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1
Wstęp

Współcześnie obserwuje się wzrost zainteresowania mieszkańców dużych miast
wypoczynkiem krótkookresowym (jednodniowym, weekendowym), a strefy podmiejskie
są obszarem zaspokajania między innymi takich właśnie potrzeb rekreacyjnych. W Polsce
po 1989 r. zasadniczo zmieniły się warunki kształtowania rozwoju turystyki, znacząco
wzrosła rola struktur samorządowych i społeczności lokalnych, natomiast wpływy organów
centralnych w tym zakresie zostały bardzo ograniczone. Turystyka staje się stopniowo
jednym z głównych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, w którym często
władze samorządowe dostrzegają szansę na aktywizację własnych społeczności.
Specyfika położenia aglomeracji krakowskiej, zróżnicowanie środowiska przyrodniczego oraz bogactwo walorów kulturowych sprzyja popularyzacji różnorodnych form
turystyki na tym terenie. Należy zwrócić także uwagę na rozszerzanie podmiejskiej strefy
wypoczynku, do czego przyczynia się rozwój indywidualnej motoryzacji.

1.1. Cel i zakres pracy
Celem pracy jest określenie stopnia rozwoju i charakteru funkcji turystycznej pełnionej przez gminy strefy podmiejskiej Krakowa, czemu służyło między innymi określenie:
– uwarunkowań rozwoju turystyki w strefie podmiejskiej Krakowa,
– stanu rozwoju zagospodarowania turystycznego,
– wielkości i struktury ruchu turystycznego,
– stopnia rozwoju i struktury funkcji turystycznej badanych gmin oraz wskazanie możliwych kierunków jej dalszej ewaluacji.
Turystyka jest rozumiana jako ogół zjawisk przestrzennej ruchliwości ludzi związanej z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia (Definicje
podstawowych pojęć z zakresu turystyki 1979). Celowo pominięto definicję Światowej
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Organizacji Turystyki, według której turysta to osoba, która przynajmniej jedną noc
korzysta z obiektów zakwaterowania zbiorowego lub kwater prywatnych, wychodząc
z założenia, że definicja ta nie dotyczy obszarów podmiejskich, gdzie znaczna część ruchu
turystycznego ma charakter jednodniowy. Stosowanie terminu „odwiedzający jednodniowy”
byłoby w tym wypadku dość sztuczne. Utożsamianie ruchu jednodniowego z ruchem tylko
wypoczynkowym nie jest także zasadne ze względu na zróżnicowany charakter wyjazdów
jednodniowych.
Funkcja turystyczna jest rozumiana jako cała działalność społeczno-ekonomiczna
obszaru skierowana na obsługę turystów, którą obszar ten spełnia w systemie gospodarki
narodowej (Matczak 1989).

Ryc. 1.1. Obszar badań
Fig. 1.1. Area of research
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Za podstawową jednostkę badawczą przyjęto gminę. Do gmin strefy podmiejskiej
Krakowa zaliczono te, których przynajmniej 25% powierzchni znalazło się w promieniu
30 km od centrum Krakowa, za który uznano Dworzec Główny PKP i PKS (mający
niewątpliwe znaczenie dla dostępności komunikacyjnej badanego obszaru). Wielkość
promienia jest zgodna z propozycjami podziału strefowego opracowanymi w literaturze
przedmiotu, między innymi przez B. Króla (1971, 1985), który podał zasady podziału
strefowego obszarów podmiejskich na potrzeby wypoczynku. Zauważył on także, że tereny
w promieniu do około 20-25 km od miast o liczbie między 500 tys. a milion mieszkańców zaspokajają potrzeby mieszkańców w zakresie wypoczynku codziennego dalszego
oraz cotygodniowego bliskiego. Ze względu na rozwijający się dynamicznie transport
i komunikację (w tym transport środkami indywidualnymi) oraz zwiększanie się liczby
ludności Krakowa postanowiono poszerzyć ten promień do 30 km. Inni autorzy wskazują
na odległość około 30 km pokrywającą się w dużej mierze z izochroną 60 minut (biorąc
pod uwagę środki komunikacji publicznej), a jest to maksymalny czas, jaki turyści najczęściej poświęcają na dojazd podczas wypoczynku jednodniowego. Do wytypowanych
w ten sposób gmin dołączono dwie (Pcim i Wiśniowa), które nie spełniły powyższego
warunku, a ze względu na położenie w regionie o wysokich walorach przyrodniczych
odgrywają dużą rolę w ruchu turystycznym. Łączny obszar badanych gmin to 2880 km2,
a zamieszkuje go około 530 tys. mieszkańców (ryc. 1.1, tab. 1.1).
Tab. 1.1. Przynależność badanych gmin do powiatów
Tab. 1.1. Communes covered by the study by poviats
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Należy wyraźnie zaznaczyć, że wyznaczony w ten sposób obszar nie pokrywa się
dokładnie z podmiejską strefą wypoczynku, która ze względu na atrakcyjność środowiska
oraz powiązania komunikacyjne jest przesunięta znacznie w kierunku południowym, oraz
że obecnie wypoczynek weekendowy odbywa się także na obszarach znacznie oddalonych
od miasta.

1.2. Metody badań oraz materiały źródłowe
Metody badań służące osiągnięciu postawionego celu miały dwojaki charakter: wywiadów, które w toku postępowania badawczego przybrały postać wywiadu skategoryzowanego, oraz badań terenowych, mających na celu zarówno skonfrontowanie uzyskanych
podczas wywiadów informacji, jak i szczegółowej inwentaryzacji zjawisk dotyczących
turystyki na obszarze omawianych gmin.
Wywiady w pierwszym rzędzie były przeprowadzane w urzędach gmin – w zależności
od zaistniałych okoliczności z wójtami lub burmistrzami (lub ich zastępcami), sekretarzami
gmin (lub osobami pełniącymi funkcje przypisane sekretarzom gmin), osobami odpowiedzialnymi w urzędzie gminy za turystykę (lub promocję). Wywiad składał się z dwóch
części: dotyczącej walorów oraz stanu zagospodarowania turystycznego (w tym drugich
domów) gminy oraz ewentualnych działań samorządu lokalnego na rzecz rozwoju turystki
w gminie. Wywiady były przeprowadzane także między innymi w: obiektach noclegowych,
muzeach, organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką rozwoju lokalnego
(stowarzyszenia, związki, zrzeszenia). Cennych informacji dostarczyły również rozmowy
z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, w tym z sołtysami (m.in. w zakresie rozmieszczenia drugich domów oraz pochodzenia ich właścicieli).
W pracy wykorzystano także:
– opracowania planistyczne: studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategie rozwoju gminy, programy inwestycyjne, programy rozwoju
turystyki;
– inne dokumenty i opracowania: sprawozdania z działalności gminnych ośrodków kultury, analizy ruchu turystycznego i zasobów turystycznych badanych gmin, materiały
promocyjne.
Dopełnieniem wywiadów były terenowe badania inwentaryzacyjne, które miały na
celu ustalenie między innymi:
– rzeczywistej liczby obiektów noclegowych oraz ich lokalizacji;
– innych obiektów zagospodarowania turystycznego oraz ich lokalizacji;
– miejsc skupienia ruchu turystycznego, w tym jednodniowego o charakterze zarówno
wypoczynkowym, jak i poznawczym (krajoznawczym) oraz ocenę jego wielkości.
Informacje niezbędne do określenia zasobów turystycznych badanych gmin uzyskano przez terenowe badania inwentaryzacyjne obiektów turystycznych oraz analizę
materiału kartograficznego. Zebrany materiał badawczy uzupełniono kwerendą materiału
statystycznego.
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1.3. Przegląd piśmiennictwa naukowego dotyczącego turystyki
na obszarze stref podmiejskich głównych miast w Polsce
Problematyka przestrzennej organizacji wypoczynku świątecznego (weekendowego)
w zapleczu wielkiego miasta była tematem szczegółowych opracowań głównie w latach
60. i 70. XX w. Dotyczyły one przeważnie modelowych rozwiązań tego zagadnienia
(Ptaszycka 1964a; Szuszkiewicz i in. 1965; Wysocka 1970, 1974; Kuczyński 1976;
Suboczowa 1977; Sokół-Aulich 1979; Dębski 1978, 1980; Kowalczyk 1993; Ptaszycka
-Jackowska 1990). Wyróżnia się pod tym względem wyraźnie dwie pozycje książkowe:
S. Rutkowskiego (1975), poświęcona metodyce planowania przestrzennego obszarów
wypoczynkowych w strefie dużych miast, oraz W. Kosińskiego (1981), dotycząca organizacji przestrzennej wypoczynku weekendowego na przykładzie południowej Polski,
a będąca kontynuacją rozprawy doktorskiej autora (Kosiński 1976). Szczególne miejsce
zajmują prace B. Króla (1975, 1980, 1981, 1985), opisujące programowanie i kształtowanie struktury przestrzennej rekreacji na obszarach podmiejskich. Zdrojowiskom w strefie
wpływu dużego miasta jest poświęcona praca E. Węcławowicz-Bilskiej (1998).
Inny nurt w pracach badawczych stanowią publikacje dotyczące waloryzacji przyrodniczej oraz przyrodniczych podstaw wyznaczania terenów rekreacyjnych w strefach
podmiejskich (Albrecht 1969; Czarnecki 1970; Wysocka 1970; Warszyńska 1974; Biernacki
1979; Dobrzyńska 1980; Paszyński 1980; Zątek 1980; Szczęsna, Bogdański 1981; Deja
1982). Dużo prac poświęcono także formom zagospodarowania turystycznego (Sewerniak
1979; Tomaszewski 1981), a szczególnie ośrodkom wypoczynku świątecznego (Tomaszewski 1968; Rogalewski 1970; Proczkowska 1980).
Osobnym zagadnieniem jest problematyka drugich domów jako formy zagospodarowania turystycznego. Początki badań nad tą kwestią sięgają lat 70. XX w. (Stachowski
1974; Rogalewska 1980; Śliwińska-Ładzińska 1981; Henclik 1983; Legienis 1985), ale
największe zainteresowanie tą tematyką obserwuje się w latach 80. i 90. XX w. i wiąże się
wyraźnie z badaniami A. Kowalczyka (1994) oraz pracowników Katedry Geografii Miast
i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego (Liszewski 1989, 1991).
Szczególnym wydarzeniem była konferencja Komisji Geografii Turyzmu i Rekreacji
Międzynarodowej Unii Geograficznej, która obradowała w 1983 r. w Łodzi, a tematem
przewodnim spotkania była właśnie problematyka turystyki i wypoczynku w otoczeniu
dużych miast (Tourisme et..., 1983). W tym samym roku w Warszawie odbyła się sesja
naukowa dotycząca kształtowania krajobrazu stref podmiejskich, podczas której w licznych referatach duży nacisk został położony na zagadnieniach turystyki i wypoczynku
(Kształtowanie krajobrazu..., 1983).
Geograficzne ujęcie kwestii turystyki na obszarze strefy podmiejskiej stało się jednym
z głównych kierunków badawczych ośrodków akademickich w Polsce, przy czym należy
zauważyć, że ze wszystkich dużych aglomeracji miejskich najbardziej kompleksowym
ujęciem tematu odznacza się Łódź, Poznań oraz Warszawa. Poza kilkoma opracowaniami (Dziegieć, Liszewski 1984; Jakóbczyk-Gryszkiewicz 1995, 1998) brakuje też prac
o charakterze porównawczym.
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Warszawa
Zdecydowana większość opracowań dotyczących obszarów podmiejskich Warszawy
pochodzi z lat 60. i 70. XX w. Badania koncentrowały się zasadniczo na zagadnieniach:
a) uwarunkowań środowiskowych rozwoju wypoczynku (Karney 1963; Solińska-Górnicka 1973; Biernacki 1979; Szczęsna, Bogdański 1981; Krzymowska-Kostrowicka
i in. 1991);
b) potrzeb mieszkańców Warszawy względem wypoczynku świątecznego (Król, Włodarska
1970; Dziewulak i in. 1977);
c) organizacji wypoczynku na terenie strefy podmiejskiej (Król 1965, 1971, 1975; Król,
Włodarska 1974; Wysocka 1970; Chmielewski 1970);
d) form zagospodarowania turystycznego, zwłaszcza ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych (Kozłowski 1962; Medwid 1967; Król, Skolimowska-Król 1976).
W latach 80. i 90. A. Kowalczyk (1986, 1990a, 1990b, 1994) przeprowadził badania nad budownictwem letniskowym w strefie podmiejskiej Warszawy, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki przestrzennej i społecznej tego zjawiska, co zaowocowało
także opracowaniami modeli lokalizacji wypoczynku podmiejskiego (Kowalczyk 1993).
Łódź
Strefa podmiejska Łodzi należy do najlepiej zanalizowanych pod względem turystyki
i rekreacji. Obecny stan badań jest niewątpliwie zasługą pracowników Katedry Geografii
Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w latach 70. XX w. skupili swoją uwagę
na tej problematyce. Powstały wtedy między innymi opracowania z zakresu waloryzacji
przyrodniczej (Dubaniewicz 1977; Dubaniewicz i in. 1971), ale kwestie dotyczące rekreacji wiążą się w dużej mierze z osobą A. Matczaka, który w roku 1981 pracą doktorską
(Matczak 1981) zapoczątkował wiele pogłębionych badań związanych z: przyrodniczymi
uwarunkowaniami wypoczynku (Matczak 1986c), budownictwem letniskowym (Matczak
1986a, 1995), dostępnością komunikacyjną (Matczak 1986b), ruchem wypoczynkowym
(Matczak 1987b), chłonnością naturalną środowiska (Matczak 1988) czy rolą turystyki
i wypoczynku w integracji i rozwoju regionu (Matczak 1994). Szczególne miejsce zajmują
prace z zakresu próby określenia funkcji wypoczynkowej miejscowości podmiejskich (Matczak 1981, 1984, 1987a, 1991a), ewaluacji funkcji wypoczynkowej w czasie oraz zmian
zachodzących w miejscowościach pod wpływem jej rozwoju (Matczak 1991b, 1995).
Zagadnienia osadnictwa turystycznego były także przedmiotem zainteresowań
S. Liszewskiego (1987a) oraz innych naukowców z łódzkiego ośrodka akademickiego,
co zaowocowało między innymi naukowym seminarium terenowym z zakresu tej problematyki (Fishbach 1987). Do najnowszych opracowań należy zaliczyć badania R. Szkupa
(2003), dotyczące procesu kształtowania się podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej na
przykładzie zachodniej części strefy podmiejskiej Łodzi.
Kraków
Z ogólnych prac odnoszących się do turystyki na obszarze strefy podmiejskiej Krakowa należy wymienić między innymi pozycje A. Ptaszyckiej (1964b), T. Jarowieckiej (1974),
J. Warszyńskiej (1978) oraz J. Warszyńskiej i A. Jackowskiego (1971, 1979). Znaczna
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część opracowań dotyczy przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki i wypoczynku
(Warszyńska 1974, 1978, 1989; Warszyńska i in. 1991; Guzik 1993; Ostrowska, Guzik
1993), w tym na obszarach chronionych (Ptaszycka-Jackowska 1974; Bogdanowski 1981).
Problem organizacji weekendowego ruchu wypoczynkowego w Polsce południowej (także
na obszarze podmiejskim Krakowa) porusza opracowanie W. Kosińskiego (1976).
Badaniom socjologicznym z zakresu czasu wolnego oraz jego wykorzystania są
poświęcone obszerne prace E. Sarra z zespołem (1972) oraz M. Zürna (1975) dotyczące
weekendów mieszkańców Krakowa. Z nowszych analiz z tego zakresu można także
wymienić publikacje A. Batora (1991) i P. Różyckiego (2000). Rozwój Krakowa jako
ośrodka przemysłowego zwrócił uwagę badaczy wypoczynku sobotnio-niedzielnego
pracowników wybranych zakładów przemysłowych (Borkowski 1976; Borkacki 1976;
Groch, Kurek 1989).
Zarabie, dzielnica wypoczynkowa Myślenic, jako najpopularniejszy ośrodek
wypoczynku świątecznego w regionie było tematem kilku opracowań (Korzystający
z ośrodka... 1971; Groch 1977; Kołomyjska 1980). Badania ruchu turystycznego odbyły się
także na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (Gaś 1998; Partyka 2002) oraz Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych (Musielewicz 2002), skupiających znaczną część
ruchu turystycznego w strefie podmiejskiej Krakowa. Krzeszowicami jako miejscowością
uzdrowiskową w zasięgu oddziaływania aglomeracji krakowskiej zajmowali się między
innymi B. Majewska-Maszkowska (1970), M. Holewiński (1982, 1983), M. Kornecki
(1985) oraz E. Węcławowicz-Bilska (1998).
Kolejną grupę opracowań dotyczącą strefy podmiejskiej Krakowa stanowią prace
z zakresu zagospodarowania turystycznego: bazy noclegowej (Ostrowska 1993), drugich
domów (Groch 1977; Hornung 1981; Gaś 1997), dostępności komunikacyjnej (Piśkiewicz
1980; Faracik 2000), szlaków turystycznych (Solska-Boratyńska, Boratyński 1979).
Wrocław
Geograficznymi uwarunkowaniami rozwoju wypoczynku sobotnio-niedzielnego
i świątecznego mieszkańców Wrocławia zajmowała się grupa naukowców tego miasta
(Wyrzykowski, Terenkoczy 1980; Terenkoczy 1984; Wyrzykowski, Czerwiński 1991;
Klementowski, Mikułowski 1997). Z lat 80. XX w. pochodzą badania nad turystyką
weekendową pracowników wybranych zakładów przemysłowych Wrocławia (Hasiński
i in. 1980), a od lat 90. obserwuje się wyraźne zainteresowanie problematyką czasu wolnego i jego przeznaczenia na turystykę i rekreację przez mieszkańców miasta po zmianach
systemowych roku 1989 (Wyrzykowski 1994; Jasiński, Zarzycki 1997; Marak 1997;
Klementowski 2000; Marak 2000; Marak, Wyrzykowski 2000).
Poznań
Poznań to drugie po Łodzi miasto w Polsce, które było przedmiotem zainteresowania
autorów tak bogatej literatury naukowej dotyczącej strefy podmiejskiej jako zaplecza wypoczynkowego dla mieszkańców aglomeracji. Duży nacisk w badaniach został położony
na aspekty przyrodnicze, szczególnie na przyrodnicze kryteria wyznaczania obszarów
rekreacyjnych. Należy tu wymienić między innymi prace T. Bartkowskiego (1970, 1974,
1980) oraz W. Deji (1979, 1980, 1981, 1982, 1983b, 1984, 1985, 1986, 1991).
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Inny nurt w badaniach reprezentują autorzy zajmujący się zagadnieniem czasu
wolnego mieszkańców Poznania oraz jego przeznaczaniem na wypoczynek i turystykę.
Publikacje te powstały głównie w latach 60. i 70. XX w. (Czarnecki 1968; Różycka 1968;
Erdman 1976, 1977). Miejscom skupienia ruchu wypoczynkowego oraz jego organizacji
przestrzennej dotyczyły między innymi prace E. Bidermana (1979, 1980) oraz S. Bosiackiego (1983).
W latach 80. XX w. powstało wiele opracowań dotyczących zagospodarowania obszarów na potrzeby turystyki i wypoczynku, szczególnie bazy noclegowej (Garczarczyk
1980; Biderman 1981), w tym drugich domów (Dębski 1980) oraz dostępności komunikacyjnej (Deja 1983a).
Trójmiasto (Gdańsk-Sopot-Gdynia)
Kompleksowym ujęciem problematyki wypoczynku mieszkańców Trójmiasta jest
rozprawa doktorska A. Korowickiego (1984) o metodyce delimitacji zaplecza turystycznego
Trójmiasta na podstawie danych dotyczących środowiska przyrodniczego oraz istniejącej
infrastruktury turystycznej, wykorzystywanej przez mieszkańców Trójmiasta. Badania
w ograniczonym zakresie prowadzono także nad czasem wolnym i jego wykorzystaniem
przez pracowników gdańskich zakładów (Piękoś 1979; Możaryn 1980).
Górnośląski Okręg Przemysłowy
Obszar GOP-u ze względu na swój specyficzny charakter konurbacji wyraźnie
różni się od pozostałych aglomeracji miejskich w Polsce. Biorąc pod uwagę znaczne
rozmiary tego obszaru, dostępność terenów rekreacyjnych znajdujących się na obrzeżach
jest ograniczona. Dlatego też w badaniach szczególne miejsce zajmuje rekreacyjna funkcja Leśnego Pasa Ochronnego (Zagospodarowanie rekreacyjne..., 1970; Litewka 1971;
Zasady i koncepcje zagospodarowania..., 1971; Krauz 1979, 1982, 1985). Przyrodniczych
uwarunkowań rozwoju rekreacji dotyczą prace K. Dubel i K. Szczygielskiego (1982)
oraz J. Warszyńskiej i in. (1986). Liczną grupę stanowią opracowania badające model
organizacji wypoczynku po pracy i weekendowego (świątecznego) na obszarze GOP-u
i na terenach obrzeżnych (Friedl 1965, 1972; Dziewoński, Tomaszewski 1965; Dziewoński
1970; Szymańska 1979; Hyrczak 1980; Szczepańska 1995).
Polska literatura naukowa z zakresu turystyki na obszarach podmiejskich jest bardzo
bogata. Zdecydowana większość opracowań pochodzi z lat 60., 70. i pierwszej połowy lat
80. XX w. Zainteresowanie tą kwestią w tym okresie było w dużej mierze uwarunkowane
politycznie i historycznie, gdyż był to czas, kiedy wszystkie działania władz państwowych
były skierowane na sprawy pracowników różnego typu zakładów, co wpływało także na
kierunki badań naukowych w różnych ośrodkach akademickich. Badania te miały charakter
interdyscyplinarny. Zajmowali się nimi zarówno geografowie, jak i inni przedstawiciele
nauk przyrodniczych, którzy pracowali nad analizą przyrodniczych uwarunkowań rozwoju
wypoczynku i turystyki jako form regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Socjologowie
i pedagodzy koncentrowali się w dużej mierze nad zagadnieniami czasu wolnego różnych
grup społecznych i zawodowych oraz sposobami jego wykorzystania, w tym przeznaczania
go na turystykę i wypoczynek. W tym okresie były pogłębiane studia planistyczno-architektoniczne nad tą problematyką, które owocowały gotowymi projektami organizacji
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ruchu wypoczynkowego i turystycznego zarówno na obszarze samych miast, jak i terenów
podmiejskich. Oczywiście większość badań dotyczyła największych aglomeracji w Polsce.
Różnego rodzaju analizy były prowadzone także w mniejszych ośrodkach miejskich (ale
ważnych ośrodkach przemysłowych), jak np. Białystok, Kielce, Gorzów Wielkopolski,
Słupsk, Legnica (Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy), Tarnów, Skawina.
W latach 80., a zwłaszcza 90. XX w. wyraźnie spadało zainteresowanie tą problematyką. Zmiany ustrojowe i systemowe, które zaszły w Polsce po 1989 r. wymusiły zmiany
w kierunkach badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie nauk społecznych. Dopiero
z końcem lat 90. zaczynają się pojawiać nowe opracowania tego zjawiska, szczególnie
zagadnień czasu wolnego, co należy wiązać z wyraźnymi przemianami w stylu życia
Polaków w nowych realiach społeczno-ekonomicznych. Wymusza to opracowywanie
nowych sposobów badania tego zjawiska.
Niestety, stosunkowo niewiele współczesnych badań dotyczy samego obszaru
stref podmiejskich. Właśnie te dynamiczne zmiany, które zaszły w życiu ekonomicznym
i społecznym Polski, chyba najdobitniej są widoczne zarówno w samych miastach, jak
i na obszarach podmiejskich, z których funkcja rekreacyjna jest powoli wypierana na
coraz to bardziej odległe tereny od centrum miasta. Postępująca w ten sposób w szybkim
tempie urbanizacja zagraża tej jednej z podstawowych funkcji, jaką winny spełniać obszary podmiejskie. Dlatego też należy upatrywać konieczności poszerzenia badań zarówno
przyrodniczych, jak i społecznych nad tą kwestią.

2

Turystyka na obszarze strefy podmiejskiej
– zagadnienia teoretyczne

2.1. Strefa podmiejska jako fragment przestrzeni geograficznej
Termin „strefa podmiejska”, mimo że posługują się nim powszechnie geografowie, nie
doczekał się jednoznacznego i pełnego zdefiniowania. Rozbieżności zdań dotyczą praktycznie
wszystkich cech i elementów pojęcia strefy, co powoduje istotne trudności w znalezieniu
zadowalającej definicji. Kontrowersje dotyczą między innymi (Liszewski 1987b):
– wielkości miast, wokół których wykształcają się strefy podmiejskie;
– relacji między granicą administracyjną miasta a strefą podmiejską;
– umiejscowienia terminu strefy podmiejskiej wśród pojęć stosowanych do określenia
form przestrzennych osadnictwa miejskiego, takich jak: aglomeracja, konurbacja, obszar
metropolitalny czy region miejski.
Wyrazem tych kontrowersji były i są liczne próby wyjaśnienia tej kwestii i ukazania wielowymiarowego aspektu strefy podmiejskiej jako zjawiska przestrzennego (Dziewoński 1987;
Liszewski 1985, 1987b; Maik 1985; Straszewicz 1985; Suliborski 1985; Zawadzki 1979).
Wśród wszystkich prób definiowania tego terminu można jednak zauważyć wspólne cechy,
którymi strefa ta powinna się charakteryzować. Tereny te według L. Straszewicza (1985):
a) są związane z miastem w taki sposób, że tworzą jeden system i są integralną częścią
organizmu miejskiego;
b) rozwijają się dzięki wpływom miasta;
c) spełniają określone funkcje, bez których miasto nie mogłoby się rozwijać należycie
lub nawet istnieć;
d) mają na swym terenie miasta i osiedla satelitarne, zamieszkałe przez ludzi pracujących
lub uczących się w mieście.
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Niektórzy autorzy (Suliborski 1985) zaznaczają, że w istocie mamy do czynienia
z różnymi rodzajami strefy podmiejskiej (różnymi obszarami jednorodnymi położonymi
w sąsiedztwie miasta), na przykład: strefą żywicielską, strefą mieszkaniową, strefą wypoczynkową, strefą dojazdów, itp. Rodzaje strefy podmiejskiej odpowiadają funkcjom, jakie
pełni obszar podmiejski dla mieszkańców miasta i jego gospodarki. Zasięg przestrzenny
poszczególnych stref jest różny, co również wynika ze specyfiki funkcji danego obszaru.
Przykładowo strefa wypoczynku mieszkańców miasta może mieć znacznie większy zasięg
przestrzenny niż strefa wyspecjalizowanego rolnictwa. Powoduje to bądź nakładanie się
w sensie przestrzennym poszczególnych stref funkcjonalnych, co prowadzi do powstawania obszarów złożonych (polifunkcyjnych), bądź też wykluczanie, co prowadzi do
specjalizacji funkcjonalnej.
Za S. Liszewskim (1987b) można podać próbę zdefiniowania strefy podmiejskiej,
posługując się omówieniem właściwości tej części przestrzeni geograficznej. Strefa podmiejska to „zorganizowana część przestrzeni geograficznej, która przylega do terenów
zainwestowania miasta centralnego. Obok terenów otwartych tworzą ją również wsie,
miasta i osady. Jest to obszar mający zróżnicowany charakter zagospodarowania, nieustabilizowany fizjonomicznie, funkcjonalnie i demograficznie, na którym dochodzi do
wzajemnego przenikania form i treści charakterystycznych zarówno dla miast, jak i dla
wsi. Strefa jest przestrzenią wielofunkcyjną, a liczba i charakter występujących funkcji
są uzależnione od stadium rozwoju i struktury funkcjonalnej miasta, które ją tworzy,
a którą ona uzupełnia”.
Należy także zaznaczyć, że w użyciu znajdują się również inne terminy, które należy
ściśle wiązać ze strefą podmiejską. Do najczęściej spotykanych należą: obszar podmiejski
(zwykle używany w języku potocznym), tereny obrzeżne miast, tereny przymiejskie (strefa
przymiejska) czy tereny wokółmiejskie.
Mimo że w zasadzie większość prób zdefiniowania strefy podmiejskiej zawiera się
w wyżej przytoczonej propozycji S. Liszewskiego (1987b), zdecydowanie więcej kontrowersji wzbudzają wskaźniki (ich wielkości graniczne), którymi należy się posługiwać przy
delimitacji stref podmiejskich. Do najczęściej stosowanych spośród nich należą:
– gęstość zaludnienia;
– przyrost rzeczywisty;
– przyrost naturalny;
– saldo migracji;
– udział liczby osób utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych w ogólnej liczbie ludności;
– udział liczby osób dojeżdżających do pracy w ogólnej liczbie zatrudnionych;
– udział liczby osób dojeżdżających do miasta centralnego w ogólnej liczbie uczących się;
– struktura użytkowania gruntów.
Niektórzy autorzy szczególny nacisk kładą na aspekt krajobrazu strefy podmiejskiej,
w tym zwłaszcza na przyrodnicze uwarunkowania jego kształtowania (Majdecki, Wolski,
1983). Dlatego też nieco inaczej może przedstawiać się delimitacja strefy podmiejskiej
w takim ujęciu. Pierwszym wyznacznikiem w tym względzie są tradycyjnie stosowane
wskaźniki powiązań funkcjonalnych. Z racji tej, że granice powiązań funkcjonalnych rzadko
pokrywają się z granicami przyrodniczymi, należy brać pod uwagę podczas delimitacji
sąsiadujące z miastem przyrodnicze obiekty wielkoprzestrzenne (np. kompleksy leśne,
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jeziora czy całe zlewnie). Kryterium to winno być przyjmowane jako jeden z głównych
wyznaczników granic podstawowych obszarów planowania krajobrazu. Zasięg terytorialny strefy podmiejskiej związanej pod względem przyrodniczym z miastem wyznaczają
zewnętrzne granice podstawowych obszarów planowania krajobrazu, w obrębie których
są położone tereny funkcjonalnie powiązane z miastem oraz wielkoprzestrzenne obiekty
przyrodnicze. Ostatecznej delimitacji powinno się dokonywać z uwzględnieniem granic
administracyjnych (gmin).
Na aspekt fizjonomiczny stref podmiejskich szczególną uwagę zwrócił między innymi
J. Bogdanowski (1983). Wskazał on bardzo dobitnie na związek pomiędzy poruszaną przez
wielu autorów kwestią niestabilności fizjonomicznej, widocznej na przykład w plątaninie
i przemieszaniu form żywiołowej ekspansji budownictwa mieszkalnego oraz chaotycznego
krajobrazu stref podmiejskich, a kwestią dwoistości funkcji pełnionej przez te obszary, czyli
zaspokajania potrzeb mieszkańców zarówno miasta centralnego, jak i mieszkańców samych
stref podmiejskich. Ta kwestia jest często marginalizowana, a okazuje się, że nie zawsze
korzyści dla mieszkańców miasta centralnego są jednoznaczne z korzyściami społeczności lokalnych. W swojej pracy J. Bogdanowski zaproponował schemat struktury rozwoju
sieci osadniczej w strefie podmiejskiej oraz schemat kształtowania się nowej zabudowy
na obszarach podmiejskich pod wpływem wybranych czynników, takich jak:
– wykupywanie terenów przez przybyszów z zewnątrz;
– zakładanie nowych osiedli przez przybyszów z miasta;
– zapowiedź inwestycji usługowej;
– budowa nowej drogi;
– powstanie nowej stacji kolejowej;
– lokalizacja zakładu pracy.

