
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/732/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 26 marca 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Małopolskiego 

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w związku z Uchwałą 

Nr XXXIV/493/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, zmienionej 

uchwałami Nr XLV/732/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr XIII/215/11 z dnia 28 października 2011 r., 

Nr XLVIII/769/14 z dnia 24 lutego 2014 r oraz Nr XX/274/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Sejmik Województwa 

Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 

2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 

w ten sposób, że załączniki do tej uchwały otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały, 

tj: 

1) tekst zmiany Planu (tom 1 i 2) – stanowiący załączniki nr 1 do uchwały; 

2) rysunek nr 1 Infrastruktura w skali – 1:250 000 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rysunek nr 2 Transport w skali 1:250 000 – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 

4) rysunek nr 3 Krakowski Obszar Metropolitalny w skali 1:70 000 – stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 

5) rysunek nr 4 Rozwój w skali 1:250 000 – stanowiący załącznik nr 5 do uchwały; 

6) rysunek nr 5 Środowisko w skali 1:250 000 – stanowiący załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Urszula Nowogórska 

 

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Poz. 3215
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PODSTAWY FORMALNE 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego sporządzony został na 

podstawie Uchwały Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. 

i zastępuje dotychczas obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Małopolskiego, przyjęty Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 

2003 r. 

Obowiązujący dotychczas Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

wymagał dostosowania do aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i przestrzennych, nowych 

uwarunkowań formalno-prawnych oraz zmian w rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego, na co 

wskazywały opracowania eksperckie m.in. takie jak: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 

województwa małopolskiego 2010, Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa 

małopolskiego 2014, Polityka miejska województwa małopolskiego (2013). 

Podstawę prawną sporządzenia aktualizacji Planu stanowią:  

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku O samorządzie województwa; 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku O zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, uchwalanie planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa należy do wyłącznej właściwości samorządu województwa. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że do 

zadań samorządu województwa należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej 

w województwie, w tym uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

uwarunkowanego ustaleniami rządowych dokumentów programowych oraz szeregu krajowych 

dokumentów sektorowych, w tym takich jak: 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – 

Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. 

 Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 

(Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r.); 

 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała Rady Ministrów z dnia 

13 grudnia 2011 r.); 

 programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o 

znaczeniu krajowym o których mowa w art. 48; 

 innych dokumentów przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub sejmik województwa zgodnie z ich właściwością służących realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych, zawartych w stosownych rejestrach i programach. 

Uwzględniając treści zawarte w dokumencie pt. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” 

(Ministerstwo Rozwoju 2016) za szczególnie istotne uznano obszerne uwagi dotyczące rozwoju 

zrównoważonego terytorialnie, w tym zapisy o problemach rozwojowych miast średnich 
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(subregionalnych), obszarach zagrożonych marginalizacją oraz o roli polityk ukierunkowanych terytorialnie 

na wszystkich szczeblach zarządzania i wzmacnianiu zintegrowanego podejścia do rozwoju.  

Plan uwzględnia wymogi, określone w art. 39 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym i określa:  

a) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz 

infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;  

b) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  

c) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;  

d) obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne; 

e) obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

f) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 

g) obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin. 

Plan funkcjonuje również w powiązaniu z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ). Na podstawie art. 46 ust. 1 

ww. ustawy do aktualizacji Planu przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowiska 

w ramach której wykonano prognozę oddziaływania na środowisko. 

Procedura sporządzania planu zrealizowana została na podstawie Uchwały Nr XXXIV/493/09 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.  

Elaborat Planu obejmuje:  

1) Tekst planu zagospodarowania przestrzennego województwa, tom I i tom II (Zał. do uchwały 

ZWM Nr … z dnia …). 

2) Rysunki planu zagospodarowania przestrzennego województwa (Zał. do uchwały ZWM Nr … 

z dnia ). 

3) Dokumentacja planu. 

 

MIEJSCE PZPW W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA REGIONEM 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa należy, obok Strategii Rozwoju Regionu 

i związanych z nią strategii sektorowych oraz programów operacyjnych, do kluczowych narzędzi 

zarządzania rozwojem. Jego funkcją jest programowanie terytorialnego wymiaru polityki rozwoju regionu 

samorządu województwa, czyli ustalanie jakie cele, jakie programy i w jaki sposób będą realizowane na 

jego poszczególnych terytoriach. Ponadto PZPW powinien formułować wymagania, ograniczenia lub 

rekomendacje w stosunku do programów i polityk innych podmiotów zaangażowanych 

w zagospodarowanie przestrzenne – przede wszystkim samorządów gminnych. Istotną treścią PZPW są 

także ustalenia (np. merytoryczne uzasadnienia) dotyczące wnioskowania o realizację przedsięwzięć 
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o charakterze ponadregionalnym. PZPW pełni ważną funkcję informacyjno-promocyjną – w syntetycznym 

ujęciu obrazuje całość uwarunkowań, celów rozwoju, obszarowych polityk oraz kluczowych przedsięwzięć 

zaliczanych do inwestycji publicznych. W tym sensie jest wyrazem systemu wartości (w takich sferach jak 

ekologia czy ochrona dziedzictwa) uznawanych przez demokratycznie wyłonioną reprezentację 

województwa oraz zapisem deklarowanej wizji rozwoju.  

Ostatnio coraz silniej wyrażane jest stanowisko o potrzebie zintegrowanego podejścia, tzn. 

ściślejszego zespolenia regulacji dotyczących planowania przestrzennego z ustaleniami Regionalnej 

Strategii Rozwoju. Jest to przekonanie słuszne, które musi być jednak opatrzone pewnymi zastrzeżeniami. 

Po pierwsze PZPW z zasady operuje nieco dłuższym horyzontem czasowym. O ile dla strategii wynosi on 

ok. 10 lat to dla PZPW co najmniej 15-20. Wynika to z faktu, że PZPW koncentruje się na procesach 

o długich cyklach i generuje długofalowe – często wręcz nieodwracalne – skutki społeczne i gospodarcze. 

Strategia rozwoju dotyczy wielu zagadnień, z których znaczna część nie ma wymiaru przestrzennego (jest 

aprzestrzenna), zaś PZPW zachowuje pewną spójność i merytoryczną autonomię obejmując jedynie te 

zagadnienia, dla których aspekt przestrzenny jest kluczowy. 

PZPW z funkcji zbioru wytycznych i rekomendacji dla planowania miejscowego ewoluuje w stronę 

programu rozwoju terytorialnego, czyli zbioru celów i projektów mających jak najlepiej wykorzystać 

lokalne uwarunkowania geograficzne dla najbardziej efektywnego modelu rozwoju społeczno-

gospodarczego. W tym sensie PZPW staje się częścią strategii rozwoju regionu, wskazując szczególne 

obszary dla realizacji wybranych polityk. PZPW staje się efektywnym narzędziem zarządzania rozwojem 

jeśli jego ustalenia są wsparte spójną z nim strategią rozwoju czyli odpowiednią alokacją środków. 

W polskiej praktyce projektowej PZPW był często bardziej zapisem stanu pożądanego (docelowego) 

zagospodarowania przestrzennego regionu niż oceną trendów i wytyczeniem polityk rozwoju. 

Dominowało zatem ujęcie statyczne a nie dynamiczne. W projektowaniu zintegrowanym, ujęciu PZPW 

jako specyficznej ale tylko części strategii rozwoju regionu, takie statyczne ujęcie byłoby zupełnie 

nieefektywne. 

SYNTETYCZNA OCENA REALIZACJI USTALEŃ DOTYCHCZASOWEGO PLANU 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego został przyjęty Uchwałą 

Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003 roku i wyznaczone w nim 

kierunki działań i realizacja inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym podlegały okresowej ocenie raz w czasie 

kadencji sejmiku. W okresie obowiązywania Planu z 2003 powstały 3 raporty; kolejno w latach 2006, 2010 

oraz 2014 będące weryfikacją postępu w realizacji ustaleń oraz oceną aktualnej sytuacji. Redakcja ustaleń 

PZPW z roku 2003 przypadła na czas przygotowań Polski do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

natomiast wejście Polski w struktury UE w maju 2004 roku, zasadniczo zmieniło kontekst realizacji 

przewidzianych planem inwestycji. Uczestnictwo Polski w polityce Unii Europejskiej spowodowało, że choć 

nie wszystkie zamierzenia zapisane w planie były w pełni wdrażane, to poziom realizacji niektórych z nich 

okazał się bardzo wysoki z powodu możliwości inwestycyjnych, jakie stworzyły środki polityki spójności. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że wiele opisanych w planie celów, często mających charakter 

aprzestrzenny, zostało osiągniętych w wyniku ogólnych przemian strukturalnych, wynikających 

z członkostwa Polski w UE, jak np. ograniczenia pewnych rodzajów produkcji przemysłowej, ustanowienia 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 11 – Poz. 3215



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

11 

nowych regulacji prawnych (w tym dostosowania naszego porządku prawnego do dyrektyw UE) 

i pozyskania dofinansowań unijnych na pewne konkretne dziedziny.  

