Skawy rozcinającej obszar gminy jest wypełnione osadami rzecz-

nymi wśród których mogą występować złoża kruszywa naturalnego. Według stanu na 

                                                
1 Słownik Encyklopedyczny, Leśnictwa, Drzewnictwa, Ochrony Środowiska, Łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych, 
pod kier. prof. Edwarda Więcko, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996. 
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dzień 31 grudnia 2019 roku dotychczas na obszarze gminy rozpoznano i udokumentowa-

no jedynie złoże kruszywa naturalnego „Radocza” zawierające żwir, o powierzchni około 

8,7 ha. Zasoby tego złoża w kategorii A+B wynoszą około 622 tyś. ton. Potencjalne moż-

liwości rozpoznawania kolejnych złóż kruszywa naturalnego występują w całym dnie doli-

ny rzeki Skawy. 

Na północnej części gminy, w granicach miejscowości Zygodowice, znajduje się połu-

dniowy kraniec udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Spytkowice”. Węgiel ka-

mienny występuje tutaj pod utworami fliszowymi, w obrębie węglonośnych utworów kar-

bonu górnego. Jednakże ze względu na znaczne głębokości jego występowania nie ma 

na razie perspektyw gospodarczego wykorzystania tych zasobów. 

 

Tabela 8. Złoża surowców mineralnych o zasobach udokumentowanych. 

 

Lp. Kopalina Złoże Miejscowość Możliwe zastosowanie 

1 Kruszywa naturalne „Radocza” Radocza; 

Witanowice 

Dla budownictwa i drogownictwa 

2 Węgiel kamienny „Spytkowice” Zygodowice Dla elektroenergetyki 

 

Źródło: „Geoportal.pgi.gov.pl”, 2019. 

 

Nie ma informacji o występowaniu w granicach omawianego obszaru innych złóż su-

rowców mineralnych zarówno o zasobach zarejestrowanych lub szacunkowych czy też 

o zasobach perspektywicznych. 

 

 

8.11. Zabytki 

 

Na obszarze gminy Tomice znajdują się dwa obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 

zabytków na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.). 

Są nimi: 

 wieża kościoła parafialnego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Radoczy, 

drewniana, z XVII wieku (nr rej. 603 z 10.05.1934 r.); 

 kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Woźnikach, drewniany, z początku XVI wieku (nr rej. 101/1/61 z 22.03.1961 r.), czę-

ściowo spalony w roku 1959, odbudowany w latach 1962-1964. 

Natomiast znajduje się tu szereg obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Poniżej przedstawiono ich listę według miejscowości: 

 

Lgota: 

 kapliczka przydrożna z 1885 r., oznaczona na rysunku prognozy nr 1; 
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 kapliczka przydrożna z drugiej połowy XIX wieku, oznaczona na rysunku prognozy 

nr 2; 

 dom mieszkalny, drewniany z okresu 1910/1920 r., oznaczony na rysunku prognozy 

nr 3; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1939 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 4; 

 budynek szkoły podstawowej z 1898 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 5. 

Radocza: 

 kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego (ul. Piastowska 62), 

oznaczony na rysunku prognozy nr 6; 

 nagrobek Ignacego Żarnowieckiego z 1837 roku (ul. Piastowska 62), oznaczony na 

rysunku prognozy nr 7; 

 kaplica cmentarna rodziny Banasiów z 1937 roku na cmentarzu parafialnym (ul. 

Piastowska), oznaczona na rysunku prognozy nr 8; 

 kapliczka przydrożna z drugiej połowy XIX wieku (ul. Kolejowa), oznaczona na ry-

sunku prognozy nr 9; 

 czworak zespołu dworskiego z końca XIX wieku (ul. Piastowska 2), oznaczony na 

rysunku prognozy nr 10; 

 dom mieszkalny, drewniany z połowy XX wieku (ul. Kolejowa 35), oznaczony na 

rysunku prognozy nr 11. 

Tomice: 

 kaplica pod wezwaniem Św. Jakuba (ul. Św. Jakuba 7), oznaczona na rysunku pro-

gnozy nr 12; 

 kapliczka przydrożna pod wezwaniem Św. Floriana z 1843 roku (ul. Wadowicka), 

oznaczona na rysunku prognozy nr 13; 

 kapliczka przydrożna z 4 ćwierćwiecza XIX wieku (ul. Dworska), oznaczona na ry-

sunku prognozy nr 14; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1866 roku (ul. Św. Jakuba 2), oznaczony na rysunku 

prognozy nr 15; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1930 roku (ul. Św. Jakuba 9), oznaczony na rysunku 

prognozy nr 16; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1930 roku (ul. Długa 4), oznaczony na rysunku pro-

gnozy nr 17; 

 dom mieszkalny, drewniany z 4 ćwierćwiecza XIX wieku (ul. Starowiejska 1), ozna-

czony na rysunku prognozy nr 18; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1930 roku (ul. Morelowa 2), oznaczony na rysunku 

prognozy nr 19; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1927 roku (ul. Wadowicka 21), oznaczony na rysunku 

prognozy nr 20; 

 dom mieszkalny, murowany z 1900 roku (ul. Wadowicka 48), oznaczony na rysunku 

prognozy nr 21; 



 

34 

 

 dom mieszkalny, drewniany z 1930 roku (ul. Wadowicka 65), oznaczony na rysunku 

prognozy nr 22; 

 dom mieszkalny, murowany z 4 ćwierćwiecza XIX wieku (ul. Dworska 23), oznaczo-

ny na rysunku prognozy nr 23. 

Witanowice: 

 budynek gospodarczy (obora) z drugiej połowy XIX wieku (ul. Krakowska 70), ozna-

czony na rysunku prognozy nr 24; 

 budynek gospodarczy (stajnia) z drugiej połowy XIX wieku (ul. Krakowska 70), 

oznaczony na rysunku prognozy nr 25; 

 budynek plebanii z 1892 r. (ul. Kościelna 4), oznaczony na rysunku prognozy nr 26; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1910 r. (ul. Jana Pawła II 106), oznaczony na rysunku 

prognozy nr 27; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1858 r. (ul. Jana Pawła II 55), oznaczony na rysunku 

prognozy nr 28. 

Woźniki: 

 dzwonnica przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny, oznaczona na rysunku prognozy nr 29; 

 kapliczka przydrożna z 1880 r., oznaczona na rysunku prognozy nr 30; 

 krzyż przydrożny z 1880 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 31; 

 kapliczka przydrożna z 1882 r., oznaczona na rysunku prognozy nr 32; 

 kapliczka przydrożna z 1933 r., oznaczona na rysunku prognozy nr 33; 

 dom mieszkalny, murowany z 1920 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 34; 

 dom mieszkalny, murowany z okresu1920/1930 r., oznaczony na rysunku prognozy 

nr 35; 

 budynek gospodarczy (stodoła) z 1920 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 36; 

 budynek gospodarczy (stodoła) z okresu 1900/1910 r., oznaczony na rysunku pro-

gnozy nr 37; 

 budynek gospodarczy (stodoła) z okresu 1900/1910 r., oznaczony na rysunku pro-

gnozy nr 38; 

 budynek gospodarczy (stodoła) z 1900 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 39. 

Zygodowice: 

 kapliczka przydrożna z drugiej połowy XIX wieku, oznaczona na rysunku prognozy 

nr 40; 

 kapliczka przydrożna z drugiej połowy XIX wieku, oznaczona na rysunku prognozy 

nr 41; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1920 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 42; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1930 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 43; 

 dom mieszkalny, murowany z 1897 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 44; 

 dom mieszkalny, drewniany z 1914 r., oznaczony na rysunku prognozy nr 45. 
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W granicach gminy Tomice znajduje się także szereg stanowisk archeologicznych wpi-

sanych do ewidencji zabytków archeologicznych, które wskazuje się do objęcia ochroną 

prawem miejscowym, zgodnie z przepisami odrębnymi. Poniżej zestawiono ich listę według 

miejscowości: 

 Radocza (obszar AZP 105-52): 

 Stanowisko nr 4     wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 5     wartość archeologiczna mała; 

 Tomice (obszar AZP 105-52): 

 Stanowisko nr 1     wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 2     wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 3     wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 18     wartość archeologiczna mała; 

 Witanowice (obszar AZP 105-52): 

 Stanowisko nr 16    brak lokalizacji, 

 Stanowisko nr 17    wartość archeologiczna mała; 

 Woźniki (obszar AZP 105-52): 

 Stanowisko nr 10    wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 11    wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 12    wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 13    wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 14    wartość archeologiczna mała, 

 Stanowisko nr 15    wartość archeologiczna mała. 

 

Lokalizację stanowisk archeologicznych zaznaczono na rysunku prognozy. 

 

 

8.12. Dobra materialne 

 

Dobra materialne to wytwarzane przez człowieka przedmioty służące do zaspokojenia 

jego potrzeb2. 

Według powyższej definicji dobrami materialnymi w pierwszym rzędzie będą budynki 

zabudowy mieszkaniowej, obiekty usługowe i przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, 

obiekty sakralne oraz cała infrastruktura techniczna podziemna i powierzchniowa, a także 

sieć drogowa. Z oczywistych względów dobra materialne na terenie gminy są skoncentrowa-

ne w obrębie terenów osadniczych. 

 

 

                                                
2 Leksykon naukowo-techniczny, Wyd. Naukowo-Techniczne, 2001. 
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9. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z 

punktu widzenia realizacji postanowień projektowane-

go dokumentu 

 

9.1. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody 

 

Gmina Tomice, z uwagi na swoje usytuowanie w środowisku, w strefie przejściowej od 

niżu na północy do gór na południu, w rejonie tak zwanego progu karpackiego, prezentując 

znaczne zróżnicowanie elementów środowiska przyrodniczego, należy do terenów o bogatej 

różnorodności biologicznej. Bardzo pozytywny, dodatkowy wpływ na walory przyrodnicze 

tego terenu i jego wartość biologiczną, posiadają bez wątpienia kompleksy stawów rybnych 

położone w dolinie Skawy. 

 

W strukturze przyrodniczej gminy można wyodrębnić następujące elementy prze-

strzenne: 

 dolina rzeki Skawy oraz jej najważniejszych dopływów; 

 stawy hodowlane; 

 kompleksy leśne i zadrzewienia; 

 tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 

S i e ć  N a t u r a  2 0 0 0  

 

Jednym z elementów procesów integracji europejskiej jest współpraca w dziedzinie 

ochrony środowiska przyrodniczego. Europejska sieć obszarów ekologicznych ma spełniać 

rolę systemu nadrzędnego w odniesieniu do obecnie podejmowanych działań w zakresie 

ochrony przyrody. W oparciu o zalecenia Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej przewi-

duje się stworzenie systemu obszarów połączonych korytarzami ekologicznymi, tworzącymi 

spójną funkcjonalnie sieć ekologiczną. Jej zadaniem będzie utrzymanie różnorodności biolo-

gicznej poprzez ochronę najcenniejszych i najrzadszych elementów przyrody, a także naj-

bardziej typowych i nadal jeszcze powszechnych układów przyrodniczych, charakterystycz-

nych dla poszczególnych regionów biogeograficznych. 

Sieć składa się z obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalnych obszarów 

ochrony (SOO), wyznaczonych zgodnie z zaleceniami wyżej wymienionych Dyrektyw UE. 

Utworzony rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 198, poz. 1227) 

z dnia 27 października 2008 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów spe-

cjalnej ochrony ptaków Natura 2000, obszar Natura 2000 PLB 120005 pod nazwą Dolina 

Dolnej Skawy obejmuje obszar około 7 081,7 ha, w tym na obszarze gminy Tomice zajmuje 

on około 747,0 ha. Granice obszaru są uwidocznione w części kartograficznej opracowania. 
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Obszar Doliny Dolnej Skawy obejmuje największe kompleksy stawów Ziemi Oświęcim-

sko-Zatorskiej: Spytkowice, Przeręb, Bugaj oraz Stawy Monowskie. Stawy obejmują około 

1500 ha powierzchni. Prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, wiele zbiorników jest 

mocno zarośniętych roślinnością wodną. W ostoi znajdują się żwirownie z wyspami, chętnie 

zasiedlanymi przez ptaki. Występuje tutaj co najmniej 17 gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej, dla których wyznacza się ostoje sieci Natura 2000; 7 gatunków z Polskiej 

Czerwonej Księgi Zwierząt (PCKZ). Stawy te to jedno z nielicznych w Polsce stanowisk lę-

gowych podgorzałki (kaczki zagrożonej w skali światowej). Lęgną się tutaj również inne ga-

tunki zagrożone w Europie: ślepowron, mewa czarnogłowa, rybitwa białowąsa (PCKZ, naj-

liczniejsze stanowisko w kraju), bąk (PCKZ), bączek (PCKZ), zausznik, czapla purpurowa, 

kropiatka, zielonka (PCKZ), hełmiatka, rycyk, krwawodziób, rybitwa czarna oraz podróżni-

czek. 

W tabelach zestawiono gatunki, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena znaczenia 

obszaru dla tych gatunków. 

 

Tabela 9. Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG występujące w obszarze Natura 2000 

„Dolina Dolnej Skawy”. 