2.2. Strefa podmiejska w ujęciu statystycznym, planistycznym
i urbanistycznym
W opracowaniach o charakterze planistycznym często posługiwano się terminem
„obszar metropolitalny”. Delimitacja obszarów metropolitalnych, obejmujących strefy
wpływów wielkich miast, została przeprowadzona w Polsce po raz pierwszy przez GUS
w roku 1968 (wg stanu na 31 XII 1967) i ponownie w roku 1972 (wg stanu na 8 XII 1970)
(Kukulski 1980).
Przy delimitacji w roku 1968 (Eberhardt i in. 1973; Kukulski 1980) za miasta mogące
stanowić centrum obszaru metropolitalnego uznano te liczące ponad 100 tys. mieszkańców,
a do obszaru metropolitalnego włączono:
– gromady, w których przynajmniej 65% ludności utrzymuje się ze źródeł pozarolniczych;
– miasta i osiedla otoczone gromadami spełniającymi wymieniony warunek bez badania
w nich struktury utrzymania ludności;
– niektóre gromady niespełniające przyjętego kryterium, lecz położone w pobliżu miasta
centralnego i otoczone gromadami o wymaganej strukturze utrzymania ludności.
Do obszarów metropolitalnych nie włączono gromad spełniających przyjęte kryterium, lecz zbyt oddalonych od miasta centralnego lub nieposiadających z nim odpowiednich
połączeń komunikacyjnych.

20

Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa

W roku 1972 za obszar metropolitalny uznano (Eberhardt i in. 1973; Gontarski
1973; Kukulski 1980) obszar ciągły przestrzennie, zamieszkały przez 100 tys. i więcej
ludności, obejmujący miasto (obszar miejski o charakterze ciągłym) liczące co najmniej
50 tys. mieszkańców, gromady spełniające warunki charakteru metropolitalnego oraz
miasta i osiedla przylegające do nich lub do miasta centralnego. Gromady włączone w obręb
obszarów metropolitalnych powinny były spełniać jednocześnie poniższe kryteria:
a) przynajmniej 20% czynnych zawodowo poza rolnictwem zamieszkałych w gromadzie
dojeżdża do pracy do miasta centralnego (kryterium powiązań);
b) przynajmniej 65% ludności utrzymuje się ze źródeł pozarolniczych (lub 65% czynnych
zawodowo jest zatrudnionych poza rolnictwem), przy czym jeżeli wskaźniki te wynoszą co najmniej 80%, gromady te nie muszą spełniać kryterium powiązań (kryterium
ekonomiczno-społeczne);
c) gęstość zaludnienia gromady wynosi minimum 100 osób na 1 km2 i w okresie między przeprowadzonymi spisami (1960-1970) nie nastąpiło zmniejszenie zaludnienia
(nie dotyczy gromad położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miasta centralnego) lub
wskaźnik wzrostu zaludnienia gromady w ostatnich 10 latach wynosi co najmniej 110%
(kryterium demograficzne);
d) intensywność zabudowy gromady wynosi minimum 75 izb na 1 km2 lub przeciętna liczba
izb w budynku mieszkalnym wynosi co najmniej 4,0 (kryterium zabudowy).
W skład obszaru metropolitalnego zaliczono także gromady niespełniające przyjętych
kryteriów, jeżeli otaczały je jednostki spełniające te kryteria. Przegląd innych koncepcji
delimitacji aglomeracji miejskich w Polsce na początku lat 70. XX w. zawiera praca
P. Eberhardta i in. (1973).
Jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę aglomeracji miejskich (obszarów metropolitalnych) to wszyscy autorzy zgodnie podkreślają jej wyraźny podział na strefy różniące
się głównie poziomem urbanizacji. Według poszczególnych autorów strefy te odznaczają
się jednak nieco innymi cechami i inaczej się nazywają. Zgodnie z A. Stasiakiem (1973)
w aglomeracji miejskiej można wyróżnić jądro aglomeracji (niekoniecznie pokrywające
się z granicami administracyjnymi miasta centralnego) oraz strefę obrzeżną, którą autor
dzieli na strefę wewnętrzną i zewnętrzną. P. Eberhardt i S. Heřman (1973) obszar aglomeracji miejskiej dzielą na obszar centralny (rdzeń) oraz obszar zurbanizowany (w tym także
obszary urbanizujące się). R. Karłowicz (1973) proponuje wyróżnienie w ramach aglomeracji miejskiej 5 stref: ściśle miejskiej, intensywnej urbanizacji (przymiejska lub podmiejska),
umiarkowanej urbanizacji, potencjalnej urbanizacji i oddziaływania miejskiego.
Wszyscy autorzy podkreślają też zgodnie, że zasięg aglomeracji miejskiej, obszaru metropolitalnego, jak i samej strefy podmiejskiej jest zmienny w czasie, co wynika z przemian,
jakie zachodzą na obszarze zarówno całego kraju, jak i określonych jednostek miejskich.

2.3. Strefa podmiejska Krakowa
Jedne z pierwszych prób delimitacji wpływu Krakowa na obszary przyległe sięgają
roku 1968 (rozdz. 2.2), kiedy dokonano po raz pierwszy delimitacji obszaru metropolitalnego Krakowa. Obszar ten swoim zasięgiem objął następujące gminy (we współczesnym
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podziale administracyjnym): Zabierzów, Skawinę, Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczkę,
miasto Niepołomice i południową część gminy Niepołomice, Kłaj, południową część wiejskiej gminy Bochnia (Kukulski 1980). Kolejne delimitacje zasięgu aglomeracji krakowskiej
oraz obszaru metropolitalnego miasta Krakowa sięgały stopniowo coraz dalej poza granice
administracyjne miasta, szczególnie w kierunku wschodnim i zachodnim, gdzie zauważa
się nakładanie wpływów zarówno Krakowa, jak i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Jednocześnie organizm miejski Krakowa wchłaniał coraz to nowe wsie i osiedla leżące
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Największe poszerzenie granic administracyjnych było
w 1973 r., kiedy do miasta przyłączono 22 okoliczne wsie, leżące głównie w południowym
pasie przyległym do miasta, od Tyńca po Swoszowice, oraz wschodnim, od Łuczanowic
poprzez Wadów, Kościelniki, Wyciąże, Przylasek Rusiecki po Przewóz i Rybitwy. Układ
ten został ukonstytuowany w jednostkę pod nazwą Krakowski Zespół Miejski, stanowiący
obszar węzłowy aglomeracji krakowskiej w 1977 r. (Krakowski Zespół Miejski ... 1977).
Obejmował on miasta: Kraków, Skawinę, Wieliczkę i Niepołomice, a poza nimi w jego
skład wchodziły miejscowości:
– z gminy Wieliczka: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica
Górna, Mała Wieś, Rożnowa, Siercza, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce
Wielkie, Zabawa;
– z gminy Skawina: Kopanka;
– z gminy Biskupice: Bodzanów, Przebieczany;
– z gminy Niepołomice: Ochmanów, Podłęże, Staniątki, Zakrzów;
– z gminy Zielonki: część sołectw Batowice, Dziekanowice, Węgrzce, Zielonki;
– z gminy Michałowice: część sołectwa Raciborowice;
– z gminy Zabierzów: Szczyglice, Rząska, część Balic;
– z gminy Kocmyrzów: Luborzyca, część sołectw Węgrzynowice i Zastów;
– z gminy Wielka Wieś: część sołectw Modlnica i Modlniczka.
Na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa utworzono województwo miejskie krakowskie, w skład którego weszło
38 gmin otaczających pierścieniem Kraków. Wokół trzech największych miast (Warszawy,
Łodzi i Krakowa) utworzono w ten sposób swoistego rodzaju „strefę podmiejską”, którą
często przyjmowano w badaniach geograficznych jako wyznacznik rzeczywistej strefy
podmiejskiej. Pozwoliło to przynajmniej w pewnym stopniu koordynować działania na
całym obszarze tych województw.
Jedną z późniejszych koncepcji (1993 r.) było utworzenie Krakowskiego Zespołu
Metropolitalnego (KZM). Dwuwariantowa delimitacja KZM objęła łącznie obszar o powierzchni 1523 km2, zawierający Kraków oraz 16 sąsiednich gmin, w tym 6 miast (obszar
minimum KZM-1). Obszar maksimum (KZM-2) o łącznej powierzchni 3299 km2 objął
38 gmin, w tym 15 miast.
Najnowszym rozwiązaniem z zakresu delimitacji sfery wpływów Krakowa na obszary
sąsiednie jest wyznaczenie granic tzw. Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (Trafas,
Zborowski 2003; Plan Przestrzennego Zagospodarowania ... 2003). Stanowi on swoisty
region funkcjonalny obejmujący wielkie miasto, czyli metropolię Kraków, wraz z sąsiadującym zespołem jednostek osadniczych, powiązanych z metropolią różnymi związkami
interakcyjnymi. Zgodnie z ogólnymi zasadami ustalonymi dla polskich metropolii jest to
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obszar obejmujący miasto Kraków z krakowskim powiatem ziemskim oraz sąsiadującymi
z nim powiatami. Wprowadzono jednak w toku prac kilka modyfikacji. Za podstawowe
przyjęto kryterium funkcjonalne – dojazdy do pracy wyznaczające strefy dojazdów. Istotną
cechą określającą zasięg tego obszaru, a zwłaszcza strefy podmiejskiej istniejącej w jego
granicach, są migracje ludności na pobyt stały, co wiąże się z rozwijającymi się procesami
suburbanizacji. Z innych zmiennych należy wymienić także:
– dojazdy młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych i uczelni;
– dojazdy do usług rynkowych (handel, obsługa finansowo-bankowa);
– dojazdy do usług nierynkowych (kultura, sztuka, służba zdrowia, sport).
Obok kryterium funkcjonalnego, świadczącego bezpośrednio o związkach centralnego ośrodka ze strefą zewnętrzną, do ważnych cech służących delimitacji posłużyły
także zmienne obejmujące: zagadnienia społeczne, rozwój gospodarczy oraz przestrzenne
zagospodarowanie obszaru (tab. 2.1).
Tab. 2.1. Mierniki służące do delimitacji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
– kryterium demograficzno-osadnicze, społeczne, ekonomiczne i mieszkaniowo-infrastrukturalne
Tab. 2.1. Measures used in the delimitation of the Kraków Metropolitan Area
– population and settlement, social, economic and housing-infrastructure criteria

Źródło/Source: Plan Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Małopolskiego 2003.

Wyznaczony w ten sposób Krakowski Obszar Metropolitalny dzieli się na dwa
obszary:
– centralny ośrodek metropolitalny, tj. Kraków;
– strefę zewnętrzną obejmującą:
a) strefę podmiejską,
b) strefę „dojazdów do pracy”.
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Strefa podmiejska przylega bezpośrednio do Krakowa. W jej skład wchodzą następujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie: Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice,
Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka,
Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. W zachodniej części województwa małopolskiego
rozciąga się obszar znajdujący się pod wpływem zarówno oddziaływania Metropolii Krakowskiej, jak i Śląskiej. Do grupy gmin o takim charakterze należą: Alwernia, Chrzanów,
Babice, Libiąż i Trzebinia.

2.4. Turystyka w strefie podmiejskiej – przegląd koncepcji badawczych
Wszyscy autorzy podkreślają zgodnie, że jedną z podstawowych funkcji pełnionych przez
strefy podmiejskie jest funkcja wypoczynkowa. Pojawienie się obszarów wypoczynkowych
oraz budowa obiektów letniskowych stanowiła w niektórych wypadkach zalążek tworzącej
się w późniejszym okresie strefy podmiejskiej. Zaspokaja ona w dużej mierze zarówno
zapotrzebowanie na odpoczynek codzienny oraz weekendowy (świąteczny), jak i urlopowy.
Z turystycznego punktu widzenia pojęcie strefy podmiejskiej dotyczy obszaru wokół
miasta, którego podstawową funkcją jest funkcja wypoczynku codziennego i cotygodniowego, bez noclegów lub z ograniczoną ich liczbą.
Wypoczynek na otwartej przestrzeni, a co za tym idzie wyjazdy weekendowe stanowiły i nadal stanowią charakterystyczny składnik życia mieszkańców miast. Docenianie
funkcji wypoczynkowych obszarów sprawia, że tereny zielone i otwarte, stanowiące bazę
tego rodzaju wyjazdów, stają się jednym z ważniejszych elementów wyznaczających
strukturę przestrzenno-funkcjonalną tak miasta, jak i obszarów podmiejskich.
W strefach podmiejskich miast mamy do czynienia z różnymi formami ruchu turystycznego, który niekoniecznie ma charakter typowo wypoczynkowy. Szeroko rozwija się
turystyka poznawcza, w tym szczególnie duże znaczenie ma turystyka szkolna (edukacyjna)
polegająca na wycieczkach uczniów szkół miejskich na tereny podmiejskie. Rozwija się
także ruch kuracyjny w miejscowościach uzdrowiskowych, turystyka religijna oraz ruch
pielgrzymkowy, związany z istnieniem na tych terenach sanktuariów i innych miejsc kultu religijnego. Strefa podmiejska stanowi coraz częściej miejsce noclegów dla turystów
odwiedzających miasto centralne.
Teorie lokalizacji turystyki w strefach podmiejskich w świetle zagranicznej literatury
przedmiotu
Analiza teoretycznych aspektów lokalizacji turystyki (wypoczynku) na obszarach
podmiejskich była przedmiotem opracowań A. Kowalczyka (1993) oraz J. Stachowskiego (1982, 1987). Zawierają one przegląd głównych koncepcji i modeli lokalizacji tego
zjawiska, jakie powstały na gruncie geografii turyzmu.
Jedną z pierwszych teorii wyjaśniających lokalizację turystyki i wypoczynku na
obszarach podmiejskich zaproponował W. Christaller (1955, 1964), według którego
zaspokajanie potrzeb turystyczno-wypoczynkowych jest determinowane głównie przez
walory środowiska przyrodniczego, dlatego też odbywa się ono w miejscach peryferyjnych
względem centralnego ośrodka miejskiego. Współcześnie szeroko rozumiane potrzeby
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turystyczne wykluczają możliwość zaspokajania ich wyłącznie na obszarach peryferyjnych.
Z tego też powodu teoria ta byłaby słuszna jedynie dla ruchu stricte turystycznego, a co za
tym idzie, nie jest w stanie wyjaśnić złożoności tego zjawiska na obszarach podmiejskich.
Do najwcześniej opracowanych modeli lokalizacji przestrzennej wypoczynku należy
model M. Clawson (Clawson i in. 1960). Autorka uwzględniając rozmieszczenie zasobów
wypoczynkowych oraz dostępność terenów, wydzieliła trzy koncentryczne strefy wokół
ośrodka miejskiego różniące się między sobą typem działalności wypoczynkowej.
Podobne teorie koncentrycznej lokalizacji turystyki i wypoczynku na obszarach
podmiejskich formułowali inni autorzy (Geigant 1962; Ruppert, Maier 1970; Rajotte 1974;
Mercer 1970; Leimgruber 1975). Przy wyznaczaniu liczby oraz rozciągłości poszczególnych stref posługiwali się jednak różnymi założeniami.
Druga grupa teorii wyjaśniających zjawisko turystyki na obszarach podmiejskich
reprezentuje nurt behawioralny, gdyż o lokalizacji turystyki (wypoczynku) decydują
w ich ujęciu między innymi czynniki zależne od zachowania, upodobań i preferencji
uczestników ruchu turystycznego. Takie poglądy zawierają prace J-M. Miosseca (1977)
oraz V.S. Preobrażeńskiego (Territorialnaja organizacja... 1986), opisujące zarówno
modele koncentryczne, jak i uwzględniające różnicowanie zasobów wypoczynkowych,
stopień zagospodarowania turystycznego, stopień dostępności komunikacyjnej oraz
występowanie różnorodnych potrzeb u uczestników ruchu turystyczno-wypoczynkowego. Wśród innych autorów reprezentujących nurt behawioralny należy wymienić także
H. Aldskogiusa (1973,1977), H. Todta (1965) oraz E. Boventera (1966).
Teorii dotyczących zachowań i lokalizacji ruchu turystycznego dostarczyły także
badania w dziedzinie fizyki społecznej, a szczególnie wykorzystanie modelu grawitacji
w analizach migracji turystycznych (wypoczynkowych). Z pierwszych tego typu koncepcji
należy wskazać turystyczne modele grawitacji Ch.C. Crevo (1963) i J.J. Cramptona (1965),
stwierdzające spadek intensywności ruchu turystycznego wraz ze wzrostem odległości
od miasta centralnego. Bardziej złożony charakter oraz znacznie większy zakres wyjaśniający miały prace J.B. Ellisa i C.S. Dorena (1966) oraz R.J. Freunda i R.R. Wilsona (1974),
które zakładały, że ruch turystyczny (wypoczynkowy) jest nie tylko funkcją odległości od
centrum, ale także zależy od liczby mieszkańców miasta, wielkości popytu turystycznego
ludności miasta, atrakcyjności miejsc i obszarów przyciągających turystów i po części
odległości między nimi. Grawitacyjny charakter zachowań lokalizacyjnych cechuje także
model P. Mariota (1971, 1973a, 1973b).
Podmiejska strefa wypoczynku wraz z postępującymi na tych obszarach procesami
urbanizacyjnymi zmienia swój charakter tak pod względem przestrzennym, jak i jakościowym. Rozrastające się w szybkim tempie miasta powodują przesuwanie się na dalsze
odległości obszarów koncentracji ruchu turystycznego, co wiąże się zarówno z zajmowaniem kolejnych terenów pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową oraz usługową,
jak i z postępującą degradacją środowiska przyrodniczego na tych terenach. Nie bez
znaczenia w tym względzie jest także rozwój cywilizacyjny, związany między innymi
z upowszechnieniem się własnych środków transportu i postępującą demokratyzacją
dostępu do walorów środowiska geograficznego.
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Modele lokalizacji turystyki i wypoczynku w strefach podmiejskich w polskiej
literaturze przedmiotu
W polskiej literaturze przedmiotu problematyka turystyki i wypoczynku na obszarze
stref podmiejskich jest bardzo często poruszana. Większość prac na ten temat pochodzi z lat
60., 70. i 80. XX w. Najbardziej zaawansowane z nich, w tym i modelowe projekty lokalizacji,
są autorstwa Bolesława Króla, który na przykładzie Warszawy skonstruował wspomniane
modele dla polskich aglomeracji miejskich (Król 1980, 1981, 1985). Według tego autora
na obszarach podmiejskich (poza rejonami o specjalnych walorach włączonych w system
rekreacji ogólnokrajowej) za wiodącą funkcję wypoczynkową należy przyjąć wypoczynek
świąteczny (cotygodniowy) i turystykę podmiejską. Za funkcje uzupełniające autor uznał:
– wypoczynek codzienny (po pracy) dalszego zasięgu (3-5 godzin);
– wypoczynek sezonowy (doroczny) o charakterze wczasowo-letniskowym, głównie dla
rodzin z dziećmi i osób starszych.
Obszar, który zaspokaja podstawowe potrzeby wypoczynku podmiejskiego, według
B. Króla (1980, 1981, 1985) jest położony względem miasta w odległości do godziny lub
półtorej godziny dojazdu oraz ma tereny o odpowiednich walorach. Na takim obszarze autor
ten w zależności od dostępności komunikacyjnej i przeważających form wykorzystania
rekreacyjnego wyróżnił następujące strefy:
– przymiejską – położoną w izochronie do 15-35 minut dojazdu od centrum miasta;
najbardziej popularne formy wypoczynku w tej strefie to wypoczynek świąteczny bliski
pół- lub jednodniowy oraz codzienny dalszego zasięgu (3-5 godzin);
– podmiejską bliską – położoną w odległości do godziny dojazdu od centrum miasta; strefa
najczęściej jest wybierana na wypoczynek świąteczny jednodniowy oraz sezonowy
o charakterze letniskowym;
– podmiejską dalszą – położoną w odległości do półtorej godziny dojazdu od centrum miasta;
zwykle jest celem półtoradniowych oraz dwu i pół dniowych wyjazdów świątecznych, oraz
jest wykorzystywana do organizacji wypoczynku pobytowego o charakterze wczasowym.
Zasięgi wspomnianych wyżej stref wypoczynkowych są zależne od wielkości
miasta i jego strefy wpływów, co wymaga indywidualnego rozpatrywania w odniesieniu
do poszczególnych ośrodków miejskich (tab. 2.2).
Do czynników, które wyznaczają zasięg i rozmieszczenie poszczególnych stref
i urządzeń wypoczynkowych na obszarach podmiejskich B. Król (1981) zaliczył:
– częstotliwość zapotrzebowania na określone rodzaje wypoczynku;
– rodzaj dostępnego środka komunikacyjnego;
– racjonalny czas, jaki można przeznaczyć na dojazd do miejsca wypoczynku.
Przyjmując, że czas przeznaczony na dojazd w obie strony nie powinien przekraczać 20% czasu przeznaczonego na wypoczynek, autor podał wyznaczniki do określenia
poszczególnych stref wypoczynku (tab. 2.3, 2.4).
Koncentryczne modele lokalizacji turystyki na obszarze stref podmiejskich skonstruowali także między innymi M. Drzewiecki i in. (1988), A. Jagusiewicz (1983) oraz
S. Rutkowski (1975).
Według A. Jagusiewicza (1983) jako podstawową zasadę strefowania należy przyjąć
dążenie do kształtowania jednego systemu funkcjonalno-przestrzennego wspólnego dla
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Tab. 2.2. Zasada podziału na strefy w zależności od wielkości miasta
Tab. 2.2. Zoning depending on the size of the town

Źródło/ Source: Król 1981.

Tab. 2.3. Maksymalny czas dojazdu do miejsca wypoczynku podmiejskiego jako wyznacznik
stref wypoczynku
Tab. 2.3. Maximum time for travel to a suburban leisure locality as a determinant of leisure zones

Źródło/ Source: Król 1981.

terenów miejskich i podmiejskich, obejmującego całą sferę wypoczynku codziennego
i cotygodniowego. W takim układzie wydzielił podstrefy funkcjonalno-przestrzenne
(tab. 2.5).
Na podstawie badań przeprowadzonych w Bydgoszczy oraz na obszarze dawnego
województwa bydgoskiego M. Drzewiecki z zespołem (Drzewiecki i in. 1988) określił
strefy w mieście i strefie podmiejskiej ze względu na formy wypoczynku czynnego mieszkańców miast oraz przyjazdowego ruchu turystycznego. Rekreacja codzienna odbywa
się na obszarach bezpośrednio związanych z miejscem zamieszkania (tereny dzielnic
mieszkaniowych i śródmieście) oraz w strefie podmiejskiej najbliższego zasięgu (wyjazdy
i wycieczki piesze) w izochronie do 30 minut. Aktywny cotygodniowy wypoczynek miesz-

Źródło/ Source: Król 1981.

G – urządzenia uzupełniające ofertę gastronomiczną (gry stolikowe, parkiety, itp.); E – estrady i kręgi taneczne; C – czytelnie książki i prasy; K – kluby i świetlice;
S – urządzenia sceniczne i sale kinowe;
* odpowiednie urządzenia w pobliskiej miejscowości.

Tab. 2.4. Leisure zones distribution considering selected elements of the touristic infrastructure

Tab. 2.4. Podział na strefy z uwzględnieniem wybranych elementów infrastruktury turystycznej
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Tab. 2.5. Strefy wypoczynku według A. Jagusiewicza
Tab. 2.5. Leisure zones by A. Jagusiewicz

Źródło/ Source: Jagusiewicz 1983.

kańców odbywa się na terenach rekreacji codziennej, a poza tym w strefie podmiejskiej na
obszarach atrakcyjnych (woda, plaża, las, itp.) w izochronie 60 min. dojazdu.
Dłuższe pobyty urlopowe i wakacyjne podróże turystyczne zarówno mieszkańców,
jak i przyjezdnych (czasem z zagranicy) obserwuje się częściowo w strefie wypoczynku
cotygodniowego, w większości jednak powinny być kierowane na obszary rekreacyjne,
położone poza strefą największego skupienia wyjazdów weekendowych.
Wędrówki krajoznawcze mają w większości charakter rekreacji dorocznej, choć
występują także jako krótkie wędrówki sobotnio-niedzielne; ich przebieg jest liniowy
wzdłuż rzek, dróg i szlaków pieszych, co określa ich lokalizację w nawiązaniu do stref
miasta i obszarów podmiejskich. Krótkie pobyty krajoznawcze (wycieczki) zależnie
od atrakcyjności miejsca (miasta), warunków zagospodarowania turystycznego i wielu
innych czynników trwają zazwyczaj od pół dnia do trzech dni, a miejscem ich występowania
są śródmieścia oraz inne godne zwiedzenia zespoły i obiekty krajoznawcze.