W poniższej ocenie stopnia realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Małopolskiego wzięto pod uwagę specyfikę tego dokumentu, polegającą na tym, iż zawiera on ogólne 

założenia i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa, a nie harmonogram i wyniki 

konkretnych działań. Wyznaczone w nim cele w większości miały charakter opisu stanu pożądanego, nie 

zaś mierzalnych wartości, których osiągnięcie można obiektywnie stwierdzić posługując się konkretnymi 

wskaźnikami. W wielu przypadkach nie można zatem precyzyjnie przesądzić o wykonaniu bądź 

niewykonaniu ustaleń planu, a jedynie mówić o podjęciu bądź zaniechaniu odpowiednich działań 

ukierunkowanych na poprawę sytuacji.  

Ocenie poddano kierunki działań zapisanych w sześciu sferach. Były to: 

 sfera ekologiczna (13 kierunków działań) 

 sfera kulturowa (9 kierunków działań)  

 sfera społeczna (8 obszarów) 

 integracja przestrzenna (2 kierunki działań) 

 sfera gospodarcza (6 kierunków działań) 

 strefa techniczna (9 obszarów) 

Dla każdego kierunku działań przeprowadzono ocenę jakościową przy pomocy takich kategorii jak: 

znaczny postęp, umiarkowany postęp, stagnacja, pogorszenie stanu, a następnie dokonano ich syntezy. 

Zmianom w sferze ekologicznej można przyporządkować ocenę na poziomie pomiędzy 

umiarkowanym postępem a stagnacją. Niewątpliwy sukces zanotowano w systemie gospodarki odpadami 

– poczyniono szereg inwestycji w oparciu o Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

m.in. tworząc regionalne instalacje do segregowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. Nowe 

przepisy i inwestycje skutkują zmniejszeniem ilości odpadów przekazywanych na składowiska, 

zwiększeniem poziomu odzysku i recyklingu w wyniku segregacji odpadów oraz marginalizację problemu 

dzikich wysypisk poprzez włączenie wszystkich gospodarstw domowych w system zbiórki odpadów. 

Znaczny postęp odnotowano w identyfikacji obszarów osuwiskowych w rejonie karpackim oraz 

wykorzystaniu geotermii w celach ogrzewania i rekreacji. Ukończona została budowa zbiornika 

retencyjnego w Świnnej Porębie będącym drugim co do wielkości zbiornikiem przeciwpowodziowym 

w Małopolsce (6-tym w kraju). Do najsłabiej ocenionych sfer realizacji Planu należy ochrona powietrza; 

pomimo redukcji poziomu zanieczyszczeń, zwłaszcza ze źródeł przemysłowych, utrzymuje się zły stan 

powietrza stwarzający zagrożenie dla większości mieszkańców województwa.  

Przez cały okres obowiązywania Planu zmniejszała się sumaryczna wielkość użytków rolnych. 

Nierozwiązany pozostaje także problem małej retencji – z 65 zbiorników małej retencji ujętych 

w programie, podjęto realizację jedynie trzech.  

Zmiany, jakie nastąpiły w sferze kulturowej, to niewątpliwie umiarkowany postęp. Pozytywne 

efekty można zapisać po stronie finansowania opieki nad zabytkami, rewitalizacji miast, promocji imprez 

kultywujących regionalną kulturę i tradycję, rosnącej oferty szlaków kulturowych związanej nie tylko 

z zabytkami i miejscami historyczno-religijnymi, ale również z tradycjami kulinarnymi i dawnymi 

rzemiosłami. Pomimo wielu sukcesów, w znacznej części województwa obserwowana jest degradacja 

charakterystycznych układów przestrzennych, zwłaszcza wiejskich poprzez postępujące rozproszenie 
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zabudowy, słabe regulacje miejscowe chroniące krajobraz kulturowy (w tym porządkujące reklamę 

zewnętrzną). Negatywnym zjawiskiem jest zanikanie tradycyjnej zabudowy drewnianej oraz 

niewykorzystany potencjał narzędzia ochrony w postaci parku kulturowego. Z przewidzianych w planie 62 

parków de facto utworzono tylko trzy – w Krakowie (Stare Miasto) i Zakopanem (Parki kulturowe: ulicy 

Krupówki i Kotliny Zakopiańskiej). 

W wielu dziedzinach sfery społecznej można stwierdzić znaczący postęp. Pozytywnym efektem 

zmieniającym obraz Małopolski jest prężny rozwój i rozbudowa wyższych uczelni krakowskich, lokowanie 

szkół wyższych w ośrodkach regionalnych i wsparcie rozwoju gospodarczego przez budowę stref 

aktywności gospodarczej. Prawie wszystkie kierunki działań i inwestycji w zakresie kultury, lecznictwa 

opieki społecznej czy sportu i rekreacji zapisane w planie zostały zrealizowane. 

Sfera integracji przestrzennej została oceniona na poziomie pomiędzy umiarkowanym postępem 

a stagnacją. Najbardziej negatywna część związana jest z kształtowaniem ładu przestrzennego. 

Postępujące rozproszenie zabudowy, wyznaczanie w dokumentach lokalnych bardzo dużych obszarów 

budownictwa, znacznie przewyższających konsumpcję tych obszarów, brak wykorzystania narzędzia parku 

kulturowego dla ochrony wartościowej substancji urbanistycznej to dylematy nierozwiązane w czasie 

obowiązywania Planu z 2003. Pozytywnie zostały ocenione aspekty związane z prowadzeniem polityki 

w zakresie poprawy rynku pracy i promocji produktu turystycznego. 

W sferze gospodarczej w okresie 2003-2015 nastąpił wyraźny postęp. Pozytywne efekty 

zanotowano w zakresie zmniejszenia bezrobocia, uruchomienia instytucji pomocowych dla 

przedsiębiorczości wraz z udostępnieniem uzbrojonych terenów rozwoju, a zwłaszcza wzrostu PKB. 

Wprowadzone zostały programy wspierające budownictwo mieszkaniowe, nastąpiło wzmocnienie 

ośrodka wojewódzkiego Krakowa w hierarchii osadniczej kraju i środkowej Europy. W gorszym stopniu 

realizowane były zagadnienia związane z rolnictwem i przetwórstwem. Duży wpływ na stagnację w tym 

zakresie ma brak scaleń. Pomimo pozytywnego efektu poprawy lesistości, brak jest koordynacji polityki 

zalesiania w zakresie terenów do tego predysponowanych. 

Znaczący postęp osiągnięto w wielu dziedzinach sfery technicznej. Modernizacja infrastruktury 

drogowej znacznie zwiększyła dostępność komunikacyjną wielu obszarów województwa. Zadania 

dotyczące modernizacji portu lotniczego Kraków Balice zostały z nawiązką zrealizowane. W zakresie 

infrastruktury technicznej znaczący postęp zanotowano w przyroście długości sieci wodno-kanalizacyjnej. 

Nastąpiła liberalizacja rynku telekomunikacyjnego i sukcesywna budowa sieci szerokopasmowej. 

Transport kolejowy podlegał wymianie taboru i częściowej modernizacji szlaków kolejowych. Jednak 

problemy z odcinkową modernizacją międzynarodowej linii kolejowej E 30 spowodowały degradację 

szlaku i w okresie obowiązywania planu z 2003 r. niemal dwukrotne wydłużenie czasu podróży na odcinku 

Kraków – Katowice. Rozwój kolei aglomeracyjnych był w minionym okresie niewystarczający. W ramach 

prac związanych z budową nowej linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna w latach 2012-

2016 dokonano wyłącznie aktualizacji studium wykonalności. Zaniechano również  inwestycji 

infrastrukturalnych pozwalających na przewozy towarowe drogą wodną górnej Wisły. W planie z 2003 r. 

określone zostały kierunki rozwoju w zakresie systemów elektroenergetycznych i gazowych. Osiągnięty 

postęp okazał się niewielki. Trzeba jednak zaznaczyć, że zarządzanie i inwestowanie w tych dziedzinach 

leży całkowicie poza kompetencjami samorządu województwa i zasadniczo poza funduszami polityki 

spójności. Sumaryczną ocenę stopnia realizacji ustaleń planu z 2003 r. przedstawia ryc. 1.1. 
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Ryc. 1. 1: Ocena stopnia realizacji ustaleń PZPW z 2003 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 

HORYZONT PLANU 

Dotychczas obowiązujący PZPW został uchwalony w 2003 roku, co oznacza, że została w nim 

uwzględniona baza statystyczna z ostatniego spisu powszechnego sporządzonego przed wstąpieniem 

Polski do Unii Europejskiej. Horyzont czasowy Planu nie został wówczas expressis verbis sformułowany, 

ale żaden z dokumentów, do których odwołuje się tekst planu nie sięgał dalej niż po rok 2015, toteż należy 

założyć, że to właśnie był jego horyzont. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – podstawowy dokument krajowej polityki 

zagospodarowania przestrzennego, przyjęta przez rząd w 2011 roku, operuje horyzontem 2030 czyli 

została opracowana z perspektywą ok. 20 lat. Znane są opracowania z zakresu planowania przestrzennego 

sporządzane na poziomie europejskim, np. wykonywane przez instytucję ESPON, opatrzone datą – do 

2050. 