 

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

Rozrodcza Żerująca Przelotna Populacja Stan 

zachowania 

Izolacja Ogólnie 

A021 Botaurus stellaris - bąk 14m   C B C C 

A022 Ixobrychus minutus - bączek 8p   C B C C 

A023 Nycticorax nycticorax - ślepowron 98-232p   A C B A 

A026 Egretta Garretta - czapla nadobna 0-1p   D    

A031 Ciconia ciconia - bocian biały 10p   D    

A060 Aythya nyroca - podgorzałka 1p   C C C C 

A081 Circus aeruginosus - błotniak stawowy 13p   C B C C 

A119 Porzana porzana - kropiatka 4p   C B C C 

A120 Porzana parva - kureczka zielonka 2p   C B C C 

A122 Crex crex - derkacz 10m   D    

A176 Larus melanocephalus - mewa czarnogłowa 1-7p   B B A B 

A193 Sterna hirundo - rybitwa rzeczna 0-200p   B B C B 

A196 Chlidonias hybrid - rybitwa białowąsa 0-186p   A B C A 

A197 Chlidonias niger - rybitwa czarna 33p   C B C C 

A234 Picus canus - dzięcioł zielonosiwy P   D    

A272 Luscinia svecica – podróżniczek 1-3p   C B C C 

A338 Lanius collurio - dzierzba gąsiorek P   D    

 

Źródło: Formularz Danych Natura 2000. 

 

W tabelach zestawiono gatunki, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

i gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena znaczenia 

obszaru dla tych gatunków. 
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W granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” na terenie gminy Tomice znajduje 

się dolina Skawy wraz z kompleksem stawów rybnych w Tomicach. Granice obszaru Natura 

2000 przedstawiono w części kartograficznej niniejszej prognozy. 

 

Tabela 10. Regularnie występujące na obszarze „Dolina Dolnej Skawy” ptaki migrujące nie wymienione w Za-

łączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. 

 

KOD NAZWA POPULACJA OCENA ZNACZENIA OBSZARU 

Rozrodcza Żerująca Przelotna Populacja Stan 

zachowania 

Izolacja Ogólnie 

A004 Tachybaptus ruficollis - perkozek 54p   C C B C 

A005 Podiceps cristatus – perkoz dwuczuby 153p   C B C C 

A006 Podiceps grisegena – perkoz rdzawoszyi 10p   C B C C 

A008 Podiceps nigricollis – perkoz zausznik 219p   C B C B 

A036 Cygnus olor – łabędź niemy 20p   C B C C 

A043 Anser anser – gęś gęgawa 27p   C B C C 

A051 Anas strepera – kaczka krakwa 93p   B B C B 

A052 Anas crecca - cyraneczka 1p   D    

A053 Anas platyrhynchos – kaczka krzyżówka 211p   C B C C 

A055 Anas querquedula – cyranka 37p   C B C C 

A056 Anas clypeata – płaskonos 1p   D    

A059 Aythya ferina – głowienka 264p   C B C C 

A061 Aythya fuligula – kaczka czernica 372p   B B C B 

A123 Gallinula chloropus - kokoszka 48p   C C C C 

A125 Fulica atra – łyska 216p   C B C C 

A136 Charadrius dubius – sieweczka rzeczna 24p   C B C C 

A137 Charadrius hiaticula – sieweczka obrożna 1p   C B C C 

A153 Gallinago gallinago – bekas kszyk 5p   D    

A162 Tringa tetanus – krwawodziób 17p   C B C C 

A179 Larus ridibundus – mewa śmieszka 6218p   B B C B 

A198 Chlidonias leucopterus – rybitwa 

białoskrzydla 

216p   A A C A 

 

Źródło: Formularz Danych Natura 2000. 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody dla obszaru 

Natura 2000 sporządza się plan zadań ochronnych. Dla obszaru „Dolina Dolnej Skawy” plan 

taki został ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 

18 września 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru natura 

2000 „Dolina Dolnej Skawy” PLB120005. Plan ten został następnie zmieniony Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 roku zmie-

niającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 „Dolina Dolnej Skawy” PLB120005. Zmieniony plan zadań ochronnych zawiera wska-

zania do zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

oraz w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. W od-
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niesieniu do tekstu studium gminy Tomice uchwalonego Uchwałą Nr XV/118/2012 Rady 

Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice sformułowano następu-

jące wskazania do zmian w ustaleniach dotyczących kierunków rozwoju przestrzennego 

gminy: 

W punkcie 4.2, w części dotyczącej „Bioróżnorodności terenów gminy” zmienić istnie-

jący zapis: „ochrona obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy oraz pomników przyrody 

ożywionej” na: 

 ochrona obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” PLB120005, w tym w szczegól-

ności: 

 ochrona siedlisk ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, 

w szczególności zbiorników wodnych z porastającą je roślinnością, wysp na 

zbiornikach, nadwodnych zadrzewień i zakrzewień, 

 utrzymanie ciągłości zasilania w wodę stawów hodowlanych w obszarze Natura 

2000 „Dolina Dolnej Skawy” PLB120005; 

 ochrona pomników przyrody ożywionej. 

 

P o m n i k i  p r z y r o d y  

 

Ponadto na obszarze gminy Tomice znajduje się piętnaście obiektów objętych ochroną 

w formie pomników przyrody (cztery grupy drzew). Są to drzewa w wieku 100-250 lat, naj-

starsza jest grupa dwóch dębów w Witanowicach o wysokości 19 i 20 m i obwodach pni po-

nad 400 cm. 

 

Tabela 11. Pomniki przyrody w gminie Tomice. 

 

L.p. Kod Obiekt Miejscowość Położenie 
Rok usta-

nowienia 

1 PL.ZIPOP.1393.PP.121
8082.2767 

Grupa 8 lip Radocza w otoczeniu kościoła Parafii 

Rzymsko-Katolickiej 

1963 

2 PL.ZIPOP.1393.PP.121
8082.2768 

Grupa 2 lip Radocza na starym cmentarzu pochole-

rycznym 

1963 

3 PL.ZIPOP.1393.PP.121

8082.2769 

Grupa 

2 dębów 

Witanowice na grobli potoku na północ od 

boiska sportowego 

1980 

4 PL.ZIPOP.1393.PP.121

8082.2645 

Grupa 3 lip Witanowice Na skarpie po zachodniej i pół-

nocnej stronie parku maszyn 

1980 

 

Źródło: „Geoserwis GDOŚ. 
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9.2. Pozostałe obszary gminy podlegające różnym formom ochrony 

 

Lasy ochronne i gospodarcze 

 

Według zestawień geodezyjnych, będących w posiadaniu Urzędu Gminy, lasy i grunty 

leśne zajmują w gminie około 526 ha, tj. 12,6% powierzchni gminy. Dotychczas jedynie lasy 

państwowe uzyskały status lasów ochronnych. Zajmują one łącznie powierzchnię około 

195,22 ha. Lasy położone na zachód od Skawy zostały uznane za ochronne ze względu na 

uszkodzenia drzewostanu w wyniku negatywnego oddziaływania przemysłu, zaś lasy poło-

żone na wschód od Skawy ze względu na swoje znaczenie glebochronne i wodochronne. 

 

Do największych i najbardziej charakterystycznych kompleksów leśnych o wysokich walo-

rach przyrodniczych należą: 

 Las Lgocki – porastający stoki Lubania i Krzemionki, najwyższych wzniesień w gminie; 

 Wiązowa Górka – porastający wzgórze w Witanowicach, w bliskim sąsiedztwie Skawy; 

 Dolina Brodawki – w przełomowej dolinie potoku między wzgórzami Lubań i Trawna 

Góra. 

 

Sieć ekologiczna ECONET-PL 

 

Polska część europejskiej sieci ekologicznej ECONET-PL obejmuje tereny o najwyż-

szych walorach przyrodniczych, tworzących wyodrębnione obszary węzłowe o znaczeniu 

międzynarodowym (M) lub krajowym (K) połączone ze sobą korytarzami ekologicznymi, rów-

nież o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. 

Wymienione podstawowe przyrodnicze elementy strukturalne gminy łączy przede 

wszystkim dolina Skawy, korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, przebiegający z połu-

dnia ku północy. W skali regionalnej łączy on ekologicznie - podgórskie i beskidzkie tereny 

wyznaczone w ramach sieci ECONET-PL, obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym – 

30 K Obszar Beskidu Małego z doliną Wisły, korytarzem ekologicznym o znaczeniu mię-

dzynarodowym (Liro 1995). Dolina Wisły z licznymi stawami w rejonie Oświęcimia i Zatora 

stanowi główny szlak wędrówek ptaków przez Karpaty oraz miejsce ich odpoczynku. Zna-

czenie lokalne posiadają ciągi i korytarze łączące tereny leśne, obszary łąkowe z wodami, 

stwarzające szlaki dojścia do tych wód. 

 

Cmentarze 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są 3 czynne cmentarze usytuowane w miejscowo-

ściach Radocza, Witanowice i Woźniki. Wokół cmentarzy obowiązuje zachowanie stref sani-

tarnych (50 i 150 metrów) jako minimalnych odległości pomiędzy cmentarzami a budynkami 

mieszkalnymi, zakładami produkującymi lub przechowującymi artykuły żywności, zakładami 

żywienia zbiorowego. Minimalna odległość od ujęć wody pitnej służących jako źródło zaopa-
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trzenia dla sieci wodociągowych wynosi 500 m. W omawianym projekcie zmiany studium nie 

planuje się poszerzenia terenów cmentarzy poza tereny przeznaczone na ten cel w dotych-

czasowych planach miejscowych. Ponadto zrezygnowano z utrzymania rezerwy terenu pod 

cmentarz w Tomicach. 

 

Linie elektroenergetyczne 

 

Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczne wysokiego napię-

cia 110 kV relacji Wadowice – Andrychów – Poręba, a także szereg linii napowietrznych 

średniego napięcia 15 kV oraz stacji transformatorowych 15/04 kV. Dla tych linii dla ochrony 

przed oddziaływaniem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego oraz dla po-

trzeb eksploatacji linii wymagane jest zachowanie wzdłuż nich stref technicznych wolnych od 

zabudowy (strefa ograniczonego użytkowania terenu), strefa ta wynosi 2x30 m od osi linii do 

linii 110 kV oraz 2x7.5 m od osi linii dla linii 15 kV. W omawianym projekcie zmiany studium 

nie projektuje się budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia. Natomiast sieć linii średniego napięcia i stacji transformatorowych będzie rozbudo-

wywana w miarę potrzeb związanych z rozwojem zainwestowania terenów gminy. 

 

 

9.3. Inne zasoby przyrodnicze w gminie 

 

P r a w n i e  c h r o n i o n e  g a t u n k i  r o ś l i n  

 

Wielowiekowa gospodarka człowieka na obszarze gminy Tomice spowodowała daleko 

idące przekształcenia szaty roślinnej gminy. W związku z tym obecnie na terenie gminy wy-

stępuje stosunkowo niewiele gatunków roślin chronionych i to niezbyt licznie lub bardzo 

rzadko. Na podstawie dostępnych informacji można stwierdzić że większe skupiska roślin 

chronionych znajdują się w obrębie opisanych wyżej trzech kompleksów leśnych. 

W Lesie Lgockim występują: wawrzynek wilczełyko, zawilec leśny, konwalia majowa, pier-

wiosnek lekarski skrzyp olbrzymi i kilka gatunków storczyków. W lasach porastających Wią-

zową Górkę na powierzchni około 1,5 ha, w poszyciu lasu grądowego występują: śnieżycz-

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

wawrzynek wilczełyko oraz kwitnące i owocujące okazy bluszczu pospolitego. W Dolinie 

Brodawki w podszycie leśnym występuje kruszyna pospolita i czeremcha zwyczajna a na 

podmokłych łąkach storczyk i skrzyp olbrzymi. 

Ponadto na terenie gminy występuje pewna ilość roślin chronionych rosnących w rozprosze-

niu, nie tworząc wyraźnych skupisk np. dziewięćsił bezłodygowy, kalina koralowa, przytulia 

(marzanka wonna).  
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S i e d l i s k a  p r z y r o d n i c z e  p o d l e g a j ą c e  o c h r o n i e  

 

Spośród siedlisk wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

13 kwietnia 2010 roku) w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przed-

miotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się 

do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 , (Dz. U. z 2010 roku, Nr 77, poz. 

510), na terenie gminy występują: 

 starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion, Potamogeto-

nion); 

 pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków Epilobion fleischeri; 

 źródliska Montio-Cardamintea; 

 kwaśna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum; 

 dolnoreglowy las jodłowy Galio-Abietetum; 

 żyzne buczyny Dentario glandulosae-Fagetum; 

 grąd subkontynentalny Tilio Carpinetum; 

 łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe Circaeo-Alnetum; 

 świeże łąki użytkowane ekstensywnie; 

 wilgotna łąka ostrożeniowa Cirsietum rivularis; 

 wilgotna łąka ostrożeniowo-rdestowa Cirsio-Polygonetum; 

 młaka z wełnianką szerokolistną Eriophorum latifolium; 

 kwaśna młaka turzycowa Carici-canescentis-Agrostietum caninae. 