3

Uwarunkowania rozwoju turystyki

3.1. Środowisko przyrodnicze i wynikające z niego uwarunkowania
rozwoju turystyki
Badany obszar cechuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą, zwłaszcza w przekroju
północ-południe. Przecięty jest strefą obniżeń, na których równoleżnikowo przebiega
dolina Wisły. Na północ od niej rozpościera się obszar Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, a na
południe – Karpaty Zewnętrzne, których niższe partie stanowią wzniesienia Pogórza Karpackiego, a skrajnie południową część omawianego obszaru zajmują Beskidy. Rozdzielająca
te dwa różne pod względem geologicznym i geomorfologicznym obszary dolina Wisły
we wschodniej części wykorzystuje zapadlisko Kotliny Sandomierskiej, a ku zachodowi
wije się między zrębowymi wzgórzami Bramy Krakowskiej (Gilewska, Starkel 1980).
Skrajnie zachodni jej fragment, w okolicach Alwerni, obejmuje najbardziej na wschód
wysuniętą część Kotliny Oświęcimskiej.
Północną część omawianego obszaru zajmuje Wyżyna Śląsko-Krakowska, na którą
składają się trzy mniejsze jednostki: Wyżyna Krakowska, Wyżyna Miechowska oraz
Wysoczyzna Proszowicka (Gilewska, Starkel 1980).
Najwyższy pas wyżyn to Wyżyna Krakowska, zbudowana z silnie skrasowiałych
wapieni skalistych oraz wapieni płytowych wieku jurajskiego. W rzeźbie wapienie skaliste zaznaczają się jako malownicze ostańce krasowe i skałki stokowe (Gilewska 1972).
Wyraźny próg tektoniczny na linii walnej dyslokacji będzińsko-krakowskiej dzieli Wyżynę
Krakowską na dwie części. Na północ od wspomnianego progu rozciąga się Płaskowyż
Ojcowski, a na południe zaburzona uskokami i schodowo zapadnięta płyta tworzy zrębowe
garby i wzgórza rozdzielone rowami tektonicznymi – Rów Krzeszowicki, Garb Tenczyński
i Brama Krakowska (Gilewska, Starkel 1980).
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Na obszarze Wyżyny Krakowskiej licznie występują elementy podziemnej rzeźby
krasowej, szczególnie jaskiń i schronisk skalnych, których liczbę na omawianym terenie
szacuje się na około 700. Najdłuższą z nich jest Jaskinia Wierzchowska Górna, o długości korytarzy 960 m. Do dużych jaskiń należą także Jaskinia Łokietka i Jaskinia Ciemna
w Dolinie Prądnika (Ojców) oraz Jaskinia Nietoperzowa w Dolinie Będkowskiej (Gradziński, Gradziński 1994).
Przedłużeniem Wyżyny Krakowskiej w kierunku północno-wschodnim jest Wyżyna
Miechowska, zbudowana z margli i opoki kredowej o różnej odporności. Dzięki temu jest
gęściej rozcięta i lepiej odwadniana niż Wyżyna Krakowska. Zrównana wierzchowina jest
rozcięta zapadliskowymi padołami oraz głębokimi dolinami rzecznymi (Dłubnia, Szreniawa), które rozbiły ją na wiele garbów, stoliw i pagórów (Klimaszewski 1965).
Na południe Wyżyna Miechowska przechodzi w Wysoczyznę Proszowicką, ograniczoną wyraźną 40-90 metrową krawędzią erozyjną doliny Wisły. Cały jej obszar pokrywa
niemal ciągła warstwa lessowa. Wysoczyznę tworzą szerokie garby o powierzchni płaskiej
lub zaokrąglonej (Gilewska, Starkel 1980). Wysokości bezwzględne dochodzą tu do
250 m n.p.m.
Kotlina Sandomierska stanowi część zapadliska przedgórskiego, ukształtowanego
w miocenie, które zostało wypełnione mioceńskimi osadami morskimi i lądowymi utworami czwartorzędowymi. W granicach omawianego obszaru znajduje się tylko skrajnie
zachodni fragment kotliny od Bramy Krakowskiej po dolinę Raby. Wyróżnia się tu trzy
jednostki morfologiczne: dolinę Wisły z systemem teras rzecznych, Wysoczyznę Wielicko
-Gdowską oraz Wysoczyznę Proszowicką, opisaną ze względu na charakter jej rzeźby wraz
z Wyżyną Śląsko-Krakowską. Na badanym terenie znajduje się także skrajna wschodnia
część drugiej kotliny – Kotliny Oświęcimskiej, obejmująca swym zasięgiem niewielki
obszar doliny Wisły w okolicach Alwerni.
Na południe od pasa kotlin rozciągają się Karpaty Zewnętrzne, których jedynie niewielki fragment obejmuje badany obszar. Są one zbudowane z piaskowcowo-łupkowych
serii fliszowych, należących do dwóch nasunięć płaszczowinowych. Bardziej zewnętrzna
jednostka śląska, zbudowana z mniej odpornych skał, pokrywa się z wyżynnym Pogórzem
Karpackim, a wyższa jednostka magurska z serią odpornych piaskowców magurskich
zaznacza się rzeźbą niskich gór Beskidu Średniego.
Część Pogórza Karpackiego na omawianym terenie nosi nazwę Pogórza Wielickiego,
które tworzy pas o szerokości około 20 km, z charakterystycznymi wyrównanymi szerokimi garbami o wysokości bezwzględnej rosnącej ku południowi od 350 do 550 m n.p.m.
(Barnasiówka 566 m n.p.m., Pisana 545 m n.p.m., Góra Lanckorońska 552 m n.p.m.,
Żar 530 m n.p.m., Ostrysz 523 m n.p.m.), rozcięte dolinami rzek, między innymi Skawinki
i Raby. Deniwelacje dochodzą do 100-200 m. Ku północy opada wyraźnym progiem denudacyjnym zbudowanym z odpornych piaskowców. W jego skład wchodzą płaty wyżynne
o zbliżonej wysokości wyrównanych wierzchowin (350-400 m n.p.m.), oddzielonych od
siebie obniżeniami denudacyjno-erozyjnymi (Klimaszewski, Starkel 1972; Gilewska,
Starkel 1980; Czeppe, German 1993).
Beskidy zajmują najbardziej wysuniętą na południe część badanego obszaru. Poza
grzbietem Ciecienia (885 m n.p.m.) i Wierzbanowskiej Góry, wchodzących w skład Beskidu Wyspowego, pozostałe grzbiety górskie należą do Beskidu Średniego. Obejmuje on
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grzbiety górskie o przeciętnej wysokości 700-900 m n.p.m., zbudowane z piaskowców
magurskich, często wtórnie złuskowane. Dlatego na ogół północne stoki tych grzbietów
mają profil krawędziowy. Wąskie strefy łupkowe powodują, że również przeciwległe
stoki są strome i opadają do wąskich obniżeń dolinnych (Gilowska, Starkel 1980). Przez
Beskid Średni w omawianych granicach przecina się Raba, która wraz ze swoimi dopływami powoduje wyodrębnienie się mniejszych jednostek, takich jak: pasmo Sularzówki
(617 m n.p.m.) i Trzebuńskiej Góry (625 m.n.p.m.), pasmo Kotonia (857 m n.p.m.), kopa
Koskowej Góry, a na wschód od Raby – Uklejna (662 m n.p.m.) oraz grupa Lubomira
(Czeppe, German 1993), z najwyższym wzniesieniem na badanym obszarze – Lubomirem
o wysokości 904 m n.p.m.
Klimat analizowanego terenu formuje się pod wpływem wyżów i niżów barycznych
wędrujących zazwyczaj z zachodu. Wraz ze zmianami ciśnienia docierają tu masy powietrza różnego pochodzenia i o różnych właściwościach fizycznych. Najczęściej, około 65%
dni w roku, nad teren Polski południowej napływa powietrze znad północnego Atlantyku
(polarno-morskie), które zawiera dużo pary wodnej. W zimie przynosi ono ocieplenie,
a często nawet odwilże oraz zwiększone zachmurzenie i opady. W lecie napływa ono jako
powietrze chłodne, powodujące na ogół duże zachmurzenie i przeważnie opady przelotne.
W około 30% dni dociera tu powietrze polarno-kontynentalne, cechujące się małą wilgotnością i małym zachmurzeniem. Jesienią i zimą powstają w tych masach powietrza
silne inwersje temperatury z typowymi dla nich chmurami warstwowymi i zamgleniami
w kotlinach i dolinach. Ścieranie się wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku i suchych
z głębi kontynentu decyduje o przejściowym charakterze klimatu tego obszaru, którego
charakterystyczną cechą jest duża zmienność warunków pogodowych (Hess 1965).
Z ukształtowaniem powierzchni (przebiegiem głównych jej form oraz wysokością
bezwzględną) ściśle jest związane zróżnicowanie termiczne powietrza. Najwyższe średnie
roczne temperatury, rzędu 8-8,5°C, notuje się na obszarze Kotliny Sandomierskiej, Bramy
Krakowskiej oraz Wysoczyzny Proszowickiej, a najniższe, poniżej 5°C – w najwyższych
partiach Beskidów (pasmo Lubomira, Zębalowej, Ciecienia i Wierzbanowskiej Góry).
Ukształtowanie powierzchni w znacznym stopniu decyduje także o ilości i charakterze
opadów, dlatego też na analizowanym obszarze występuje wyraźne zróżnicowanie tego
składnika. Roczne sumy opadów wahają się między 650-700 mm w Kotlinie Sandomierskiej a 900-950 mm w najwyższych partiach Beskidów.
Oś hydrograficzną stanowi Wisła, płynąca w obrębie Kotlin Oświęcimskiej i Sandomierskiej oraz obszaru przejściowego pomiędzy nimi – Bramy Krakowskiej. Cały omawiany teren leży w dorzeczu Wisły. Głównymi lewobrzeżnymi jej dopływami są: Rudno,
Sanka, Rudawa, Prądnik, Dłubnia i Szreniawa, a do prawobrzeżnych, odwadniających
Pogórze Karpackie i Beskidy, należą Skawinka, Wilga oraz Raba. Na reżim lewo- i prawobrzeżnych dopływów Wisły wpływają odmienne warunki środowiskowe, jakie panują
w pasie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Pogórza Karpackiego i Beskidów. Rzutuje to także
na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych analizowanego obszaru.
Lewobrzeżne dopływy Wisły są znacznie zasilane wodami podziemnymi, których
udział w odpływie całkowitym na tym terenie wynosi około 65%. Karpackie dopływy
Wisły odznaczają się stosunkowo dużym spływem powierzchniowym, a udział podziemnego zasilania w odpływie całkowitym kształtuje się na poziomie 45% (Dynowska 1980).
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Średni przepływ w rzekach omawianego obszaru jest znacznie zróżnicowany.
Oczywiście największy przepływ ma Wisła (średnia z lat 1951-70 wyniosła w Tyńcu
88,5 m3/s). Znacznym przepływem charakteryzują się karpackie dopływy Wisły, na przykład
Raba w Proszówkach koło Bochni – 17,2 m3/s. Lewobrzeżne dopływy Wisły cechują się
przepływem rzędu 1-2 m3/s (Dynowska 1980; Ziemońska 1965).
Termika wód rzecznych zależy od temperatury powietrza oraz wielkości podziemnego zasilania. Większymi amplitudami w cyklu rocznym odznaczają się rzeki beskidzkie
i pogórskie, mniejszymi rzeki wyżynne. Zimą wody rzek beskidzkich (np. Raby) są średnio
o około 1°C chłodniejsze od wód rzek wyżynnych (odpowiednio około 3°C i 4°C), ale latem
wody rzek górskich są o około 2,5°C cieplejsze od wód rzek wyżynnych (odpowiednio
około 15°C i 12,5°C). W zimie zarówno na rzekach wyżynnych, jak i górskich tworzy się
pokrywa lodowa, której grubość dochodzi do 30-40 cm (Dynowska 1980).
Poza starorzeczami, zlokalizowanymi przede wszystkim w dolinie Wisły, nie ma na
omawianym obszarze naturalnych zbiorników wodnych. Największym sztucznym zbiornikiem wodnym jest Zbiornik Dobczycki na Rabie, oddany do użytku w 1986 r. Wody Raby
zostały tu spiętrzone zaporą ziemną (wysokość spiętrzenia 32 m), dzięki czemu powstało
sztuczne jezioro zaporowe o powierzchni 107 ha, o całkowitej pojemności 125 mln m3.
Jezioro ma zaopatrywać Kraków w wodę pitną oraz stanowić ochronę przeciwpowodziową.
Poza tym znajdują się tu stosunkowo niewielkie zbiorniki w miejscach dawnej eksploatacji
piasku i żwiru, szczególnie wzdłuż dolin głównych rzek: Wisły i Raby. Do największych
tego typu obiektów należą dwa w dawnych piaskowniach na terenie wsi Budzyń (gmina
Liszki), stanowiące popularne kąpieliska (największy o powierzchni 35,4 ha) oraz zbiorniki
w Brzegach koło Wieliczki (o łącznej powierzchni 37,3 ha). Wśród innych zbiorników, tak
naturalnych (głównie starorzecza), jak i sztucznych (poeksploatacyjnych), spełniających
obecnie funkcje rekreacyjne, należy wymienić także obiekty w Ściejowicach, Jeziorzanach,
Czernichowie, Skawinie, Zabierzowie Bocheńskim, Alwerni (zalew Skowronek) oraz
Zabierzowie (dawny kamieniołom).
Istotnym problemem dotyczącym wód płynących badanego obszaru jest ich duże
zanieczyszczenie. Według raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Krakowie większość cieków wodnych już w obszarach źródliskowych znacznie przekracza
dopuszczalne normy zanieczyszczeń. Spośród kilkunastu rzek i potoków kontrolowanych
przez inspektorów WIOŚ tylko siedem ma wody III klasy czystości (ocena ogólna).
Na analizowanym terenie występują wody mineralne. Zalegają one w dwóch obszarach: w okolicach Krzeszowic oraz Swoszowic. Są to wody siarczanowe i siarkowodorowe,
związane z występowaniem mioceńskiego poziomu gipsowego. Mineralizacja tych wód
przekracza 2 g/l (Dynowska 1980; Atlas miejskiego województwa ... 1979).
Za jeden z podstawowych elementów decydujących o atrakcyjności turystycznej
obszaru uważa się powszechnie lasy. Stanowią one zaledwie 17% ogólnej powierzchni,
przy czym ich udział w powierzchni poszczególnych gmin jest bardzo silnie zróżnicowany.
Zdecydowanie bardziej zalesione są obszary Beskidów i Pogórza Karpackiego. W gminie
Pcim lasy stanowią 49,4% powierzchni, a w innych gminach tego regionu – w Wiśniowej,
Sułkowicach oraz Myślenicach – ponad 30%. Bez wątpienia najwięcej terenów zalesionych
z badanych gmin ma gmina Kłaj (53,4%), która leży na obszarze największego kompleksu
leśnego – Puszczy Niepołomickiej. Inne duże zwarte kompleksy lasów występują w gmi-
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nach: Krzeszowice (lesistość 37,5% – w tym fragment Puszczy Dulowskiej) oraz Alwernia
(33,7%). Zdecydowanie najmniejszy udział powierzchnie leśne mają w terenach rolniczych
gmin Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. Zalesienie nie przekracza tam
z reguły 10% powierzchni gminy, choć są i takie obszary, gdzie lasy zajmują niespełna 1%
powierzchni (Igołomia-Wawrzeńczyce – 0,1%; Radziemice – 0,8%).

3.2. Ochrona przyrody
Badany obszar, mimo występowania różnych typów środowiska, w tym specyficznych
typów krajobrazu, nie został objęty ochroną w sposób kompleksowy. Widać to zwłaszcza
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie znajdują się obszary chronione najwyższej rangi, w tym Ojcowski Park Narodowy, utworzony na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. Obecnie zajmuje powierzchnię 2145,6 ha. W związku
z utworzeniem w 1981 r. na terenie województwa miejskiego krakowskiego Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, ustanowiono wokół niego strefę ochronną o powierzchni
7000 ha. Ponowne jej usankcjonowanie nastąpiło w związku z korektą granic parku w 1997 r.,
a obecnie powierzchnia strefy ochronnej, zwanej otuliną, wynosi 6777 ha.
Na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej są zlokalizowane parki krajobrazowe, wchodzące w skład wspomnianego wyżej Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (tab. 3.1).
Tab. 3.1. Parki krajobrazowe
Tab. 3.1. Landscape parks

*częściowo.
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Z racji tego, że parki narodowe i parki krajobrazowe (wraz z otulinami) należą do
wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody, należy stosować rygory ochrony na znacznych obszarach, które niekiedy obejmują duże fragmenty jednostek terytorialnych, jakimi
są gminy. Ze względu na surowe zakazy dotyczące rozwoju innych funkcji (poza ochronną)
powstają często sytuacje konfliktowe w relacji między samorządem terytorialnym a organem zarządzającym terenem chronionym oraz mieszkańcami a organem zarządzającym.
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Ma to decydujące znaczenie szczególnie dla gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
których powierzchnie w dużej części leżą właśnie na obszarach chronionych, w tym szczególnie Ojcowskiego Parku Narodowego i Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Na terenie omawianych gmin utworzono także 19 rezerwatów przyrody, z których aż
10 jest zlokalizowanych także na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dominują
wśród nich rezerwaty leśne i leśno-krajobrazowe. Spośród wszystkich rezerwatów przyrody
12 jest udostępnionych do zwiedzania (tab. 3.2). Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
powołano także Obszar Chronionego Krajobrazu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
Zlokalizowanych jest tu także 678 pomników przyrody, przy czym aż 545 to pomniki
przyrody ożywionej (drzewa i grupy drzew), z których najwięcej znajduje się na terenie
Tab. 3.2 Rezerwaty przyrody (stan na 31 XII 2002)
Tab. 3.2. Nature reserves (as at 31.12.2002)

* Otulina podziemna – 3181850 m3; naziemna – 2,01 ha.
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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gminy Skawina oraz Krzeszowice. Pomniki przyrody nieożywionej (łącznie 133) można
spotkać głównie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w tym szczególnie duże ich
nagromadzenie, w postaci głównie skał i głazów (tak pojedynczych, jak i grup), znajduje
się w gminie Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia oraz Wielka Wieś (tab. 3.3). Na tym
terenie utworzono 8 użytków ekologicznych oraz 8 stanowisk dokumentacyjnych.
Tab. 3.3. Pomniki przyrody (stan na 31 XII 2002)
Tab. 3.3. Monuments of nature (as at 31.12.2002)
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Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Osobną grupę zagadnień stanowią problemy związane z wdrażaniem programu
Natura 2000, przyjętego przez Unię Europejską systemu ochrony wybranych elementów
przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. Podstawę wyboru i ochrony
obszarów zaliczanych do tego systemu stanowią dwie dyrektywy europejskie: tzw. dyrektywa ptasia i dyrektywa habitatowa. Na badanym terenie będą objęte siecią Natura 2000
w ramach Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO): Dolinki Jurajskie, Koło Grobli, Ojcowski Park Narodowy, Ostoja Środkowojurajska, rezerwat przyrody Michałowiec. Obszarem Specjalnej Ochrony (OSO) ma zostać Puszcza Niepołomicka (Plan Przestrzennego
Zagospodarowania... 2003).
Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA została opracowana
w latach 1995-1996 jako projekt badawczy National Nature Plan w ramach Programu
Europejskiego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (Strategia wdrażania... 1998).
Jest to wielkoprzestrzenny systemem obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod
względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych
kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają
ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Strukturę i powierzchnię sieci
ECONET-POLSKA stanowią obszary węzłowe (międzynarodowe i krajowe) oraz korytarze
ekologiczne (międzynarodowe i krajowe). Spośród obszarów węzłowych na omawianym
terenie znajduje się (Strategia wdrażania... 1998) jeden o randze międzynarodowej – obszar
Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz trzy o randze krajowej: Krakowski, Miechowski,
Puszczy Niepołomickiej. Do korytarzy ekologicznych zaliczamy: Krakowski Korytarz
Wisły (międzynarodowy) oraz korytarz Beskidu Makowskiego i Wyspowego (krajowy).
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3.3. Atrakcyjność turystyczna środowiska przyrodniczego
oraz jej przestrzenne zróżnicowanie
Dla ukazania przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności turystycznej środowiska
przyrodniczego omawianych gmin posłużono się opracowaniem wykonanym pod kierunkiem J. Warszyńskiej (Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju... 1984), a dotyczącym zróżnicowania przyrodniczych uwarunkowań turystycznych form rekreacji w strefie wyżynnej
i górskiej. Wszystkie gminy autorzy poddali weryfikacji pod względem uwarunkowań
środowiskowych różnych form rekreacji, określając ich klasy atrakcyjności (tab. 3.4):
– w sezonie ogólnorekreacyjnym,
– w sezonie letnim - kąpielowym,
– w sezonie zimowym – dla turystyki narciarskiej,
– dla turystyki górskiej pieszej.
Tab. 3.4. Atrakcyjność turystyczna środowiska przyrodniczego gmin według klas atrakcyjności
Tab. 3.4. Touristic attractiveness of the natural environment of communes by attractiveness categories
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I – klasa najwyższa, IV – klasa najniższa wśród gmin uznanych za atrakcyjne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Przyrodnicze uwarunkowania... 1984; Atlas miejskiego województwa
krakowskiego 1979.
Source: own study based on Przyrodnicze uwarunkowania... 1984; Atlas miejskiego województwa krakowskiego
1979.

Spośród wszystkich badanych gmin sześciu nie uznano za atrakcyjne w sezonie
ogólnorekreacyjnym, ośmiu dla turystyki górskiej pieszej, trzynastu w sezonie zimowym
(dla turystyki narciarskiej) oraz ośmiu w sezonie letnim (kąpielowym). Ze wszystkich
badanych gmin na czoło pod względem atrakcyjności środowiska wysuwa się gmina Pcim,
która w sezonie ogólnorekreacyjnym oraz pod względem turystyki górskiej pieszej jako
jedyna znalazła się w klasie I, a w sezonie zimowym (turystyka narciarska) w klasie II
wraz z sąsiednimi gminami z terenu Beskidów: Wiśniową i Myślenicami.
Ogólnie za najmniej atrakcyjne pod względem środowiska przyrodniczego uchodzą
rolnicze gminy Płaskowyżu Proszowickiego i Wyżyny Miechowskiej, których większość
przyciąga turystów jedynie w sezonie letnim (kąpielowym). W sezonie ogólnorekreacyjnym
najwyższe klasy atrakcyjności osiągają gminy położone w Beskidach (np. Pcim, Wiśniowa,
Myślenice, Sułkowice), na Pogórzu Karpackim oraz Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Klasę II w tej grupie atrakcyjności otrzymała także gmina Kłaj ze względu na rozległe
obszary leśne Puszczy Niepołomickiej. Jak wspomniano wyżej, narciarstwo (głównie
zjazdowe) ma najlepsze warunki do rozwoju na obszarze gmin beskidzkich, szczególnie
Pcimia, Wiśniowej oraz Myślenic. Atrakcyjność w sezonie letnim (kąpielowym) jest
związana głównie z ciekami wodnymi, zwłaszcza większymi dopływami Wisły i samą
rzeką Wisłą. Dlatego też w tej grupie gmin znalazły się te leżące wzdłuż Raby (Pcim,
Myślenice, Gdów, Kłaj), Skawinki (Sułkowice, Skawina), Rudawy i Sanki, Prądnika,
Dłubni i Szreniawy (ryc. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
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Ryc. 3.1. Atrakcyjność turystyczna środowiska
przyrodniczego w sezonie ogólnorekreacyjnym

Ryc. 3.2. Atrakcyjność turystyczna środowiska
przyrodniczego dla turystyki górskiej pieszej

Fig. 3.1. Touristic attractiveness of the natural
environment in the high recreational season

Fig. 3.2. Touristiic attractiveness of the natural environment for mountain hiking

Ryc. 3.3. Atrakcyjność turystyczna
środowiska przyrodniczego
w sezonie letnim – kąpielowym

Ryc. 3.4. Atrakcyjność turystyczna
środowiska przyrodniczego w sezonie zimowym – dla turystyki narciarskiej

Fig. 3.3. Touristic attractiveness of the natural
environment in the summer bathing season