Ustalenie horyzontu czasowego w dokumentach strategicznych jest o tyle istotne, że jego 

pochodną jest rozmach celów i prawdopodobieństwo ich osiągnięcia. Wydłużenie horyzontu zwiększa 

szansę ich osiągnięcia, ale rodzi także niepewność co do okoliczności, w jakich przyjdzie je realizować 

i potencjalnych konfliktów z nowymi priorytetami i celami, jakie przyniesie nowa rzeczywistość. 

Ważnym czynnikiem wyznaczającym rytm prac strategicznych są terminy kolejnych ram 

finansowych UE, a co za tym idzie terminy realizacji kolejnych programów operacyjnych. Do tej pory w 

Małopolsce wdrożono program operacyjny na lata 2004-2006 (realizowany do końca 2008 zgodnie z 

zasadą n+2), a następnie program 2007-2013 (realizowany do 2016). Obecnie wdrażany jest program 

2014-2020 z horyzontem wdrażania 2022 (lub 2023). Jego generalne ustalenia należy w PZPW przyjąć jako 

przesądzenia, czyli jako uwarunkowania. Następny regionalny program operacyjny będzie zapewne 

obejmować okres 2021-2028 (2030). Dla tego okresu programowania kluczowe będą ustalenia Strategii 

Rozwoju Województwa, która powinna być przygotowana ok. roku 2018 i sięgać właśnie mniej więcej 

roku 2030. 

Powyższe uwagi oznaczają, że PZPW powinien co najmniej sięgać roku 2030 i wskazywać pewne 

kierunki rozwoju na lata następne. 
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Dlatego przyjmuje się, jako horyzont Planu formułę 2030+, czyli okres półtorej dekady. 

Będzie to zatem okres podobny do tego, przez który obowiązywał Plan dotychczasowy (2003-2017).  
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UWARUNKOWANIA  
ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 
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I. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 

1. STRATEGICZNE PRZEMIANY W OTOCZENIU MAŁOPOLSKI  
(KONTEKST EUROPEJSKI, KRAJOWY, DIAGNOZA I PROGNOZA) 

Okres od uchwalenia poprzedniego PZPW był zarówno czasem głębokich przemian wewnętrznych 

Małopolski, jak i dynamicznych zmian jej otoczenia. Wydarzeniem o randze historycznej było 

przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku. Oznaczało to fundamentalne zmiany w 

postaci dostępu naszego kraju do jednolitego rynku europejskiego, objęcie Polski wspólną polityką rolną, 

dostęp do funduszy polityki spójności i dostosowanie regulacji prawnych do aquis communitarie, którego 

część ma istotne znaczenie dla polityki planowania przestrzennego (np. obszary Natura 2000, dyrektywa 

wodna etc.). Zmiany owego kontekstu stały się tym bardziej uchwytne, gdyż po przystąpieniu Polski do UE 

nasz region został objęty statystyką prowadzoną pod egidą Eurostatu, czyli ujednoliconym 

metodologicznie zbieraniem i publikacją danych dotyczących wszystkich regionów Unii.  Łatwiej więc 

oceniać sytuację Małopolski na szerokim tle europejskim. 

Odnotować należy przede wszystkim wzrost zamożności regionu. Najbardziej charakterystycznym 

parametrem oceny w tym zakresie jest poziom PKB na głowę mieszkańca w stosunku do średniego 

poziomu UE liczony według poziomu siły nabywczej (PPS). W 2003 roku poziom ten wynosił w Małopolsce 

42%, zaś w roku 2014 – 60%. Awans w tym zakresie odnotowały wszystkie polskie regiony, ale nie był on 

równomierny. Na Mazowszu wyniósł on 32 punktów procentowych, zaś na Warmii I Mazurach tylko 10 

pkt. Wynik Małopolski - 18 pkt - sytuuje województwo na 4-5 miejscu pod względem tempa wzrostu 

zamożności. 

W hierarchii potencjału ekonomicznego polskich regionów w ciągu ostatniej dekady dokonały się 

niewielkie zmiany: wzrosła przewaga Mazowsza nad resztą kraju, zaś Małopolska utrzymała 4. miejsce. W 

zakresie wielkości PKB liczonej na głowę mieszkańca województwo dolnośląskie odnotowało awans z 4. na 

2. miejsce, a Małopolska z 9. przez 10. na miejsce 7. Największy spadek zanotowało województwo 

zachodniopomorskie – z 6 na 8/9. miejsce. Oznacza to, że polskie regiony rozwijają się mniej więcej 

w podobnym tempie, niemniej Małopolska należy do mniejszości, która poprawiła swoją pozycję w skali 

kraju. 

Małopolska sąsiaduje z zamożnym, choć wykazującym słabszą dynamikę wzrostu, województwem 

śląskim oraz relatywnie ubogimi województwami: świętokrzyskim i podkarpackim, choć to ostatnie należy 

do coraz szybciej rozwijających się. Od południa Małopolska sąsiaduje z Krajem Żylińskim (część 

statystycznego regionu Stredne Slovensko), który jest na analogicznym jak Małopolska poziomie 

zamożności oraz Krajem Preszowskim (część statystycznego regionu Vychodne Slovensko), który jest 

wyraźnie uboższy (53% średniego PKB UE). Regiony słowackie mają niewielki potencjał demograficzny 

i ekonomiczny, ale wielkie wartości przyrodnicze i kulturowe – w tym sensie są poważną konkurencją jako 

cele turystyczne. Uwagi te oznaczają, że bezpośrednie sąsiedztwo nie stanowi aż tak istotnej dźwigni 

rozwojowej, jak się potocznie sądzi. 

Znaczącym wydarzeniem było objęcie Polski regułami umowy Schengen, co bardzo przyczyniło się 

do rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego. O ile w roku 2004 Małopolskę odwiedziło 726 tys. 

turystów zagranicznych, to w roku 2015 było to 1,218 mln (czyli wzrost ponad 70%). Tylko 
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w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków Balice ilość odprawianych pasażerów w tym samym czasie 

zwiększyła się z ok. 300 tys. do ponad 4 mln. Obok umowy schengeńskiej wielkie znaczenie miały zmiany 

polityczne na Ukrainie, skutkujące zarówno napływem turystów, jak i migrantów oraz pracowników 

sezonowych (legalnych i nielegalnych) z tego kraju.  

Okres od 2004 r. był dla całej Europy Środkowej czasem burzliwego rozwoju gospodarczego 

i przestrzennego. Małopolska należy do regionów, które znajdowały się w czołówce zmian. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że ów skok w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym dokonał się bez 

pogorszenia stanu środowiska, a nawet wręcz przeciwnie – przy poprawie wielu jego parametrów.  

Wszystkie kraje Europy Środkowej korzystając z funduszy polityki spójności, rozbudowywały swoje 

sieci drogowe – zwłaszcza sieć autostrad i dróg ruchu szybkiego. Małopolska została przecięta autostradą 

łączącą Niemcy i Ukrainę. Wielkimi węzłami promienistych układów autostradowych stały się Praga, 

a zwłaszcza Budapeszt. Urosło znaczenie takich miast tej części Europy jak Bielsko–Biała czy Ołomuniec, 

które stały się lokalnymi węzłami dróg ruchu szybkiego. Niestety Kraków nie ma dobrych połączeń 

drogowych z żadnym z wymienionych miast –  co więcej, nawet najbardziej pożądane i zdawałoby się 

kluczowe połączenie ze stolicą kraju, znajduje się dopiero w budowie lub projektach i zapewne będzie w 

całości działać po roku 2025. Sytuację tę należy traktować jako relatywne pogorszenie strategicznej 

pozycji Małopolski w stosunku do innych regionów Europy Środkowej i wyraz braku realizacji bądź 

opóźnienia ustaleń KPZK. 

Pochodną sumarycznej oceny pozycji strategicznej regionu jest ocena jego atrakcyjności 

inwestycyjnej. Powstaje ona jako wypadkowa cząstkowych ocen dostępności komunikacyjnej, dostępności 

i jakości siły roboczej, warunków zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury społecznej, wielkości 

rynków zbytu, poziomu bezpieczeństwa a także aktywności władz regionalnych wobec inwestorów.  

Według analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, prowadzonych systematycznie od roku 

2005, Małopolska przez pierwsze lata plasowała się na miejscu trzecim wśród polskich regionów, a później 

na miejscu czwartym, za Śląskiem, Mazowszem i województwem dolnośląskim, które awansowało tu 

z czwartej pozycji. Podobne badania prowadzone przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej, 

przynoszą znacznie gorsze oceny Małopolski, co związane jest z faktem przywiązywania większej wagi do 

poziomu PKB na głowę mieszkańca. Pod tym względem na progu wstąpienia Polski do UE, Małopolska 

zajmowała słabe, 9. miejsce, a obecnie znajduje się na miejscu 7. 