Występowanie tych siedlisk wykazuje na obszarze gminy wyraźną koncentrację w dolinie 

Skawy i w dolinach jej dopływów oraz w obrębie zachowanych kompleksów leśnych. 

 

P r a w n i e  c h r o n i o n e  g a t u n k i  z w i e r z ą t  

 

W stosunku do gatunków zwierząt rzadkich lub zagrożonych wyginięciem obowiązują 

krajowe i międzynarodowe przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z późn. zm.); 

 Dyrektywa Ptasia Unii Europejskiej – Załącznik I; 

 Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej – Załącznik II. 

Na obszarze gminy najcenniejszym zasobem faunistycznym są ptaki wodne zamieszkujące 

dolinę Skawy. Lista występujących tu chronionych gatunków ptactwa znajduje się w tabeli 

nr 9. 

 

S t r e f y  m i e j s c  r o z r o d u  i  r e g u l a r n e g o  p r z e b y w a n i a  

c h r o n i o n y c h  g a t u n k ó w  z w i e r z ą t  

 

Gatunkiem dziko występującym, dla którego wymagane jest ustanowienie stref 

ochronnych, ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania jest ślepowron Nycticorax 
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nicticorax (A023) którego ochronie podlega kolonia lęgowa znajdująca się w obszarze Natura 

2000 „Dolina Dolnej Skawy”. 

 

 

10. Identyfikacja czynników mających wpływ na środowi-

sko, dobra materialne i dobra kultury 

 

10.1. Czynniki negatywne 

 

Czynnikiem negatywnym w odniesieniu do środowiska naturalnego, w tym jego ele-

mentu, jakim są zasoby wodne jest niedostateczne wyposażenie gminy w system odprowa-

dzania i oczyszczania ścieków. Obecnie na terenie gminy Tomice funkcjonuje oczyszczalnia 

ścieków o przepustowości 300 m3. Dotychczas system kanalizacyjny odprowadzający ścieki 

do tej oczyszczalni obsługuje większość terenów zabudowy Tomic oraz centralną część Ra-

doczy. 

Kolejnym czynnikiem generalnie negatywnym jest wytwarzanie przez mieszkańców 

gminy oraz przez działające tu podmioty gospodarcze odpadów. Jest to nieodłączny element 

funkcjonowania jednostek osadniczych. Obszar gminy jest objęty zorganizowanym syste-

mem zbiórki odpadów. Odpady są częściowo segregowane. Na terenie gminy nie ma wysy-

piska odpadów. Są one wywożone na wysypisko w Choczni.  

Następnym z czynników, który może negatywnie oddziaływać na środowisko są cmen-

tarze. Wody z odcieków spod nich mogą powodować zagrożenie dla płytkich wód podziem-

nych szczególnie zagrożenie bakteriologiczne. Na obszarze gminy Tomice czynne cmenta-

rze znajdują się w miejscowościach: Radocza, Witanowice i Woźniki. Wokół wszystkich 

cmentarzy, wyznaczono strefy ochrony sanitarnej 50 i 150 m. Są to minimalne odległości 

pomiędzy cmentarzami a budynkami mieszkalnymi, zakładami produkującymi lub przecho-

wującymi artykuły żywności, zakładami żywienia zbiorowego. W omawianym projekcie zmia-

ny studium nie planuje się poszerzenia terenów cmentarzy poza tereny przeznaczone na ten 

cel w dotychczasowych planach miejscowych. Ponadto zrezygnowano z utrzymania rezerwy 

terenu pod cmentarz w Tomicach. 

Kolejnym czynnikiem, który negatywnie oddziałuje na środowisko jest synergiczne od-

działywanie hałasu i zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez pojazdy samochodowe 

poruszające się głównymi trasami komunikacyjnymi gminy. Dotyczy to przede wszystkim 

otoczenia drogi krajowej nr 28. 

Czynnikiem, który ma wpływ w pierwszym rzędzie na ludzi (pola elektromagnetyczne) 

i krajobraz są linie energetyczne wysokich napięć. Przez teren zmiany studium przebiega 

napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Wadowice-Andrychów-

Poręba. 

Nieuchronnym czynnikiem wpływającym na środowisko jest zajmowanie dotychczaso-

wych terenów biologicznie czynnych pod zabudowę. Z projektu Zmiany Studium Uwarunko-
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wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice wynika, że w przypadku 

100% realizacji nowych możliwości zabudowy dotychczasowych terenów rolnych około 

78,6 ha dotychczasowych gruntów rolnych będzie zajętych pod nowe budownictwo. Jest to 

jednak wartość mało realna w najbliższych latach. 

 

 

10.2. Czynniki pozytywne 

 

Wśród czynników, które mogą skutkować pozytywnymi efektami dla środowiska naji-

stotniejszym jest utrzymanie struktury zagospodarowania terenów umożliwiającej bytowanie 

gatunków ptactwa chronionych w ramach obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. 

Wbrew nazwie obszar ten nie zawdzięcza swojego wyjątkowego charakteru siłom natury lecz 

działalności człowieka, a konkretnie budowie stawów rybnych i rozwojowi gospodarki rybac-

kiej. Dlatego podstawowe znaczenie ma utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia kom-

pleksów stawów rybnych w dolinie Skawy. Równie istotnym pozytywnym czynnikiem jest 

utrzymanie rozległych terenów otwartych w dolinie po obu stronach Skawy. 

Czynnikiem wpływającym pozytywnie na stan środowiska będą możliwości tworzenia 

nowych zalesień poza obszarami występowania wartościowych siedlisk nieleśnych. W przy-

padku realizacji nowe zalesienia będą przyczyniać się do retencji zasobów wodnych oraz do 

zwiększenia bioróżnorodności obszaru a także do zmniejszenia zagrożenia ruchami osuwi-

skowymi w przypadku zalesienia gruntów potencjalnie osuwiskowych. 

Pozytywnymi elementami są również ustalenia zmiany studium dotyczące ochrony 

obiektów zabytkowych. Realizacja tych ustaleń pozwoli na trwałe zachowanie zasobów dzie-

dzictwa kulturowego. 

 

 

11. Ocena potencjalnych zmian stanu środowiska obszaru 

gminy w przypadku nierealizowania postanowień pro-

jektowanego dokumentu 

 

Omawiany projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Tomice obejmuje swoim zasięgiem gminę Tomice w jej granicach 

administracyjnych. 

Dotychczas na omawianym obszarze obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Gminy Tomice przyjęte Uchwałą Nr 94/XIII/2000 Rady Gminy Tomice 

z dnia 24 marca 2000 roku. Potrzebę zmiany tego dokumentu wykazała „Ocena aktualności 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Tomice” wykonana w 2009 roku. 

W związku z tym Uchwałą Nr XV/118/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012 roku 

została przyjęta nowa edycja dokumentu studium, obejmująca całość ustaleń tekstowych 
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i graficznych studium. Dokument ten był zmieniany jeszcze dwukrotnie, pierwszy raz Uchwa-

łą Nr XXVIII/219/2013 Rady Gminy Tomice z dnia 25 października 2013 roku w zakresie 

przeznaczenia terenu pod lokalizację cmentarza i obiektów towarzyszących wraz ze strefami 

sanitarnymi w miejscowości Tomice oraz drugi raz Uchwałą Nr XXV/180/2017 Rady Gminy 

Tomice z dnia 31 marca 2017 roku w zakresie przeznaczenia terenu pod lokalizację usług 

komercyjnych i rozwój aktywności gospodarczej w miejscowości Witanowice. 

Zaniechanie opracowania niniejszej zmiany studium oznaczałoby kontynuację stanu 

istniejącego w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice. Można oceniać, iż 

w takiej sytuacji zmiany w środowisku przebiegać mogą w następujących kierunkach: 

 kontynuacja dotychczasowego użytkowania terenu czyli praktycznie brak zmian w śro-

dowisku; 

 zmiany szaty roślinnej poprzez spontaniczna sukcesję roślinności półnaturalnej na 

gruntach, na których zaniechano użytkowania rolniczego; 

 zmiany w krajobrazie poprzez realizację nowej zabudowy na terenach przeznaczonych 

na ten cel obowiązujących planach miejscowych oraz zabudowy zagrodowej w tere-

nach rolnych, 

 zmiany w krajobrazie w wyniku realizacji zabudowy na dotychczasowych terenach rol-

nych w zakresie dopuszczonym w przepisach odrębnych (budynki gospodarcze) lub 

w wyniku samowolnej realizacji zabudowy wykraczającej poza ten zakres. 

Na etapie niniejszej prognozy nie sposób ocenić, która z tych możliwości jest bardziej praw-

dopodobna. 

 

 

12. Ocena uwzględnienia przez projektowany dokument ce-

lów oraz sposobów ochrony środowiska ustanowio-

nych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym 

 

12.1. Dokumenty międzynarodowe i wspólnotowe 

 

Ochrona rzadkich gatunków ptaków żyjących na obszarze Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Skawy” jest celem ochrony środowiska o znaczeniu zarówno międzynarodowym jak i wspól-

notowym oraz krajowym. 

W omawianym projekcie zmiany studium uwzględniono cele ochrony obszaru natura 

2000 „Dolina Dolnej Skawy”, poprzez utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu komplek-

su stawów rybnych w Tomicach oraz pozostałych stawów rybnych na terenie gminy wraz z 

ich półnaturalnym otoczeniem. Utrzymano również w dotychczasowym użytkowaniu półnatu-

ralne otoczenie koryta Skawy. 
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12.2. Dokumenty krajowe 

 

Podstawowym prawem w Polsce jest konstytucja i do jej zapisów odnoszone są 

wszystkie pozostałe dokumenty prawne. Przyjęta w 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej 

Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska kierując się za-

sadą zrównoważonego rozwoju (Art. 5) oraz ustala także, że ochrona środowiska jest obo-

wiązkiem m.in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpie-

czeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (Art. 74). 

W roku 2001 została uchwalona przez Sejm II Polityka Ekologiczna Państwa, jako do-

kument kierunkowy dla ówcześnie przyszłych Programów Ochrony Środowiska szczebli wo-

jewódzkich, powiatowych i gminnych, w której sformułowano cele polityki ekologicznej w za-

kresie racjonalizacji zużycia wody, zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produk-

cji, zmniejszenia energochłonności, ochrony gleb, racjonalnej eksploatacji lasów, ochrony 

kopalin, jakości powietrza, hałasu, bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, nadzwy-

czajnych zagrożeń środowiska, różnorodności biologicznej, krajobrazu. 

Aktualna Polityka Ekologiczna Państwa 2030 została opracowana jako jedna z 9 zinte-

growanych strategii na podstawie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 roku) przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku. Jest 

to dokument o charakterze ogólnym dotyczący znacznie szerszego wachlarza zagadnień niż 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Można stwierdzić, iż 

ustalenia omawianej zmiany studium są zgodne z polityką państwa w dziedzinach rozwoju 

lasów, gospodarowania zasobami wodnymi oraz gospodarowania zasobami geologicznymi. 

Według V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych przy-

jętej przez Radę Ministrów 31 lipca 2017 roku gmina Tomice wchodzi w skład aglomeracji 

Tomice, zaś ścieki komunalne z terenu gminy powinny być odprowadzane do oczyszczalni 

w Radoczy. Ustalenia zmiany studium w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków są 

zgodne z tym projektem. 

 

 

13. Przewidywane, znaczące oddziaływania na środowisko 

w wyniku realizacji postanowień zmiany studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego 

 

13.1.  Różnorodność biologiczna 

 

Omawiany projekt zmiany studium zawiera ustalenia dotyczące kierunków zagospoda-

rowania terenów dla całości obszaru gminy Tomice. 
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W projekcie zmiany studium przewidziano we wszystkich miejscowościach nieznaczne 

poszerzenia terenów zabudowy w stosunku do dotychczasowego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnię nowych terenów do zainwe-

stowania przedstawiono w tabeli 11. 

 

Tabela 12. Powierzchnia projektowanych nowych terenów do zainwestowania. 

 

Miejscowość 

Przyrost pow. terenów do zainwestowania 

w stosunku do dotychczasowego studium 

(ha) 

Lgota 4,22 

Radocza 25,51 

Tomice 10,67 

Witanowice 25,45 

Woźniki 7,04 

Zygodowice 5,74 

GMINA OGÓŁEM 78,63 

 

Źródło; obliczenia własne. 

 

Rozmieszczenie terenów przeznaczonych do zainwestowania w dotychczasowym stu-

dium oraz nowych terenów zainwestowania wyznaczonych w omawianym projekcie zmiany 

studium przedstawiono w części kartograficznej opracowania. 

Realizacja ustaleń zmiany studium pociągnie za sobą nieuniknioną zmianę warunków 

siedliskowych na terenach przeznaczonych do zainwestowania. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

zmiany sposobu użytkowania będą dotyczyć dotychczasowych terenów rolnych można 

przewidywać, iż zmiany warunków siedliskowych polegać będą na uszczupleniu terenów 

zajmowanych dotychczas przez zbiorowiska trwałych użytków zielonych oraz zbiorowiska 

segetalne, na rzecz terenów zabudowanych pozbawionych roślinności oraz ogrodów i zieleni 

przydomowej. 