Fig. 3.4. Touristic attractiveness of the natural environment for skiing tourism

Źródło do rycin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4: opracowanie własne na podstawie Przyrodnicze uwarunkowania … 1984.
Source to figures 3.1, 3.2, 3.3, 3.4: own study based on Przyrodnicze uwarunkowania... 1984.
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3.4. Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki
Omawiany obszar jest jednym z najwcześniej zamieszkanych przez człowieka
terenów w Polsce. Najstarsze ślady człowieka pochodzą ze schyłku przedostatniego
zlodowacenia Riss z terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Należą do nich znaleziska
z Jaskini Ciemnej w Ojcowie (gmina Skała) oraz w Piekarach (gmina Liszki), których
pozycja stratygraficzna pozwala datować je na 120 tys. lat (Chochorowska, Dagnan-Ginter
1995). Z czasów prehistorycznych oraz wczesnego średniowiecza zachowały się liczne
grodziska, osady oraz cmentarzyska (w tym kurhanowe), jak również obozowiska w jaskiniach i schroniskach skalnych, które są dodatkowo obiektami zainteresowania speleologów.
W sumie na omawianym obszarze zinwentaryzowano 77 jaskiń i schronisk skalnych,
w których stwierdzono ślady osadnictwa prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego.
Niezwykle cennym zabytkiem archeologicznym jest ośrodek produkcji garncarskiej
w Igołomi-Zofipolu, gdzie dokonano odkrycia pieców garncarskich z pełnym wsadem
datowanych na III-V w.
Wczesne średniowiecze pozostawiło na tym obszarze, oprócz wspomnianych wyżej
pozostałości grodów i reliktów innych obiektów obronnych (np. Wrocimowice, Sułoszowa,
Piekary, Biały Kościół), także zachowane do dzisiaj budowle sakralne, w tym najstarsze
kościoły romańskie: św. Jana Chrzciciela w Prandocinie (z pierwszej ćwierci wieku XII),
św. św. Magdaleny i Mikołaja w Dziekanowicach (z końca wieku XII, a następnie przebudowany w stylu gotyckim) oraz św. Mikołaja w Wysocicach (z pierwszej ćwierci XIII w.).
Poza tym w pierwszej połowie wieku XIII powstały także: kościół św. Wojciecha w Kościelcu,
św. Małgorzaty w Żębocinie.
Każda epoka historyczna i każdy styl w architekturze pozostawił na tym terenie
zabytki sakralne, zarówno murowane, jak i drewniane. Do najcenniejszych tego typu
obiektów należą:
– kościół Stygmatów św. Franciszka i klasztor OO. Bernardynów z pierwszej połowy
XVII w. w Alwerni;
– kościół klasycystyczny św. Jana Chrzciciela z 1834 r. na wzgórzu zamkowym
w Dobczycach;
– kościół parafialny św. Benedykta z 1735 r. w Imbramowicach;
– kościół św. św. Piotra i Pawła oraz klasztor Norbertanek w Imbramowicach;
– kościół Matki Bożej Anielskiej i klasztor Bernardynów z XVII w. w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zespołem kaplic na tzw. dróżkach kalwaryjskich z XVII w. (wpisane na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO w 1999 r.);
– kościół św. Jana Chrzciciela z XIV w. w Lanckoronie;
– kościół parafialny Znalezienia Krzyża Świętego z lat 1586-1590 w Łazanach;
– kościół parafialny Narodzenia NMP z 1465 r. (nadbudowany w XVII w.) w Myślenicach;
– kościół NMP i Dziesięciu Tysięcy Męczenników z lat 1350-1358 w Niepołomicach z dobudowaną w 1596 r. kaplicą grobową Branickich, zaprojektowaną przez Santi Gucciego;
– kościół NMP i św. Wojciecha oraz klasztor Benedyktynek z XIII w. w Staniątkach;
– kościół parafialny św. Klemensa z 1805 r. w Wieliczce;
– kościół św. Andrzeja z 1754 r. we Wrocimowicach;
– kościół NMP Niepokalanie Poczętej z 1691 r. w Zielenicach;
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– sanktuarium maryjne Karmelitów Bosych ufundowane w 1631 r. w Czernej;
– kościół drewniany św. św. Piotra i Pawła z ok. 1765 r. w Bodzanowie;
– kościół drewniany Wniebowzięcia NMP z 1633 r. w Biórkowie Wielkim;
– kościół drewniany Wniebowzięcia NMP z 1742 r. w Grabiu;
– kościół drewniany Rozesłania Apostołów z XV w Gruszowie;
– kościół drewniany św. Trójcy z 1745 r. w Iwanowicach;
– kościół drewniany św. Marcina z 1670 r. w Marcyporębie;
– kościół drewniany MB Częstochowskiej i św. Izydora z 1571 r. w Mostku;
– kościół drewniany Nawiedzenia NMP z 1515 r. w Paczółtowicach;
– kościół drewniany św. św. Jakuba Starszego i Katarzyny Aleksandryjskiej z 1720 r.
w Raciechowicach;
– kościół drewniany Narodzenia NMP z 1511 r. w Racławicach;
– kościół drewniany św. Joachima w Skawinkach;
– kościół drewniany św. Katarzyny z 1655 r. w Ulinie Wielkiej;
– kościół drewniany św. Sebastiana z XVI w. Wieliczce;
– kościół drewniany św. Marcina z ok. 1730 r. w Wiśniowej.
Wymienione wyżej drewniane kościoły wraz z innymi świątyniami tego typu (Czulice, Krzęcin, Modlnica, Sosnowice oraz Wola Radziszowska) znajdują się na oznakowanej
w terenie trasie turystycznej znanej jako Szlak Architektury Drewnianej.
Do wysokiej rangi walorów kulturowych należy zaliczyć sanktuaria skupiające ruch
pątniczy i turystyczny, tak krajowy (o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym),
jak i międzynarodowy. Najsłynniejszym obiektem tego typu jest kościół i klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej z cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz tzw. dróżkami
Matki Bożej i Pana Jezusa. Do innych miejsc kultu religijnego o znaczeniu regionalnym
należą: Czerna (Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego),
Dziekanowice (Sanktuarium Macierzyństwa NMP), Myślenice (Sanktuarium Matki Boskiej Myślenickiej), Smardzowice (Sanktuarium Matki Bożej Smardzowickiej), Staniątki
(Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej), Wieliczka (Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej)
i Zielenice (Sanktuarium Matki Bożej Nawiedzenia). Z innych sanktuariów katolickich,
o zasięgu głównie lokalnym, należy wymienić między innymi: Gdów, Gaj, Siepraw (dwa
cudowne obrazy – MB Sieprawskiej i Kawęcińskiej oraz sanktuarium bł. Anieli Salawy),
Wysocice. Szczególnym miejscem jest Niegowić jako pierwsze miejsce posługi duszpasterskiej papieża Jana Pawła II.
Ważną z turystycznego punktu widzenia grupę zabytków stanowią zamki i pałace.
Zachowały się niektóre obiekty:
– zamek królewski z XIV w., przebudowany w stylu renesansowym w Niepołomicach;
– zamek żupny pierwotny z XIV w. w Wieliczce;
– zamek renesansowy Pieskowa Skała w Sułoszowej.
Do naszych czasów przetrwały także ruiny zamków w: Rudnie („Tenczyn”), Dobczycach, Ojcowie, Lanckoronie oraz Korzkwi (od 1967 r. w odbudowie).
Z zachowanych pałaców na szczególną uwagę zasługują: zespół pałacowo-parkowy
Potockich w Krzeszowicach, pałac Radziwiłłów z XVIII-XIX w. w Balicach, klasycystyczny pałac z przełomu XVIII/XIX w. w Igołomi (do 1945 r. własność Morstinów), neogotycki dwór-pałac z drugiej połowy XIX w. w Paszkówce (obecnie hotel), pałac Żeleńskich
z 1902 r. w Grodkowicach.
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Możemy dzisiaj podziwiać wiele dworów oraz pozostałości podworskich, zwłaszcza
na Pogórzu Wielickim, przede wszystkim w gminach Gdów, Skawina, Mogilany (gdzie jest
ich najwięcej) oraz na Wyżynie Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickim. Do najlepiej
zachowanych i najcenniejszych tego typu zabytków należą dwory w: Raciechowicach
(drewniany), Mogilanach, Modlnicy, Jakubowicach, Glanowie, Tarnawie, Łazanach oraz
Tomaszowicach.
Szczególnego rodzaju zabytkiem jest wpisana w 1978 r. na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO Kopalnia Soli w Wieliczce. Jest to
jeden z najstarszych na kontynencie europejskim zakładów produkcyjnych, czynny bez
przerwy od średniowiecza.
Niewątpliwie atrakcję turystyczną mogą stanowić pozostałości XIX-wiecznych,
austriackich fortyfikacji twierdzy Kraków, które zachowały się w gminie Wielka Wieś
oraz Zielonki (7 fortów, 9 baterii i schron bojowy).
Łącznie na omawianym obszarze znajduje się około 7,7 tys. obiektów zabytkowych,
z czego około 4,7 tys. to domy i inne budynki mieszkalne, a około 1,7 tys. to budynki
gospodarcze, najczęściej związane z budynkami mieszkalnymi. Nie wszystkie z nich przedstawiają wartość dla turystyki, dlatego też do oceny atrakcyjności kulturowej badanych gmin
posłużono się waloryzacją przeprowadzoną za pomocą metody JARK-WAK, zaproponowanej przez J. Bogdanowskiego (Krajobraz kulturowy… 2001). Ocenie jest poddawany
tzw. krajobraz kulturowy, w którym oprócz elementów środowiskowych bierze się pod
uwagę relacje między krajobrazem a obiektami zabytkowymi oraz tradycjami kulturowymi.
Wyróżniono w ten sposób cztery typy ochrony krajobrazu kulturowego. Są to:
– rezerwat kulturowy (RK) obejmujący najatrakcyjniejsze pod względem kulturowym
obszary. Stanowi on formę ścisłej ochrony zachowawczej krajobrazu, umożliwiającej
utrzymanie unikatowych wartości kulturowych w ewentualnym jednoczesnym powiązaniu z ochroną środowiska przyrodniczego;
– park kulturowy (PK) jako forma ochrony krajobrazu kulturowego umożliwiająca
zachowanie wyjątkowych wartości historyczno-kulturowych w powiązaniu z ochroną
środowiska przyrodniczego;
– strefa ochrony konserwatorskiej (SOK) jako forma ochrony o umiarkowanym zakresie.
Ma ona zastosowanie na obszarach otaczających cenne obiekty, stanowiących ich otulinę
lub krajobrazowy kontekst, bądź też na obszarach krajobrazów historycznych;
– strefa ingerencji konserwatorskiej (SIK) skierowana do wszystkich miejscowości lub
ich części, gdzie występuje jakiś aspekt dziedzictwa kulturowego wymagający troski
konserwatorskiej.
Na obszarze badań wyodrębniono 14 rezerwatów kulturowych: w Alwerni, w Czernej-Krzeszowicach, w Grodzisku koło Skały, w Dobczycach, w Imbramowicach, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Lanckoronie, w Niepołomicach, w Ojcowie, w Pieskowej Skale,
w Rudnie, w Staniątkach oraz w Wieliczce. Poza tym wytypowano 58 parków kulturowych,
168 stref ochrony konserwatorskiej oraz 329 stref ingerencji konserwatorskiej (tab. 3.5).
Szczególny rodzaj walorów kulturowych stanowią muzea. Na omawianym obszarze
znajdują się 22 obiekty tego typu, przy czym wiele z nich ma charakter izb regionalnych
(lub historycznych). Największą rangę (ogólnokrajową lub międzynarodową) mają trzy
muzea: Zamek Pieskowa Skała jako Oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu oraz
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Tab. 3.5. Proponowane formy ochrony kulturowej według metody JARK
Tab. 3.5. Proposed forms of cultural protection by the JARK method

RK – Rezerwat kulturowy; PK – Park kulturowy; SOK – Strefa ochrony konserwatorskiej; SIK – Strefa
ingerencji konserwatorskiej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Krajobraz kulturowy. Województwo Małopolskie 2001.
Source: own study based on Krajobraz kulturowy. Województwo Małopolskie 2001.

Muzeum Żup Krakowskich i Kopalnia Soli
„Wieliczka” – Trasa Turystyczna. Oba muzea
wielickie znajdują się w zabytkowej kopalni
soli, przy czym Muzeum Żup Krakowskich
ma także stałą ekspozycję w zamku żupnym
w Wieliczce. Spis jednostek muzealnych
w badanych gminach zawiera tabela 3.6.
Do oceny atrakcyjności kulturowej dla
rozwoju turystyki na obszarze badanych gmin
Ryc. 3.5. Atrakcyjność kulturowa
Fig. 3.5. Cultural attractiveness
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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Tab. 3.6. Obiekty muzealne
Tab. 3.6. Museum facilities

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

posłużono się wyżej wymienionymi formami ochrony krajobrazu kulturowego według
metody JARK, zakładając, że jako ściśle skorelowane zarówno z wartością historyczną
i krajobrazową poszczególnych obiektów, jak i całego krajobrazu, dają wiarygodny obraz
tego zjawiska.
Gminę uznano za atrakcyjną pod względem kulturowym, gdy na jej terenie znajduje
się przynajmniej jeden park kulturowy lub, w razie jego braku, jeżeli przynajmniej połowa
miejscowości w danej gminie jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej. Następnie wśród
tych gmin wydzielono cztery klasy atrakcyjności (Faracik 2004). Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności kulturowej ilustruje rycina 3.5.
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3.5. Wybrane elementy sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin
Obszar objęty badaniami zamieszkiwało w 2000 r. 523,9 tys. osób, z czego najwięcej w gminach miejsko-wiejskich, takich jak: Wieliczka (44,8 tys.), Skawina (41,6 tys.),
Myślenice (39,4 tys.), Krzeszowice (31,4 tys.) oraz Niepołomice (21,0 tys.). Łącznie
w tych pięciu gminach mieszkało ponad 34% populacji analizowanego terenu. Z gmin
wiejskich największą liczbę ludności mają: Zabierzów (21,2 tys.), Gdów (15,6 tys.), Liszki
(14,6 tys.), Zielonki (13,1 tys.) i Kocmyrzów-Luborzyca (12,4 tys.). Najmniej mieszkańców
ma gmina Radziemice (3,4 tys.).
Średnia gęstość zaludnienia, wynosząca 181,9 osób/km2, jest znacznie wyższa od
średniej krajowej (124,4 osób/km2). Zróżnicowanie gęstości zaludnienia badanych gmin
zamyka się w bardzo szerokich granicach – od 56 osób/km2 w Radziemicach i 74 osób/km2
w Gołczy i Trzyciążu do ponad 400 osób/km2 w Skawinie, Świątnikach Górnych i Wieliczce, gdzie gęstość zaludnienia osiąga swoją maksymalną wartość 447 osób/km2.
W roku 2000 badany obszar zamieszkiwało 257,8 tys. mężczyzn i 266,1 tys. kobiet.
Mężczyźni stanowili zatem 49,2% ludności, co daje współczynnik feminizacji na poziomie 103,2 kobiet na 100 mężczyzn. Współczynnik feminizacji omawianych gmin zamyka
się skrajnymi wartościami: 96,3 w gminie Radziemice oraz 107,7 w gminie Kalwaria
Zebrzydowska, przy czym wartość powyżej 107 osiągają także Niepołomice, Wieliczka
oraz Krzeszowice. Bardzo duże dysproporcje między badanymi gminami dotyczą wskaźnika obciążenia ekonomicznego (tab. 3.7).
Tab. 3.7. Powierzchnia i ludność badanych gmin w 2000 r.
Tab. 3.7. The area and population of communes covered by the study in 2000
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie.
Source: own study based on the date from the Statistical Office in Kraków.

Duże dysproporcje w strukturze wiekowej ludności przeważnie są związane ze
znacznym zróżnicowaniem ruchu naturalnego ludności. W roku 2000 ujemny przyrost
naturalny charakteryzuje gminy położone na północ od linii Wisły. Wśród tych gmin tylko
dziewięć ma dodatni przyrost naturalny (głównie w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa
– najwyższa wartość 4,6‰ w Michałowicach). Poziom przyrostu naturalnego najniższe
wartości osiąga w Gołczy (-2,7‰), Czernichowie (-2,5‰), Zabierzowie (-2,2‰) i Koniuszy
(‑2,0‰). Ze wszystkich badanych gmin tylko dwie z ujemnym przyrostem naturalnym
znajdują się na południe od Wisły: Raciechowice (-0,5‰) i Kłaj (-0,2‰). Notuje się tu za
to najwyższe wartości: 8,2‰ w Sieprawiu, 6,2‰, w Wiśniowej, 5,6‰ w Pcimiu i 5,1‰
w Myślenicach.
Na duże zróżnicowanie przyrostu naturalnego nakładają się także znaczne dysproporcje w migracjach. Należy zauważyć, że mimo niskiego (często ujemnego) przyrostu
naturalnego wielu gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, w niektórych
z nich notuje się znaczne zwiększenie liczby ludności, co jest przede wszystkim wynikiem
intensywnie zachodzącego procesu suburbanizacji. Dla przykładu w okresie między 1995
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a 2000 rokiem w gminie Zabierzów mimo ujemnego przyrostu naturalnego przybyło
785 mieszkańców, a w gminie Zielonki aż 1163 (przy stopie przyrostu naturalnego 0,1‰
w roku 2000).
Na badanym obszarze znajduje się 13 miast (tab. 3.8), w których zamieszkuje łącznie
115,1 tys. osób. Stanowi to około 22% liczby wszystkich mieszkańców badanych gmin,
a największymi miastami są: Skawina (24,4
tys.), Wieliczka (18,1 tys.), Myślenice Tab. 3.8. Liczba ludności miast w 2000 r.
(18,0 tys.) oraz Krzeszowice (10,4 tys.). Tab. 3.8. Population of cities/towns in 2000.
Większość osad wiejskich to osady małe,
liczące maksymalnie kilkaset mieszkańców
(niektóre wsie liczą zaledwie kilkadziesiąt
osób), ale są wśród nich takie, które swą
wielkością, tak pod względem zajmowanej powierzchni, jak i liczby ludności,
przewyższają znacznie niektóre ośrodki
miejskie. Przykładowo miasto Świątniki
Górne liczy zaledwie 2,1 tys. mieszkańców,
a Skała i Alwernia mają po ponad 3 tys.
mieszkańców każde. Pcim liczy około
4,7 tys. mieszkańców, Zabierzów – 4,4 tys.,
Sułoszowa – 3,7 tys., Gdów – 3,5 tys.,
a Kłaj około 3,0 tys. osób.
Znaczne zróżnicowanie warunków
naturalnych analizowanego obszaru odbija
się bezpośrednio w zróżnicowaniu gospodarczym i infrastrukturalnym. Widoczne Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
jest to przede wszystkim w sektorze rolnic- Urzędu Statystycznego w Krakowie.
twa, zwłaszcza w strukturze użytkowania Source: own study based on the date from
the Statistical Office in Kraków.
gruntów w badanych gminach (tab. 3.9).
Tab. 3.9. Struktura użytkowania gruntów (2000 r.)
Tab. 3.9. Structure of land use (2000)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Source: own study based on the date from the Central Statistical Office.

Największym udziałem użytków rolnych odznaczają się gminy północnej i północno
-wschodniej części obszaru badań: Radziemice (91,4%), Proszowice (89,6%), Koniusza
(88,0%), Iwanowice (87,4%). Najmniej użytków rolnych występuje natomiast w gminach
południowej części: Kłaju (36,1%), Pcimiu (41,0%), Dobczycach (47,5%) i Krzeszowicach
(48,1%). Łącznie użytki rolne zajmują około 68% powierzchni analizowanych gmin.
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W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne (77,2%), przy czym w gminach o najlepszych warunkach glebowych (Płaskowyż Proszowicki, Wyżyna Krakowsko
-Częstochowska oraz Wyżyna Miechowska) udział ich w użytkach sięga powyżej 90%
(Iwanowice 96,0%, Trzyciąż 94,4%, Gołcza 94,1%, Słomniki 93,9%).
W kilku gminach zaznacza się dość duży udział łąk i pastwisk w użytkach rolnych
(np. Niepołomice 51,9%, Wiśniowa 43,1%). Niewielki odsetek stanowią sady, na które
wypada około 2,7% ogółu użytków, przy czym na niektórych obszarach ze względu na
dogodne warunki mikroklimatyczne jest ich znacznie więcej. Największe zgrupowanie
sadów obserwuje się w gminach: Raciechowice (głównie sady jabłoniowe, które stanowią aż 15,5% wszystkich użytków rolnych), Wielka Wieś (8,2%) Wieliczka (7,8%) oraz
Gdów (7,4%).
Charakterystyczną cechą rolnictwa w strefie żywicielskiej dużego miasta (Krakowa)
jest uprawa warzyw, w tym pod szkłem i w tunelach foliowych. Także w tym względzie
wybijają się na czoło gminy o najkorzystniejszych warunkach glebowych: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Proszowice.
Mimo że zawarte w tabeli dane sugerowałyby, iż większość badanych gmin jest
predysponowana do rozwoju funkcji rolniczej (wysoki udział użytków rolnych w ogólnej
powierzchni gminy), należy zaznaczyć, że jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest
w wysokim stopniu zdywersyfikowana. Dla ukazania tego zjawiska można posłużyć się
metodą punktową, opracowaną przez Instytut Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach,
oceniającą poszczególne elementy środowiska – glebę, warunki klimatyczne i wodne
oraz rzeźbę terenu (Ocena stanu zanieczyszczenia gleb... 1999). Suma punktów określa
syntetyczny wskaźnik liczbowy charakteryzujący jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej
każdej z gmin. Największymi wartościami, przekraczającymi 100 punktów lub osiągającymi nieco poniżej 100, odznaczają się gminy położone na Płaskowyżu Proszowickim
i Wyżynie Miechowskiej. Tu też znajduje się gmina o najwyższym wskaźniku syntetycznym
w całym województwie małopolskim (102,8) – Proszowice. Najniższe wartości przyjmuje
wskaźnik w gminach górskich i pogórskich w południowej części, przy czym minimalną
wartość (51,3) osiąga gmina Pcim, a poniżej 60,0 także sąsiednia gmina Wiśniowa (obie
w całości leżą już w obrębie Beskidów).
Zróżnicowanie gospodarki rolnej na omawianym obszarze ilustruje typologia gmin
przeprowadzona przez B. Głębockiego (2000a, 2000b). Dokonał on wydzielenia typów
rolnictwa indywidualnego w Polsce w układzie gmin, biorąc pod uwagę zbiór cech charakteryzujących zarówno potencjał produkcyjny gospodarstw, jak i cel prowadzonej produkcji
rolniczej oraz jej efekty. Gminy badanego obszaru reprezentują trzy typy rolnictwa.
Rolnictwo typu I jest charakterystyczne dla obszarów o przewadze gospodarstw
średnich ze znaczną liczbą gospodarstw dużych, gdzie gospodarstwa małe mają znaczenie
drugorzędne. Ze względu na dużą liczbę gospodarstw średnich i dużych zatrudnienie, jak
na warunki polskie, jest stosunkowo małe, i z reguły nie przekracza 35 osób na 100 ha
użytków rolnych, a często spada nawet poniżej 20 osób/100 ha użytków rolnych. Przy
niskim stopniu zatrudnienia można jednocześnie zauważyć stosunkowo wysoką wartość
wskaźnika wyposażenia gospodarstw w ciągniki. Jedną z głównych cech rolnictwa tego
typu jest duża liczba gospodarstw, których dochody pochodzą wyłącznie lub głównie
z produkcji rolniczej. Wśród gospodarstw rolnych przeważają gospodarstwa towarowe.
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Do tego typu należą gminy cechujące się najlepszymi warunkami przyrodniczymi do
rozwoju rolnictwa, położone na Płaskowyżu Proszowickim i Wyżynie Miechowskiej.
Rolnictwo typu II rozwinęło się na terenach o dominacji gospodarstw dużych. Charakterystyczne jest dla niego niskie zatrudnienie (poniżej 20 osób/100 ha użytków rolnych)
i niski wskaźnik wyposażenia w ciągniki w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Nie
powoduje to jednak gorszej sytuacji w zakresie rozwoju gospodarki rolnej w porównaniu
z innymi typami rolnictwa, gdyż wartości tych cech wskazują na efektywne wykorzystanie
nakładów pracy. Istotną cechą rolnictwa tego typu jest znaczna liczba gospodarstw produkujących wyłącznie bądź głównie na własne potrzeby. Są to w większości gospodarstwa
dwuzawodowe, gospodarstwa emerytów i rencistów lub gospodarstwa, których właściciele
zawiesili czasowo działalność rolniczą. Ten typ reprezentują głównie gminy sąsiadujące
bezpośrednio z Krakowem od południa.
Rolnictwo typu III charakteryzuje jednostki terytorialne o dużej liczbie gospodarstw
średnich i małych, przy czym te ostatnie stanowią ponad jedną czwartą ogólnej liczby
gospodarstw. Gospodarstwa rolne całą swą produkcję przeznaczają wyłącznie lub głównie
na swoje potrzeby. Jest także widoczna duża liczba gospodarstw dwuzawodowych bądź
prowadzących dodatkową działalność gospodarczą. Powoduje to między innymi niski
stopień zmechanizowania oraz zatrudnienia w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.
Rolnictwo tego typu jest charakterystyczne dla gmin położonych głównie na obszarze
Pogórza Karpackiego, Beskidów, jak i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Według danych GUS w 2001 roku na obszarze badanych gmin funkcjonowało
łącznie około 40 tys. podmiotów gospodarczych (tab. 3.10). Najwięcej podmiotów było
zarejestrowanych w gminach miejsko-wiejskich, a zwłaszcza w gminach: Wieliczka
(4075), Skawina (3424), Myślenice (3262), Kalwaria Zebrzydowska (2747) oraz Krzeszowice (2591). Zróżnicowanie to odzwierciedla wskaźnik mierzony liczbą podmiotów
gospodarczych na 1000 mieszkańców. Do najdynamiczniej rozwijających się gmin w tym
zakresie należy zaliczyć Kalwarię Zebrzydowską (144,5 podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców), Świątniki Górne (105,9), Zielonki (101,2), Siepraw (95,7) oraz
Wieliczkę (91,0). Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre gminy specjalizują się w produkcji określonego asortymentu, na przykład w gminie Kalwaria Zebrzydowska tradycyjnie
rozwija się meblarstwo, stolarstwo oraz produkcja obuwia, w gminie Świątniki Górne oraz
Sułkowice – kowalstwo, ślusarstwo oraz produkcja narzędzi ręcznych, w gminie Czernichów – wikliniarstwo. Najniższe wskaźniki rozwoju przedsiębiorczości osiągają natomiast
gminy rolnicze, położone głównie w północnej i północno-wschodniej części obszaru
badań: Koniusza (35,0), Igołomia-Wawrzeńczyce (44,1), Sułoszowa (44,9), Radziemice
(45,0), Gołcza (48,6). Niskimi wartościami tego wskaźnika odznaczają się także niektóre
gminy południowej części, szczególnie Raciechowice (45,1) oraz Pcim (54,9).
Na obszarze badanych gmin można zauważyć także duże dysproporcje w infrastrukturze technicznej, zwłaszcza sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazociągowej
(tab. 3.10). W roku 2001 we wszystkich badanych gminach istniała sieć wodociągowa.
Gęstość wodociągowej sieci rozdzielczej, wyrażona w km/km2 powierzchni gminy, zamykała się między wartościami 0,0 (Pcim) a 3,3 (Świątniki Górne), przy czym wartości poniżej
1 osiągnęły także gminy: Biskupice, Igołomia-Wawrzeńczyce, Lanckorona, Sułkowice oraz
Wiśniowa. Sieci kanalizacyjnej nie miało w sumie 9 gmin, a wskaźnik wartości jej gęstości
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Tab. 3.10. Infrastruktura techniczna oraz podmioty gospodarcze w 2001 r.
Tab. 3.10. Technical infrastructure and business entities (2001)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Source: own study based on the date from the Central Statistical Office.

(w km/km2) wahał się od 0,0 w Igołomi-Wawrzeńczycach do 1,0 w Zielonkach. Sieci
gazowej była pozbawiona tylko jedna gmina – Raciechowice. W pozostałych gminach jej
gęstość (wyrażona w m sieci rozdzielczej na km2) zamykała się między wartościami 167
(Radziemice) a 8552 (Wieliczka). Najlepiej rozwiniętą infrastrukturę techniczną ze wszystkich badanych gmin miały gminy sąsiadujące bezpośrednio z Krakowem, w tym głównie
od południa – Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka oraz Zielonki i Zabierzów.

3.6. Dostępność komunikacyjna
Baza komunikacyjna stanowi jeden z kluczowych elementów zagospodarowania
turystycznego (Kowalczyk, 1997), a jako wyznacznik stopnia dostępności jest jednym
z elementów określających atrakcyjność turystyczną obszaru (Warszyńska, Jackowski,
1978). Stopień dostępności komunikacyjnej ma niewątpliwie wpływ na rozwój funkcji
turystycznej. Na omawianym obszarze komunikację zapewniają: PKS, MPK, PKP oraz
przewoźnicy prywatni.
Analizując komunikację autobusową, pod uwagę wzięto kursy zwykłe, które odbywają się w soboty i niedziele. W odniesieniu do komunikacji MPK uwzględniono sobotni
rozkład jazdy autobusów, gdyż tylko w nielicznych wypadkach liczba kursów sobotnich
i niedzielnych różniła się. Zanalizowano gminy pod względem gęstości sieci bezpośrednich
połączeń autobusowych z Krakowem oraz liczby kursów.
Komunikacja autobusowa MPK odbywa się na terenie gmin bezpośrednio sąsiadujących z Krakowem (tzw. linie podmiejskie), dzięki czemu wzrasta stopień ich dostępności.
Widać to wyraźnie w takich gminach, jak: Zabierzów, Liszki, Zielonki, Michałowice czy
Świątniki Górne. Na obszarze pozostałych gmin komunikacja MPK odgrywa zdecydowanie mniejsze znaczenie. Często kursy są ograniczone jedynie do połączeń miejscowości
leżących tuż przy granicy administracyjnej Krakowa (np. kursy do Czulic, Niepołomic,
Skawiny, Brzegów, Zastowa).
Największym przewoźnikiem na omawianym obszarze jest PKS, tak pod względem taboru, jak i długości obsługiwanych przez niego tras oraz liczby miejscowości,
do których dociera. Wszystkie badane gminy mają bezpośrednie połączenia autobusowe

Uwarunkowania rozwoju turystyki

53

z Krakowem, przy czym do gmin o bardzo rzadkich powiązaniach komunikacyjnych PKS
należą Niepołomice oraz Kłaj, natomiast o najlepszej dostępności: Mogilany, Sułkowice,
Myślenice, Wielka Wieś i Zielonki.
Z roku na rok obserwuje się wzrost liczby prywatnych podmiotów gospodarczych
zajmujących się przewozem osób. Z jednej strony zaczęły one wypełniać lukę na rynku, obsługując nowe trasy oraz łącząc miejscowości o niedostatecznej ilości połączeń
komunikacyjnych, z drugiej zaczęły one rugować komunikację publiczną z niektórych
tras. Można zaobserwować, że obecna działalność prywatnych przewoźników opiera się
między innymi na:
– obsłudze tras, po których dotąd nie odbywała się regularna komunikacja autobusowa
(np. Kraków – Trątnowice – Słomniki, Kraków – Wieliczka – Gorzków, Kraków – Wieliczka – Biskupice, Kraków – Igołomia – Stęgoborzyce – Rudno – Proszowice);
– zwiększaniu częstotliwości kursów na trasach obsługiwanych przez PKS i MPK (np.
Kraków –Słomniki, Kraków – Proszowice, Kraków – Krzeszowice, Kraków – Skała);
– uruchamianiu połączeń z centrum miasta, a nie, jak w wypadku komunikacji MPK,
z pętli znajdujących się w dzielnicach peryferyjnych (np. Kraków – Skawina, Kraków
– Niepołomice);
– konkurencji cenowej, zwłaszcza na trasach o dużej częstotliwości kursów PKS i MPK
(np. Kraków – Myślenice, Kraków – Dobczyce).
Na badanym obszarze przebiegają następujące trasy kolejowe, po których odbywa
się bezpośredni ruch pasażerski z Krakowa:
– przez Bochnię, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl do Medyki;
– przez Skawinę, Kalwarię Lanckoronę, Suchą Beskidzką do Zakopanego;
– przez Kalwarię Lanckoronę, Wadowice do Bielska-Białej;
– przez Skawinę, Zator do Oświęcimia;
– przez Krzeszowice, Trzebinię do Katowic;
– przez Słomniki, Miechów do Tunelu;
– do Wieliczki.
Coraz więcej pasażerów rezygnuje jednak z pociągów na rzecz komunikacji prywatnej, co pociąga za sobą likwidowanie przez PKP mało popularnych kursów, zwłaszcza na liniach podmiejskich. Na niekorzyść komunikacji kolejowej przemawia także to,
że większość dworców kolejowych jest zlokalizowana w dużych odległościach od centrów
poszczególnych miejscowości.
Ze względu na charakter omawianego obszaru (strefa podmiejska) sieć dróg
jest bardzo dobrze rozwinięta, zarówno jeśli chodzi o drogi krajowe i wojewódzkie,
jak i powiatowe oraz gminne. Dzięki temu dostępność drogowa gmin jest bardzo dobra.
Tylko przez obszar trzech gmin (Siepraw, Świątniki Górne oraz Radziemice) nie przechodzi żadna z dróg krajowych i wojewódzkich, ale gęsta sieć dróg powiatowych (zwłaszcza
w Sieprawiu i Świątnikach Górnych) rekompensuje ten niedobór. Przez teren analizowanych gmin przechodzą ważne trasy tranzytowe, tak w kierunku wschód-zachód
(m.in. droga krajowa nr 4 wraz z odcinkiem autostrady A-4), jak i północ-południe
(m.in. droga krajowa nr 7 – tzw. zakopianka). Obie drogi krajowe (nr 4 i nr 7) cechują się
największym natężeniem ruchu samochodowego wśród wszystkich dróg zarówno badanego
obszaru, jak i całego województwa małopolskiego.
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Ważnym elementem bazy komunikacyjnej jest Międzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawła II w Balicach (gmina Zabierzów), który pod względem liczby obsługiwanych pasażerów plasuje się na drugim miejscu w kraju.