Porównując zatem obecną sytuację Małopolski z uwarunkowaniami zewnętrznymi z okresu 

powstawania poprzedniego Planu można stwierdzić, że region znajduje się dziś w znacznie zamożniejszym, 

bardziej otwartym i silniej zintegrowanym otoczeniu, wyposażonym w daleko bardziej rozwiniętą 

infrastrukturę, zwłaszcza drogową. 
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2. MAŁOPOLSKA W KPZK I INNYCH KRAJOWYCH DOKUMENTACH 

PROGRAMOWYCH 

2.1. PLANOWANIE REGIONALNE W POLITYCE PAŃSTWA 

Podstawą formułowania polityki rozwoju przestrzennego województwa stanowią następujące 

dokumenty programowe: 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju KPZK 2030 [KPZK1] 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – 

Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., która zastąpiła Strategię Rozwoju Kraju 2020 

[SRK 2020] Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo [ŚSRK2] 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony Miasta, Obszary Wiejskie [KSRR3] 

 Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju [DSRK4] 

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU KPZK 2030 [KPZK] 

KPZK formułuje wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w 2030 roku oraz określa politykę 

przestrzenną, jako drogę i sposób osiągania tej wizji w czasie. W myśl modelu zintegrowanego zarządzania 

rozwojem, w KPZK położony został nacisk na przestrzenny wymiar rozwoju społeczno-gospodarczego 

i instrumenty realizacji polityki przestrzennej w kompleksowym ujęciu, nie ograniczające się jedynie do 

procedur sporządzania dokumentów planistycznych. 

W dokumencie określone zostały zasady nadrzędne, jako punkt odniesienia dla polityki 

zagospodarowania przestrzennego kraju. Mają zapewniać spójność, racjonalność i jawność działań na 

wszystkich poziomach zarządzania rozwojem. Ich fundamentem jest 

ustrojowa zasada zrównoważonego rozwoju 

Główny cel krajowej polityki przestrzennej KPZK formułuje, jako: 

Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych 

dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności 

funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym  

w długim okresie. 

Dla jego osiągnięcia i stworzenia warunków dla urzeczywistnienia się wizji rozwoju kraju 2030, 

określone zostały również cele, koncentrujące się w obszarach i dziedzinach prowadzenia aktywnej 

polityki przestrzennej państwa: 

– Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej  

                                                           
1 Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.  
2 Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.  (M.P. z dnia 22 listopada 2012 r.) 
3 Przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. 
4 Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r., Monitor Polski z dnia 1 marca 2013 poz. 201 
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– Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju  

– Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych  

– Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski 

– Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa 

energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne 

państwa 

– Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Obszary Funkcjonalne 

KPZK wprowadza, jako podstawowy element planowania Obszary Funkcjonalne, charakteryzujące 

się wspólnymi cechami geograficznymi, dla których dedykowane będą zintegrowane działania w sferze 

realizacji polityki rozwoju. Obszary funkcjonalne są odpowiedzią na konieczność spójności działań 

i interwencji publicznych. Dla tych obszarów będą określone cele szczegółowe i odpowiednio dobrane 

instrumenty realizacji polityki (nie tylko przestrzennej) Typologia obszarów funkcjonalnych, określona 

w KPZK obliguje do zbudowania logicznego podziału terytorium województwa i wyodrębnieniu takich 

obszarów, które pozwolą w sposób skuteczny realizować cele rozwojowe.  

Ład przestrzenny  

Ład i jakość przestrzeni KPZK stawia na czele priorytetów rozwoju przestrzennego kraju. Traktuje 

ład przestrzenny, jako składową ładu zintegrowanego, obok ładu społecznego, ekonomicznego 

i ekologicznego. Wskazuje też kluczowe kierunki działań umożliwiające jego osiąganie i utrwalanie: 

 Ochrona interesu publicznego 

 Zbudowanie sprawnego systemu planowania przestrzennego 

 Zapewnienie praworządności w planowaniu i realizowaniu procesów przestrzennego rozwoju 

 Wdrożenie do systemu gospodarowania przestrzenią zróżnicowanych terytorialnie ale spójnych 

z polityką rozwoju, instrumentów ekonomicznych 

 Tworzenie korzystnych warunków dla działalności gospodarczej. 
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2.2. MAŁOPOLSKA W KPZK 

Niezależnie od przyjętych w KPZK treści mających charakter uniwersalny, dokument zawiera 

rozstrzygnięcia szczególnie znaczące dla rozwoju Małopolski i dla sformułowania polityki 

zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Ryc. 1. 2: Powiązania funkcjonalne 

głównych ośrodków miejskich 2030 

Wg KPZK stolica Małopolski będzie jednym z podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych. 

W perspektywie 2030 postrzegana jest jako część kształtującego się 

układu wielobiegunowego: Kraków – Częstochowa – Aglomeracja 

Górnośląska – Bielsko-Biała – Rybnik, powiązanego z konurbacją 

Ostrawy w Czechach. 

W polityce krajowej zdecydowanym priorytetem jest 

wzmacnianie powiązań w kierunku zachodnim. Bezpośrednie relacje 

Małopolski w kierunku południowym i wschodnim mają stanowić 

kierunek jedynie uzupełniający. Ogranicza to w bliższej perspektywie 

możliwość wykorzystania potencjału, tkwiącego w całym regionie 

karpackim oraz dostępności województwa do europejskiego układu 

transportowego poprzez Słowację i Węgry. 

Ryc. 1. 3: Miejskie obszary funkcjonalne  

w KPZK 

W oparciu o przyjęte dla całego kraju kryteria, hierarchia ośrodków 

miejskich województwa małopolskiego przedstawia się następująco: 

– ośrodek wojewódzki metropolitalny: Kraków  

– ośrodek regionalny: Tarnów 

– ośrodek subregionalny: Nowy Sącz 

– ośrodki lokalne: Brzesko, Bochnia, Chrzanów, Dąbrowa 

Tarnowska, Gorlice, Limanowa, Miechów, Myślenice, Nowy 

Targ, Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Sucha Beskidzka, Wadowice, Wieliczka, Zakopane, (czyli 

wybrane miasta powiatowe). 
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Ryc. 1. 4: Sieć drogowa wg KPZK 2030 

Koncepcja podstawowej sieci dróg szybkiego ruchu o 

parametrach autostrad i dróg ekspresowych między największymi 

miastami Polski wraz z połączeniami zewnętrznymi do europejskich 

aglomeracji – Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława i Budapeszt, Kijów, 

Mińsk i Moskwa w obszarze Małopolski przewiduje budowę odcinka 

S7 Kraków – Kielce- Warszawa.  

Dopiero w dalekiej perspektywie (III etap realizacji polityki 

transportowej) przewiduje się budowę połączeń ekspresowych 

Kraków – Bielsko (Beskidzka Droga Integracyjna), Kraków – Chyżne 

oraz Kielce - Tarnów – Muszyna. W ten sposób silniejsze powiązanie 

Małopolski z układem autostrad i dróg ekspresowych w krajach 

Europy Środkowej zostało ograniczone do połączeń istniejących.  

R
yc. 1. 5: Sieć kolejowa  wg KPZK 2030 

KPZK postuluje realizację modernizacji i budowy nowych 

odcinków linii kolejowych usprawniających połączenia z Niemcami, 

Obwodem Kaliningradzkim, Litwą, Białorusią, Ukrainą, Czechami i 

Słowacją. Dla Małopolski kluczowe znaczenie będzie miało połączenie 

Krakowa linią dużych prędkości z linią Warszawa – Katowice - Brno. 

Linie kolejowe przeznaczone do modernizacji w obszarze 

Małopolski to linia Radom – Kielce – Kraków a w dalszej perspektywie 

budowa linii na południe, w kierunku Koszyc.  

Rozwój transportu lotniczego na obszarze Małopolski nie jest 

przedmiotem ustaleń polityki krajowej. 

Droga Wodna Górnej Wisły jako droga transportowa nie jest 

uwzględniona w krajowej polityce przestrzennej, pomimo tego, że w 

Małopolsce istnieją warunki dla szerszego wykorzystania transportu 

wodnego a także reaktywacji koncepcji budowy połączenia z Drogą Wodną Odry.  

Problemy związane z ochroną różnorodności biologicznej Polski i szeroko pojętą ochroną 

środowiska zajmują ważne miejsce w KPZK a dla ustalenia polityki zagospodarowania przestrzennego 

województwa wymagane jest uwzględnienie: 

 integracji działań w zakresie funkcjonowania spójnej sieci ekologicznej kraju i przeciwdziałanie 

fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, 

 racjonalizacji gospodarowania ograniczonymi zasobami wód i utrzymanie dobrego stanu wód,  

 kształtowania struktur przestrzennych minimalizujących zapotrzebowanie na energię 

i zwiększenie wykorzystania OZE, 

 zwiększania zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi. 

Walory przyrodnicze i różnorodność biologiczna Polski wskazane zostały, jako istotne wartości 

przestrzeni kraju, a polityka przestrzennego zagospodarowania, dążąc do umożliwienia rozwoju kraju 
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w drodze najmniejszych konfliktów ekologicznych, musi uwzględniać odporność przyrody i zróżnicowane 

funkcje ekosystemów. 