Analizując rozmieszczenie projektowanych nowych terenów zainwestowania można 

stwierdzić, że realizacja ustaleń studium w tym zakresie nie będzie mieć znaczącego nega-

tywnego wpływu na różnorodność biologiczną terenów gminy Tomice. Składają się na to 

następujące cechy projektu: 

 projektowanie nowych terenów zabudowy głównie na zasadzie kontynuacji istniejących 

układów osadniczych; 

 ograniczenie rozwoju zainwestowania doliny Skawy chronionej jako obszar Natura 

2000 przy zachowaniu w stanie niezainwestowanym terenów najcenniejszych pod 

względem siedliskowym; 

 zachowanie pasm zieleni w otoczeniu koryt pozostałych cieków wodnych; 

 zachowanie różnorodności siedliskowej otwartych terenów rolnych. 
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13.2. Ludzie 

 

Realizacja ustaleń omawianej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-

rowania Przestrzennego Gminy Tomice stworzy możliwości poprawy warunków życia ludno-

ści przede wszystkim poprzez wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej. Pro-

jektowane nowe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się poza obszarami szczególnego 

zagrożenia powodzią. Natomiast utrzymano wcześniejsze przesądzenia planistyczne w tym 

zakresie. W związku z tym pewne fragmenty terenów przeznaczonych do zabudowy, wyzna-

czone we wcześniejszych opracowaniach planistycznych znajdują się w zasięgu zagrożenia 

powodziowego. Realizacja zabudowy w tych terenach wymagać będzie stosowania rozwią-

zań technicznych minimalizujących straty w przypadku wystąpienia powodzi. Ponadto część 

terenów przeznaczonych do zabudowy jest zagrożona zalaniem przez wody powodziowe 

o prawdopodobieństwie Q1% określone dla scenariusza całkowitego zniszczenia wału prze-

ciwpowodziowego rzeki Skawy. Znajdują się one głównie w Woźnikach i w Radoczy. Ich 

szczegółową lokalizacje również przedstawiono w części kartograficznej prognozy. Niewiel-

kie fragmenty terenów przeznaczonych w projekcie studium pod zabudowę (uwidocznione w 

części kartograficznej) znajdują się w granicach osuwisk okresowo aktywnych według Sys-

temu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO. Zapewnienie bezpieczeństwa wznoszonych tu 

budynków wymaga szczególnie starannego ustalenia geotechnicznych warunków posado-

wienia obiektów budowlanych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

 

 

13.3. Zwierzęta 

 

Spośród ustaleń projektu zmiany studium najistotniejszy wpływ na warunki bytowania 

dzikich zwierząt będą mieć projektowane rozszerzenia terenów przeznaczonych do zainwe-

stowania. 

Podstawą analizy wpływu ustaleń zmiany studium na warunki bytowania zwierząt dziko 

żyjących są informacje zawarte w opracowaniu fizjograficznym; w standardowym formularzu 

danych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”; w „Wyni-

kach Inwentaryzacji Awifauny na Terenie Proponowanego Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-

ków PLB 120005 (IBA PL 125) „Dolina Dolnej Skawy” (2008) a także w „Waloryzacji Przy-

rodniczej Doliny Skawy (od zapory w Świnnej Porębie do ujścia do rzeki Wisły) (gmina i mia-

sto Wadowice, gmina Tomice, gmina i miasto Zator) (2007). Pomocne były także obserwacje 

terenowe autorów prognozy. 

Rozszerzanie terenów zainwestowania pociąga za sobą jako nieuchronną konsekwen-

cję uszczuplenie terenów biologicznie czynnych stanowiących miejsce bytowania i żerowania 

pewnej ilości zwierząt dziko żyjących. Na etapie omawianej zmiany studium można przewi-

dywać, iż rozmiary i rozmieszczenie projektowanych nowych terenów zainwestowania nie 

pociągnie za sobą znaczącego negatywnego wpływu na warunki bytowania rzadkich, chro-
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nionych gatunków zwierząt, w tym ptaków objętych ochroną w obszarze Natura 2000 „Dolina 

Dolnej Skawy”. 

Składają się na to następujące cechy projektu zmiany studium:  

 zachowanie wolnych od zainwestowania obszarów zalewowych Skawy na całej długo-

ści w granicach gminy Tomice; 

 wyznaczenie nowych terenów zainwestowania poza obszarami leśnymi; 

 ograniczenie zasięgu terenów zainwestowania w otoczeniu terenów leśnych; 

 zachowanie drugorzędnych korytarzy ekologicznych w dolinach prawobrzeżnych do-

pływów Skawy; 

 zróżnicowane ustalenia w zakresie możliwości tworzenia nowych zalesień. 

 

 

13.4. Rośliny 

 

Realizacja ustaleń omawianej zmiany studium spowoduje nieuchronne zniszczenie ro-

ślinności w związku z realizacją nowej zabudowy na terenach przeznaczonych na ten cel 

w projekcie zmiany studium. 

Będzie to dotyczyć łącznie terenów o powierzchni około 78,63 ha. Dotychczas tereny 

te pokryte są głównie pospolitą roślinnością użytków rolnych i nie ma informacji o występo-

waniu na tych terenach ważnych stanowisk roślin chronionych. Na terenach nowej zabudowy 

trwałe zniszczenie szaty roślinnej nastąpi jedynie w miejscach lokalizacji budynków, dróg 

oraz innych obiektów budowlanych. Natomiast w otoczeniu tych obiektów szata roślinna zo-

stanie odtworzona głównie w formie ogrodów przydomowych oraz zieleni urządzonej. Ko-

rzystnym elementem jest wprowadzenie do ustaleń studium wskaźników określających mi-

nimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni zabudowywanych działek. 

Wynoszą one od 10% do 40% w zależności od przyjętego kierunku zagospodarowania tere-

nu. 

Nie ma podstaw do przewidywania znaczącego wpływu na najcenniejsze zbiorowiska 

roślinności występujące w otoczeniu koryta Skawy (roślinność kamieńców, roślinność łęgo-

wa, roślinność starorzeczy) funkcjonujące w warunkach regularnego zalewania, porastające 

terasę zalewową. 

Projekt zmiany studium nie przewiduje uszczuplenia terenów leśnych. Natomiast usta-

lenia w zakresie możliwości tworzenia nowych zalesień pozwalają na realizację nowych za-

lesień w miejscach do tego predysponowanych (strome zbocza, doliny potoków) zachowując 

zarazem mozaikowy układ terenów rolnych bez możliwości zalesień. Pozwoli to na utrzyma-

nie zróżnicowania roślinności terenów rolnych. Ustalenia zmiany studium mają jednak ogra-

niczony wpływ na faktyczne użytkowanie terenów rolnych i nie mogą zapobiec zniszczeniu 

nieleśnych zbiorowisk roślinnych wskutek spontanicznej sukcesji roślinności leśnej w przy-

padku zaniechania rolniczego użytkowania gruntów. 
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13.5. Wody 

 

Realizacja omawianej zmiany studium oznaczać będzie możliwość powstania zabudo-

wy, głównie mieszkaniowej jednorodzinnej na nowo wyznaczonych obszarach o powierzchni 

około 78 ha. Powstanie zabudowy mieszkaniowej będzie związane z powstaniem nowych 

gospodarstw domowych. Ich funkcjonowanie będzie mieć wpływ na stosunki wodne gminy, 

ponieważ będą one zużywać wodę pitną oraz będą wytwarzać ścieki komunalne. Przyjmując 

wskaźnik około 400 m2 terenów do zainwestowania na 1 mieszkańca można szacować, iż na 

terenach wskazanych w projekcie zmiany studium do zabudowy mieszkaniowej może za-

mieszkać około 1 950 osób. Przyjmując jednostkowe zapotrzebowanie na wodę w ilości 

80 dm3/M/d, łączne średnie zapotrzebowanie na wodę może wzrosnąć o około 156 m3/dobę. 

Powyższe wyliczenie dotyczy sytuacji, w której nowe tereny zostaną w całości zabudowane 

zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Biorąc pod uwagę dotychczasowy stopień wyko-

rzystania w gminie Tomice terenów przeznaczonych do zainwestowania, jako bardziej praw-

dopodobny można przyjąć wariant, w którym w okresie najbliższych 10-15 lat nowe tereny 

zostaną zabudowane w około 60%. To oznaczałoby wzrost średniego zapotrzebowania na 

wodę o około 93,6 m3/dobę. 

Obecnie ponad 90% zabudowy na terenie gminy jest podłączone do sieci wodociągo-

wej. Natomiast pozostali mieszkańcy korzystają z ujęć indywidualnych. 

Realizacja ustaleń zmiany studium wymagać będzie zatem konsekwentnej rozbudowy 

systemu zaopatrzenia w wodę. Zasoby wodne gminy Tomice są wystarczające dla pokrycia 

planowanego wzrostu zapotrzebowania na wodę. Dotyczy to zarówno wód podziemnych 

występujących w aluwiach doliny Skawy jak i wód powierzchniowych. Jednakże biorąc pod 

uwagę fakt, iż z zasobów gminy Tomice korzysta znaczna część gminy Brzeźnica a sama 

gmina Tomice jest częściowo zaopatrywana w wodę z ujęcia w gminie Wadowice, konieczne 

jest oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi w skali ponadlokalnej. 

Dotychczas zbiorowy system odprowadzania i oczyszczania ścieków obejmuje obecnie 

swoim zasięgiem jedynie części miejscowości Tomice i Radocza. W roku 2019 w obu tych 

miejscowościach łącznie 582 budynki były podłączone do kanalizacji sanitarnej. Natomiast 

w całej gminie 2056 budynków było podłączonych do sieci wodociągowej. Świadczy to 

o rozmiarach luki infrastrukturalnej to znaczy o ilości budynków korzystających z wodociągu 

a nie objętych systemem kanalizacji sanitarnej. Ponadto ścieki z Zakładów Drobiarskich 

BRADO są odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Wadowicach. 

Zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych wynika z dysproporcji 

pomiędzy istniejącą i planowaną zabudową, a wyposażeniem terenów zabudowy w systemy 

zaopatrzenia w wodę i w systemy kanalizacyjne odprowadzające ścieki do oczyszczalni. Je-

dynym realnym sposobem zredukowania zagrożenia dla jakości wód podziemnych i po-

wierzchniowych jest jak najszybsze wyposażenie istniejących i planowanych terenów osad-

niczych gminy w systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

W gminie Tomice znajduje się dziewięć ujęć wód podziemnych stanowiących źródło 

zaopatrzenia w wodę pitną dla gminnego systemu zaopatrzenia w wodę. Ujęcia te znajdują 

się w miejscowościach: Witanowice, Radocza i Woźniki. Dla wszystkich ujęć ustanowiono 
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strefy ochronne obejmujące wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej. W omawianym projek-

cie zmiany studium uwzględniono znajdujące się w gminie ujęcia wody pitnej wraz ze stre-

fami ochrony. Ujęcia wraz ze strefami ochrony uwidoczniono na rysunku zmiany studium. 

Wymogi obowiązujące w tych strefach uwzględniono w tekście zmiany studium. 

 

 

13.6. Powietrze 

 

Realizacja nowej zabudowy w wyniku realizacji omawianej zmiany studium będzie mieć 

niewielki wpływ, na jakość powietrza. Polegać on będzie na emisji do atmosfery pewnej ilości 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w wyniku spalania paliw dla celów ogrzewania budyn-

ków oraz przygotowania posiłków. Na etapie niniejszej prognozy nie sposób dokładnie obli-

czyć wielkości emisji gdyż nie są znane rodzaje paliw, które będą stosowane dla celów 

grzewczych. Najkorzystniejszym dla środowiska byłoby wykorzystanie gazu. Wyposażenie 

obszaru gminy w sieci gazowe pozwala na to, jednakże o wyborze mediów grzewczych de-

cydować będą indywidualni właściciele budynków kierując się głównie relacjami cenowymi 

pomiędzy poszczególnymi rodzajami paliw. Niezależnie jednak od rodzaju paliwa rozwiąza-

nia w zakresie ogrzewania budynków będą musiały spełniać wymogi Uchwały 

Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 roku w spra-

wie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakre-

sie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Realizacja nowej zabudowy spowoduje również krótkoterminowe, przejściowe nega-

tywne oddziaływanie na jakość powietrza w związku z emisją zanieczyszczeń gazowych 

i pyłowych w wyniku pracy maszyn budowlanych oraz w wyniku zwiększonego natężenia 

ruchu drogowego w związku z transportem materiałów budowlanych. 

Na etapie niniejszej prognozy nie sposób ocenić wielkości uciążliwości komunikacyj-

nych ani co do ich natężenia (stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu i pozio-

mu hałasu) ani co do ich zasięgu przestrzennego. Wynika to z faktu iż głównym źródłem 

uciążliwości komunikacyjnych jest ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 28. Ustalenia stu-

dium nie mają znaczącego wpływu na natężenie ruchu na tej drodze. 

 

 

13.7. Powierzchnia ziemi 

 

Wpływ realizacji omawianej zmiany studium na powierzchnię ziemi będzie ograniczony 

do nowych obszarów zainwestowania wyznaczonych w projekcie zmiany studium. Zmiany 

powierzchni ziemi będą wynikiem robót ziemnych związanych ze wznoszeniem budynków 

oraz z budową dróg. 