4

Zagospodarowanie turystyczne

4.1. Baza noclegowa
Podstawowym miernikiem zagospodarowania turystycznego obszarów recepcji turystycznej jest wielkość bazy noclegowej (Wyrzykowski 1989). Według O. Rogalewskiego
(1977) baza noclegowa stanowi kluczowy element zagospodarowania turystycznego,
warunkując z jednej strony rozwój funkcji turystycznej, z drugiej – umożliwiając uprawianie
najbardziej popularnych rodzajów turystyki.
Turystyczna baza noclegowa w 2003 r. w strefie podmiejskiej Krakowa liczyła
234 obiekty z 7525 miejscami noclegowymi, z czego w bazie całorocznej znajdowało się
5572 miejsc (74%), a w sezonowej - 1953 (tab.4.1).
Najliczniejszymi zasobami noclegowymi dysponowały hotele i motele, mające
łącznie 1791 miejsc (24% wszystkich miejsc noclegowych), z czego na hotele przypadało
1284 miejsc (17,2%), a na motele – 507 (6,8%) (ryc. 4.1).
Najwięcej hoteli i moteli (z wszystkich 45 obiektów) jest zlokalizowanych w gminach Wieliczka (10) oraz Myślenice (9). Pozostałe tego rodzaju obiekty znajdowały się
w gminach: Wielka Wieś (4), Kalwaria Zebrzydowska (3), Gdów, Niepołomice, Zielonki
– po 2, oraz Alwernia, Brzeźnica, Dobczyce, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Siepraw,
Skawina, Słomniki – po 1 obiekcie.
Kolejne, po hotelach i motelach, pod względem pojemności recepcyjnej są pokoje
gościnne oraz gospodarstwa agroturystyczne, dysponujące 1189 miejscami noclegowymi
(15,9% wszystkich miejsc noclegowych). Z łącznej liczby 116 tego typu obiektów aż 82,3%
znajduje się w dziesięciu badanych gminach: Skała (20), Niepołomice (14), Dobczyce (11),
Kłaj (9), Wiśniowa (8), Myślenice (7), oraz Gdów, Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice
i Sułoszowa (po 6 w każdej gminie).
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Ryc. 4.1. Struktura wielkościowa bazy noclegowej według liczby miejsc noclegowych w poszczególnych rodzajach obiektów
Fig. 4.1. The size structure of accommodation facilities by the numbers of bed places in different
types of establishments
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Do obiektów służących turystyce krajoznawczej na badanym terenie zaliczamy jedno
schronisko górskie, siedem schronisk młodzieżowych oraz pięć domów wycieczkowych,
które oferują łącznie 663 miejsca noclegowe, przy czym schroniska młodzieżowe w gminach Krzeszowice, Myślenice i Skała funkcjonują sezonowo.
Całoroczną bazę noclegową uzupełniają: dziewięć pensjonatów (225 miejsc noclegowych), sześć ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych (ok. 500), trzy zespoły domków
wolno stojących (ok. 90), dwa domy pielgrzyma (570) oraz siedem ośrodków wczasowych
(ok. 350).
Sezonową bazę turystyczną, oprócz wspomnianych już schronisk młodzieżowych,
tworzy sześć kempingów i siedem pól biwakowych o łącznej pojemności około 1220 miejsc
noclegowych. Charakterystycznym elementem zagospodarowania pól kempingowych
są przyczepy kempingowe na stałe znajdujące się na terenie obiektu. Część z nich jest
odpłatnie wynajmowana turystom, część stanowią przyczepy prywatne, wykorzystywane
głównie w weekendy. Właściciele prywatni często „zimują” swoje przyczepy na terenie
kempingu. Najwięcej przyczep kempingowych znajduje się wzdłuż Raby, na kempingach
w Pcimiu, Myślenicach oraz Gdowie. Sezonowymi miejscami noclegowymi dysponuje
także część ośrodków wczasowych w gminie Myślenice (ok. 60%). Internaty, remizy
strażackie, ujęte w tabeli 4.1 w grupie „inne obiekty”, również oferują miejsca noclegowe
dla turystów w sezonie letnim.

Tab. 4.1. Baza noclegowa w strefie podmiejskiej Krakowa (stan na 31 XII 2002)
Tab. 4.1. Number of accommodation establishments and bed places capacity by communes (state as at 31.12.2002)

l.o. – liczba obiektów; l.m.n. – liczba miejsc noclegowych.
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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Ryc. 4.2. Wielkość bazy noclegowej w gminach strefy podmiejskiej Krakowa
Fig. 4.2. Bed places capacity by communes in the Kraków suburban zone
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Analiza rozkładu przestrzennego bazy noclegowej (ryc. 4.2) pokazuje jej znaczną
koncentrację – ok. 35% całej pojemności recepcyjnej badanego obszaru jest skupione
w trzech gminach: Myślenice, Kalwaria Zebrzydowska oraz Wieliczka. Jednocześnie ponad
40% wszystkich obiektów noclegowych jest zlokalizowane w pięciu gminach – Myślenice
(29 obiektów), Skała (25), Niepołomice (17), Dobczyce (16) i Wieliczka (15).
Największa liczba obiektów noclegowych (29) znajduje się gminie Myślenice,
która ma też największy potencjał miejsc noclegowych spośród wszystkich badanych
gmin – 1156 miejsc noclegowych, co odpowiada 15,4% ogólnej pojemności recepcyjnej
badanego obszaru.
Kolejne pozycje pod względem liczby miejsc noclegowych zajmują gminy: Kalwaria Zebrzydowska (785), Wieliczka (643) oraz Pcim (512). Trzeba jednak zaznaczyć,
że o pozycji Kalwarii Zebrzydowskiej decyduje w głównej mierze działalność domu pielgrzyma przy sanktuarium kalwaryjskim z 520 miejscami noclegowymi. W gminie Pcim
natomiast przeważa baza sezonowa (62,5% miejsc).
Aż 9 badanych gmin nie dysponuje w ogóle obiektami noclegowymi, tj.: Biskupice,
Gołcza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Koniusza, Proszowice, Radziemice, Świątniki Górne oraz Trzyciąż (ryc. 4.3).
Terenowe badania inwentaryzacyjne pozwoliły także na weryfikację publikowanych
danych GUS na temat wielkości i struktury bazy noclegowej w badanych gminach. Okazuje
się, że dane te nie odzwierciedlają faktycznego stanu rozwoju tej bazy. Przedstawione na
rycinie 4.4 porównawcze zestawienie danych GUS dotyczących pojemności recepcyjnej
gmin w okresie między 1998 a 2001 rokiem z faktycznymi danymi o wielkości bazy
noclegowej ukazuje te rozbieżności.
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Ryc. 4.3. Pojemność recepcyjna gmin strefy
podmiejskiej Krakowa
Fig. 4.3. Accommodation capacity
in the Kraków suburban zone
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Ryc. 4.5. Struktura pojemności recepcyjnej
bazy noclegowej według liczby miejsc
noclegowych w przedziałach wielkości
Fig. 4.5. Structure of accommodation capacity
by numbers of bed places
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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Abstrahując od zmian wielkości tej
bazy wynikającej wprost ze zmiany liczby
obiektów czy miejsc noclegowych, należy
wskazać na ułomność danych statystycznych GUS spowodowaną między innymi
brakiem możliwości egzekwowania przez
urzędy statystyczne dokumentacji sprawozdawczej od podmiotów branży turystycznej. Publikowane statystyki GUS, obarczone często znacznym błędem, są według
A. Szwichenberga (2001) jedną z głównych
przyczyn pomyłek w strategiach rozwoju
i planach zagospodarowania przestrzennego gmin w Polsce.
Z analizy struktury bazy noclegowej
przeprowadzonej według liczby miejsc
noclegowych w badanych obiektach,
przedstawionej na rycinie 4.5, wynika, że
w tworzeniu pojemności recepcyjnej strefy
podmiejskiej Krakowa nieznacznie dominują (33,8%) obiekty średnie, które mają
od 50 do 100 miejsc noclegowych. Analiza
struktury wielkościowej bazy noclegowej
według liczby obiektów w poszczególnych
przedziałach miejsc noclegowych ujawnia,
iż najliczniej są reprezentowane obiekty
małe, mające mniej niż 20 takich miejsc
(ryc. 4.6). W grupie tej znajdują się przede
wszystkim pokoje gościnne i gospodarstwa
agroturystyczne, a także część budynków
bazy hotelowej. Obiekty małe stanowią
58% wszystkich obiektów noclegowych
i skupiają 22,3% pojemności recepcyjnej
obszaru badań. Natomiast nielicznym
obiektom dużym (4,7% wszystkich obiektów), które mają powyżej 100 miejsc noclegowych, odpowiada 21,2% ogółu takich
miejsc badanych gmin.
W warunkach konkurencji wolnorynkowej właściciele są zmuszeni do poszerzania typowej oferty noclegowej o usługi
i urządzenia towarzyszące, np. na potrzeby
turystyki biznesowej (sale konferencyjne),
pobytów rehabilitacyjnych (sprzęt rehabi-

Ryc. 4.4. Porównanie liczby miejsc noclegowych według danych GUS oraz własnych badań
inwentaryzacyjnych
Fig. 4.4. Comparison of numbers of overnight accommodation based on the data from the Central
Statistical Office and the author’s own inventory research
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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litacyjny, sprzęt sportowy i specjalistyczny,
jazda konna).
Coraz większą rolę na omawianym
obszarze odgrywa turystyka biznesowa.
Jej rozwojowi sprzyja sąsiedztwo wielkiego centrum naukowo-usługowego, jakim
jest Kraków. Oprócz typowych ośrodków
szkoleniowo-wypoczynkowych, specjalizujących się w zakresie obsługi szkoleń
Ryc. 4.6. Struktura bazy noclegowej
i konferencji, prawie każdy obiekt z gru- według liczby obiektów w przedziałach miejsc
py hoteli, pensjonatów oraz ośrodków noclegowych
wypoczynkowych jest przystosowany do
Fig. 4.6. Structure of accommodation facilities
oferowania tego rodzaju usług. Część tych by number of establishments
obiektów ma na stałe urządzone sale konferencyjne, a w pozostałej części usługi te Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
realizuje się na życzenie klientów.
Do największych centrów konferencyjnych należy Centrum Hotelowo-Konferencyjne „Witek” w Modlniczce (gmina Wielka Wieś) oraz Krakowskie Centrum Konferencyjne – Dwór w Tomaszowicach (gmina
Zabierzów). Z innych obiektów tego typu należy wymienić także należące do krakowskich
instytucji naukowych, w tym:
– centrum konferencyjne Instytutu Zootechniki PAN w Balicach (gmina Zabierzów);
– Ośrodek Recepcyjno-Konferencyjny Rektora UJ w Modlnicy (gmina Wielka Wieś);
– ośrodek konferencyjny Polskiej Akademii Nauk w Mogilanach (gmina loco).
Do określenia miejsca turystyki w strukturze funkcjonalnej gmin strefy podmiejskiej
Krakowa posłużono się za J. Warszyńską (1985) wskaźnikiem opisującym możliwości
recepcyjne gmin w odniesieniu do liczby ich stałych mieszkańców (tab. 4.2).
Turystyka w stosunku do innych funkcji Tab. 4.2. Wskaźnik rozwoju funkcji turyspołeczno-gospodarczych może występo- stycznej ze względu na stopień rozwoju bazy
noclegowej
wać jako funkcja główna, równorzędna,
uzupełniająca lub jako funkcja dodatkowa Tab. 4.2. Indicators of development
of the touristic function in terms of the level
-(Jackowski 1981).
of development of accommodation facilities
Wybrany wskaźnik przybiera właściwą dla siebie wartość progową równą 50,
która według J. Warszyńskiej (1985) określa w pełni już rozwiniętą funkcję turystyczną. Celem zbadania stopnia zaawansowania
rozwoju funkcji turystycznej w obrębie
badanego obszaru wprowadzono przedziały
klasowe, według których podzielono gminy
osiągające niższe wskaźniki od wartości
progowej. Przedziały te wyróżniono na
zasadzie postępu geometrycznego, biorąc Źródło/Source: Warszyńska 1985.
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za J. Warszyńską (1985) jako poziom odniesienia przyjętą wartość graniczną. Tabela 4.3
przedstawia klasyfikację badanych gmin ze względu na stopień rozwoju funkcji turystycznej według wielkości bazy noclegowej oraz miejsce turystyki w strukturze funkcjonalnej
badanych gmin.
Tab. 4.3. Klasyfikacja gmin strefy podmiejskiej Krakowa ze względu na miejsce turystyki
w ich strukturze funkcjonalnej
Tab. 4.3. The classification of communes in the Kraków suburban zone in terms of the place
of tourism in their functional structures

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Z możliwych pięciu klas rozwojowych funkcji turystycznej, mierzonych stopniem
rozwoju bazy noclegowej, na analizowanym obszarze występują tylko dwie. Badane gminy
pod względem poziomu rozwoju funkcji turystycznej są w początkowej fazie rozwoju
(21 gmin) lub też rozwój tej funkcji jeszcze się nie rozpoczął (17 gmin).
Tak słabo zaznaczone miejsce turystyki strukturze funkcjonalnej gmin podmiejskich
ma związek z założenia wielofunkcyjnego charakteru tego typu obszarów (ryc. 4.7). Porównując badany obszar z typowymi obszarami recepcyjnymi, np. nadmorskimi, pojeziernymi
czy górskimi, funkcja turystyczna nigdy nie gra dominującej lub nawet równorzędnej roli
w stosunku do innych funkcji (np. mieszkaniowej, przemysłowej, rolniczej). Także ze
względu na charakter turystyki w strefach podmiejskich (głównie turystyka jednodniowa,
bez noclegu) baza recepcyjna ma ograniczone możliwości rozwoju.

4.2. Drugie domy
Drugie domy (drugie mieszkania) jako element zagospodarowania turystycznego
(Warszyńska, Jackowski 1979; Kowalczyk 1994), w odróżnieniu od ogólnodostępnej bazy
zakwaterowania zbiorowego, służą celom wypoczynkowym i rekreacyjnym ich właścicieli.
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Przestrzennym przejawem zjawiska drugich domów jest tzw. osadnictwo drugich
domów (rekreacyjne, letniskowe), które
jest integralną częścią szeroko rozumianych
procesów urbanizacyjnych oraz czynnikiem przemian funkcjonalnych terenów
wiejskich. Cechami wyróżniającymi drugie
domy spośród innych form osadnictwa są
(Kowalczyk 1994):
– wykorzystywanie obiektu w celach rekreacyjnych;
– miejsce zamieszkania właścicieli poza
miejscowością, w której jest położony
obiekt;
– sezonowość wykorzystania;
– użytkowanie obiektu przez właściciela
i jego rodzinę;
– położenie na obszarach pozamiejskich.
Początki osadnictwa drugich domów Ryc. 4.7. Turystyka w strukturze funkcjonalnej
w strefie podmiejskiej Krakowa sięgają gmin strefy podmiejskiej Krakowa
okresu przed II wojną światową. Zjawisko Fig. 4.7. Tourism in the functional structure
to na skalę masową zaczęło się rozwijać of communes in the Kraków suburban zone
dopiero na przełomie lat 60. i 70. XX w.
Źródło: opracowanie własne.
Pierwsze domy letniskowe w tym czasie Source: own study.
powstawały głównie ze względu na powiązania rodzinne. Część obiektów na
przełomie lat 80. i 90. XX w. budowano w obrębie specjalnie wyznaczanych w planach
zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę letniskową.
W latach 90. XX w. na terenach ogródków działkowych zaczęto wznosić bez
uzgodnień prawnych i planistycznych budynki murowane do celów rekreacyjnych ich
właścicieli – często budynki wielokondygnacyjne, o znacznej powierzchni użytkowej.
Efektem tego jest obserwowane obecnie znaczne zagęszczenie zabudowy w obrębie tych
terenów. Największe rozmiary proces ten przybrał na obszarze gmin: Alwernia (ok. 390
budynków), Kłaj (ok. 350), Kocmyrzów (85), Myślenice (290), Zabierzów (240). Obecnie
właściciele tych obiektów czynią starania o zalegalizowanie samowolnie wzniesionych
domów (nadanie numerów), uzbrojenie działek, rozbudowę infrastruktury komunalnej itp.
Ze względu na nieuregulowaną do końca pod względem prawnym sytuację pracowniczych
ogródków działkowych oraz na oczekiwanie na tzw. ustawę uwłaszczeniową użytkownicy
działek (w tym także tych zabudowanych) znajdują się w impasie. Budynki te, pozbawione
w większości dostępu do mediów, z formalnego punktu widzenia nie istnieją – nie ma ich
na mapach geodezyjnych, w rejestrach podatkowych ani żadnych oficjalnych ewidencjach.
Część z nich udało się jednak zalegalizować.
Liczbę drugich domów w poszczególnych gminach ustalono na podstawie:
– informacji uzyskanych od przedstawicieli władz samorządowych (sekretarz, wójt,
burmistrz);
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– informacji od gminnych wydziałów ds. podatków oraz budownictwa mieszkaniowego;
– terenowych badań inwentaryzacyjnych;
– wywiadów z mieszkańcami, w tym sołtysami poszczególnych miejscowości.
Badania terenowe (tab. 4.4) ujawniły istnienie na analizowanym obszarze strefy
podmiejskiej Krakowa 4327 drugich domów, w tym 1685 (tj. 38,9%) zlokalizowanych
w obrębie ogródków działkowych. Do określenia pojemności recepcyjnej tych obiektów
wyliczono średnią pojemność jednego obiektu z badanej próby, która wynosi 2,9 osób1.
Obliczona w ten sposób łączna pojemność recepcyjna drugich domów w 2002 r. wynosiła
12548 miejsc.
Tab. 4.4. Drugie domy w strefie podmiejskiej Krakowa
Tab. 4.4. Second homes in the Kraków suburban zone

1

Do określenia pojemności drugich domów przyjęto (Hornung 1986) następującą liczbę miejsc przypadających
na powierzchnie użytkowe: poniżej 30m2 – 2 miejsca; 31-70m2 – 3 miejsca; 71– 110m2 – 4 miejsca; powyżej
110m2 – 5 miejsc.
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Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Najwięcej drugich domów na badanym obszarze jest w gminie Myślenice – 994, co
stanowi 23,3% wszystkich tego rodzaju obiektów na tym terenie. Znaczna liczba drugich
domów znajduje się także w gminach: Alwernia (498, w tym 390 na terenie ogródków
działkowych), Pcim (479) oraz Kłaj (405, w tym 350 na terenie ogródków działkowych).
W siedmiu badanych gminach nie zidentyfikowano występowania drugich domów, choć
w pojedynczych przypadkach zjawisko to może mieć miejsce i rozwija się w sposób dyskretny w obrębie budownictwa stałego.
Aż w piętnastu gminach (Gdów, Iwanowice, Kłaj, Kocmyrzów, Liszki, Michałowice, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Skawina, Sułkowice, Świątniki Górne,
Wiśniowa, Zabierzów) pojemność recepcyjna drugich domów przeważa nad pojemnością
recepcyjną ogólnodostępnej bazy noclegowej, a w takich gminach, jak Kłaj, Myślenice,
Pcim i Zabierzów przewaga ta jest znaczna. W gminach Iwanowice oraz Świątniki Górne
drugie domy są jedynym elementem bazy noclegowej.
W rozkładzie przestrzennym rozmieszczenia drugich domów (ryc. 4.8) wyraźnie
zaznacza się przewaga południowej części badanego obszaru. W gminach Dobczyce, Myślenice, Pcim, Wiśniowa, Raciechowice oraz Sułkowice jest zlokalizowanych
ok. 47% wszystkich obiektów (62% – nie licząc domów na terenie ogródków działkowych).
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Najwięcej tego typu obiektów występuje w miejscowościach położonych
na południowych krańcach badanego
obszaru, przede wszystkim w Myślenicach oraz wsiach znajdujących się
w strefie krajobrazu górskiego, tj. Pcimiu, Stróży, Porębie, Trzemeśni, Zasani, Wiśniowej, Kobielniku, Węglówce
(ryc. 4.9).
Znaczną koncentrację przestrzenną tego zjawiska potwierdza wysoka
wartość współczynnika koncentracji
Lorenza, która wynosi 0,76 (ryc. 4.10).
Ponad połowa tego rodzaju obiektów
jest skupiona w obrębie 10% powierzchni badanego obszaru.
Znaczenie tego typu zabudowy
w gospodarce przestrzennej analizowanych gmin może ilustrować wskaźnik
rozwoju funkcji letniskowej mierzony
liczbą drugich domów przypadających
Ryc. 4.8. Liczba drugich domów oraz stopień
na 100 mieszkań stałych. Wskaźnik
rozwoju funkcji letniskowej w gminach strefy
ten należy do najczęściej stosowanych
podmiejskiej Krakowa
przez badaczy mierników funkcji rekreFig. 4.8. The number of second homes
acyjnej miejscowości. A. Kowalczyk
and the development of the summer resort function
(1994) przyjmuje, że wysoko rozwiin the communes of the Kraków suburban zone
niętą funkcję rekreacyjną miejscowości
Źródło: opracowanie własne.
związaną z drugimi domami (funkcję
Source: own study.
letniskową) charakteryzuje wartość
tego wskaźnika powyżej 20.
Także w rozkładzie przestrzennym wskaźnika rozwoju funkcji letniskowej ujawnia
się przewaga południowej części analizowanego obszaru. Najlepiej rozwiniętą funkcję
letniskową ma gmina Pcim (23,57), nieco słabiej gminy: Alwernia (14,35), Kłaj (14,85),
Wiśniowa (13,56), Myślenice (11,22) i Raciechowice (12,85). W przedziale od 5 do 10
wskaźnika znajdują się trzy gminy - Gdów (5,28) Zabierzów (5,55) i Lanckorona (5,08).
Dla pozostałych gmin zastosowany wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 5.
Wskaźnik ten wykorzystano do przeprowadzenia klasyfikacji badanych gmin z punktu
widzenia stopnia rozwoju funkcji letniskowej. Aby podzielić na grupy analizowane gminy,
przyjęto trzy przedziały klasowe na podstawie ustalonych wartości progowych wskaźnika.
Jako wartość progową dla wysoko rozwiniętej funkcji letniskowej przyjęto za A. Kowalczykiem (1994) wartość wskaźnika równą 20. Klasyfikację badanych gmin oraz przedziały
wartości wskaźnika, według których dokonano grupowania, przedstawia tabela 4.5.
Tylko jedna gmina – Pcim – ma wysoko rozwiniętą funkcję letniskową (klasa I).
Klasa II o średnim stopniu rozwoju badanej funkcji obejmuje 5 gmin, a najwięcej – 23 gmin

Gmina Myślenice: 1.Głogoczów, 2.Bęczarka, 3.Krzyszkowice, 4.Zawada, 5.Jawornik, 6.Polanka, 7.Borzęta,
8.Droginia,9.Jasienica, 10.Bysina, 11.Myślenice, 12.Osieczany,13.Łęki, 14.Bulina, 15.Trzemeśnia,
16.Zasań, 17.Poręba;
Gmina Sułkowice: 18.Krzywaczka, 19.Biertowice, 20.Rudnik, 21.Sułkowice, 22.Harbutowice
Gmina Dobczyce: 23.Bieńkowice, 24.Rudnik, 25.Nowa Wieś, 26.Sieraków, 27.Dziekanowice, 28.Stojowice,
29. Brzęczowice, 30.Dobczyce, 31.Skrzynka, 32.Stadniki,33.Brzezowa, 34.Kornatka, 35.Kędzierzynka;
Gmina Raciechowice:, 36.Krzyworzeczka, 37.Czasław, 38.Raciechowice, 39.Mierzeń, 40.Kwapinka,
41.Gruszów, 42.Komorniki, 43.Dąbie, 44.Zegartowice, 45.Sawa, 46.Kawec, 47.Żerosławice,
48.Poznachowice G., 49.Krzesławice, 50.Bojańczyce;
Gmina Wiśniowa: 51.Glichów, 52.Poznachowice D., 53.Lipnik, 54.Wiśniowa, 55.Kobielnik, 56.Wierzbanowa,
57.Węglówka;
Gmina Pcim: 58.Trzebunia, 59.Stróża, 60.Pcim.

Ryc. 4.9. Liczba drugich domów w miejscowościach południowej części strefy podmiejskiej
Krakowa
Fig. 4.9. The number of second homes in localities in the southern part of the Kraków
suburban zone
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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– klasa III (dla tych gmin z punktu widzenia gospodarki przestrzennej funkcja
letniskowa ma znaczenie marginalne). Natomiast na obszarze 9 badanych gmin strefy
podmiejskiej Krakowa (klasa IV) funkcja
letniskowa nie rozwija się (ryc. 4.8).
Na podstawie uzyskanych w analizowanych gminach informacji wybrano próbę
485 drugich domów do badań ankietowych
w celu określenia wielkości, pojemności
recepcyjnej tych obiektów oraz ustalenia
miejsca zamieszkania ich właścicieli.
Struktura wielkościowa drugich domów analizowana według ich powierzchni
użytkowych, przedstawiona na rycinie
4.11, wskazuje na zdecydowaną przewagę
(52,4%) domów o powierzchni w przedziale od 30 do 70 m2. Łącznie obiekty
o powierzchni poniżej 70 m2 stanowią
78,6% całości zabudowy drugich domów
w strefie podmiejskiej Karkowa. Na uwagę
zasługuje mały odsetek (2,5%) obiektów
bardzo dużych, o powierzchni użytkowej
powyżej 110 m2.
Wśród budynków o powierzchni użytkowej poniżej 30 m2 przeważa zabudowa
drewniana, natomiast już powyżej 30m2
dominują obiekty murowane. Objęte ankietą
drugie domy w większości są użytkowane
w weekendy, a także sezonowo, głównie w
okresach wakacyjnych.
W krajobrazie na osadnictwo drugich
domów wykorzystuje się tereny atrakcyjne
pod względem przyrodniczym, często oddalone od skupisk ludności oraz obszarów
zurbanizowanych. Zauważalna jest także
tendencja do grupowania się tego typu
obiektów w osiedla, co z jednej strony wynika z rozwoju drugich domów na wyznaczonych terenach pod zabudowę letniskową lub
zabudowywania ogródków działkowych,
z drugiej zaś z częstej praktyki kupowania
sąsiadujących ze sobą działek przez właścicieli tych domów.