Opierając się na koncepcji wspólnego systemu ochrony przyrody i krajobrazu, zintegrowanego 

z systemem ochrony zabytkowych obiektów ustalono, że zachowane cenne charakterystyczne krajobrazy 

przyrodnicze, kulturowe i obiekty materialnego dziedzictwa kulturowego będą wykorzystywane 

w rozwoju społeczno-gospodarczym, intensywnie wspierając rozwój gospodarek lokalnych. W ten sposób 

staną się szansą dla osiągania „specjalizacji terytorialnej”. 

W zakresie ochrony przed powodzią polityka będzie ukierunkowana na zapewnianie swobodnego 

przepływu wód powodziowych oraz zwiększanie retencjonowania wód w ekosystemach. Realizacja 

wymienionych w KPZK inwestycji zostanie podporządkowana sporządzonym planom zarządzania ryzykiem 

powodziowym. 

Do zagadnień ochrony zasobów i jakości środowiska zaliczyć należy dyspozycje KPZK dotyczące 

zasad planowania gospodarki komunalnej (systemy wodno-ściekowe, usuwanie odpadów) mające na celu 

przede wszystkim ochronę zasobów i jakości wód i wyposażenie terenów silnie zurbanizowanych. 

Odnosząc się do zwiększania odporności struktur przestrzennych na zagrożenia i obronność 

państwa, w KPZK określone zostały dwa główne kierunki krajowej polityki: przeciwdziałanie zagrożeniu 

utraty bezpieczeństwa energetycznego i zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

2.3. MAŁOPOLSKA W INNYCH DOKUMENTACH PROGRAMOWYCH 

Charakterystyka pozostałych krajowych dokumentów programowych i ich ustaleń została 

umieszczona w tomie „Dokumentacja Planu”. 

Planowanie rozwoju przestrzennego Małopolski musi także brać pod uwagę ustalenia zawarte 

w dokumentach planistycznych Słowacji oraz zatwierdzonych planach zagospodarowania przestrzennego 

sąsiednich województwa. Tabela 1.1 zawiera katalog przedsięwzięć infrastrukturalnych mających 

charakter transgraniczny, przy czym pozycje 16 i 17 mają charakter jedynie postulatywny.  

Tabela 1. 1: Katalog przedsięwzięć infrastrukturalnych mających charakter transgraniczny 

Lp. INWESTYCJA KRAJ/WOJEWÓDZTWO 
SĄSIADUJĄCE 

1. Budowa drogi ekspresowej Dolny Kubin – Chyżne - Rabka Słowacja 

2. Modernizacja linii kolejowej Preszov - Muszyna Słowacja 

3. Modernizacja linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka śląskie 

4. Modernizacja linii kolejowej Bielsko-Biała – Wadowice śląskie 

5. 
Budowa BDI (DK 52) Bielsko-Biała – Głogoczów w kategorii drogi 
ekspresowej 

śląskie 

6. Budowa S1 Mysłowice – Bielsko-Biała wraz z obwodnicą Oświęcimia śląskie 

7. Modernizacja linii kolejowej Czechowice-Dziedzice – Oświęcim śląskie 
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8. 
Rozbudowa CMK Katowice – Kraków Szybka Kolej Regionalna 
Katowice – gr. woj. – Kraków 

śląskie 

9. Elektryfikacja linii LHS śląskie, świętokrzyskie 

10. Modernizacja linii kolejowej Sosnowiec – Olkusz śląskie 

11. Budowa gazociągu Tworzeń – Podgórska Wola 
śląskie, świętokrzyskie, 

podkarpackie 

12. Budowa rurociągu Borów - Trzebinia śląskie 

13. 
Modernizacja linii 64 (Psary – Kozłów) do 120-200 km/h i linii 8  
(W-wa – Kraków) 

świętokrzyskie 

14. Budowa drogi ekspresowej S7 świętokrzyskie 

15. 
Budowa Mostu w rejonie Nowego Korczyna (most w Borusowej) kierunek 
Żabno 

świętokrzyskie 

16. Budowa linii kolejowej (Busko – Żabno) świętokrzyskie 

17. Budowa drogi ekspresowej S73 świętokrzyskie 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Województw: 
Podkarpackiego, Śląskiego i Świętokrzyskiego. 

 

Ryc. 1. 6. Lokalizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych o charakterze transgrancznym wymienionych w Tab. 1.1 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego województw: 
podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. 

 

SŁOWACJA 

podkarpackie 

świętokrzyskie 
śląskie 
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II. UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 

1. REGIONALNE DOKUMENTY PROGRAMOWE 

Regionalne dokumenty programowe to:  

 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego (2011), 

 stanowiący jej kontynuację pakiet dziesięciu Programów Strategicznych (przyjęty w 2015 r.): 

 Kapitał intelektualny i rynek pracy 

 Innowacyjna gospodarka 

 Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego 

 Transport i komunikacja 

 Obszary wiejskie 

 Ochrona środowiska (obowiązek ustawowy: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 

kwietnia 2001 r.; art. 17 ust.1) 

 Ochrona zdrowia 

 Włączenie społeczne 

 Marketing terytorialny 

 Współpraca regionalna, w tym Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020 

 Strategia dla rozwoju Polski Południowej na obszarze Województwa Małopolskiego i Śląskiego 

(przyjęta w 2013-2014 r.) 

 Regionalny Program Operacyjny (przyjęty w 2015 r.) 

 stanowiący jego pochodną Kontrakt Regionalny - zatwierdzony Uchwałami Sejmiku i Rady 

Ministrów w listopadzie 2014 r. 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny Województwa Małopolskiego (MPI)  

 Inne dokumenty programowe, których sporządzenie wynika z przepisów prawa: 

 Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 ( Ustawa z dnia 

14 grudnia 2012 roku o odpadach oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o 

zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw) przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/509/17 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie 

Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1306924,uchwala-nr-xxxiv50917-sejmiku-wojewodztwa-

malopolskiego-z-dnia-27-marca-2017-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html  

 Program Ochrony Przed Hałasem Województwa Małopolskiego (Ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska), przyjęty Uchwałą Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. 

http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,746826.html 
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 Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017 (Ustawa z dnia 

23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), przyjęty Uchwałą 

Nr LI/822/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego  z dnia 26 maja 2014 r. 

http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/ochrona-zabytkow 

 Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce (Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 

04.204.2086; Rozdz. 2, Art.20 i Art. 35), przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego 

w dniu 24.05.2012 r. 

http://www.prs.zdw.krakow.pl/ 

 

W niniejszym dokumencie przedstawione zostały tylko główne wątki Strategii Rozwoju 

Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Omówienie pozostałych 

dokumentów znajduje się w tomie dokumentacji planu. 

 

1.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

GŁÓWNE USTALENIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

WIZJA „MAŁOPOLSKA 2020” 

„Chcemy, aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu wolnego, europejskim 

regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, tożsamością i aspiracjami swoich 

mieszkańców, świadomie czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworzącym szanse na rozwój 

ludzi i nowoczesnej gospodarki”. 

GŁÓWNY CEL STRATEGII: 

Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost 

spójności społecznej i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim 

…realizowany będzie w siedmiu wyodrębnionych obszarach problemowych, dla których określone zostały 

priorytety polityki rozwoju: 

1. Obszar 1 - Gospodarka wiedzy i aktywności: 
1.1. Rozwój kapitału intelektualnego 

1.2. Budowa infrastruktury regionu wiedzy 

1.3. Kompleksowe wsparcie nowoczesnych technologii 

1.4. Rozwój kształcenia zawodowego i wspieranie zatrudnienia 

1.5. Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości 

2. Obszar 2 - Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego: 
2.1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej 

2.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego 

2.3. Kształcenie kadr dla rozwoju i obsługi przemysłów czasu wolnego 

2.4. Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego 
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3. Obszar 3 - Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej: 
3.1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej 

3.2. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych 

3.3. Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie 

3.4. Wsparcie instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami transportu 

3.5. Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego 

4. Obszar 4 - Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony: 
4.1. Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 
4.2. Rozwój subregionu tarnowskiego 
4.3. Rozwój subregionu sądeckiego 
4.4. Rozwój subregionu podhalańskiego 
4.5. Rozwój Małopolski Zachodniej 

5. Obszar 5 - Rozwój miast i terenów wiejskich: 
5.1. Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych 
5.2. Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 
5.3. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym 

6. Obszar 6 - Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne: 
6.1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju Małopolski 
6.2. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: profilaktyka i ochrona zdrowia 
6.3. Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna 
6.4. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym 

7. Obszar 7 - Zarządzanie rozwojem Województwa: 
7.1. Sprawny system zarządzania strategicznego województwem 
7.2. Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego 
7.3. Rozwój współpracy terytorialnej 
7.4. Budowa i promocja marki Małopolska na arenie krajowej oraz międzynarodowej. 