Nieuniknioną konsekwencją realizacji zabudowy będzie zniszczenie pokrywy glebowej 

w miejscach posadowienia budynków. Zgodnie z ustaleniami omawianego projektu zmiany 

studium powierzchnia nowych terenów przeznaczonych do zainwestowania wynosi 78,63 ha. 
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Skalę przyrostu terenów do zainwestowania w poszczególnych miejscowościach przedsta-

wiono w tabeli nr 12. 

Skala możliwych przekształceń powierzchni ziemi w związku z realizacja zabudowy jest rów-

nież uzależniona od przyjętych wskaźników intensywności zainwestowania. Największą po-

wierzchnię wśród terenów przeznaczonych do zainwestowania zajmują tereny zabudowy 

mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej (U/MN, MN/U, MN) oraz tereny na których dopusz-

czono dodatkowo zabudowę zagrodową (RM1), dla których przyjęto maksymalną wartość 

wskaźnika intensywności 0,5 lub 0,4. Natomiast największą dopuszczalną wartość wskaźni-

ka intensywności wynoszącą 1,8 przyjęto dla terenów usług komercyjnych i rozwoju aktyw-

ności gospodarczej (UC) oraz dla terenów zabudowy produkcyjnej (P). Obie te kategorie 

zabudowy zajmują w skali gminy niewielka powierzchnię. 

Biorąc pod uwagę planowaną skalę zabudowy nie ma podstaw do przewidywania zna-

czących zmian w rzeźbie terenu w wyniku wznoszenia budynków. W omawianym projekcie 

zmiany studium uwzględniono wśród uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wy-

stępowanie udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „Radocza” oraz węgla kamien-

nego „Spytkowice” stosownie do wymogów art. 10, ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast nie wskazano eks-

ploatacji złóż jako kierunku zagospodarowania przestrzennego ze względu na położenie zło-

ża „Radocza” w granicach Obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” oraz ze względu na 

brak zainteresowania podjęciem eksploatacji złóż ze strony potencjalnych inwestorów. 

W związku z tym realizacja ustaleń zmiany studium nie pociągnie za sobą ryzyka zmian 

w ukształtowaniu powierzchni ziemi wskutek eksploatacji tych złóż. 

 

 

13.8. Krajobraz 

 

Ocena walorów krajobrazu przy istniejącym i projektowanym zagospodarowaniu terenu 

jest zawsze obarczona pewną dozą subiektywizmu. W opinii autorów prognozy lokalizacja 

nowych obszarów zabudowy mieszkalnej, mieszkalno-usługowej i zagrodowej oraz zabudo-

wy służącej działalności gospodarczej a także obiektów sportu i rekreacji w połączeniu 

z ustaleniami projektu zmiany studium dotyczącymi kształtowania zabudowy, jej intensywno-

ści oraz minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, pozwalają na harmonijne 

wkomponowanie nowej zabudowy w krajobraz gminy Tomice. 

 

 

13.9. Klimat 

 

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium spowoduje zmiany w użytkowaniu terenów, 

które powodują pewne zmiany klimatu lokalnego. Wynikać one będą głównie ze stworzenia 

nowych możliwości zabudowy oraz nowych możliwości zalesień. 
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Realizacja nowej zabudowy na terenach uprzednio użytkowanych rolniczo również po-

ciąga za sobą pewne zmiany klimatu lokalnego. Są to zmiany wartości albeda oraz deforma-

cje prędkości i kierunku wiatru w związku z lokalizacją budynków. Realizacja budynku powo-

duje również zmiany warunków nasłonecznienia w jego otoczeniu. Skala projektowanych 

zmian w użytkowaniu terenu oraz zawarte w projekcie zmiany studium ograniczenia doty-

czące intensywności zabudowy, a także wymogi w zakresie minimalnego udziału powierzch-

ni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej pozwalają przewidywać, iż nie będą 

to zmiany znaczące dla warunków życia mieszkańców gminy Tomice. 

Wpływ nowych zalesień na klimat lokalny będzie polegał przede wszystkim na łago-

dzeniu kontrastów termicznych tzn. temperatury minimalne będą w lesie nieco wyższe 

a temperatury maksymalne nieco niższe. Spowoduje także redukcję prędkości wiatru 

w przyziemnej warstwie powietrza. Na terenach leśnych dłuższy będzie okres zalegania po-

krywy śnieżnej. Nie ma jednakże podstaw do przewidywania, aby były to zmiany w znaczący 

sposób wpływające na warunki życia ludności. 

 

 

13.10. Zasoby naturalne 

 

W granicach gminy Tomice znajduje się udokumentowane złoże kruszywa naturalnego 

„Radocza” oraz niewielki fragment złoża węgla kamiennego „Spytkowice”. Ustalenia projektu 

zmiany studium dopuszczają umożliwienie eksploatacji złoża „Radocza” poprzez odpowied-

nie ustalenia planów miejscowych. Złoże „Radocza” znajduje się w dnie doliny Skawy w gra-

nicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. Z tego 

względu ewentualne podjęcie eksploatacji złoża wymagać będzie przeprowadzenia odręb-

nego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszar Natura 

2000. Na etapie niniejszej prognozy można jedynie stwierdzić iż w przypadku wyeksploato-

wania złoża, w jego miejscu powstanie zbiornik wodny, który może wzbogacić walory ekolo-

giczne obszaru Natura 2000. Z tego względu korzystne byłoby ukształtowanie w wyniku eks-

ploatacji zbiornika o zróżnicowanej głębokości i o urozmaiconej linii brzegowej. 

 

 

13.11. Zabytki 

 

Projekt zmiany studium uwzględnia wymogi ochrony zabytków nieruchomych znajdują-

cych się na terenie gminy, w zakresie w jakim pozwalają na to dostępne informacje. W oma-

wianym projekcie zmiany studium uwzględniono zabytki wpisane do rejestru zabytków wraz 

ze strefami ochrony konserwatorskiej. Uwzględniono także obiekty zabytkowe ujęte w gmin-

nej ewidencji zabytków. Uwzględniono również stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji 

zabytków archeologicznych. Nie ma podstaw do przewidywania znaczącego negatywnego 

wpływu realizacji zmiany studium na zbytki znajdujące się na terenie gminy Tomice. 
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13.12. Dobra materialne 

 

Omawiany projekty Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Tomice tworzy nowe możliwości realizacji budynków, obiektów infra-

struktury technicznej i komunikacyjnej i związanych z nimi innych dóbr materialnych. Analizu-

jąc rozmieszczenie projektowanych nowych terenów zainwestowania można stwierdzić, iż 

niewielkie fragmenty terenów przeznaczonych pod zabudowę znajdują się w zasięgu zagro-

żenia powodziowego lub w zasięgu zagrożenia osuwiskowego. W związku z tym niezbędne 

będzie stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych minimalizujących potencjalne stra-

ty oraz szczególnie staranne opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiek-

tów budowlanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, w przypadku zabudowy loka-

lizowanej w terenach zagrożonych osuwaniem. 

 

 

14. Przewidywane oddziaływania wynikające z realizacji 

zmiany studium na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 

Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” 

 

W granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” 

(kod obszaru PLB120005) znajduje się fragment obszaru gminy Tomice o powierzchni 

747,06 ha. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 roku zmie-

niającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1416) cały obszar „Dolina Dolnej Skawy” obejmuje 6818,64 ha. Jest on 

położony na terenie następujących gmin: 

 Wadowice - (99.62 ha); 

 Alwernia (212.34 ha); 

 Oświęcim – (248.13 ha); 

 Zator –  (2703,46 ha); 

 Spytkowice (520,63 ha); 

 Przeciszów (716.96 ha) 

 Tomice (747.06 ha); 

 Babice (803.93 ha); 

 Wieprz (766.51 ha). 

Obszar „Dolina Dolnej Skawy” obejmuje rozległe kompleksy stawów rybnych położone wokół 

miasta Zator w dolinach rzek Wisły. Skawy i Wieprzówki. Stawy są intensywnie wykorzysty-

wane dla hodowli ryb, ale część spośród nich jest zarośnięta roślinnością wodną o charakte-

rze półnaturalnym. Znajdują się tu również wypełnione wodą wyrobiska pożwirowe z wyspa-
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mi oraz pokryte zaroślami obszary zalewowe rzek tworząc razem dogodne warunki bytowa-

nia ptactwa wodnego. 

Według Standardowego Formularza Danych obszaru udział poszczególnych klas sie-

dlisk w ogólnej powierzchni obszaru jest następujący: 

 N12 – ekstensywne uprawy zbóż (w tym z zastosowaniem ugorowania w płodozmia-

nie) – 41,68%; 

 N06 - wody śródlądowe (stojące i płynące) – 30,46%; 

 N10 – łąki wilgotne, łąki świeże – 19,69%; 

 N16 – lasy liściaste zrzucające liście na zimę – 6,18%; 

 N19 – lasy mieszane – 0,61%; 

 N07 – torfowiska, mokradła, bagna, roślinność granicząca z wodami – 0,5%; 

 N23 – pozostałe tereny. 

 

Według tegoż formularza wartość przyrodnicza obszaru wynika z faktu występowania 

co najmniej 16 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z Polskiej Czerwonej 

Księgi. Na obszarze „Dolina Dolnej Skawy” znajduje się jedno z nielicznych w Polsce stano-

wisk lęgowych podgorzałki; bardzo liczna populacja rybitwy zwyczajnej, rybitwy białowąsej, 

rybitwy białoskrzydłej i ślepowrona. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% po-

pulacji krajowej następujących gatunków ptaków: bączek, mewa czarnogłowa, podgorzałka, 

rybitwa Białowąsa, rybitwa rzeczna, ślepowron, cyranka, czernica, gęgawa, głowienka, ko-

koszka, krakwa, perkoz dwuczuby, rybitwa białoskrzydła, sieweczka rzeczna, śmieszka, za-

usznik. Wysoką liczebność osiągają bąk, krwawo dziób, perkozek. 

Specyfika obszaru „Dolina Dolnej Skawy” wynika z jego wybitnie antropogenicznego 

pochodzenia. Kompleksy stawów rybnych stanowiące ostoje chronionych gatunków ptactwa 

powstały w wyniku gospodarki człowieka. zachowanie tych warunków wymaga kontynuacji 

gospodarki rybackiej na tym obszarze. Zarówno nadmierna intensyfikacja hodowli ryb jak i jej 

zaniechanie stanowią zagrożenie dla wartości przyrodniczych obszaru. To z kolei pociąga za 

sobą konieczność funkcjonowania w granicach obszaru chronionego i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów osadniczych wraz z całą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Te-

rytorium obszaru natura 2000 jest silnie rozczłonkowane ze względu na istniejący układ za-

budowy. Przez obszar przebiegają liczne trasy komunikacyjne o znacznym natężeniu ruchu, 

w tym dwie drogi krajowe: droga nr 28 relacji Zator – Wadowice – Nowy Sącz – Przemyśl 

oraz droga nr 44 relacji Kraków – Oświęcim – Gliwice. Przez obszar biegną również trasy linii 

kolejowych, czynnej linii Skawina-Oświęcim oraz linii Spytkowice – Wadowice, która jest w 

chwili obecnej linią nieczynną. 

W granicach gminy Tomice znajduje się stosunkowo zwarty fragment obszaru Natura 

2000 obejmujący dno doliny Skawy wraz z korytem, kamieńcami, terenami zalewowymi, 

kompleksem stawów rybnych w Tomicach oraz z terenami rolnymi i z niewielką ilością zabu-

dowy usytuowanej głównie na terasie nadzalewowej. 
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Dolina Skawy poniżej mostu w Tomicach (foto W. Głowacki). 

 

W omawianym projekcie zmiany studium w granicach obszaru natura 2000 przyjęto następu-

jące ustalenia: 

1. Zachowano ciągły pas obszarów „ZN – obszary leśne i zieleni o funkcjach ekologicz-

nych i ochronnych”, wolny od zabudowy, obejmujący tereny regularnie zalewane 

w otoczeniu koryta Skawy. 

2. Utrzymano w dotychczasowym użytkowaniu kompleks stawów rybnych w Tomicach. 

3. Utrzymano tereny zabudowy przeznaczone na ten cel w dotychczas obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

4. Rozszerzono tereny przeznaczone pod zainwestowanie o następujące fragmenty tere-

nu: 

1) rozszerzenie terenu MN/U (teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej) w przy-

siółku Radwany oraz rozszerzenie terenów RM1 (tereny zabudowy zagrodowej 

i zabudowy mieszkaniowej i usługowej) w przysiółkach Radwany i Wieńce 

(wszystkie zlokalizowane w południowo-zachodniej części Witanowic) o trzy 

fragmenty terenu o łącznej powierzchni 1,23 ha; 

2) rozszerzenie terenów MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej) w po-

łudniowo-wschodniej części Radoczy po wschodniej stronie nieczynnej linii kole-

jowej oraz w północno-wschodniej części Radoczy (przysiółek Skawisko) o dwa 

fragmenty terenu o łącznej powierzchni 0,86 ha; 

3) rozszerzenie terenu MN/U (teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej) w cen-

tralnej części Tomic po wschodniej stronie nieczynnej linii kolejowej, pomiędzy 
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kompleksem stawów a istniejącym terenem zabudowy o jeden fragment terenu 

o powierzchni 2,55 ha, przy jednoczesnym wprowadzeniu pomiędzy tym terenem 

a stawami terenu ZN (teren lasów i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochron-

nych), oznaczonego w prognozie dodatkowo jako „obszar zieleni projektowany 

w celu korzystnych relacji wzajemnych oddziaływań”; 

4) rozszerzenie terenu RM1 (teren zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkanio-

wej i usługowej) w przysiółku Wyspa w północno-zachodniej części Woźnik o je-

den fragment terenu o powierzchni 0,29 ha; 

5) rozszerzenie terenu US (teren usług sportu i rekreacji) w zachodniej części Woź-

nik o jeden fragment terenu o powierzchni 1,54 ha. 