Ryc. 4.10. Krzywa koncentracji drugich
domów w strefie podmiejskiej Krakowa
Fig. 4.10. Second homes concentration
Lorenz curve in the Kraków suburban zone

Ryc. 4.11. Struktura wielkościowa drugich
domów według powierzchni użytkowej
Fig. 4.11. The size structure of second homes
by living surface
Źródło ryc. 4.10 i 4.11: opracowanie własne.
Source of fig. 4.10 and 4.11: own study.
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Tab. 4.5. Klasyfikacja gmin strefy podmiejskiej Krakowa z punktu widzenia stopnia rozwoju
funkcji letniskowej
Tab. 4.5. The classification of communes in the Kraków suburban zone in terms of the development of the summer resort function

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Usytuowanie drugich domów najczęściej jest obserwowane w bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz wód, zwykle w miejscach charakteryzujących się walorami widokowymi.
Preferencje dla lokalizacji drugich domów związanej ze stykiem kontrastowych jednostek krajobrazowych, jakim są granice między lasem a łąką oraz między łąką a ciekiem
lub zbiornikiem wodnym, potwierdzają także badania prowadzone w innych regionach
Polski (Mika 2004). Ważnym elementem wpływającym na wybór lokalizacji obiektu jest
dostępność terenu, o czym świadczy obecność znacznej liczby obiektów w sąsiedztwie
głównych tras komunikacyjnych.
Atrakcyjność lokalizacji związana z bliskością wód powoduje, że dochodzi do rozwoju osadnictwa drugich domów na terasach zalewowych, co w sytuacji coraz częściej
pojawiających się zjawisk katastrofalnych stwarza niebezpieczeństwo dla tych obiektów.
Osiedla drugich domów w niektórych przypadkach powstawały na skutek parcelacji gruntów gospodarstw rolnych. Część obiektów jest położona poza obszarem zabudowy stałej,
bez drogi dojazdowej oraz sieci kanalizacyjnej.
Trwający od lat 60. XX w. rozwój drugich domów w strefie podmiejskiej Krakowa
doprowadził miejscami do silnego zurbanizowania terenów rekreacyjnych i wtopienia tego
rodzaju zabudowy w układ osadnictwa stałego. Sytuacja taka ma miejsce między innymi
w dzielnicy Zarabie w Myślenicach.
Cechą strefy podmiejskiej Krakowa jest wspomniany już samowolny i niekontrolowany rozwój budownictwa drugich domów na terenach ogródków działkowych. Tego
rodzaju praktyka z punktu widzenia prawa budowlanego stanowi przejaw samowoli budowlanej, która prowadzi do nieuniknionych konsekwencji środowiskowych i przestrzennych.
Masowe zabudowywanie ogródków działkowych – miejscami kilkaset obiektów – przy-
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czynia się do nadmiernego skupienia budynków, a brak wyposażenia w podstawowe media
– niekontrolowanego przenikania zanieczyszczeń do gruntu.
Właścicielami drugich domów są gównie mieszkańcy Krakowa (89,5%). Poza tym
drugie domy na badanym obszarze mają warszawianie oraz mieszkańcy województwa
śląskiego, przy czym udział właścicieli pochodzących z Krakowa sięga miejscami nawet
ponad 95% (gmina Wiśniowa).

4.3. Baza towarzysząca
Zagospodarowanie turystyczne badanych gmin jest ściśle związane z podmiejskim charakterem omawianego obszaru. Typowym elementem tego zagospodarowania
są kąpieliska, zarówno zorganizowane, jak i tzw. dzikie, lokalizowane głównie w dawnych
piaskowniach i żwirowniach oraz kamieniołomach. W analizowanej strefie znajduje się
sześć kąpielisk zorganizowanych: dwa we wsi Budzyń (zalew Kryspinów w gminie Liszki),
dwa w Myślenicach na Zarabiu (tzw. górny i dolny jaz), zalew Skowronek w Alwerni oraz
basen przepływowy na rzece w Wiśniowej. Ofertę kąpielisk uzupełniają otwarte baseny:
w Porębie (gmina Myślenice, basen wypełniany wodą z potoku Porębianka), w Myślenicach na Zarabiu oraz w Brodach (gmina Kalwaria Zebrzydowska, basen popularnie zwany
Solca Izdebnicka). Listę tego typu obiektów dopełniają także kryte baseny i pływalnie,
z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni. Są to kryte pływalnie w Zabierzowie (2 obiekty), Skawinie, Myślenicach, Wieliczce oraz basen hotelowy w Paszkówce
(gmina Brzeźnica).
Innym charakterystycznym elementem zagospodarowania turystycznego są także
stadniny koni oraz ośrodki jazdy konnej (w sumie 14), zlokalizowane głównie w części
północno-wschodniej (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) i Pogórzu Karpackim oraz
korty tenisowe znajdujące się w gminach: Myślenice, Krzeszowice, Wieliczka i Zabierzów
(tab. 4.6).
Na badanym obszarze znajdują się dwa 18-dołkowe pola golfowe. Royal Krakow
Golf and Country Club znajduje się w Ochmanowie (gmina Niepołomice). W roku 1999
rozpoczęto prace nad drugim tego typu obiektem. We wrześniu 2002 r. w Paczółtowicach
(gmina Krzeszowice) powstało drugie pole golfowe jako część projektowanego założenia
Krakow Valley Golf and Country Club. Obiekt ten obecnie należy do największych (160 ha)
kompleksów golfowych w Europie Środkowej. W jego skład docelowo oprócz samego
pola golfowego ma wchodzić:
– Akademia Golfa (6 dołków) i dwustronny Driving Range;
– Hotel Villa Pacoldi***;
– centrum konferencyjne zlokalizowane w odrestaurowanej wozowni;
– strzelnica sportowa wraz ze sklepem z bronią i amunicja oraz wypożyczalnią broni;
– narciarskie trasy biegowe i zjazdowe;
– stadnina koni.
Elementem zagospodarowania nierozerwalnie związanym ze strefą podmiejską są
pracownicze ogródki działkowe. Zlokalizowane są one na obszarze kilku gmin wokół
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Tab.4.6. Wybrane elementy zagospodarowania turystycznego wg gmin (stan na 31 XII 2002)
Tab. 4.6. Selected elements of tourist facilities (state as at 31.12.2002)
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Krakowa. Ze względu na brak oficjalnych danych Polskiego Związku Działkowców wiadomości na temat ogródków czerpano z informacji władz gminnych oraz własnych badań
terenowych. Dlatego też nie wszystkie tego typu obiekty zapewne zostały zinwentaryzowane. Najwięcej pracowniczych ogródków działkowych znajduje się na obszarze gmin
bezpośrednio sąsiadujących z Krakowem: Zabierzów, Mogilany, Kocmyrzów-Luborzyca,
Skawina, Wieliczka, Świątniki Górne. Poza tym obiekty tego typu znajdują się także
na terenach bardziej odległych, między innymi w gminie Myślenice, Alwernia, Dobczyce,
Kłaj, Krzeszowice, Proszowice. Wielkość ogródków działkowych jest bardzo zróżnicowana – od około 2 ha w Aleksandrowicach do około 20 ha w Myślenicach, Łysokaniach
i Brodłach. Na omawianym terenie liczbę działek można szacować na około 8 tysięcy.
Na uwagę zasługuje zjawisko silnej „urbanizacji” ogródków działkowych, zlokalizowanych głównie z dala od granic administracyjnych Krakowa, zwłaszcza w Myślenicach,
Brodłach (gmina Alwernia) oraz Łysokaniach (gmina Kłaj), na co już zwrócono uwagę
(podrozdział 4.2).
Z innych obiektów zagospodarowania turystycznego wymienić należy między
innymi:
– lotnisko sportowe Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim (gmina Igołomia
-Wawrzeńczyce);
– wyciąg krzesełkowy na górę Chełm w Myślenicach na Zarabiu;
– wyciąg narciarski oraz trasy zjazdowe w Wierzbanowej (gmina Wiśniowa), Myślenicach
-Zarabiu oraz w Sieprawiu.
Ważny element zagospodarowania turystycznego stanowią szlaki turystyczne, które
służąc komunikacji między poszczególnymi atrakcjami turystycznymi, jednocześnie same
są często taką atrakcją. Sieć znakowanych szlaków pieszych i rowerowych na omawianym obszarze ma długość 1310 km, przy czym jest bardzo zróżnicowana przestrzennie.
Najwięcej znakowanych szlaków jest zlokalizowanych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Pogórzu Karpackim i w Beskidach. Pod względem zarówno ilości szlaków
pieszych i rowerowych, jak i ich długości na pierwszy plan wysuwają się gminy Krzeszowice oraz Myślenice, przy czym gmina Krzeszowice odznacza się także największą ich
gęstością, wyrażoną w km szlaków na 1 km2 powierzchni gminy (tab. 4.7). Szczególnie
ważną rolę odgrywają obecnie szlaki rowerowe, gdyż zainteresowanie kolarstwem oraz
turystyką rowerową jest coraz większe. Część gmin nastawia się właśnie na obsługę tego
typu turystów, stając się głównymi centrami turystyki rowerowej w strefie podmiejskiej
Krakowa: Alwernia, Gdów, Krzeszowice, Myślenice (z trasą downhillową), Lanckorona,
Zabierzów.
Szczególnym rodzajem szlaków pieszych są ścieżki dydaktyczne. Powstają one
najczęściej z inicjatywy służb ochrony przyrody (parku narodowego, parków krajobrazowych, nadleśnictw). Obecnie ścieżkami dydaktycznymi dysponuje 8 gmin. Są to zazwyczaj
krótkie trasy, średnio do kilku kilometrów. Ten rodzaj zagospodarowania turystycznego
wydaje się być szczególnie istotny z punktu widzenia turystyki edukacyjnej, która jest
jedną z ważniejszych form ruchu turystycznego na omawianym obszarze.
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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Tab. 4.7. Szlaki turystyczne w strefie podmiejskiej Krakowa
Tab. 4.7. Tourist trails in the Kraków suburban zone

Zagospodarowanie turystyczne

71

W latach 90. XX w. wytyczono szlaki konne: jeden regionalny (Transjurajski Szlak
Konny z Nielepic do Częstochowy) oraz jeden gminny (szlak bryczek w gminie Lanckorona). Ze znakowanych szlaków tematycznych należy wymienić między innymi:
– Szlak Twierdzy Kraków, łączący wszystkie forty austriackie (gmina Wielka Wieś,
Zielonki);
– ścieżka związana z historią górnictwa węgla kamiennego w Krzeszowicach i okolicach;
– Szlak Orlich Gniazd oraz Szlak Warowni Jurajskich, obejmujące główne atrakcje turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej;
– Szlak Kościuszkowski z Krakowa do Racławic;
– Szlak Papieski z Łapanowa do Niegowici (gmina Gdów).
Wytyczono także jeden szlak narciarstwa biegowego w gminie Lanckorona.
Najatrakcyjniejsze miejsca i obiekty regionu zostały połączone w system dwóch
turystycznych tras samochodowych. Pierwszą z nich jest Szlak Architektury Drewnianej,
obejmujący najciekawsze zabytki tego typu w woj. małopolskim (głównie kościoły oraz
dwory). Drugą trasą jest Pierścień Jurajski – efekt prac Dyrekcji OPN, Dyrekcji Zespołu
Jurajskich Parków Krajobrazowych woj. małopolskiego oraz Fundacji „Partnerstwo dla
Środowiska”. Trasa ta przebiega wzdłuż 18 obiektów (miejsc) w południowo-zachodniej
części obszaru badań (tab. 4.7).

Objaśnienia do tab 4.7: * Szlak Architektury Drewnianej oraz Pierścień Jurajski; **bez tras samochodowych.
Źródło tab. 4.7: opracowanie własne.
Source of tab. 4.7: own study.
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Wielkość ruchu turystycznego na badanym obszarze nie jest możliwa do jednoznacznego określenia. Wynika to głównie z dwóch zasadniczych przyczyn:
– znaczna część ruchu turystycznego ma charakter jednodniowy, ze względu na to, że obszar ten pełni funkcję zaspokajania potrzeb wypoczynkowych mieszkańców Krakowa,
a w części także GOP-u;
– wielkość rejestrowanego ruchu turystycznego w obiektach noclegowych (w tym także
liczba tych obiektów), podawana w oficjalnych zestawieniach statystycznych, nie odzwierciedla stanu faktycznego.

5.1. Ruch turystyczny rejestrowany w bazie noclegowej
W 2001 roku według danych GUS z obiektów noclegowych na badanym obszarze
skorzystało łącznie 82,4 tys. osób (63,4 tys. w 2000 r.), przy czym zróżnicowanie przestrzenne tego zjawiska jest znaczne. Blisko 28% korzystających przypadało na gminę
Kalwaria Zebrzydowska (w roku 2000 udział ten wyniósł 21%), a na kolejnych miejscach
plasowały się gminy: Myślenice (15% w 2001 r. i 18% w 2000 r.), Zielonki (analogicznie
12% i 9%), Dobczyce oraz Wieliczka (tab. 5.1). Należy zaznaczyć, że dane statystyczne
dotyczące zarówno miejsc noclegowych, jak i korzystających z noclegów oraz udzielonych
noclegów nie są kompletne (rozdz. 4.1). Mimo tych nieścisłości w danych statystycznych
publikowanych przez GUS można przyjąć, że właśnie te gminy przodują w udzielaniu
noclegów na omawianym obszarze. Kolejność ich także można uznać za zgodną z rzeczywistością. Próby całościowego scharakteryzowania tego zjawiska nie powiodły się,
gdyż znaczna część gestorów odmówiła informacji na temat korzystających z noclegów
oraz udzielonych noclegów.
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Tab. 5.1. Korzystający z noclegów w latach
2000-2001
Tab. 5.1. Visitors using accommodation in the
years 2000-2001
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W 2001 r. korzystającemu z noclegów
udzielono średnio dwóch noclegów, przy
czym można zauważyć, że średnia długość
pobytu jest znacznie zróżnicowana – od
1,9 dnia dla gmin powiatu krakowskiego
i wadowickiego, 2,2 dnia dla gmin powiatu myślenickiego do trzech dni dla gmin
powiatu wielickiego (tab. 5.2). Różnice te
wynikają z charakteru ruchu turystycznego
na omawianym obszarze. Ze względu na to,
że baza noclegowa w gminach powiatu krakowskiego jest zlokalizowana głównie na
obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, pobyt w obiekcie noclegowym trwa
zazwyczaj jedną noc (krótkie pobyty weekendowe oraz liczne wycieczki szkolne).
W gminach położonych na południu obszaru
badań (powiat myślenicki) korzystającym
z bazy noclegowej udziela się zazwyczaj
dwóch noclegów (w weekend). Charakterystycznym elementem jest dość duża liczba
udzielanych noclegów w powiecie wielickim. Można to wytłumaczyć położeniem
tego miasta – obiekty noclegowe Wieliczki
stanowią w dużej mierze bazę wypadową
dla turystów odwiedzających Kraków.

Źródło/Source: Turystyka w województwie .... 2002.
Tab. 5.2. Korzystający z noclegów oraz udzielone noclegi w latach 2000-2001 wg powiatów
Tab. 5.2. Visitors using accommodation and overnight stays in years 2000-2001 by poviats

* obiekty noclegowe znajdują się poza obszarem badanych gmin.
Źródło/ Source: Turystyka w województwie ... 2002.
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5.2. Jednodniowy ruch turystyczny
Wyjazdy jednodniowe są najtrudniejszym do uchwycenia elementem ruchu turystycznego. Ze względu na swoisty charakter nie ma możliwości całościowego ujęcia tego
zjawiska. Przeprowadzane były w ostatnich latach jedynie wyrywkowe badania tego typu
wyjazdów w wybranych miejscach omawianego obszaru. Właśnie na nich oparto poniższą
analizę tego zjawiska.
Koncentracja jednodniowego ruchu turystycznego jest ściśle związana z atrakcyjnością turystyczną odwiedzanych miejsc. Powody podejmowania tego typu wyjazdów można
podzielić jak ogólnie motywy wszystkich wyjazdów turystycznych: na wypoczynkowe oraz
poznawcze (krajoznawcze), przy czym w wielu wypadkach mają one charakter mieszany
(wypoczynkowo-krajoznawczy).
Można zauważyć, że koncentracja jednodniowego ruchu podjętego w celach wypoczynkowych jest w dużym stopniu związana z akwenami wodnymi. To właśnie miejsca,
gdzie występują dogodne warunki do wypoczynku nad wodą, przyciągają największą liczbę
wypoczywających. Na czoło wysuwają się pod tym względem zalewy w Kryspinowie
(tzw. duży i mały zalew – leżą one de facto na terenie wsi Budzyń, ale znane są ogólnie
pod nazwą Kryspinów) oraz Zarabie w Myślenicach.
Zalewy w Kryspinowie w okresie wakacyjnym podczas słonecznej pogody odwiedza
nawet ponad 10 tys. osób w ciągu doby, przy czym dniami największej frekwencji są sobota oraz niedziela. W lipcu 2003 r. przeprowadzono w porozumieniu z dyrekcją ośrodka
„Nad Zalewem” badania ankietowe wśród osób wypoczywających nad tzw. dużym zaleRyc. 5.1. Deklarowane miesiące przyjazdów na kąpielisko w Kryspinowie
Fig. 5.1. Declared months of visits to the bathing facility in Kryspinów

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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Ryc. 5.2. Częstotliwość przyjazdów
na kąpielisko w Kryspinowie

Ryc. 5.3. Średnia długość pobytu na kąpielisku
w Kryspinowie

Fig. 5.2. Frequency of visits
to the bathing facility in Kryspinów

Fig. 5.3. Average length of stay at the bathing
facility in Kryspinów

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

wem w Kryspinowie. Wyniki tych badań
w pewnym stopniu przybliżają charakter
tego typu wyjazdów. Ankietowani podawali,
Tab. 5.3. The average declared stay at the bathże przyjeżdżają do Kryspinowa od kwietnia
ing beach in Kryspinów
do października, ale na lipiec wskazało aż
97% z nich (ryc. 5.1). Ponad 70% ankietowanych deklarowało przyjazdy w soboty
oraz niedziele, przy czym częstotliwość
przyjazdów na kąpielisko w okresie letnim
jest dość zróżnicowana (ryc. 5.2). Średnią
deklarowaną przez ankietowanych długość
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
pobytu na kąpielisku przedstawia tabela 5.3
i rycina 5.3.
Zdecydowana większość wypoczywających jako środek lokomocji wybiera własny
samochód (67%), ale znaczna część korzysta także ze środków komunikacji zbiorowej
(PKS, MPK – 21%; prywatnych busów – 14,5%) oraz roweru (21%) (ryc. 5.4). Dla 16%
Tab. 5.3. Średnia deklarowana długość pobytu
na kąpielisku w Kryspinowie
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Ryc. 5.4. Deklarowany środek lokomocji podczas przyjazdów na kąpielisko w Kryspinowie
Fig. 5.4. Declared means of transport used to get to the bathing facility in Kryspinów
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

ankietowanych dojazd na kąpielisko sprawia trudności, z których do najczęściej
wymienianych należą:
– zatłoczone autobusy,
– konieczność przesiadek podczas dojazdów,
– problemy z parkowaniem samochodu.
Wśród powodów wyboru na wypoczynek właśnie kąpieliska w Kryspinowie, 45%
ankietowanych wymieniło bliskość miejsca
zamieszkania, a przez to stosunkowo łatwy
dojazd. Poza tym do najczęstszych odpowiedzi należały: czystość wody (18,4%), brak
alternatywy (11,8%) – ankietowani nie znają
innych miejsc w okolicach Krakowa, gdzie
mogliby wypocząć oraz miła atmosfera panująca na kąpielisku (9,2%) (ryc. 5.5).
Dla większości ankietowanych kąpielisko w Kryspinowie jest tradycyjnym
miejscem wypoczynku od lat. Osoby, które
były w tym miejscu po raz pierwszy i drugi,
dowiedziały się o nim przede wszystkim od
znajomych i rodziny.

A – bliskość miejsca zamieszkania, B – czystość
wody, C – brak innego miejsca na wypoczynek,
D – miła atmosfera.

Ryc. 5.5. Deklarowane powody wyboru kąpieliska w Kryspinowie jako miejsca wypoczynku
Fig. 5.5. Declared reasons for selecting
the bathing beach in Kryspinów as a leisure
place
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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Krakowianie stanowili 66% wszystkich ankietowanych osób, przy czym dominowali
głównie mieszkańcy Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia. Z pozostałych miejsc pochodzenia ankietowanych znaczna ich część jest zlokalizowana w okolicach Krakowa: Zabierzów,
Słomniki, Wielka Wieś, Dobczyce, Myślenice. Były także osoby z odległych miejscowości, jak: Poznań, Warszawa czy Wrocław. Przestrzenne zróżnicowanie pochodzenia
wypoczywających na kąpielisku widać także po numerach rejestracyjnych samochodów
parkujących na parkingach wokół zbiornika. W jedną z niedziel lipca 2002 r. w godzinach
południowych zliczono na wszystkich parkingach (wokół małego i dużego zalewu) 1408
samochodów, z czego 787 (56%) miało nowe tablice rejestracyjne, co pozwoliło na w miarę
dokładne określenie miejsca zamieszkania ich właścicieli. Około 63% wszystkich tych
samochodów miało numery rejestracyjne miasta Krakowa, a 13,5% powiatu krakowskiego
ziemskiego, na którego terenie znajduje się właśnie kąpielisko w Kryspinowie (gmina
Liszki). Można przypuszczać, że duża część osób odwiedzających Kryspinów to mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale mogą być wśród nich także goście między innymi
z Krzeszowic, Słomnik, Świątnik Górnych czy Skawiny, jako ośrodków miejskich leżących
w powiecie krakowskim. Wśród pozostałych samochodów dominowały te zarejestrowane
w woj. śląskim (4,3%), w powiecie myślenickim (1,6%), powiecie wadowickim (1,4%), powiecie wielickim (1,3%) i chrzanowskim (1,3%). Znajdowały się także pojedyncze samochody
z rejestracjami olkuskimi, miechowskimi, proszowickimi i oświęcimskimi (ryc. 5.6).

Ryc. 5.6. Samochody parkujące na parkingach wokół zalewów w Kryspinowie według numerów
rejestracyjnych
Fig. 5.6. Cars parked at park grounds round Kryspinów artificial lakes by registration numbers
Źródło : opracowanie własne.
Source: own study.

Kąpielisko na Zarabiu w Myślenicach to tradycyjne miejsce wypoczynku weekendowego już od okresu międzywojennego. W pogodne dni wolne od pracy także i tutaj
frekwencja dochodzi do kilku tysięcy osób w ciągu doby. Badania ankietowe przeprowadzone przez H. Gawora (1995) wykazały, że wśród wypoczywających krakowianie
stanowili 67%, a mieszkańcy miasta i gminy Myślenice około 15%. W deklarowanych
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środkach lokomocji dominował wyraźnie prywatny samochód (62%), a następnie komunikacja publiczna (17%). Właśnie na dostępność komunikacyjną oraz na bliskość miejsca
zamieszkania – jako główne powody wyboru Zarabia na miejsce wypoczynku – wskazało
odpowiednio 65% i 31% ankietowanych. W odróżnieniu od wypoczywających w Kryspinowie 13% ankietowanych korzystało z noclegu podczas pobytu w Myślenicach, z czego
23% osób wybrało kemping, a około 20% domek letniskowy.
Autor przeprowadził badania w jednym dniu lipca 2002 r. w godzinach południowych
na parkingach wokół kąpieliska na Zarabiu (górny jaz). Wśród 707 samochodów nowe
numery rejestracyjne miało 54% z nich. Udział samochodów mieszkańców Krakowa
był tu niższy niż na kąpielisku w Kryspinowie i wynosił około 48%. Na drugim miejscu
znalazły się samochody zarejestrowane w powiecie ziemskim krakowskim (około 15%),
a dopiero na kolejnej pozycji znalazły się samochody z powiatu myślenickiego (9%). Udział
samochodów z powiatu wielickiego i wadowickiego w ogólnej liczbie aut kształtował się
na poziomie 4% każdy.
Trzecie ważne miejsce koncentracji turystów jednodniowych, o charakterze typowo
wypoczynkowym to zalew Skowronek w Alwerni, przez który w pogodne weekendy
wakacyjne przewija się nawet około tysiąca osób dziennie. Należy zauważyć jednak,
że ze względu na znaczne oddalenie od Krakowa (ponad 30 km) udział krakowian w liczbie
wypoczywających jest znacznie mniejszy, wynosi on około 30%. Wzrasta tutaj wyraźnie
liczba osób z najbliższej okolicy, głównie z powiatu chrzanowskiego (gdzie leży Alwernia)
oraz wadowickiego i oświęcimskiego.
Do miejsc, gdzie gromadzi się dużo osób wypoczywających nad wodą, należą także
inne odcinki Raby, szczególnie na Zarabiu w Gdowie, w Dobczycach (poniżej zapory),
w Stóży i Pcimiu oraz inne rzeki omawianego obszaru, jak np. Skawinka (w okolicy
Krzywaczki, Radziszowa i Skawiny), Krzyworzeka (w Wiśniowej oraz Czasławiu)
oraz Wisła w okolicach Kamienia, Piekar
i Czernichowa.
Coraz większą popularnością cieszą
się dzikie kąpieliska szczególnie położone
w dawnych piaskowniach i żwirowniach
w dolinie Wisły. Nad tego typu obiektami
w gminie Czernichów oraz Liszki (np. Ściejowice, Jeziorzany) odpoczywa dziennie
Ryc. 5.7. Udział turystów indywidualnych
podczas sezonu letniego około 200-300
i grupowych w ogóle zwiedzających Jaskinię
osób. Podobną frekwencję ma kąpielisko w Łokietka w 1997 r. według miesięcy
kamieniołomie w Zabierzowie oraz kąpieFig. 5.7. The share of individual and group
lisko w Brzegach koło Wieliczki.
tourists among visitors to the Łokietek Cave
Miejscem znacznego skupienia jed- in 1997, by months
nodniowego ruchu turystycznego, mającego zarówno charakter wypoczynkowy, jak Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
Ojcowskiego Parku Narodowego.
i poznawczy (krajoznawczy) jest Dolina Source: own study based on data from the Ojców
Prądnika w Ojcowie oraz Pieskowa Skała, National Park.
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Ryc. 5.9. Udział turystów weekendowych
w ogólnej liczbie zwiedzających Jaskinię
Łokietka od maja do października 1997 r.
Ryc. 5.8. Udział dzieci i młodzieży w ogólnej
liczbie odwiedzających Jaskinię Łokietka
w 1997 r. według miesięcy
Fig. 5.8. The share of children and youth
in the total number of visitors to the Łokietek
Cave in 1997 by months

Fig. 5.9. The share of weekend tourists
in the total number of visitors to the Łokietek
Cave in May-October 1997
Źródło ryc. 5.8 i 5.9: opracowanie własne na podstawie danych Ojcowskiego Parku Narodowego.
Source of fig. 5.8 and 5.9: own study based on data
from the Ojców National Park.

wchodzące w skład Ojcowskiego Parku Narodowego. Odwiedza go rocznie około 400 tys.
osób (Partyka 2002), przy czym turyści pojawiają się głównie w okresie od końca kwietnia
do początku listopada, wtedy notuje się około 90% wszystkich wejść do parku w ciągu
roku. Największa frekwencja przypada na maj i czerwiec oraz wrzesień i październik, kiedy
to odbywa się większość szkolnych wycieczek, a udział młodzieży szkolnej w tym czasie
w liczbie wszystkich odwiedzających OPN stanowi około 70% (ryc. 5.7, 5.8).
Z racji, że wycieczki szkolne odbywają się w dni powszednie, w okresie ich nasilenia (maj, czerwiec) zaznacza się stosunkowo niski, na poziomie 15-20%, udział turystów
weekendowych w liczbie ogółu odwiedzających (ryc. 5.9). W miesiącach wakacyjnych
wskaźnik ten wyraźnie wzrasta (do blisko 60% w lipcu oraz 37% w sierpniu).
W turystyce krajoznawczej uczestniczy około 100-150 tys. osób. W pogodne dni
podczas sezonu letniego przez teren parku przejeżdża około 1000 pojazdów, a w dni wolne
od pracy na terenie Ojcowa przebywa około 2000-3000 osób (podczas gdy w dni powszednie około 400-500 osób). Do obiektów najczęściej odwiedzanych na terenie parku należą
(tab. 5.4, ryc. 5.10): Jaskinia Łokietka, zamek w Pieskowej Skale, Muzeum im. Profesora
Władysława Szafera, Jaskinia Ciemna oraz zamek w Ojcowie (Partyka 2002).
Ze względu na bliskość zarówno aglomeracji krakowskiej, jak i Górnego Śląska,
większość odwiedzających OPN pochodzi z miejscowości położonych do 100 km od
Ojcowa. Wśród turystów, którzy odwiedzili Jaskinię Łokietka oraz muzeum przyrodnicze w latach 1992-1998, z obszaru byłego województwa katowickiego było 26% osób,
a z województwa miejskiego krakowskiego 17% (Partyka 2002) (ryc. 5.11). Według badań
M. Gaś (1998) z Górnego Śląska oraz byłego woj. krakowskiego pochodzi 54-58% odwie-
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Tab. 5.4. Frekwencja zwiedzających główne obiekty na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
Tab. 5.4. The numbers of visitors to principal sites within the Ojców National Park

* Jaskinia Ciemna została udostępniona do zwiedzania w maju 1992, a statystykę zwiedzających zamek
w Ojcowie prowadzi się od 1994 r.
Źródło/ Source: Partyka 2002.