 

Równocześnie SRWM odnosi się do wymiaru terytorialnego, wyodrębniając 5 subregionów: 

Ryc. 1. 7: SRWM - Podział na subregiony 

Krakowski Obszar Metropolitalny, obejmujący 

miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, 

miechowski, myślenicki, proszowicki, Wielicki 

Subregion tarnowski, obejmujący miasto Tarnów 

oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski  

Subregion sądecki, obejmujący miasto Nowy Sącz 

oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki 

Subregion podhalański, obejmujący powiaty: 

nowotarski, suski, tatrzański 

Małopolska Zachodnia, obejmujący powiaty: 

chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie SRWM 

…dla których wskazane zostały odrębne kierunki polityki rozwoju, rozwinięte następnie w Programie 

Strategicznym Subregionalny Program Rozwoju. 
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W realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego zastosowanie mieć będą cztery 

generalne zasady postępowania: 

 Zasada zintegrowanego zarządzania rozwojem województwa 

 Zasada efektywności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej 

 Zasada ochrony środowiska 

 Zasada partnerstwa. 

Ustalenia SRWM mają bezpośrednie odniesienia do formułowania treści PZPWM szczególnie 

w obszarach: 2, 3, 4, 5 i 6.  

 

1.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

Regionalny program Operacyjny służy zarówno realizacji „strategii”, jak i ukierunkowaniu 

wydatków z puli funduszy europejskich przyznanych regionowi. Jego struktura jest dość skomplikowana 

i  w znacznej mierze jest pochodną umów i dokumentów przyjętych pomiędzy Komisją Europejską 

a rządem RP. W RPO wyróżnia się cele tematyczne, osi priorytetowe a w ich ramach działania.  

Główne cele tematyczne RPO, dla których Program określa priorytety inwestycyjne to: 

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-

komunikacyjnych  

3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP  

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach  

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem  

6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami  

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej  

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników  

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez cale życie  

Większość z tych celów ma charakter horyzontalny, adresowane są dla całego obszaru 

województwa, generalnie mają także charakter aprzestrzenny. Zamierzone działania w RPO zgrupowane 

zostały wokół trzynastu osi priorytetowych: 

1. Gospodarka wiedzy  

2. Cyfrowa małopolska  

3. Przedsiębiorcza małopolska  

4. Regionalna polityka energetyczna  

5. Ochrona środowiska  

6. Dziedzictwo regionalne  

7. Infrastruktura transportowa  
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8. Rynek pracy 

9. Region spójny społecznie 

10. Wiedza i kompetencje 

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

12. Infrastruktura społeczna 

13. Pomoc techniczna 

Z punktu widzenia spójności planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, istotne 

znaczenie będą miały te działania, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą wpływać na zmiany 

fizycznej przestrzeni regionu. Spośród działań zdefiniowanych w ramach poszczególnych osi 

priorytetowych, do takich należą: 

Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej 

Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami 

Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych 

Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu 

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 

Działanie 7.2 Transport kolejowy 

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast 

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 

Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji o odnowy Małopolski 

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych  

Analizując budżet Programu i alokację środków na poszczególne grupy interwencji publicznej, szacować 

można, że na działania mające udział w poprawie funkcjonowania struktury przestrzennej i jakości 

środowiska województwa przewidziane jest ok 1 mld euro.   

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO W RPO 

W RPO po raz pierwszy zaakcentowano zintegrowane podejście terytorialne, które ma na celu 

wykorzystanie specyficznych potencjałów terytorialnych oraz likwidację barier rozwoju poszczególnych 

obszarów województwa. Wymiar terytorialny, skupiony na poszczególnych subregionach, stanowi 

uzupełnienie podejścia sektorowego, które pozostaje głównym sposobem realizacji interwencji RPO.  

Zaplanowane interwencje przyczynią się do realizacji potrzeb lub niwelowania barier 

poszczególnych obszarów, poprzez realizację projektów dedykowanych danemu terytorium. 

Podstawowym instrumentem wsparcia OSI będzie udzielanie dotacji na wdrażanie działań 

w zidentyfikowanych obszarach. Mechanizmem promującym wsparcie OSI będzie m.in. preferencyjny 
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podział środków, kryteria wyboru projektów, zastosowanie mechanizmów komplementarności, 

wydzielenie odrębnej alokacji.  

W ramach RPO przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego:  

1) zintegrowanej inwestycji terytorialnej  

2) subregionalnego programu rozwoju  

3) programy rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.  

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W RPO 

Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, przestrzennym, gospodarczym 

i środowiskowym oznacza, że planowane działania muszą uwzględniać potrzeby i prawa przyszłych 

pokoleń. Dlatego ochrona środowiska oraz ładu przestrzennego są uznane za kluczowe zasady realizacji 

programu.  

Przyjęto, że przestrzenny wymiar zasady zrównoważonego rozwoju realizowany będzie poprzez:  

 powstrzymywanie żywiołowego rozlewania się miast, zapobieganie rozpraszaniu zabudowy 

i pogłębianiu chaosu przestrzennego,  

 kształtowanie w maksymalnym możliwym zakresie przestrzeni publicznych przyjaznych dla 

mieszkańców i sprzyjających zachowaniom niskoemisyjnym,  

 uwzględnienie w polityce przestrzennej kwestii adaptacji do zmian klimatu, lokalizacja silnych 

generatorów ruchu w obszarach obsługiwanych wysokowydajnym transportem miejskim,  

 preferowanie ponownego wykorzystania terenu i wypełniania zabudowy zamiast ekspansji na 

tereny niezabudowane (priorytet brown-field ponad green-field),  

 troska o estetykę poszczególnych przedsięwzięć i ich dopasowania do otoczenia 

z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego,  

 zapewnienie szerokiej partycypacji społecznej w procesach planowania przestrzennego 

i przygotowania inwestycji.  

STRUKTURA DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH 

Jak przedstawiono na załączonym poniżej schemacie w systemie dokumentów programowych 

i wdrożeniowych regulujących regionalną politykę rozwoju, dominującą pozycję zajmują dwa 

uzupełniające się dokumenty: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa i Strategia Rozwoju 

Województwa. Pozostałe dokumenty mają znaczenie wdrożeniowe. 
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Ryc. 1. 8: Struktura dokumentów programowych na poziomie województwa 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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2. OCENA STANU I TRENDÓW ROZWOJOWYCH  
W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MAŁOPOLSKI 

2.1. PROCESY DEMOGRAFICZNE I STRUKTURA OSIEDLEŃCZA 

Małopolska należy do nielicznych polskich regionów charakteryzujących się systematycznym 

wzrostem liczby mieszkańców. Od roku 2003 (od czasu uchwalenia poprzedniego PZPW) do roku 2015 

przybyło ich ok. 115 tys. – w tym 15 tys. w miastach i ok. 100 tys. na wsi. Obecnie liczbę mieszkańców 

Małopolski szacuje się na 3 368,3 tys. 

Wzrost demograficzny jest wynikiem zarówno ruchu naturalnego jak i pozytywnego salda migracji 

(pod tym względem Małopolska, po Mazowszu. zajmuje drugie miejsce w kraju), mimo że migracje 

zagraniczne mają bilans ujemny. Czynnikiem sprzyjającym przyrostowi naturalnemu jest wydłużanie się 

życia mieszkańców regionu. Obecnie długość życia dla mężczyzn wynosi 75 lat (1. miejsce w kraju) i 83 lata 

dla kobiet (3. miejsce w kraju).  

Ryc. 1. 9: Ruch naturalny ludności w 2016 r.  

 

 

Źródło: GUS 
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Ryc. 1. 10: Migracje gminne ludności w latach 2000-2014. 

 

Źródło: Atlas statystyczny województwa małopolskiego, 2016, GUS 

Ryc. 1. 11: Przyrost naturalny na 1000 osób w Małopolsce 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Małopolska charakteryzuje się stosunkowo wysoką gęstością zaludnienia, wynoszącą 222 os/km2, 

co jest drugą najwyższą wartością w kraju (po województwie śląskim). Struktura wiekowa ludności jest 

korzystna. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 62,4 % mediana wieku dla mężczyzn wynosi 37,2 a dla 

kobiet 41,2, przy średniej krajowej wynoszącej odpowiednio 38,2 oraz 41,6. 

Ryc. 1. 12: Gęstość zaludnienia w Małopolsce w 2015 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

Poziom urbanizacji w Małopolsce jest niski. Tylko 48,5% ludności regionu mieszka w miastach, 

co daje regionowi 13 miejsce w kraju. Co więcej, poziom urbanizacji stale obniża się mimo, 

że systematycznie kolejne miejscowości otrzymują prawa miejskie i ich ludność zostaje zaliczana do 

ludności miejskiej. W okresie po roku 2003 prawa miejskie uzyskały: Zakliczyn (2006), Bobowa (2009), 

Szczucin (2009), Radłów (2010) i Nowe Brzesko (2011). 