Poniżej omówiono potencjalny wpływ powyższych rozszerzeń terenów zainwestowania 

na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na jego spójność i integralność. 

 

Odnośnie punktu 4.1). W przypadku przysiółków Radwany i Wieńce w Witanowicach pro-

jektowane rozszerzenia terenów przeznaczonych do zainwestowania obejmują w obu przy-

padkach trzy fragmenty terenu przylegające do terenów zabudowy wyznaczonych w dotych-

czas obowiązującym studium. Ich powierzchnie wynoszą odpowiednio około 0,37 ha; około 

0,31 ha i około 0,55 ha. Pierwszy z tych terenów jest położony w dolinie Skawy. Natomiast 

dwa pozostałe, podobnie jak całe pasmo istniejącej zabudowy, są usytuowane na wierzcho-

winie spłaszczonego garbu pogórza. Ich wysokość względna ponad dno doliny Skawy wyno-

si około 40 m. Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany studium na pierwszym z tych terenów 

może powstawać zabudowa mieszkaniowa jednorodzinne i usługowa (MN/U) a dopuszcza 

się także zabudowę zagrodową. Na dwóch pozostałych fragmentach terenu może powsta-

wać zabudowa zagrodowa oraz dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

i usługową (obszary RM1). Maksymalna wartość wskaźnika intensywności zainwestowania 

wynosi w terenach MN/U – 0,5, a w terenach RM1 – 0,4. Równocześnie minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej wynosi odpowiednio 30% i 40%. Tereny projektowanych 

rozszerzeń obszarów zainwestowania są obecnie użytkowane rolniczo. 

Według Wyników inwentaryzacji awifauny na terenie proponowanego Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków PLB 120005 (IBA PL 125) Dolina Dolnej Skawy z roku 2008 na omawia-

nych fragmentach terenów nie stwierdzono występowania chronionych gatunków ptaków. 

Biorąc pod uwagę istniejące użytkowanie terenu jak również rozczłonkowanie i niewielkie 

rozmiary projektowanych poszerzeń, a także ich położenie w stosunku do dotychczasowych 

terenów zabudowy oraz w stosunku do rzeki Skawy i stawów rybnych; nie ma podstaw do 

przewidywania znaczącego oddziaływania projektowanych rozszerzeń obszarów zainwesto-

wania na cele i przedmiot ochrony oraz spójność i integralność obszaru Natura 2000 „Dolina 

Dolnej Skawy”. 

 

Odnośnie punktu 4.2). W przypadku fragmentu terenu w Radoczy o powierzchni około 

0,63 ha położonego przy nieczynnej linii kolejowej Spytkowice – Wadowice jak i w przypadku 

fragmentu terenu w Radoczy o powierzchni około 0,23 ha położonego w przysiółku Skawi-

sko, projektowane poszerzenia obszarów przeznaczonych do zainwestowania obejmują do-



 

58 

 

tychczasowe tereny rolne położone w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Zgodnie z ustale-

niami projektu zmiany studium przedmiotowe fragmenty terenu są przeznaczone pod lokali-

zację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej 

(MN/U). Dopuszczono również w nich lokalizację zabudowy zagrodowej. Maksymalna war-

tość wskaźnika intensywności zainwestowania wynosi 0,5. Równocześnie minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej wynosi 30%. 

Według Wyników inwentaryzacji awifauny na terenie proponowanego Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków PLB 120005 (IBA PL 125) Dolina Dolnej Skawy z roku 2008 na omawia-

nych fragmentach terenów nie stwierdzono występowania chronionych gatunków ptaków. 

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę można stwierdzić że planowane rozszerzenie tere-

nów zainwestowania nie będzie mieć znaczącego negatywnego wpływu na cele i przedmiot 

ochrony obszaru natura 2000 ani na jego integralność. 

 

Odnośnie punktu 4.3). Projektowane rozszerzenie terenu MN/U (teren zabudowy mieszka-

niowej i usługowej) w Tomicach jest najrozleglejszym projektowanym rozszerzeniem terenów 

zainwestowania w granicach obszaru Natura 2000 w gminie Tomice. Obejmuje ono po-

wierzchnię około 2,55 ha. Planowany obszar zainwestowania stanowi fragment płaskiego 

dna doliny Skawy i położony jest obok kompleksu stawów rybnych w Tomicach oznaczonych 

w projekcie zmiany studium jako obszar gospodarki rybackiej (RR). 

Przedmiotowy fragment terenu jest przeznaczony pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej. Dopuszczono również w nim lokaliza-

cję zabudowy zagrodowej. Maksymalna wartość wskaźnika intensywności zainwestowania 

wynosi 0,5. Równocześnie minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 30%. 

W zakresie ochrony wartości przyrodniczych w ustaleniach dla obszaru MN/U znajdują się 

następujące zasady: 

 ustalenie w planach miejscowych zasad kształtowania terenów zielonych, w tym istnie-

jących zadrzewień; 

 zachowanie obudowy biologicznej cieków wodnych; 

 Zachowanie odległości zabudowy od granicy lasu zgodnie z wymogami przepisów od-

rębnych. 

Według Wyników inwentaryzacji awifauny na terenie proponowanego Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków PLB 120005 (IBA PL 125) Dolina Dolnej Skawy z roku 2008 na omawianym 

fragmencie terenu nie stwierdzono występowania chronionych gatunków ptaków. 

Ze względu na istotne znaczenie stawów rybnych jako miejsca gniazdowania i żerowania 

ptaków chronionych w ramach obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” w projekcie 

zmiany studium wyznaczono pas terenu ZN (teren lasów i zieleni o funkcjach ekologicznych 

i ochronnych), oznaczony w prognozie dodatkowo jako „obszar zieleni projektowany w celu 

korzystnych relacji wzajemnych oddziaływań”, nie przeznaczony pod zainwestowanie o sze-

rokości około 30 m - 40 m wzdłuż brzegów stawów. Ustalenia takie przyjęto jako zapobiega-

jące negatywnemu oddziaływaniu projektowanej zmiany użytkowania terenu na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. 
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Odnośnie punktu 4.4). W przypadku przysiółka Wyspa w Woźnikach projektowane rozsze-

rzenie terenu przeznaczonego do zainwestowania obejmuje jeden fragment terenu przylega-

jącego do terenu zabudowy wyznaczonego w dotychczas obowiązującym studium. Jego po-

wierzchnia wynosi około 0,29 ha. Jest to teren położony w dolinie Skawy. Zgodnie z ustale-

niami projektu zmiany studium na tym terenie może powstawać zabudowa zagrodowa oraz 

dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (teren RM1). Maksymalna 

wartość wskaźnika intensywności zainwestowania wynosi w terenach RM1 – 0,4. Równo-

cześnie minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi w tych terenach 40%. Te-

ren projektowanego rozszerzenia obszarów zainwestowania jest obecnie użytkowany rolni-

czo. 

Według Wyników inwentaryzacji awifauny na terenie proponowanego Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków PLB 120005 (IBA PL 125) Dolina Dolnej Skawy z roku 2008 na omawianym 

fragmencie terenu nie stwierdzono występowania chronionych gatunków ptaków. 

Biorąc pod uwagę istniejące użytkowanie terenu jak również niewielkie rozmiary projektowa-

nego poszerzenia, a także jego położenie w stosunku do dotychczasowych terenów zabu-

dowy oraz w stosunku do rzeki Skawy; nie ma podstaw do przewidywania znaczącego od-

działywania projektowanego rozszerzenia obszaru zainwestowania na cele i przedmiot 

ochrony oraz spójność i integralność obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. 

 

Odnośnie punktu 4.5). W przypadku obszaru położonego w zachodniej części Woźnik pro-

jektowane rozszerzenie terenu przeznaczonego do zainwestowania (w obecnie obowiązują-

cym studium jest to teren US - teren usług sportu i rekreacji) obejmuje jeden fragment terenu 

przylegającego do terenu zainwestowania wyznaczonego w dotychczas obowiązującym stu-

dium. Jego powierzchnia wynosi około 1,54 ha. Jest to teren położony w dolinie Skawy. 

Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany studium na tym terenie mogą powstawać obiekty 

sportu i rekreacji (obszar US) jako rozszerzenie terenu już użytkowanego w ten sposób (boi-

sko piłkarskie). Tymi obiektami mają być, biorąc pod uwagę, że właścicielem tego terenu jest 

gmina Tomice, powiększenie istniejącego i urządzenie nowego boiska piłkarskiego oraz nie-

wielkie o obiekty kubaturowe (szatnie, sanitariaty itp.) związane bezpośrednio z funkcjono-

waniem tych obiektów sportowych. Ustalenia zmiany studium, ze względu na projektowany 

charakter obiektów sportu i rekreacji, nie określają wartości wskaźnika intensywności zain-

westowania jak i minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Teren projektowa-

nego rozszerzenia zainwestowania jest obecnie użytkowany rolniczo. 

Według Wyników inwentaryzacji awifauny na terenie proponowanego Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków PLB 120005 (IBA PL 125) Dolina Dolnej Skawy z roku 2008 na omawianym 

fragmencie terenu nie stwierdzono występowania chronionych gatunków ptaków. 

Biorąc pod uwagę istniejące użytkowanie terenu jak również niewielkie rozmiary projektowa-

nego poszerzenia, a także jego położenie w stosunku do dotychczasowego terenu usług 

sportu i rekreacji oraz w stosunku do rzeki Skawy; nie ma podstaw do przewidywania zna-

czącego oddziaływania projektowanego rozszerzenia obszaru zainwestowania na cele 

i przedmiot ochrony oraz spójność i integralność obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Ska-

wy”. 
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15. Przewidywane oddziaływania wynikające z realizacji 

zmiany studium na pozostałe obszary i obiekty podle-

gające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przy-

rody” 

 

Oprócz obszaru Natura 2000 na obszarze gminy Tomice znajdują się cztery pomniki 

przyrody ożywionej. Są to grupy drzew liczące łącznie 15 drzew. Zestawienie pomników 

przyrody znajduje się w tabeli nr 11. 

Wszystkie pomniki przyrody zostały uwzględnione na rysunku projektu zmiany studium. Za-

pis o ich ochronie znajduje się również w tekście studium. Ustalenia studium mają niewielki 

wpływ na zachowanie pomników przyrody, gdyż te znajdują się bądź to w terenach istnieją-

cego zainwestowania, bądź to na ich granicy. W związku z tym ich zachowanie zależy głów-

nie od gospodarzy obiektów, na terenie których pomniki te się znajdują. Biorąc pod uwagę 

wiek drzew uznanych za pomniki przyrody nie sposób również zapobiec ich zniszczeniu 

w wyniku zjawisk naturalnych (burze, wichury). 

 

 

16. Rozwiązania eliminujące, ograniczające lub kompensu-

jące negatywne oddziaływania na środowisko 

 

W omawianym projekcie zmiany studium zawarto szereg rozwiązań eliminujących 

i ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. 

W zakresie ochrony bioróżnorodności są to: 

 zachowanie integralności i spójności obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”; 

 utrzymanie istniejących obszarów leśnych; 

 utrzymanie zróżnicowania siedliskowego terenów rolnych; 

 zachowanie korytarza ekologicznego doliny Skawy; 

 zachowanie w stanie niezainwestowanym, w miarę możliwości stworzonych przez ist-

niejącą zabudowę i wcześniejsze przesądzenia planistyczne, otoczenia małych cieków 

wodnych pełniących funkcję drugorzędnych korytarzy ekologicznych; 

 ustalenie wymogu znacznego udziału powierzchni biologicznie czynnych w terenach 

przeznaczonych do zainwestowania. 

W zakresie ochrony dóbr kultury i krajobrazu: 

 ochrona obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej; 

 ograniczenie gabarytów zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

W zakresie pozostałych elementów środowiska: przyjęcie kierunków rozwoju systemu od-
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prowadzania i oczyszczania ścieków uwzględniających zróżnicowanie struktury zabudowy 

w gminie. 

 

Do działań kompensujących oddziaływanie na środowisko można zaliczyć: na obszarach 

słabych gleb, odłogowanych gruntów oraz w terenach osuwiskowych wprowadzenie możli-

wości tworzenia zalesień przy zachowaniu zróżnicowania siedliskowego terenów rolnych. 

 

 

17. Ustalenia projektu zmiany studium a predyspozycje dla 

kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej okre-

ślone w opracowaniu ekofizjograficznym 

 

17.1 Ocena predyspozycji i walorów przyrodniczych w opracowaniu 

ekofizjograficznym 

 

Dla potrzeb omawianego projektu zmiany studium wykorzystano opracowanie ekofizjo-

graficzne pt. „Ekofizjografia Gminy Tomice” wykonane w lipcu 2010 roku. 