Ryc. 5.10. Frekwencja zwiedzających główne obiekty na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego
w latach 1999-2001
Fig. 5.10. The numbers of visitors to the main sites in the Ojców National Park in the years
1999-2001
Źródło/Source: Partyka 2002.
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Ryc. 5.11. Pochodzenie turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy według byłych
województw
Fig. 5.11. The origin of tourists visiting the Ojców National Park in the years 1992-1998
by former voivodships
Źródło/ Source: Partyka 2002.

dzających OPN, a wiosną i jesienią odsetek ten wzrasta do ponad 60%, przy czym 38%
wszystkich turystów przybywa na teren parku samochodem osobowym, 20% autokarem
wycieczkowym, a 22% środkami komunikacji publicznej (PKS).
Miejscami skupiającymi największy jednodniowy ruch turystyczny o charakterze
poznawczym (krajoznawczym) są: Kalwaria Zebrzydowska oraz Wieliczka.
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz tzw. dróżki odwiedza rocznie od
800 tys. do 1 mln pielgrzymów (Jackowski 1995), przy czym należy zaznaczyć, że poza
ruchem stricte pielgrzymkowym miejsce to zwiedza także liczna grupa turystów, w tym
i obcokrajowców. Wyraźna kulminacja ruchu pielgrzymkowego następuje w dniach świąt
maryjnych (lub w najbliższą niedzielę przypadającą po nich), szczególnie 15 sierpnia
(Wniebowzięcie NMP wraz z uroczystościami pogrzebu Matki Boskiej) oraz Wielkanocy
(m.in. misterium Męki Pańskiej w Wielki Piątek).
Ruch pielgrzymkowy oraz turystyka religijna jest związana także z innymi licznymi
sanktuariami i miejscami świętymi kultu religijnego na omawianym obszarze. Do najważniejszych należą: Czerna, Dziekanowice, Myślenice, Wieliczka, Zielenice, Siepraw,
Niegowić.
Typowo krajoznawczy ruch turystyczny skupia się wokół Wieliczki, a zwłaszcza
zabytkowej kopalni soli, którą rocznie odwiedza ponad 600 tys. osób (tab. 5.5, ryc. 5.12),
przy czym także w tym wypadku (podobnie jak w Ojcowie) widać wyraźnie sezonowość
tego ruchu. W sumie w okresie od maja do sierpnia zwiedza kopalnię blisko 60% ogólnej
liczby turystów. Zaznacza się wyraźny wzrost odwiedzin w maju i czerwcu, co ma związek
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Ryc. 5.12. Liczba zwiedzających Kopalnię Soli
„Wieliczka” w latach 1990-1998

Tab. 5.5. Liczba zwiedzających Kopalnię Soli
„Wieliczka” w latach 1990-1998

Fig. 5.12. The numbers of visitors
to the “Wieliczka” Salt Mine in the years
1990-1998

Tab. 5.5. The numbers of visitors to the “Wieliczka” Salt Mine in the years 1990-1998

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
Kopalni Soli „Wieliczka” –– Trasa Turystyczna.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
Kopalni Soli „Wieliczka” –– Trasa Turystyczna.

Source: own study based on data from
the “Wieliczka” Salt Mine – Tourist Route.

Source: own study based on data from
the “Wieliczka” Salt Mine – Tourist Route.

z przybywającymi w to miejsce wycieczkami szkolnymi. Dzieci i młodzież
stanowią aż 75% krajowego ruchu
turystycznego (ryc. 5.13). Ze względu
na międzynarodową rangę tego obiektu, znajdującego się od 1978 roku na
Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO,
z roku na rok kopalnię odwiedza coraz
to większa liczba turystów zagranicznych, których udział w ogólnej licz- Ryc. 5.13. Frekwencja zwiedzających Kopalnię Soli
bie zwiedzających z końcem lat 90. “Wieliczka” według miesięcy w latach 1996-1998
XX w. wynosił około 45% (ryc. 5.14). Fig. 5.13. The numbers of visitors to the “WieliNajwięcej cudzoziemców pochodzi ze czka” Salt Mine in the years 1996-1998 by months
Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kopalni Soli „Wieliczka” –– Trasa Turystyczna.
Francji (tab. 5.6).
Podczas badań terenowych prze- Source: own study based on data from the “Wieliczka”
prowadzonych w latach 2000-2002 zin- Salt Mine – Tourist Route.
wentaryzowano najważniejsze miejsca
koncentracji ruchu turystycznego o charakterze jednodniowym. W wyniku obserwacji,
konsultacji oraz analizy materiałów źródłowych oszacowano względną wielkość ruchu
jednodniowego w poszczególnych miejscach wraz z określeniem jego przeważającego cha-
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Tab. 5.6. Turyści zagraniczni wg krajów pochodzenia zwiedzający Kopalnię Soli „Wieliczka”
w latach 1996-1997
Tab. 5.6. Foreign tourists visiting the “Wieliczka” Salt Mine in 1996-1998 by countries of origin

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kopalni Soli „Wieliczka” – Trasa Turystyczna.
Source: own study based on data from the “Wieliczka” Salt Mine.

rakteru (wypoczynkowy, krajoznawczy,
mieszany). Wielkość tego ruchu została
ujęta w cztery przedziały: mały, średni,
duży i bardzo duży (tab. 5.7, ryc. 5.15).
W odniesieniu do gmin wielkość ruchu
jednodniowego została przedstawiona
w pięciu przedziałach (tab. 5.8), wyróżniono także gminy o ruchu minimalnym
(gdyż nie ma gmin, w których ruch ten
w ogóle nie istnieje).

Ryc. 5.14. Udział turystów krajowych i zagranicznych w ogólnej liczbie zwiedzających Kopalnię
Soli “Wieliczka” w latach 1994-1998
Fig. 5.14. The share of domestic and foreign
tourists in the total number of visitors to
the “Wieliczka” Salt Mine in the years 1994-1998

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
Kopalni Soli „Wieliczka” – Trasa Turystyczna.
Source: own study based on data from
the “Wieliczka” Salt Mine.

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Fig. 5.15. Sites of concentration of same-day tourism in the Kraków suburban zone

Ryc. 5.15. Miejsca koncentracji jednodniowego ruchu turystycznego w strefie podmiejskiej Krakowa

Ruch turystyczny

85

86

Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa

Tab. 5.7. Miejsca koncentracji jednodniowego ruchu turystycznego w strefie podmiejskiej Krakowa
Tab. 5.7. Sites of concentration of same-day tourism in the Kraków suburban zone
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Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Tab. 5.8. Wielkość i formy ruchu turystycznego na obszarze gmin strefy podmiejskiej Krakowa
Tab. 5.8. The volume and forms of tourist movement in communes in the Kraków suburban zone
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xx – przewaga jednej z form ruchu turystycznego.
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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5.3. Ruch kuracyjny
Pobyty w uzdrowiskach stanowiły w zasadzie najwcześniejszą formę ruchu turystycznego na omawianym obszarze. Początki balneologii na tym terenie można zaobserwować
w wieku XVIII, kiedy to powstało uzdrowisko w Krzeszowicach. Lata jego świetności
przypadają na wiek XIX. Wówczas Krzeszowice wraz z Ojcowem były najważniejszymi
zdrojowiskami dla mieszkańców zaboru rosyjskiego. Oprócz nich w najbliższej okolicy
Krakowa powstały jeszcze dwa ośrodki balneologii: w Wieliczce oraz Jaśkowicach.
Krzeszowice
Pierwsze wzmianki o leczniczych właściwościach wód w Krzeszowicach pochodzą
z 1625 r. Wówczas to miejscowy proboszcz w kronice parafialnej zanotował zastosowanie
tychże wód w leczeniu chorób u bydła. Z lat 70. XVIII w. pochodzą pierwsze drukowane
relacje o pobycie w Krzeszowicach kuracjuszy. Według jednej z nich rozgłos tutejszym
zdrojom przyniósł pobyt księcia Anhalt Plesze w 1733 r. W latach 80. XVIII w. książę
August Czartoryski rozpoczął organizację uzdrowiska, przy czym doniosłą rolę odegrał
w tym zatrudniony przez niego lekarz Jan Gotfryd Leonhardi. W 1778 r. ocembrowano
zdrój wody siarczanej oraz wybudowano pierwsze łazienki. Rok później zarejestrowano pierwszych kuracjuszy i fakt ten uważa się za początek prawdziwego uzdrowiska
w Krzeszowicach. Do końca XIX w. wybudowano między innymi: domy kąpielowe, łaźnie,
lazaret, mieszkania dla ubogich gości. Rolę centrum rozrywkowego dla kuracjuszy pełniła
willa „Vouxhall” (Zinkow 1981).
Drugi okres rozwoju uzdrowiska zapoczątkowało przejęcie w 1816 r. Krzeszowic
przez Artura Potockiego – wnuka zmarłej w 1816 r. Izabeli Czartoryskiej. Powstały
wówczas „Łazienki Zielone” (dzisiejsze łazienki „Zofia”) oraz szpital (dzisiejszy „Stary
Szpital”). Szczyt zainteresowania uzdrowiskiem przypada na rok 1853. Uruchomienie
linii kolejowej z Krakowa do Mysłowic w 1847 r. miało krótkotrwały efekt nieznacznego
zwiększenia liczby kuracjuszy. Mieszkańcy Krakowa zainteresowali się przede wszystkim zdrojowiskiem powstałym w podkrakowskich Swoszowicach. Pomimo modernizacji
łazienek w 1923 r. i uzyskania w roku 1928 statusu uzdrowiska, w ciągu całego okresu
międzywojennego Krzeszowice miały tylko lokalne znaczenie. Podczas II wojny światowej budynki łazienek zostały wykorzystane przez okupanta na potrzeby wojenne i uległy
poważnej dewastacji (Zinkow 1981).
Po zakończeniu wojny podejmowano wiele prób wznowienia lecznictwa uzdrowiskowego. W roku 1964 reaktywowano uzdrowisko. W pobliżu łazienek odkryto dwa nowe
źródła mineralne: solankowe oraz siarczane. W latach 1966-68 przeprowadzono prace
adaptacyjne w budynku łazienek „Zofia” i częściowo rozbudowano ośrodek, w którym
obecnie znajduje się 100 łóżek szpitalnych. Pierwszych pacjentów ośrodek przyjął w 1970 r.
Na bazie Górniczego Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu utworzono 1 stycznia 1999 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu
„Krzeszowice”. Obecne leczenie (stacjonarne i ambulatoryjne) obejmuje pacjentów ze
schorzeniami reumatologicznymi, neurologicznymi i pourazowymi. W 2003 r. według
danych ośrodka przyjęto 5281 pacjentów, z czego 3462 było leczonych ambulatoryjnie.
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Ojców
W roku 1855 Lucjan Kowalski lokuje w Ojcowie zakład hydropatyczny. Pierwszym
obiektem powstającego uzdrowiska była willa „Sybilla” (obecnie nieistniejąca). Aleksander
Przeździecki (od 1859 r. właściciel Ojcowa) rozpoczyna w latach 60. XIX w. prace nad
uporządkowaniem Doliny Prądnika i rozwijającej się w niej stacji lekarsko-klimatycznej.
Powstały wówczas kolejne obiekty uzdrowiskowe: łazienki zdrojowe nad Prądnikiem
(w miejscu dzisiejszej kaplicy „Na Wodzie”), hotel „Pod Łokietkiem” (hotel uzdrowiskowy
z ciepłymi kąpielami - dziś Muzeum OPN) i oberża „Wesele w Ojcowie”. W końcu XIX w.
wzniesiono kilka pensjonatów oraz dom zdrojowy „Goplana” (Partyka 1992).
Dalszy rozwój uzdrowiska miał miejsce po roku 1918, kiedy rozporządzeniem władz
państwowych Ojców został uznany za miejscowość uzdrowiskową. W 1923 r. została
założona Spółka Akcyjna Uzdrowisko Ojców, która kierowała całością stacji klimatycznej. Plany utworzenia w Dolinie Prądnika rezerwatu spowodowały, że zakłady lecznicze
postanowiono przenieść na Złotą Górę. Z całego projektu zbudowano jedynie istniejące
do dziś wille „Zosia”, „Maria” i „Rój”. Po II wojnie światowej planowano przywrócenie
Ojcowowi charakteru stacji klimatycznej, lecz z planów tych zrezygnowano między
innymi ze względu na uzyskanie przez Polskę uzdrowisk na ziemiach zachodnich oraz na
utworzenie nadleśnictwa oraz parku narodowego (Partyka 1992).
Wieliczka
Rozwój balneologii w Wieliczce rozpoczął się w roku 1826, od leczenia kąpielami solankowymi. Dzięki staraniom Feliksa Boczkowskiego, lekarza kopalnianego,
w 1839 roku powstaje zakład kąpielowy, w którym leczonych było 36 jednostek chorobowych.
W ciągu następnych 20 lat z uzdrowiska skorzystało ponad 3 tysiące osób. Po wydarzeniach
krakowskich 1846 r. uzdrowisko upada, a po śmierci F. Boczkowskiego w 1855 r. zaprzestaje się działalności kąpielowej. Odrodzenie lecznictwa nastąpiło w roku 1958 z inicjatywy
prof. Mieczysława Skulimowskiego, który wykorzystał specyficzny mikroklimat wyrobisk
podziemnych, leczący głównie astmę oskrzelową, zapalenie oskrzeli oraz katar alergiczny.
Pozytywne rezultaty leczenia tą metodą spowodowały, że 1 stycznia 1971 r. zarządzeniem
Rady Ministrów przyznano Wieliczce status miejscowości uzdrowiskowej, dzięki czemu
można było objąć ją niektórymi przepisami ustawy uzdrowiskowej. Podziemne sanatorium
założone przez prof. Skulimowskiego funkcjonuje do dzisiaj. Istotą leczenia jest przebywanie
w komorze leczniczej, którą jest wyrobisko powstałe w wyniku eksploatacji soli kamiennej.
Surowcem leczniczym jest solanka, a czynnikiem leczniczym mikroklimat podziemnych wyrobisk. Profil leczniczy obejmuje następujący zakres schorzeń: astmę oskrzelową, przewlekłe
zapalenia alergiczne gardła i oskrzeli, alergiczny nieżyt nosa oraz alergię pyłkową.
Obecnie szpitale uzdrowiskowe mają 79 łóżek: „Kinga I” – 21, „Kinga II” – 26,
„Kinga III” – 32 łóżka, a filia w Sierakowie (gmina Dobczyce) – kolejne 50 miejsc
(w sumie 129 łóżek szpitalnych). Pod powierzchnią znajduje się 85 łóżek do dyspozycji
wszystkich szpitali. Liczba kuracjuszy systematycznie wzrasta, przy czym natężenie ruchu
kuracyjnego jest bardzo zmienne w ciągu roku. Od początku listopada do szkolnych ferii
zimowych trwa sezon martwy. Najwięcej kuracjuszy przyjeżdża do Wieliczki w miesiącach
wakacyjnych. W 1998 r. wszystkie wymienione wyżej szpitale uzdrowiskowe przyjęły
blisko 1700 kuracjuszy.

92

Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa

Jaśkowice
Lekarz Antoni Zubrzycki wraz z żoną Marią stali się w końcu XIX w. właścicielami
wsi Jaśkowice koło Skawiny, gdzie na bazie leczniczego źródła wody siarczano-żelazistej
założyli uzdrowisko. Źródło zostało ocembrowane, a we wsi powstały łazienki, kilka
drewnianych i murowanych pensjonatów oraz kaplica dla kuracjuszy. W roku 1904 dobra
jaśkowickie zakupiła Justyna Grabowiczowa, której mąż, lekarz z Krynicy, postanowił
kontynuować działalność balneologiczną. Ze względu jednak na niekorzystny mikroklimat
panujący w dolinie Wisły już w roku 1912 uzdrowisko w zasadzie upadło. Niektóre budynki
uzdrowiskowe zostały rozebrane jeszcze przed I wojną światową (Zinkow 2000).

5.4. Inne formy ruchu turystycznego
Ze względu na bliskość aglomeracji miejskiej badany obszar jest licznie odwiedzany
przez dzieci i młodzież szkolną szkół krakowskich (i nie tylko) w ramach wycieczek szkolnych (jednodniowych). Zarówno znaczne zróżnicowanie środowiska przyrodniczego oraz
bogactwo kulturowe okolic Krakowa, jak i program nauczania obejmujący poznawanie
regionu wpływają na wybór tych terenów na trasy edukacyjne przez nauczycieli. Najczęściej odwiedzana przez tego rodzaju turystów jest Wyżyna Krakowska-Częstochowska,
a szczególnie Ojcowski Park Narodowy (gdzie do życia powołano Ośrodek Edukacyjno-Dydaktyczny OPN) i Park Krajobrazowy „Dolinki Podkrakowskie”. Poza tym wycieczki
szkolne kierują się także licznie do Wieliczki, Niepołomic oraz w rejon Puszczy NiepołoTab. 5.9. Stacje badawcze krakowskich szkół wyższych
Tab. 5.9. Research stations of Kraków’s universities

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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mickiej, do Dobczyc, Kalwarii Zebrzydow- Tab. 5.10. Wybrane formy turystyki kwalifikoskiej, Lanckorony oraz Myślenic. Z myślą wanej i główne miejsca jej koncentracji
o miejskich dzieciach coraz więcej gospo- Tab. 5.10. Selected forms of active tourism and
darstw agroturystycznych przygotowuje sites of its concentration
specjalną ofertę jednodniowych pobytów
(bez noclegu), podczas których dzieci i młodzież mogą zapoznać się z miejscowymi
tradycjami, skosztować regionalnych produktów oraz bawić się na świeżym powietrzu. Przykładem może być działające we
wsi Dąbrowa (gmina Kłaj) Stowarzyszenie
„Gościnna Dąbrowa” organizujące u miejscowych gospodarzy pobyty tematycznie
związane z prowadzeniem tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego lub na przykład całym procesem powstawania chleba. W gospodarstwie dzieci poznają zwierzęta, pracę
rolnika, pszczelarza, tradycyjny wyrób sera,
masła (przewidziany czynny udział dzieci i
degustacja), proste maszyny gospodarskie
oraz uprawy rolnicze. Podczas wizyty Źródło: opracowanie własne.
w gospodarstwach zajmujących się wypie- Source: own study.
kami wiejskiego chleba w sposób tradycyjny dzieci słuchają legend i historii wypieku chleba (prezentacja starych urządzeń) oraz
biorą czynny udział w przygotowaniu ciasta, rozpalaniu pieca i wypiekaniu podpłomyków.
Każde gospodarstwo ma plac zabaw. W zimie są organizowane kuligi.
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Krakowa, jako ośrodka akademickiego,
omawiany obszar stanowi przedmiot zainteresowania badawczego oraz dydaktycznego
krakowskich szkół wyższych. Studenci wielu kierunków odbywają tutaj praktyki i ćwiczenia terenowe, wybierając zwłaszcza Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, a przede
wszystkim Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz Ojcowski Park Narodowy.
Zlokalizowane są tu także stacje badawcze i dydaktyczne krakowskich uczelni, z których
korzystają zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi (tab. 5.9)
Szczególne znaczenie wśród form ruchu turystycznego ma turystyka kwalifikowana.
Ze względu na duże zróżnicowanie warunków przyrodniczych na omawianym obszarze
rozwijają się jej różne formy, przy czym w niemałym stopniu są one uzależnione od
istniejącej infrastruktury (rozdział 4.3). Możliwości rozwoju wybranych form turystyki
kwalifikowanej ilustruje tabela 5.10.
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Model funkcjonalno-przestrzenny
turystyki w strefie podmiejskiej Krakowa

6.1. Typologia gmin strefy podmiejskiej Krakowa
Z przedstawionej w poprzednich rozdziałach analizy zjawisk turystycznych wynika,
że decydujące znaczenie dla charakteru funkcji turystycznej badanych gmin mają: ogólnodostępna baza noclegowa, zjawisko drugich domów oraz nierejestrowany w bazie noclegowej jednodniowy ruch turystyczny, tak wypoczynkowy, jak i krajoznawczy. Elementy
te są głównymi składowymi struktury funkcji turystycznej badanego obszaru, stąd też
w celu przeprowadzenia typologii gmin strefy podmiejskiej Krakowa przyjęto następujące
cechy diagnostyczne:
A) wskaźnik liczby miejsc noclegowych przypadających na 100 mieszkańców, opisujący
według J. Warszyńskiej (1985) miejsce turystyki w strukturze funkcjonalnej gmin
z punktu widzenia rozwoju bazy noclegowej;
B) stopień rozwoju zjawiska drugich domów (funkcji letniskowej), mierzony wskaźnikiem
liczby drugich domów na 100 mieszkań stałych;
C) wielkość jednodniowego ruchu turystycznego, nierejestrowanego w bazie noclegowej.
Taki dobór cech diagnostycznych pozwolił na wytypowanie gmin podobnych pod względem
natężenia oraz struktury zjawisk turystycznych.
Przyjęte do typologii cechy diagnostyczne opisujące stopień rozwoju zagospodarowania turystycznego, a więc wartości wskaźnika liczby miejsc noclegowych wypadających na 100 mieszkańców oraz wartości wskaźnika liczby drugich domów wypadających
na 100 mieszkań stałych, wykazują korelację liniową równą +0,41. Również rozkłady
przestrzenne pojemności recepcyjnej bazy turystycznej oraz pojemności drugich domów
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są ze sobą skorelowane dodatnio (współczynnik korelacji +0,58). Związek korelacyjny
tych elementów zagospodarowania turystycznego nawiązuje do atrakcyjności środowiska
przyrodniczego.
Dla celów typologii wykorzystano przeprowadzone (rozdziały: 4.1, 4.2, 5.2) klasyfikacje gmin ze względu na miejsce turystyki w strukturze funkcjonalnej gminy (tab. 4.3),
stopień rozwoju funkcji letniskowej, związanej z drugimi domami (tab. 4.5) oraz wielkość
jednodniowego ruchu turystycznego (tab. 5.8).
W odniesieniu do cechy A przyjęto do typologii dwa kryteria zastosowane wcześniej
do klasyfikacji (tab. 4.3), a dla cech B i C zdecydowano się ograniczyć kryteria do trzech
(tab. 6.1, 6.2). Zmniejszenie liczby kryteriów opisujących cechę C przeprowadzono przez
połączenie klas wielkości jednodniowego
ruchu turystycznego znajdujących się
Tab. 6.1. Wybór kryteriów oceny stopnia rozpowyżej i poniżej wielkości średniej oraz
woju funkcji letniskowej dla celów typologii
nadanie tym przedziałom wartości bonitaTab. 6.1. Selected criteria for assessment
cyjnych od 1 do 3. W stosunku do cechy
of the level of development of the summer
B zdecydowano się na połączenie dwóch
resort function for typology purposes
klas o najwyższym stopniu rozwoju zjawiska drugich domów. Zmniejszenie liczby
kryteriów było konieczne ze względu na
możliwości interpretacyjne uzyskanych
wyników. W efekcie otrzymano łącznie
osiem kryteriów opisujących strukturę
funkcji turystycznej analizowanych gmin
strefy podmiejskiej Krakowa. Wyróżnionym kryteriom nadano odpowiednie symŹródło: opracowanie własne.
bole (tab. 6.3).
Source: own study.
Procedura typizacji polegała na kombinacji wyróżnionych cech i ich kategorii
Tab. 6.2. Wybór kryteriów oceny wielkości
dla poszczególnych gmin. Po uwzględjednodniowego ruchu turystycznego dla celów
nieniu wszystkich możliwych kombinacji
typologii
okazało się, że z osiemnastu typów gmin ze
Tab. 6.2. Selected criteria for the assessment
względu na strukturę funkcji turystycznej
of the size of same-day tourism for typology
założonych teoretycznie, potwierdzenie na
purposes
badanym obszarze znajduje dziewięć typów
(tab. 6.4). Typologię przestrzenną gmin
strefy podmiejskiej Krakowa przedstawia
rycina 6.1.
Charakterystyka poszczególnych
typów jest następująca:

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Typ I:
odznacza się najwyższym stopniem rozwoju funkcji turystycznej mierzonej wielkością
bazy noclegowej, najwyższym wskaźnikiem

Ryc. 6.1. Typologia przestrzenna gmin strefy podmiejskiej Krakowa ze względu na strukturę
funkcji turystycznej
Fig. 6.1. Spatial typology of communes in the Kraków suburban zone in terms of the structure
of the tourist function
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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Tab. 6.3. Cechy diagnostyczne oraz kryteria typologii badanych gmin według struktury funkcji
turystycznej
Tab. 6.3. Diagnostic features and typology criteria in communes covered by the study
by the structures of the touristic function

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Tab. 6.4. Typy gmin strefy podmiejskiej Krakowa ze względu na strukturę funkcji turystycznej
Tab. 6.4. Types of communes in the Kraków suburban zone in terms of the structure
of the touristic function

Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

rozwoju funkcji letniskowej oraz bardzo dużym nasileniem jednodniowego ruchu turystycznego, związanego z dużą atrakcyjnością środowiska przyrodniczego. Typ ten obejmuje
tylko jedną gminę – Myślenice, której atrakcyjność jest związana szczególnie z położeniem
nad rzeką Rabą (nad którą powstała dzielnica rekreacyjna Zarabie).
Typ II:
od wyżej wymienionego typu I różni się mniejszym nasileniem ruchu jednodniowego,
z dominacją funkcji letniskowej. Jego cechom odpowiadają trzy gminy: Alwernia, Kłaj oraz
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Pcim, przy czym w gminie Kłaj i Alwernia budownictwo drugich domów jest związane
w głównej mierze z pracowniczymi ogródkami działkowymi (znaczna koncentracja kilkuset
budynków na niewielkiej przestrzeni, powstałych głównie w latach 90. XX w.). W gminie
Pcim drugie domy są rozmieszczone w kilku skupiskach na terenie wsi Pcim i Stróża, przy
czym przeważnie jest to budownictwo letniskowe, które tradycjami sięga lat 70. XX w.
Typ III:
w porównaniu z cechami typów I i II odznacza się najmniejszym nasileniem ruchu jednodniowego. Należą do niego dwie gminy: Raciechowice i Wiśniowa. Cechuje się wyraźną
dominacją funkcji letniskowej, co wynika z dużej atrakcyjności środowiska przyrodniczego (Beskidy i wyższe wzniesienia Pogórza Karpackiego) oraz tradycji budownictwa
letniskowego.
Typ IV:
cechuje się najwyższym wskaźnikiem rozwoju funkcji turystycznej związanej z ogólnodostępną bazą noclegową przy jednocześnie niskim stopniu rozwoju funkcji letniskowej.
Obejmuje gminy o najwyższych walorach kulturowych (najwyższej rangi obiekty zabytkowe), co wpływa na bardzo duże nasilenie jednodniowego ruchu turystycznego, głównie
o charakterze poznawczym (krajoznawczym). Do gmin tych należą Krzeszowice, Kalwaria
Zebrzydowska, Wieliczka, Skała (z Ojcowem) oraz Sułoszowa (z zamkiem Pieskowa
Skała). Istniejąca baza noclegowa powstała głównie wokół atrakcyjnych obiektów.
Typ V:
w porównaniu z typem IV odznacza się mniejszym nasileniem ruchu jednodniowego, który
w tym wypadku ma charakter zarówno wypoczynkowy, jak i poznawczy (krajoznawczy).
Atrakcyjność siedmiu gmin tego typu jest związana między innymi z położeniem nad
dużymi rzekami i innymi miejscami kąpieliskowymi (na przykład Dobczyce, Gdów),
z krajobrazem wyżyny krasowej (Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś) oraz wysokiej
rangi obiektami zabytkowymi (Dobczyce, Lanckorona, Niepołomice).
Typ VI:
w zestawieniu z typem IV i V odznacza się najmniejszym nasileniem ruchu jednodniowego.
Ze względu na stosunkowo małą atrakcyjność turystyczną środowiska przyrodniczego tych
gmin, baza noclegowa służy przede wszystkim turystom odwiedzającym Kraków. Typ jest
reprezentowany przez trzy gminy: Brzeźnicę, Mogilany oraz Zielonki.
Typ VII:
obejmuje gminy (Zabierzów i Liszki), w których rozwój funkcji turystycznej jeszcze się
nie rozpoczął, ale zaznacza się w nich funkcja letniskowa przy dużym nasileniu jednodniowego ruchu turystycznego, związanego z jednej strony z kąpieliskami (Kryspinów,
Zabierzów), z drugiej z atrakcyjnością krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
w tym obszarów chronionych.
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Typ VIII:
różni się od typu VII znacznie mniejszym nasileniem ruchu jednodniowego. Należy tu osiem
gmin, na których terenie są zlokalizowane pojedyncze obiekty noclegowe (z małą liczbą
miejsc noclegowych). W niektórych miejscowościach w ogóle nie ma takich miejsc.
Typ IX:
obejmuje siedem gmin północnej i północno-wschodniej części obszaru badań, dla których wszystkie cechy diagnostyczne przyjmują wartości najniższe. Z wyjątkiem gminy
Słomniki, pozostałe nie mają żadnych obiektów noclegowych. Nie pełnią one także funkcji
letniskowej – drugie domy nie istnieją, albo też są to pojedyncze obiekty w ciągu zabudowy wiejskiej, których nie zinwentaryzowano. Ze względu na najmniejszą atrakcyjność
turystyczną, zwłaszcza środowiska przyrodniczego, jednodniowy ruch turystyczny jest
minimalny. Wydzielone typy gmin na tle atrakcyjności turystycznej, zarówno pod kątem
środowiska przyrodniczego, jak i walorów kulturowych ilustruje tabela 6.5.
Tab. 6.5. Wydzielone typy gmin na tle atrakcyjności turystycznej
Tab. 6.5. Types of communes in the context of their touristic attractiveness
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* gminy nieatrakcyjne.
Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.

Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej rzutuje w dużym stopniu na możliwości dalszego rozwoju i kształtowania funkcji turystycznej na obszarze badanych gmin.
Propozycje rozwoju funkcji turystycznej na omawianym obszarze (tab. 6.6) są zgodne
z obserwowanymi współcześnie na świecie trendami rozwoju i organizacji turystyki.
Jeszcze do przełomu lat 80. i 90. XX w. model turystyki opierał się na dominacji zorganizowanych form turystyki masowej oraz przewagi wypoczynku biernego. Obecnie
największy nacisk kładzie się przede wszystkim na aspekty edukacyjne i poznawcze
turystyki oraz aktywne formy spędzania czasu wolnego. Współczesna turystyka rozwija
się według zasady trzech „E” (Education, Enterteiment, Excitement), a wiec powinna:
uczyć, bawić i dostarczać wrażeń.
Coraz większą rolę w tym procesie odgrywają wyjazdy indywidualne, dzięki czemu
turystyka ma szanse ewoluować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest to
trudne ze względu na wielofunkcyjność stref podmiejskich, w których stale dochodzi do
konfrontacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami społeczno-gospodarczymi, wynikającej
z ich konkurencyjności względem siebie.
Przy wytyczaniu kierunków dalszego rozwoju turystyki należy brać także pod
uwagę konflikt interesów – to, co jest pożądane przez mieszkańców miasta centralnego,
niekoniecznie jest pozytywnie odbierane przez społeczności lokalne. Dlatego też należy
umiejętnie kierować rozwojem strefy podmiejskiej, tak, aby łagodzić ewentualne skutki
stałego ścierania się interesów tych dwóch stron, także w zakresie zaspokajania potrzeb
rekreacyjnych.

Tab. 6.6. Proposed directions for development of tourism in the communes in the Kraków suburban zone

Tab. 6.6. Proponowane kierunki dalszego rozwoju turystyki w gminach strefy podmiejskiej Krakowa w podziale na typy
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Źródło: opracowanie własne.
Source: own study.
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Source: own study.

Źródło: opracowanie własne.

Fig. 6.2. Spatial model of tourism distribution in the Kraków suburban zone

Ryc. 6.2. Przestrzenny model lokalizacji turystyki w strefie podmiejskiej Krakowa
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6.2. Przestrzenny model lokalizacji turystyki
Jako podsumowanie rozważań nad problematyką rozwoju funkcji turystycznej
w strefie podmiejskiej Krakowa może posłużyć przestrzenny model lokalizacji turystyki
(ryc. 6.2). Różnorodność warunków środowiska przyrodniczego, a co za tym idzie zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej pozwala na wydzielenie w obrębie przestrzeni strefy
podmiejskiej Krakowa czterech głównych obszarów rozwoju zjawisk turystycznych.
W tym wypadku główne osie podziału badanej strefy, nawiązując do granic jednostek
fizyczno-geograficznych, przebiegają w układzie południkowym (północ-południe) oraz
równoleżnikowym (wschód-zachód), przybierając formę ćwiartek, oznaczonych jako
kwarty: A, B, C i D.
Na zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej w układzie kwart nakładają się wyraźnie
koncentryczne okręgi, wyznaczające strefy koncentracji zagospodarowania turystycznego
w zależności od odległości od centrum miasta. W widoczny sposób zaznacza się strefa
bezpośrednio sąsiadująca z miastem, gdzie jest zlokalizowana baza noclegowa wykorzystywana w dużej mierze przez turystów odwiedzających Kraków, oraz strefa najdalsza, ok.
30 km w odległości od Krakowa, gdzie skupia się większość budownictwa letniskowego.
Kwarta A – jurajska – obejmująca teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej,
odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi oraz znaczną przestrzenią obszarów
chronionych. Cechuje ją duże skupienie jednodniowego ruchu turystycznego. Baza noclegowa jest zlokalizowana głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych oraz na terenach
najbardziej atrakcyjnych turystycznie. Obecność form ochrony przyrody z jednej strony
przyciąga ruch turystyczny i stymuluje rozwój turystyki, z drugiej jednak narzuca ograniczenia, głownie w zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną. Dlatego też model
turystyki w tej części strefy podmiejskiej Krakowa opiera się i będzie się opierać w przyszłości na krótkotrwałych (jedno- lub kilkudniowych) formach turystyki, wynikających
głównie z realizacji potrzeb wypoczynku i rekreacji.
Kwarta B – proszowicka – obejmuje region o funkcjach typowo rolniczych, nastawiony na produkcję towarową. Obszar ten jest słabo zagospodarowany turystycznie, nieliczne
obiekty turystyczne są zlokalizowane wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych i służą
obsłudze ruchu tranzytowego.
Kwarta C – wielicko-nadrabska – obejmuje obszar mający wysokie walory krajobrazowe i kulturowe. Układ przestrzenny zagospodarowania turystycznego (baza noclegowa,
drugie domy, kąpieliska) nawiązuje w głównej mierze do przebiegu doliny rzeki Raby.
Tam też skupia się znaczna część jednodniowego ruchu turystycznego o charakterze
wypoczynkowym. Rozwój bazy noclegowej jest związany także z głównymi szlakami
komunikacyjnymi. Model turystyki w tej części strefy podmiejskiej Krakowa rozwija
się przede wszystkim ze względu na atrakcyjność środowiska przyrodniczego dla form
turystyki rekreacyjnej. Celom wypoczynkowym mają służyć także licznie powstałe drugie
domy, szczególnie na południowych obrzeżach tej strefy. Wyróżniającym się miejscem
jest Wieliczka, będąca ośrodkiem turystyki o znaczeniu międzynarodowym.
Kwarta D – kalwaryjsko-pogórska – także jest terenem o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych. Zagospodarowanie turystyczne skupia się głównie wokół Kalwarii
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Zebrzydowskiej jako ośrodka turystycznego (pielgrzymkowego) rangi międzynarodowej.
Na pozostałym obszarze bazę noclegową stanowią pojedyncze, rozproszone obiekty
noclegowe oraz budownictwo letniskowe o znacznie mniejszej intensywności zabudowy
niż w kwarcie „wielicko-nadrabskiej”. Również obserwowane natężenie jednodniowego
wypoczynkowego ruchu turystycznego jest dużo mniejsze niż w wyżej wymienionym
przypadku.

7
Zakończenie

Nierozerwalną cechą stref podmiejskich jest rozwój funkcji turystycznej w ich
obrębie. W zasadzie każda gmina podmiejska pełni w pewnym określonym zakresie taką
funkcję, która, historycznie rzecz ujmując, rozwijała się w związku z powstawaniem letnisk.
W niektórych wypadkach rozwój letnisk stał się zalążkiem rozwoju strefy podmiejskiej.
Uczestnikami ruchu turystycznego w strefach podmiejskich są przede wszystkim
mieszkańcy miasta centralnego. Jednakże wśród korzystających z walorów środowiska
przyrodniczego oraz kulturowego strefy podmiejskiej można zaobserwować coraz więcej
mieszkańców obszarów podmiejskich. Wynika to przede wszystkim z popularyzacji na
terenach wiejskich i małych miast miejskiego stylu życia (procesy urbanizacyjne), a co
się z tym wiąże, zwiększenia ilości czasu wolnego, zaspokajania potrzeb rekreacyjnych
oraz przejmowania od mieszkańców dużych miast sposobu wypoczynku. Procesowi temu
sprzyja także rozwój indywidualnej motoryzacji.
Strefa podmiejska Krakowa odznacza się bardzo dużą różnorodnością środowiska
przyrodniczego, które wpływa na postrzeganie atrakcyjności turystycznej gmin podmiejskich oraz na zróżnicowanie natężenia i charakteru zjawisk turystycznych. Ze względu na
rolę Krakowa oraz Małopolski w historii Polski i Europy oraz postrzeganie Krakowa jako
kulturowego i kulturalnego centrum Polski, strefa podmiejska Krakowa charakteryzuje się
dużą atrakcyjnością kulturową, która stanowi podstawę do rozwoju turystyki poznawczej
(krajoznawczej).
W rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy noclegowej, występują duże
dysproporcje przestrzenne. Większość obiektów noclegowych jest skupiona w południowej
(pogórskiej i beskidzkiej) części strefy podmiejskiej, co ma bezpośredni związek z atrakcyjnością turystyczną środowiska przyrodniczego. Rozwój bazy noclegowej koncentruje
się także wokół wielkich ośrodków krajoznawczych, jak: Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska oraz Ojców. Obserwuje się także od lat 90. XX w. coraz większe wykorzystanie bazy
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noclegowej strefy podmiejskiej przez turystów odwiedzających Kraków, dzięki czemu
w bezpośrednim sąsiedztwie miasta oraz wzdłuż głównych tras dojazdowych powstają
nowe obiekty tego typu.
W strukturze wielkościowej bazy noclegowej przeważają obiekty małe, mające
niewielką liczbę miejsc noclegowych (poniżej 20). W głównej mierze są to gospodarstwa
agroturystyczne, które powstały w miejscowościach charakteryzujących się walorami
krajobrazowymi, głównie w Beskidach oraz na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Charakterystycznym elementem zagospodarowania obszarów podmiejskich
są pracownicze ogródki działkowe, przeważnie zlokalizowane w gminach bezpośrednio
sąsiadujących z Krakowem oraz w miejscowościach położonych przy głównych trasach
komunikacyjnych np. w Myślenicach, Brodłach czy Łysokanie. Tereny te w większości
przekształcają się w kolonie drugich domów, przy czym obiekty te powstają bez wymaganych zezwoleń.
Intensywny rozwój zjawiska drugich domów (domów letniskowych) w badanej strefie
podmiejskiej można zaobserwować od lat 70. XX w. Obiekty te są zlokalizowane zazwyczaj w sąsiedztwie lasów i wód, tworząc skupiska (zespoły obiektów), których najwięcej
jest w południowej części badanego obszaru w obrębie gmin: Myślenice, Pcim, Wiśniowa,
Raciechowice oraz Dobczyce. Łącznie z drugimi domami na ogródkach działkowych
zinwentaryzowano ponad 4 tys. takich budynków.
Ruch turystyczny na obszarze strefy podmiejskiej Krakowa ma głównie charakter
jednodniowy, odbywa się w celach wypoczynkowych, poznawczych i religijnych. Skupia
się wokół obszarów atrakcyjnych krajobrazowo (np. Ojców) i kulturowo (np. Wieliczka,
Lanckorona, Niepołomice, Dobczyce), ośrodków pielgrzymkowych (Kalwaria Zebrzydowska), a także kąpielisk zorganizowanych i tzw. dzikich (np. Kryspinów, dolina Raby).
Ze względu na coraz większe zainteresowanie aktywnym stylem wypoczynku od lat
90. XX w. na badanym obszarze rozwija się baza towarzysząca obiektom noclegowym,
służąca zaspokojeniu potrzeb rekreacyjnych. Są to: ośrodki jazdy konnej, szlaki rowerowe,
kryte pływalnie, baseny czy korty tenisowe.
Duże zróżnicowanie atrakcyjności środowiska przyrodniczego oraz walorów kulturowych badanych gmin, a także znaczne dysproporcje rozwoju infrastruktury turystycznej
oraz natężenia jednodniowego ruchu turystycznego wpłynęły na charakter funkcji turystycznej pełnionej przez gminy strefy podmiejskiej Krakowa. Wydzielono dziewięć typów
gmin ze względu na strukturę funkcji turystycznej, akcentując odmienne warunki rozwoju
turystyki oraz przejawów aktywności turystycznej.
Wydaje się, że koniecznie należy podjąć badania nad metodyką pomiaru jednodniowego ruchu turystycznego oraz jego form. Ma to szczególne znaczenie dla badania zjawisk
turystycznych w strefach podmiejskich i wynika z rangi, jaką odgrywa jednodniowy ruch
turystyczny w strukturze funkcji turystycznej tych obszarów. Także ogólnie przyjęte wskaźniki rozwoju funkcji turystycznej, stosowane do określania stopnia rozwoju tej funkcji
w typowych regionach recepcyjnych, nie znajdują precyzyjnego zastosowania do badania
funkcji turystycznej na obszarach podmiejskich.
Obecny model przestrzenny turystyki strefy podmiejskiej Krakowa jest wynikiem
planowej działalności w zakresie organizacji wypoczynku podmiejskiego podjętej przed
1989 r. oraz żywiołowego kształtowania się przestrzeni wypoczynku indywidualnego,
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związanego z drugimi domami w latach 90. XX w. Współczesne kierunki w turystyce
światowej wysuwają na pierwszy plan jej aspekty edukacyjne i poznawcze oraz lansują
aktywne formy spędzania czasu wolnego. Propozycje te, zgodne z ideą turystyki zrównoważonej, znajdą, jak się wydaje, zastosowanie w rozwoju funkcji turystycznej badanej strefy
podmiejskiej. Założenia te należy przyjmować przy opracowywaniu kierunków dalszego
rozwoju funkcji turystycznej poszczególnych gmin, celem stworzenia nowego modelu
turystyki, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Należy także poszukiwać
takich rozwiązań w zakresie organizacji przestrzennej zjawisk turystycznych, które będą
z jednej strony gwarantować jakość wypoczynku osobom wypoczywającym, a z drugiej
będą do zaakceptowania przez społeczności lokalne.
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Summary
Tourism in the Kraków suburban zone

The development of the tourist function is inherently present in suburban zones.
Historically the development of such functions was connected with the development
of summer resorts. In certain cases suburban zones germinated as an outcome
of the development of summer resorts.
The selection of research issues connected with the development of the tourist function
in the Kraków suburban zone was influenced by the following:
– suburban zones are recreational areas for residents of big cities; currently an increased
interest from residents of big cities in mini-breaks has been noted (one-day, or weekend);
– after 1989, the conditions for the development of tourism in suburban zones changed
fundamentally. The role of self-government structures and local communities substantially increased, while the influences of central authorities became significantly limited
in this respect;
– tourism is a guideline for the social and economic development of communes. Local
authorities see the development of tourism as an opportunity for the socio-economic
activation of communes;
– suburban zones are characterised by their multifunctionality which results in competition
between diverse social and economic functions, including tourism;
– the growing number of private cars contributes to the expansion of the suburban leisure
zone;
– the specificity of the location of the Kraków urban area, the diversity of the natural
environment and the wealth of cultural assets foster the development of diverse forms
of tourism.
The aim of this work is to determine the level of development and the nature of tourist
functions of communes in the Kraków suburban zone, by:
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– defining the conditions for the development of tourism in the Krakow suburban zone,
– presenting guidelines for the development of tourism adopted by self-government authorities,
– identifying the level of development of tourist facilities in communes covered by
the study;
– identifying the size and structure of tourist movement in communes covered by
the study;
– identifying the level of development and structure of the tourist function in communes
covered by the study and the possible directions for its further development.
In this study tourism is understood as the entirety of phenomena associated with
the mobility of people connected with the voluntary and temporary change of residence,
the environment and the rhythm of life. The definition is provided by the World Trade
Organisation (WTO), according to which a tourist is a person who stays at least one night
in a collective or private accommodation in the place visited. It was assumed that this
definition is not applicable to suburban areas, where a major part of tourist movement
is same-day tourism. The use of the term “same-day visitor” would be somewhat artificial
in this context. However, it is also unjustified in this case to identify one-day movement
with leisure only, as one-day journeys may have different purposes.
The tourist function is understood as the overall socio-economic activity of the area
aimed at serving tourists, fulfilled by this area within a system of the national economy
(Matczak 1989).
The basic unit covered by the study is a commune (gmina). Communes in which
at least 25% of the area was at a radius of 30 km from the Kraków city centre were considered to be in the suburban zone. In this way 38 communes were selected.
The Kraków suburban zone is distinguished by a significant diversity in the natural
environment, resulting in the varied level of tourist attractiveness, which in turn is reflected
in the spatial and quantitative aspects of tourist phenomena.
In terms of their natural assets, the most attractive are communes situated in the Beskidy Mts. and the Carpathian Foothills (Pcim, Wiśniowa, Myślenice, Sułkowice, Dobczyce)
and on the Krakowsko-Częstochowska Upland (Skała and Krzeszowice). The Kłaj Commune,
a half of whose territory is covered by the Niepołomicka Forest is also very attractive.
Among the most attractive communes in terms of cultural assets are: Wieliczka,
Kalwaria Zebrzydowska, Skała, Sułoszowa, Niepołomice, Lanckorona, Krzeszowice,
Trzyciąż, Alwernia, Dobczyce and Igołomia-Wawrzeńczyce.
The tourist infrastructure, including accommodation facilities, shows significant
disparities in its spatial distribution. Most of accommodation facilities are concentrated
in the southern part of the suburban zone, which is directly attributable to the high attractiveness of the natural environment. The development of accommodation facilities is also
seen in the case of large tourist centres, such as Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska and
Ojców. It is also observed that, since the 1990s, accommodation facilities in the Kraków
suburban zone have been increasingly frequently visited by tourists visiting Kraków,
due to which accommodation facilities develop in the direct vicinity of the city and along
the main access routes.
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The generally available accommodation base in 2002 in the suburban zone of Kraków
contained 231 facilities, with a capacity of 7505 beds. The largest number of beds was
offered by hotels and motels, accounting for 24% of all beds in overnight accommodation.
Private rooms and agri-tourist farms were ranked next in terms of reception capacity,
totalling at 1189 beds (16% of the total number). The Commune of Myślenice shows
the highest potential in terms of the number of beds (1156). Kalwaria Zebrzydowska (785),
Wieliczka (643) and Pcim (512). In total, 40% of all beds in the area covered by the study
in overnight accommodation.
As to the size of accommodation, facilities with a small number of beds (below 20)
dominate. These are mostly agri-tourist farms which have developed in localities with
high landscape assets, chiefly in the Beskidy Mts. and the Krakowsko-Częstochowska
Upland.
A characteristic element of the tourist infrastructure are second homes. An intensive
development of the phenomenon of having a second home in a suburban zone was seen
in the 1970s. Such homes are usually located near the woods and water, creating clusters.
The highest concentration of such types of facilities is in the southern part of the area
covered by the study, in the communes of Myślenice (994), Alwernia (498), Pcim (479),
Kłaj (405), Wiśniowa, Raciechowice and Dobczyce. In total, over 4 thousand of such facilities have been identified. Around 40% are located in allotments, where they have been
built since the 1990s without any legal or planning permits.
According to the data from the Central Statistical Office, in 2001 the overall number
of 82 thousand persons benefited from the facilities located in the area, of which nearly 30%
in the commune of Kalwaria Zebrzydowska and 15% in the commune of Myślenice.
The tourist movement in the Kraków suburban zone is mainly same-day tourism,
with leisure, sightseeing and religious purpose. The places of its concentration are chiefly
those with landscape attractions (e.g. The Ojców National Park – visited by 450 thousand
per year), the sites of cultural interest (e.g. Wieliczka – around 600 thousand per year, Lanckorona, Niepołomice, Dobczyce), pilgrimage centres (Kalwaria Zebrzydowska – around
800 thousand per year), as well as bathing beaches (e.g. Kryspinów – up to 400 thousand
per year, or the Raba River valley).
Residents of the central city are main participants in the tourist movement in suburban zones. However, residents of suburban areas more and more often benefit from
the natural and cultural environment attractions in the suburban zone. This results from
the fact that the urban lifestyle is increasingly popular in rural areas and small towns,
which is connected with the increase in leisure time and the demand for recreation and
the style of leisure activities similar to those of residents of larger towns. The growing
number of private cars also contributes to the development of this process.
As a result of different levels of attractiveness of the natural environment and cultural
assets, as well as significant disparities in terms of tourist development and the intensity
of same-day tourism, the tourist function of communes in the Kraków suburban zone
is significantly varied in form.
The decisive factors for the nature of the tourist function in communes covered by
the study include generally available overnight accommodation facilities, the second home

128

Tourism in the Kraków suburban zone

phenomenon and same-day tourism. These elements are main components of the tourist
function in the area covered by the study.
The diversity of conditions for the development of tourism and tourist activities
is reflected in the number of types of communes, distinguished on the basis of the structure
of the tourist function (9 types).
TYPE 1 – represented by one commune – Myślenice, decidedly stands out in terms
of the development of accommodation facilities, second homes and the intensity
of same-day tourism.
TYPE 2 – represented by the communes of Pcim, Alwernia and Kłaj, is characterised by
a high level of development of the summer resort function, with a high intensity
of same-day tourism.
TYPE 3 – encompasses two neighbouring communes of Wiśniowa and Raciechowice,
of a typical summer resort character.
TYPE 4 – encompasses communes with the highest cultural assets, with the highest-class
historic landmarks of national and international renown. These include Kalwaria
Zebrzydowska, Wieliczka, Skała, Sułoszowa and Krzeszowice.
TYPE 5 – encompasses communes with sightseeing and leisure centres of regional interest
– Lanckorona, Dobczyce, Gdów, Niepołomice, Czernichów, Wielka Wieś and
Jerzmanowice-Przeginia.
TYPE 6 – consists of communes with a developing base providing accommodation for
transit tourists and visitors to Kraków, e.g. Zielonki, Mogilany, Brzeźnica.
TYPE 7 – represented by the Liszki and Zabierzów communes, where there is a high
concentration of same-day tourism (bathing areas, the “Kraków valleys”), with
a poorly developed base of accommodation facilities.
TYPE 8 – encompasses communes with poorly developed tourist function (individual
accommodation facilities) – Sułkowice, Skawina, Siepraw, Świątniki Górne,
Biskupice, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca and Iwanowice.
TYPE 9 – represented by agricultural communes in the northern and north-eastern part of the
area covered by the study, where the tourist function is not being developed yet.
Within the Kraków suburban zone one can distinguish four main areas (quarters)
in terms of the development of tourist phenomena. The main division axes run in the meridian and parallel system and are related to the physical and geographical boundaries.
Quarter A – covers the area of the Krakowsko-Częstochowska Upland, remarkable for its
high landscape assets and a significant proportion of protected areas. It is characterised by a high concentration of same-day tourism. Accommodation facilities
are mainly located along transport routes and in areas most attractive for tourism.
The preservation of nature is on the one hand attractive and fosters the development
of the tourist movement, while on the other hand imposes certain restrictions on
tourist investments.
Quarter B – covers a typically agricultural, production-oriented region. The area is poorly
developed in terms of the tourism. The scarce accommodation facilities are mainly situated along the main transport routes and provide services for transit movement.
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Quarter C – covers an area with high landscape and cultural assets. The spatial structure
of touristic facilities is chiefly associated with the Raba River valley, where
a major part of same-day leisure tourism is also concentrated. The development
of accommodation facilities is also connected with the main traffic routes.
Numerous second homes serve for leisure purposes. A distinctive feature of this part
of the suburban zone is Wieliczka, a tourism centre of international significance.
Quarter D – covers an area with high natural and cultural assets. Tourist facilities are
concentrated chiefly in Kalwaria Zebrzydowska, as a tourist and pilgrimage centre of international significance. In the remaining part of the area, accommodation
opportunities consist of individual, scattered facilities and summer houses, with
a much lower intensity than in Quarter C.
Rings with a radius 10, 20 and 30 km may be superimposed on the above spatial
system. These rings determine zones of concentration of tourist facilities. The zone directly
neighbouring the city with tourist accommodation facilities, to a large extent serving visitors coming to Kraków (radius 10 km) and the zone at a distance of around 30 km where
the high concentration of the second homes is particularly worth noting.
The present spatial model of tourism in the Kraków suburban zone is a result of
planned activity in organising the leisure time before 1989 and spontaneous development if
the space of individual leisure is connected with second homes built in the 1990s. Contemporary trends in world tourism highlight the educational aspects and promote active leisure.
These proposals, in accordance with the idea of sustainable tourism, seem also to apply
to the development of the tourist function in the suburban zone covered by the study.
It should be assumed before defining guidelines for further development of the tourist
function in individual communes, in order to „work out” a new model of tourism following
the principles of sustainable development. A spatial organisation of tourist phenomena
which will, on the one hand guarantee the quality of leisure offered to participants in
the tourist movement, while on the other being acceptable for local communities, should
be proposed. An important role will be played by local governments which are already
seeing tourism as an opportunity for stimulation of the local economy.
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