Prognozy demograficzne dla Małopolski są korzystne, to znaczy zakładają w najbliższych latach 

dalszy wzrost liczby ludności. Obniżyć ma się on a dopiero w perspektywie roku 2050. Wzrost ten będzie 

jednak niewielki i szacuje się, że w roku 2030 w Małopolsce zamieszkiwać będzie 3 403 103 osób. 

Strukturę osiedleńczą województwa tworzą: 

 ośrodek metropolitalny: Kraków, liczący ponad 765,3 tys. mieszkańców, 

 dwa miasta średniej wielkości: Tarnów (111,5 tys.), Nowy Sącz (83,3 tys.), 

 grupa 15 miast będących stolicami powiatów, liczących od 6 tys. (Proszowice) do 39,4 tys. 

(Oświęcim) mieszkańców, 

 grupa 43 miast małych, liczących od 1,7 tys. (Nowe Brzesko) do 24,2 tys. (Skawina) mieszkańców, 

 grupa 112 wsi będących stolicami gmin, liczących średnio ok. 9,7 tys. mieszkańców, 
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 pozostałe wsie (2518), liczące od 2 (Radocyna, gm. Sękowa) do 6,7 tys. (Jawiszowice, gm. Brzeszcze) 

mieszkańców. 

Szczególnym zjawiskiem przestrzennym są wsie położone na obrzeżach Krakowa, a także 

pozostałych większych miast, które przyjmują formę suburbiów i są miejscem najbardziej dynamicznego 

ruchu budowlanego oraz znacznych migracji. Dlatego zasadnym jest stwierdzenie, że głównym węzłem 

osadniczym Małopolski jest nie tyle miasto Kraków, co krakowski zespół miejski liczący ponad 1 mln 

mieszkańców. Także wokół Tarnowa i Nowego Sącza występuje silny wzrost demograficzny otaczających 

je gmin. 

Obszarami Małopolski o najwyższym przyroście naturalnym są powiaty: limanowski, sądecki 

i nowotarski, podczas gdy wskaźniki przyrostu przyjmują ujemne wartości dla powiatów: olkuskiego, 

miechowskiego, proszowickiego i dąbrowskiego. Daleko większy jest obszar ujemnego salda migracji. 

W efekcie zjawisko zmniejszania się liczby ludności występuje w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, 

olkuskim, miechowskim, dąbrowskim, gorlickim oraz w miastach: Nowy Sącz i Tarnów. W świetle prognoz 

demograficznych należy założyć, że niedługo wystąpi także w powiatach: brzeskim, wadowickim, 

proszowickim i suskim, czyli na przeważającej części obszaru województwa. 

Na tym tle jeszcze wyraźniej widać dynamikę demograficzną gmin tworzących Krakowski Obszar 

Metropolitalny. Ten przyspieszony rozwój obejmuje cały powiat ziemski krakowski oraz powiaty: wielicki 

i myślenicki. 

Wyraźnie zarysowują się trzy obszary silnych ujemnych migracji: to grupa gmin w południowej 

części powiatu sądeckiego, pas gmin Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego oraz pas gmin pogranicza 

Śląska i Małopolski. 

Trendy te utrzymują się co najmniej dekadę i należy założyć, że będą się jeszcze utrzymywać przez 

kolejne lata. Dotykają bowiem terenów o najtrudniejszym dostępie komunikacyjnym i małym potencjale 

rozwoju (dwie pierwsze grupy) lub obszaru dotkniętego restrukturyzacją tradycyjnych przemysłów (trzecia 

grupa). 

 

OBSZAR METROPOLITALNY 

Konkurencyjną pozycję w przestrzeni Małopolski buduje metropolia krakowska. Regiony z 

ośrodkiem metropolitalnym – jak się powszechnie uważa – mają większe szanse rozwojowe. Dlatego 

ważne jest jaką pozycję zajmuje Kraków w układzie międzynarodowym i jakie problemy przestrzenne 

generują bądź hamują jego rozwój. 

Kraków pod względem liczby mieszkańców jest 24. miastem Unii Europejskiej, w tym 8. miastem 

niestołecznym. Aby ocenić jego potencjał i rangę trzeba przywołać klasyfikację europejskich metropolii, 

jaką przeprowadziła Europejska Sieć Obserwatoriów Polityki Przestrzennej ESPON. Zarysowana tam 

hierarchia obejmuje:  

 „globalne węzły” – dwa miasta 

 europejskie motory – 17 miast 

 silne MEGA’s (Metropolitan European Growth Areas): 8 miast 

 potencjalne MEGA’s – 26 miast (wśród nich Warszawa) 
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 słabe MEGA’s – 23 miasta. 

Kraków znajduje się w tej ostatniej grupie, co oznacza, że lokuje się tuż poza pierwszą 

pięćdziesiątką ważnych miast Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę pozycję międzynarodowego Portu 

Lotniczego w Krakowie daje mu to również miejsce pomiędzy 70. a 80. 

Klasyfikacja ta wskazuje na istotne słabości metropolitalnej pozycji Krakowa, pozycji znacznie 

odbiegającej od jego potencjału demograficznego. Nie ulega wątpliwości, że przyczyna takiego stanu 

rzeczy są w znacznej części poważne problemy przestrzenne aglomeracji, takie jak: 

 brak dostępności autostradowej na osi północ – południe (połączenia z potencjalnymi MEGA’s – 
Warszawą, Bratysławą i europejskim „motorem” – Wiedniem); 

 brak połączeń kolejowych wysokich prędkości, 

 brak obwodnicy miasta, 

 występowanie wielkich, zdegradowanych terenów poprzemysłowych, 

 alarmujący stan powietrza, 

 niewydolny system transportowy, zwłaszcza w relacjach miasta z najbliższym otoczeniem, 

 chaotyczna nowa zabudowa mieszkaniowa o niskich standardach urbanistycznych. 

Nie ulega wątpliwości, że możliwy awans Krakowa w klasyfikacji europejskich metropolii, poza 

czynnikami związanymi z nauką i biznesem, wymaga także rozwiązania bodaj części jego problemów 

przestrzennych. 

 

SYTUACJA MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST 

Na tle generalnie dobrej demograficznie sytuacji Małopolski niepokojące zmiany zachodzą 

w małych i średnich miastach. Część z nich jest już dotknięta ubytkiem mieszkańców, natomiast wszystkie 

odnotowują bardzo wyraźnie starzenie się ich populacji (szybsze niż średnia dla regionu), co oznacza, 

że przy kontynuacji trendu za 10-15 lat praktycznie wszystkie miasta odnotują spadek liczby mieszkańców. 

Najszybciej starzeje się populacja Andrychowa, Bochni, Brzeska, Chełmka, Chrzanowa, Gorlic, Kęt, 

Miechowa, Nowego Targu, Olkusza, Proszowic i Tarnowa.  

Zjawisko spadku liczby mieszkańców czyli „kurczenia się” miast ma wielorakie przyczyny i niełatwo 

im zaradzić. Skutki są jednak bardzo negatywne, gdyż zmniejsza się baza podatkowa, będąca podstawą 

utrzymania tej samej lub bardzo podobnej infrastruktury technicznej i społecznej. W najgorszej sytuacji 

znajdują się takie miasta jak: Chrzanów, Krynica Zdrój, Oświęcim, Olkusz, które w ciągu ostatnich dwóch 

dekad utraciły więcej niż 10% swojej populacji. „Kurczeniem się” zagrożone są także Andrychów, 

Brzeszcze, Gorlice, Proszowice, Tarnów, Wolbrom i Zakopane.  
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Ryc. 1. 13: Zmiany liczby ludności w wybranych miastach Małopolski w latach 1995-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Ryc. 1. 14: Starzejące się miasta  

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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Na drugim biegunie znajdują się miasta odnotowujące dynamiczny rozwój, wśród których liderem 

są Niepołomice, które od 1995 do 2015 r. zwiększyły liczbę mieszkańców o 57,8%. Dynamiczny wzrost 

(większy niż 10%) odnotowały także: Wieliczka, Mszana Dolna, Krzeszowice, Dobczyce, Jordanów 

i Sułkowice, co dowodzi, że położenie w strefie metropolitalnej Krakowa jest ważnym, ale nie jedynym 

czynnikiem wzrostu. Ogólnie rzecz biorąc na 50 jednostek osadniczych, które od roku 1995 posiadały 

prawa miejskie, wzrost demograficzny odnotowała mniej niż połowa (tzn. 23 miasta). 

 

OBSZARY POZAMIEJSKIE 

Głębokie zmiany zachodzą w strukturze osiedleńczej poza obszarami miejskimi. Wyróżniają się tu 

trzy typy zagospodarowania przestrzennego. Pierwszą grupę tworzą wsie, które można nazwać 

„tradycyjnymi”, gdyż znaczna część ich populacji związana jest silnie z rolnictwem a zabudowa 

mieszkaniowa niesiedliskowa, tj. pozbawiona zaplecza gospodarczego stanowi mniejszość.  