Opracowanie to zawiera zarówno waloryzację przyrodniczą obszaru gminy jak również 

opis predyspozycji dla kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Jako pod-

stawę przeprowadzonej waloryzacji przyjęto zbiorowiska roślinne, ich stopień naturalności, 

formy ochrony, warunki hydrograficzne oraz wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Następnie dla autorskiej oceny walorów przyrodniczych przyjęto następującą została pięcio-

stopniową skalę: 

 

A – obszary o najwyższych walorach przyrodniczych, 

B – obszary o wysokich walorach przyrodniczych, 

C – obszary o dużych walorach przyrodniczych, 

D – obszary o przeciętnych walorach przyrodniczych, 

E – obszary o zdegradowanych walorach przyrodniczych. 

 

Według powyższej skali, na obszarze gminy nie zidentyfikowano obszarów należących 

do skrajnych kategorii to jest A i E. Jako dość typowa gmina wiejska Tomice nie posiada 

w swoich granicach ani obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych ani obszarów 

o walorach zdegradowanych. Wydzielono natomiast zasięg trzech zasadniczych obszarów 

o zróżnicowanych walorach przyrodniczych (przedstawiony na mapie wchodzącej w skład 

opracowania ekofizjograficznego). Są one następujące. 

 

B – obszary o wysokich walorach przyrodniczych 

Do obszarów tych zaliczono: 
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 Dolinę Skawy, ważny korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, wchodzący w skład 

obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”; tereny z dużymi kompleksami stawów, na 

których prowadzona jest intensywna hodowla ryb, z licznymi enklawami zarośli i roślin-

ności nadwodnej stwarzają korzystne warunki dla bytowania wielu gatunków ptaków, 

w tym chronionych i zagrożonych wyginięciem; do obszaru tego zaliczono również nie-

eksploatowane złoże kruszywa – w przypadku odkrywkowej jego eksploatacji tereny te 

utracą wysokie walory przyrodnicze. 

 Tereny leśne położone w południowo-zachodniej części gminy pełniące funkcje 

ochronne wraz z doliną Brodawki (Młynówki), charakteryzujące się dużym bogactwem 

i różnorodnością flory i fauny, wśród której występuje wiele gatunków i siedlisk objętych 

ochroną prawną. 

 

C – obszary o dużych walorach przyrodniczych 

Obszary te zajmują największą pogórską część gminy. Rzeźba ich charakteryzuje się łagod-

nymi i rozległymi grzbietami o stosunkowo niewielkich nachyleniach, które rozcinają liczne 

doliny suche oraz małych cieków, bezpośrednich dopływów Skawy, we wschodniej części 

Brodawki. Są one użytkowane głównie rolniczo z uwagi na duży udział dobrych gleb (II i III 

klasa bonitacyjna) i bardzo korzystne warunki mezoklimatyczne. Do obszarów tych zaliczono 

również pozostałe kompleksy leśne i zadrzewienia. Tereny osiedleńcze zajmują niewielkie 

powierzchnie głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych. O atrakcyjności krajobrazowej i walo-

rach przyrodniczych tych obszarów decyduje charakterystyczna mozaika pól uprawnych i łąk 

oraz zespoły roślinności tworzące zadrzewienia i zakrzewienia. 

 

D – obszary o przeciętnych walorach przyrodniczych 

Obszary te obejmują głównie tereny zwartej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i usłu-

gowej Tomic, Radoczy, Witanowic i Woźnik z bezpośrednio do nich przyległymi terenami 

rolnymi. Są to obszary o znacznym stopniu zainwestowania i przekształcenia w wyniku pro-

cesów osiedleńczych. 

 

Na podstawie analizy zasobów i stanu poszczególnych elementów środowiska oraz prze-

prowadzonej waloryzacji przyrodniczej obszaru określone zostały następujące kategorie te-

renów o różnych predyspozycjach do pełnienia funkcji użytkowych 

 

1.  Obszary predysponowane do pełnienia funkcji ekologicznych. 

Obszary te na terenie gminy Tomice to dolina Skawy w zasięgu wielkiej wody 1% wraz 

z nadrzecznymi łęgami, zaroślami krzewiastymi i trwałymi użytkami zielonymi oraz istniejące 

lasy (w tym lasy uznane za ochronne). 

Doliny cieków wodnych posiadają predyspozycje ekologiczne, które należy traktować jako 

podstawowe. Dolina Skawy charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi 

i krajobrazowymi, reprezentując ogromną sprawność ekologiczną. 
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Z uwagi na walory i zasady przyrodnicze oraz rolę takiego siedliska w strukturze środowiska 

przyrodniczego, wszelkie działania muszą być podporządkowane prawidłowemu funkcjono-

waniu i zachowaniu jego różnorodności biologicznej. 

Wykształcona tu roślinność to przede wszystkim zbiorowiska nadrzeczne drzew i krzewów, 

z udziałem rozmaitych roślin występujących w korzystnych warunkach siedliskowych. Wy-

stępują tu wierzby, także topole, pojawiają się olsze czarne i szare oraz ciekawa roślinność 

zielna. Często, np. na pograniczu lasu i zadrzewień nadrzecznych, nad brzegami cieków 

rozwijają się zbiorowiska zaroślowe. Występują lokalnie, w zależności od miejscowych wa-

runków edaficznych. W znacznym udziale budują je gatunki krzewów liściastych i bylin m.in. 

bez czarny, wierzba iwa i inne. Występują tu także liczne gatunki entomofauny, głównie 

chrząszczy i błonkoskrzydłych. 

W dolinach cieku wodnego bardzo duże znaczenie odgrywa kamieniec zalewany kilkakrotnie 

w ciągu roku po każdych większych opadach atmosferycznych lub w czasie roztopów. Ka-

mieniec zbudowany jest z otoczaków różnych frakcji, z niewielkim udziałem roślinności ni-

skiej, głównie o charakterze zbiorowisk pionierskich. Tutaj zapoczątkowane są naturalne 

procesy sukcesji roślinności sprzyjające utrwalaniu kamieńców i żwirowisk. W dolinie Skawy 

terasa zalewowa pomiędzy kamieńcem a maksymalnym zasięgiem wód powodziowych, 

zbudowana jest głównie ze żwirów różnych frakcji oraz namułów. Jest ona okresowo zale-

wana i niszczona przez erozyjną działalność wód. Wykształciły się tutaj bardziej trwałe zbio-

rowiska muraw trawiastych oraz zarośla i zadrzewienia. Wpływają one wydatnie m.in. na 

stabilizację brzegów cieku. 

Tereny dolin posiadające trwałą i bogatą obudowę biologiczną mają podstawowe znaczenie 

dla różnorodności biologicznej cieku oraz terenów przyległych. 

Omawiany teren jest predysponowany do pełnienia szeregu funkcji, w tym poza podstawo-

wą, ekologiczną, także funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej i sportowej. Powinien tu obowią-

zywać zakaz wznoszenia stałych obiektów budowlanych, gospodarczych, za wyjątkiem słu-

żących regulacji rzeki, przepraw mostowych, ścieżek pieszo-rowerowych lub łatwo demon-

towanych urządzeń dla sportu, rekreacji i rozrywki. 

Lasy to obszary o najwyższych walorach przyrodniczych i cennych wartościach ekologicz-

nych, charakteryzujących się całym zróżnicowanym spektrum funkcji produkcyjnych i poza-

produkcyjnych zbiorowisk leśnych, ich roli i znaczenia przyrodniczego, ekonomicznego, spo-

łecznego i turystycznego. 

Ograniczenia użytkowania w lasach własności Skarbu Państwa na tym terenie wynikają 

z planów urządzania gospodarstwa leśnego, głównie w zakresie eksploatacji surowca 

drzewnego. Powierzchnie leśne są zagospodarowywane zgodnie z zasadami trwałej i zrów-

noważonej gospodarki leśnej, realizowanej na podstawach ekologicznych. 

Dla obszaru leśnego – o najwyższych walorach przyrodniczych, możliwości intensyfikacji 

funkcji leśnej wynikać mogą m.in. z dążenia do zalesiania gruntów bardzo słabych i trwale 

nieprzydatnych dla rolnictwa lub terenów zniszczonych przez osuwiska lub szkodniki oraz 

optymalizacji struktury lasów w krajobrazie. 

Bardzo ważne jest realizowanie zrównoważonego użytkowania lasów prywatnych, eksploat-

acji surowca drzewnego oraz ścisły nadzór nad ich stanem sanitarnym. 



 

64 

 

Drzewostany leśne, przyrodniczo najcenniejsze i ekologicznie najbardziej efektywne zbioro-

wiska roślinności, wykształcone są głównie jako lasy o charakterze mieszanym typowe dla 

piętra pogórza i regla dolnego. 

Tereny leśne w zróżnicowanym podgórskim środowisku przedstawiają bardzo korzystny i 

cenny walor naturalnego krajobrazu otwartego. 

 

2. Obszary predysponowane do pełnienia funkcji leśno-rolnych. 

Obszary te to mniejsze izolowane drzewostany, doliny małych cieków wodnych wraz z za-

drzewieniami rosnącymi wzdłuż koryt, na zboczach i w lejach źródłowych; tereny rolne z du-

żą 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 gru-

powe 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 większych skupisk drzew, a także la-

sów, spełniają bardzo ważną funkcję ekologiczną jako wspomniane remizy, czyli wyspy eko-

logiczne. Zbudowane głównie z liściastych gatunków drzew, wzbogacone krzewami, m.in. 

różą polną, głogiem, bzem czarnym, niekiedy tarniną, są niezwykle cenne ekologicznie. Sta-

nowią one bezpieczne schronienie dla m.in. pożytecznej entomofauny, a także dla drobniej-

szych kręgowców i miejsce gniazdowania licznych gatunków ptaków. Bywają często wyko-

rzystywane w migracjach różnych gatunków, umożliwiając etapowe się ich przemieszczanie 

na większe odległości. 

Przy ścianie lasu większych kompleksów drzewostanów, na granicy z otaczającą roślinno-

ścią niską łąk i pól, lokalnie wykształcają się charakterystyczne, bogate florystycznie i bardzo 

cenne przyrodniczo strefy przejściowe roślinności, tzw. ekotony. Są to tereny o cennych wa-

lorach ekologicznych, wskazujące na wysoki poziom naturalności przyrody. 

Ekoton jest strefą występowania wzajemnie przenikających się przestrzennie stanowisk ga-

tunków – 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 naj-

wyższych 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 lokal-

nie 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. 
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3. Obszary predysponowane do pełnienia funkcji rolnych. 

Obejmują wydzielone tereny, odznaczające się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajo-

brazowymi, użytkowane rolniczo w różnych formach i intensywności gospodarowania. 

Omawiana funkcja jest charakterystyczna dla rejonu, w którym tereny o wysokich walorach 

przyrodniczych, są aktualnie użytkowane rolniczo, w rejonach o w miarę sprzyjających wa-

runkach geomorfologicznych i na stosunkowo najlepszych glebach (tutaj znajduje się więk-

szość terenów o glebach III klasy bonitacyjnej) oraz z korzystnych warunków klimatyczno-

bonitacyjnych. Preferowane nachylenie stoków z uprawami rolnymi powinno umożliwiać me-

chanizację prac rolniczych w stopniu nie wywołującym intensyfikacji procesów powierzch-

niowej erozji gleb. 

Obszary rolne wykorzystywane są jako uprawy rolne zbóż i okopowych oraz jako trwałe 

użytki zielone. 

Tereny o funkcjach rolnych wykazują predyspozycje do pełnienia również licznych innych 

funkcji użytkowych. Jednak z uwagi na zasoby, stan i znaczenie w strukturze przyrodniczej 

środowiska, obszary te są szczególnie przydatne do pełnienia rozmaitych i cennych funkcji 

dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej i powinny być objęte zakazem zabudowy. 

 

4. Obszary predysponowane do rozwoju funkcji rolniczo-osadniczych. 

Do obszarów o predyspozycjach rolniczo-osadniczych zaliczono tereny wykorzystane pod 

zabudowę rozproszoną wraz z mozaiką terenów zajętych przez uprawy rolne oraz niewielkie 

lasy i zadrzewienia śródpolne, a stanowiące zintegrowaną przestrzennie formację w terenie. 

Są to również tereny, odznaczające się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, 

użytkowane rolniczo w różnych formach. 

Zabudowa tego obszaru występuje częściowo w formie bardziej zwartej, z mniejszym lub 

bardziej licznym udziałem zieleni niskiej i wysokiej. 

Do tej kategorii należą obszary położone w obrębie wierzchowiny i łagodnych stoków garbów 

Pogórza Wielickiego i Podgórza Wilamowickiego a w niewielkim stopniu także na wysokich 

terasach Skawy. Predyspozycje tych obszarów wynikają głównie z korzystnych warunków 

glebowych dla rozwoju rolnictwa (tutaj znajduje się większość terenów o glebach średnich – 

głównie IVa i IVb klasy bonitacyjnej) oraz z korzystnych warunków klimatyczno-

bonitacyjnych, które sprzyjają zarówno rozwojowi osadnictwa jak i rolnictwa. Współwystępo-

wanie na tym samym obszarze korzystnych warunków naturalnych zarówno dla rozwoju 

osadnictwa jak i rolnictwa rodzi sytuację potencjalnie konfliktową na etapie opracowywania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze względu na uzasadnione wnioski 

właścicieli gruntów o rozszerzanie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

z jednej strony, oraz konieczność ochrony wartościowych terenów rolnych przed zmianą 

użytkowania na cele nierolnicze. W warunkach gminy Tomice brak jest kryteriów przyrodni-

czych, które pozwalałyby na jednoznaczne rozgraniczenie pomiędzy obszarami predyspo-

nowanymi do rozwoju tych funkcji. W związku z tym na etapie formułowania ustaleń planów 

miejscowych zaistnieje potrzeba rozwiązania kompromisowego uwzględniającego również 

przesłanki inne niż przyrodnicze. 
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Zależnie od lokalizacji, funkcję mieszkalną w tych terenach należy traktować jako równo-

rzędną, dopuszczalną lub uzupełniającą z ograniczeniami dotyczącymi formy i gabarytu bu-

dynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych. Obowiązuje bezwzględny zakaz lokalizacji 

uciążliwych zakładów rzemieślniczych i usługowych. 

 

5. Obszary predysponowane do rozwoju osadnictwa i usług. 

Obejmuje obszary odznaczające się przewagą terenów z zabudową gospodarską i osiedleń-

czą, 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 sy-

nantropijnych. 

Obejmuje centra zabudowy historycznej i współczesnej w poszczególnych sołectwach (To-

mice, 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 gospodar-

ską. 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 ludz-

kich 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 czę-

ści 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 róż-

nych grup systematycznych. Zapewnia to wymianę puli genowej w populacjach, wpływając 

na zachowanie i wzbogacanie bioróżnorodności. 

 

6. Obszar predysponowany do zagospodarowania na cele gospodarki rybackiej. 

Obejmuje istniejący kompleks stawów rybnych wraz z otoczeniem położony w dolinie Skawy. 

Utrzymanie dotychczasowej funkcji jest celowe ze względu na położenie obszaru w zasięgu 

wielkiej wody 1% Skawy oraz ze względu na istniejące w tej dziedzinie tradycje. 
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7. Obszar predysponowany do zagospodarowania na cele eksploatacji surowców 

mineralnych. 

Obejmuje udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Radocza”. Eksploatacji złoża po-

winna towarzyszyć sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kierunku utwo-

rzenia zbiornika wodnego pełniącego funkcje rekreacyjne. Prowadzenie robót ziemnych 

związanych z eksploatacją złoża wymaga zachowania bezpiecznej odległości od stopy wału 

przeciwpowodziowego (50 m) według wymogów Art. 176, ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.). 

 

8. Obszary predysponowane do rozwoju wielofunkcyjnego pod warunkiem zacho-

wania wymogów ochrony przeciwpowodziowej. 

Obejmuje fragmenty terenu w dolinie Skawy chronione wałami przeciwpowodziowymi przed 

zalaniem w przypadku wystąpienia powodzi na Skawie. Rozwój zainwestowania o ograni-

czonej intensywności jest tu możliwy pod warunkiem utrzymania wałów w stanie zapewniają-

cym maksimum bezpieczeństwa oraz ukształtowania układu komunikacyjnego w sposób 

umożliwiający szybką ewakuację ludności i mienia w przypadku wystąpienia zagrożenia 

przerwaniem wałów. 

 

 

17.2 Ustalenia projektu zmiany studium w stosunku do predyspozy-

cji 

 

Na podstawie analizy przyrodniczych uwarunkowań rozwoju w opracowaniu ekofizjo-

graficznym stwierdzono iż: „Warunki środowiska przyrodniczego sprzyjają rozwojowi różno-

rodnych 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 opi-

sane poniżej predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej stanowią 

istotną przesłankę dla formułowania ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale 

nie determinują ich w sposób jednoznaczny. Oznacza to, iż ustalenia studium i planów miej-

scowych mogą odbiegać od opisanych poniżej predyspozycji, jeżeli przemawiają za tym inne 

przesłanki niż uwarunkowania środowiska przyrodniczego, pod warunkiem zachowania wy-

magań określonych w przepisach odrębnych”. 

Możliwości porównania opisanych powyżej predyspozycji z ustaleniami projektu studium są 

ograniczone z kilku powodów: 

 zbliżony charakter funkcji użytkowych sprawia iż niektóre funkcje występują w kilku 

kategoriach predyspozycji (np. rolnictwo, osadnictwo). Nie sposób zarazem rozgrani-

czyć tych funkcji w przestrzeni gdyż cechy środowiska są sprzyjające dla większej ilo-

ści funkcji; 
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 omówione powyżej 8 kategorii predyspozycji nie wyczerpuje wszystkich możliwości 

użytkowania jakie mogą się pojawić w związku z różnorodnością aktywności człowieka; 

 przyjęta w projekcie zmiany studium lista kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go jest znacznie dłuższa niż przytoczona powyżej lista predyspozycji. 

Biorąc powyższe ograniczenia pod uwagę można stwierdzić iż omawiany projekt zmiany 

studium jest zgodny z predyspozycjami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 

w zakresie dominujących kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

I tak, zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, w zasięgu wielkiej wody 1% Skawy (ob-

szary) predysponowane do pełnienia funkcji ekologicznych) dominującymi kierunkami zago-

spodarowania są: obszary leśne i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych (ZN) i ob-

szary rolne (R). Podobne kierunki zagospodarowania dominują w kategoriach obszarów pre-

dysponowanych do pełnienia funkcji rolno-leśnych i rolnych. Oprócz obszarów ZN i R wy-

znaczono tu również znaczne obszary rolne z możliwością zalesienia (R/ZL). W obszarach 

predysponowanych do pełnienia funkcji rolniczo-osadniczych oprócz obszarów rolnych (R) 

dominują obszary zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (MN/U, MN, RM1, RM2). Z uwagi 

na brak jednoznacznych kryteriów przyrodniczych pozwalających na rozgraniczenie obsza-

rów predysponowanych do funkcji rolniczych od obszarów predysponowanych do rozwoju 

funkcji osadniczych, w opracowaniu ekofizjograficznym przyjęto istniejącą zabudowę za pod-

stawę wydzielenia obszarów predysponowanych do rozwoju osadnictwa i usług. Zgodnie 

z tak określonymi predyspozycjami w projekcie zmiany studium dominującymi kierunkami 

zagospodarowania są obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej (U/MN) oraz obszary 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej (MN/U). Z oczywistych względów zgodność z predys-

pozycjami występuje w przypadku obszarów predysponowanych do rozwoju gospodarki ry-

backiej (RR), które obejmują istniejące kompleksy stawów. Podobnie jest w przypadku ob-

szarów predysponowanych do rozwoju eksploatacji surowców mineralnych, które są ograni-

czone do zasięgu udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego. Nie wskazano jednak 

eksploatacji jako kierunku zagospodarowania tego terenu ze względu na brak zainteresowa-

nia ze strony inwestorów oraz ze względu na położenie złoża w granicach obszaru Natura 

2000. 

Nie sposób porównywać z predyspozycjami ustaleń projektu zmiany studium dotyczą-

cymi przebiegu liniowych elementów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, które z ko-

nieczności muszą przebiegać przez obszary o różnych predyspozycjach. 

Występują również rozbieżności pomiędzy zasięgiem predyspozycji opisanych w opra-

cowaniu ekofizjograficznym a projektowanymi kierunkami zagospodarowania przestrzenne-

go. Wynikają one z następujących przesłanek: 

 istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenu; 

 wcześniejszych przesądzeń planistycznych; 

 stanu własności gruntów; 

 zamierzeń inwestycyjnych wyartykułowanych w toku opracowania projektu zmiany stu-

dium. 



 

69 

 

Biorąc pod uwagę charakter i skalę tych rozbieżności nie ma powodów do wprowadzania 

w omawianym projekcie zmiany studium zmian, których celem byłoby doprowadzenie do 

pełnej zgodności z predyspozycjami opisanymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

 

 

18. Propozycje rozwiązań alternatywnych do zawartych w 

projekcie zmiany studium 

 

Ustalenia omawianego projektu zmiany studium uwzględniają uwarunkowania przyrod-

nicze i kulturowe rozwoju gminy jak również wcześniejsze przesądzenia planistyczne oraz 

aktualne tendencje w zmianach sposobu użytkowania terenu. Dotyczy to głównie: 

 zachowania walorów przyrodniczych doliny Skawy, w tym jej funkcji jako korytarza eko-

logicznego; 

 stworzenie nowych możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy słu-

żącej działalności gospodarczej. 

Projekt zmiany studium zawiera również ustalenia dotyczące wyposażenia gminy w zakresie 

usług publicznych, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

W projekcie zmiany studium znajduje się również projektowane rozszerzenie obszaru 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej (MN/U) w Tomicach w sąsiedztwie stawów rybnych 

o powierzchni około 2,55 ha. Przedmiotowy fragment terenu znajduje się w granicach obsza-

ru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. Ze względu na istotne znaczenie stawów rybnych 

jako miejsca gniazdowania i żerowania ptaków chronionych w ramach obszaru Natura 2000 

„Dolina Dolnej Skawy” w projekcie zmiany studium wyznaczono pas terenu ZN (teren lasów 

i zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych), oznaczony w prognozie dodatkowo jako 

„obszar zieleni projektowany w celu korzystnych relacji wzajemnych oddziaływań”, nie prze-

znaczony pod zainwestowanie o szerokości około 30 m - 40 m wzdłuż brzegów stawów. 

Ustalenia takie przyjęto jako zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu projektowanej 

zmiany użytkowania terenu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Jest to roz-

wiązanie wybrane spośród następujących możliwości alternatywnych: 

 uzupełnienie ustaleń tekstowych projektu zmiany studium dla obszarów UC i MN/U 

dotyczących ochrony wartości przyrodniczych o dodatkowe zasady kształtowania 

w planach miejscowych zieleni w otoczeniu stawów; 

 pozostawienie na brzegu stawów wolnych od zabudowy nieregularnych enklaw zieleni 

nieurządzonej (ZN). 

Na etapie niniejszej prognozy odstąpiono od formułowania kolejnych propozycji roz-

wiązań alternatywnych. 
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19. Wnioski złożone do prognozy oddziaływania na środo-

wisko 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą planistyczną po ogłoszeniu 

o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-

wania Przestrzennego Gminy Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w ra-

mach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko, umożliwiono udział 

społeczeństwa przy opracowywaniu wymienionych wyżej dokumentów poprzez między in-

nymi możliwość składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko. 

W czasie określonym w obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania przedmioto-

wych dokumentów planistycznych, do prognozy oddziaływania na środowisko nie złożono 

żadnego wniosku. 

 

 

20. Streszczenie 

 

W gminie Tomice opracowano projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego. Dla tego projektu opracowano prognozę oddziaływania na 

środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-

le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Z prognozy wynika, że realizacja projektu zmiany studium będzie mieć następujące nieu-

chronne negatywne oddziaływania na środowisko: 

 zajęcie na cele zainwestowania gruntów rolnych o łącznej powierzchni 78,63 ha. 

 wzrost zużycia wody i wzrost ilości powstających ścieków i odpadów komunalnych 

w związku z powstawaniem nowej zabudowy mieszkaniowej i zabudowy służącej dzia-

łalności gospodarczej. 

Ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji projektu zmiany 

studium polegać będzie na: 

 budowie, zgodnie z przyjętymi w projekcie zmiany studium zasadami, sieci kanaliza-

cyjnej odprowadzającej ścieki z terenów zabudowy do oczyszczalni; 

 rozbudowie zgodnie z przyjętymi w projekcie zmiany studium zasadami, systemu go-

spodarki odpadami; 

 zachowaniu znacznego udziału powierzchni biologicznie czynnej w obszarach zabu-

dowy; 

 przyjęciu zasad kształtowania nowej zabudowy nawiązujących do miejscowej tradycji. 

 

Pozytywne oddziaływania na środowisko wynikające z ustaleń planów to: 

 możliwości tworzenia nowych zalesień, z zachowaniem różnorodności terenów rolnych, 

w których nie dopuszcza się zalesień; 
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 ochrona zabytków i obiektów ważnych dla krajobrazu kulturowego gminy; 

 zachowanie pasm zieleni wzdłuż obrzeży kompleksu stawów rybnych w Tomicach. 

 

Z prognozy oddziaływania na środowisko do Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tomice wynika, że zmiana ta nie będzie mieć 

znaczącego negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 „Dolina 

Dolnej Skawy” ani na jego integralność. 
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OŚWIADCZENIE 

 

o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 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 2020 r., 

poz. 283 z późn. zm.). 

 

 

Oświadczam, że będąc kierującym zespołem autorskim opracowującym Prognozę oddziały-

wania na środowisko do dokumentu: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-

darowania Przestrzennego Gminy Tomice, spełniam wymagania dla autorów prognoz, o któ-

rych mowa w art. 74a, ust. 2 wymienionej wyżej ustawy. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

mgr Wiktor Głowacki 
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