Typ drugi to suburbia, czyli tereny położone bezpośrednio przy granicy wielkiego miasta, gdzie 

funkcja rolnicza znajduje się w zaniku, a charakterystyczną formą zabudowy stanowią zespoły domów 

jednorodzinnych, nierzadko realizowane w formie zorganizowanych, jednolitych architektonicznie enklaw 

zabudowy. Na terenach suburbiów dojazdy do pracy i do szkół mają charakter masowy. Przyszłością tych 

terenów jest powolna ewolucja w kierunku przestrzeni typowo miejskiej.  

Trzeci typ to przestrzenie „hybrydowe” – mające pewne cechy obszarów wiejskich, ale wyraźnie 

wyższą gęstość zabudowy i dominację budynków jednorodzinnych, wznoszonych przez osoby nie 

związane albo związane pośrednio czy marginalnie, z produkcją rolniczą. Najczęściej występują 

w bezpośrednim otoczeniu powiatowych ośrodków miejskich. Część z tych terenów ewoluuje w kierunku 

suburbiów, ale większość zaczyna tworzyć całkowicie oryginalną i bardzo ekstensywną formę 

zagospodarowania przestrzennego. 

Obszary suburbiów i hybrydowe to najbardziej dynamiczne demograficznie terytoria Małopolski. 

Ich ludność w ostatnich latach zwiększała się trzykrotnie szybciej niż ludność wsi tradycyjnych. 
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Ryc. 1. 15: Ruch ludności na terenach wiejskich 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Podsumowując można powiedzieć, że ludność Małopolski rozmieszczona jest mniej więcej po 

równo pomiędzy metropolię, obszary miejskie, suburbia i obszary hybrydowe oraz obszary wiejskie. Każda 

z tych kategorii ma ok. 800 tys. mieszkańców. Cały przyrost ludności Małopolski, wynikający zarówno z 

ruchu naturalnego jak i z migracji (zewnętrznej i z małych miast Małopolski) jest konsumowany przez 

suburbia i obszary hybrydowe. Należy założyć, że ten proces będzie kontynuowany.  
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2.2. UŻYTKOWANIE ZIEMI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Efektem działań w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest m.in. zmiana struktury 

użytkowania ziemi. Monitoring w tym zakresie jest obecnie prowadzony w niewielkim wymiarze 

i praktycznie jedyne dostępne dane pochodzą z GUS i są opracowywane na podstawie raportów służby 

geodezyjnej prowadzącej ewidencję gruntów i budynków. Oznacza to, że rejestr bardziej oddaje zmiany 

w zakresie stanu prawnego niż zmiany w faktycznym zagospodarowaniu przestrzennym. Tabela nr 1 

przedstawia zmiany jakie zaszły w Małopolsce w ciągu dekady 2005-2015. 

Tabela 1. 2: Zmiany użytkowania ziemi w Województwie Małopolskim 

 

* grunty rolne zabudowane zostały wyłączone z kategorii użytki rolne i włączone do kategorii grunty zabudowane i zurbanizowane 
** tereny zurbanizowane niezabudowane, tereny inne zabudowane, tereny rekreacji i wypoczynku 
*** użytki ekologiczne, nieużytki, tereny różne (grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagospodarowane grunty zrekultywowane, 
wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W liczbach bezwzględnych największy jest ubytek użytków rolnych, w tym zwłaszcza gruntów 

rolnych i sadów – aż o bliski 17,5  tys. hektarów. Jednak procentowo rzecz biorąc, skala zmiany nie jest aż 

tak uderzająca. Z danych tabeli wynika, że ponad połowa tych terenów (ponad 8 tys. ha) została zalesiona 

bądź pokryta zadrzewieniami i zakrzewieniami. 

Jednocześnie aż dwukrotnie zwiększyła się wielkość terenów mieszkaniowych – z 11 do prawie 23 

tys. hektarów! Mogłoby to prowadzić do absurdalnego wniosku, że gęstość zamieszkania na terenach 

miejskich spadła o połowę (mniej więcej ze 140 do 70 os/ha). Zapewne jednak to raczej 

przekwalifikowaniu uległa znaczna część gruntów ujętych wcześniej w pozycji bilansowej „grunty rolne 

zabudowane”. Potoczna obserwacja wskazuje, że terenów tego typu bardzo przybyło, podczas gdy 

statystyka odnotowuje ich spadek o prawie 2 tys. ha czyli o ok. 5%. Przyrost terenów komunikacyjnych 

aż o 1588 ha i terenów przemysłowych – o dalsze 1 173 ha – przy jednoczesnym spadku powierzchni tzw. 

„terenów pozostałych” może wskazywać na systematycznie porządkowanie stanów prawnych i poprawę 

jakości geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków. 

KATEGORIA UŻYTKOWANIA TERENU 2005 2010 2015 
zmiana zmiana 

[w ha] [w %] 

UŻYTKI ROLNE* 
- grunty orne i sady 
- łąki i pastwiska 
- grunty pod stawami i rowami 

900 310 
702 254 
194 689 

3 366 

896 856 
698 230 
192 254 

6372 

882 849 
684 952 
190 946 

6951 

- 17461 
- 17302 

- 3743 
3585 

- 1,9 
- 2,5 
- 1,9 

106,5 

GRUNTY LEŚNE, ZADRZEWIENIA  
I ZAKRZEWIENIA 

455 646 459 465 463 966 8320 1,8 

GRUNTY POD WODAMI 23 053 20 138 20 603 - 2450 - 10,6 

GRUNTY ZABUDOWANE  
I ZURBANIZOWANE* 
- tereny mieszkaniowe 
- grunty rolne zabudowane 
- tereny przemysłowe 
- tereny komunikacyjne 
- tereny inne** 

118 095 
 

11 103 
41 762 

6574 
45 272 
13 384 

123 980 
 

16 999 
40 184 

7258 
45 068 
14 471 

133 444 
 

22 978 
39 807 

7747 
46 860 
16 052 

15349 
 

11875 
- 1955 

1173 
1588 
2668 

13,0 
 

107,0 
- 4,7 
17,8 

3,5 
19,9 

POZOSTAŁE TERENY*** 21 871 ha 17 840 ha 17 417 ha - 4454 20,4 
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Przy wszystkich zastrzeżeniach co do charakteru i jakości przytoczonych danych wskazują one 

jednoznacznie na charakterystyczne trendy, jakimi są: 

 znaczący proces „wypadania” gruntów z produkcji rolnej 

 wzrost terenów leśnych i naturalnej sukcesji przyrodniczej 

 gwałtowny rozrost terenów zurbanizowanych – zwłaszcza mieszkaniowych i tzw. innych 

 towarzyszący temu powolny wzrost terenów komunikacji i produkcji. 

Na tym tle należy rozpatrywać zamierzenia głównych podmiotów gospodarki przestrzennej czyli 

samorządów gminnych co do dalszych zmian w użytkowaniu ziemi. Te zamierzenia ujmowane są 

w uchwalanych przez rady gmin „studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin”. W 2012 r. szczegółowej analizie poddano studia dużej części gmin (60 – czyli 1/3 gmin Małopolski) 

położonych w centralnej i północnej części regionu. Analiza wskazuje na nadmierne rezerwacje terenów 

pod przyszły rozwój i to w szokującej skali; rezerwacje kompletnie oderwane od realnych potrzeb. 

W analizowanych gminach powierzchnia terenów zabudowanych wynosi łącznie ok. 77 tys. ha, zaś 

w „studiach” na same cele mieszkaniowe przeznaczono ok 100 tys. ha czyli prawie półtora raza tyle. Jakie 

jednak mogą być realne potrzeby? Spróbowano je oszacować przyjmując nader optymistycznie, 

że w każdej gminie przybędzie 10% ludności, że przeciętne gospodarstwo domowe będzie liczyć tylko 

3 osoby i każde zamieszka w wolnostojącym domu jednorodzinnym na działce o powierzchni 10 ar. 

Do tego towarzyszące tereny komunikacji, wydzielonych usług, zieleni itp. jeszcze podwoją 

zapotrzebowanie na teren. Okazuje się, że przy tych założeniach w analizowanych 60 gminach wystarczy 

zaledwie 31 tys. ha obszarów zurbanizowanych. Oznacza to, że w „studiach” przeznaczono 110 tys. ha 

czyli blisko 3-4 razy więcej terenów niż wynoszą najbardziej optymistyczne prognozy! 

Oczywiście gdyby gminy zaczęły przygotowywać zgodnie ze „studiami” plany miejscowe, 

oznaczałoby to ogromne i całkowicie nieracjonalne wydatki na wykupy gruntów i infrastrukturę 

techniczną, wydatki daleko przekraczające możliwości samorządów. Niemniej wielu mieszkańców 

Małopolski jest utrzymywanych w złudzeniu, że kiedyś ich tereny zostaną objęte planami miejscowymi 

i nie zdaje sobie sprawy ze skali „nawisu planistycznego”. Niestety nie ma zbiorczych analiz jaką 

powierzchnię pod zabudowę mieszkaniową wyznaczono w obowiązujących planach miejscowych, ale 

można szacować, że plany te także oferują znaczną nadpodaż terenów. Trzeba dodać, że są to z reguły 

grunty o nieefektywnie ukształtowanych podziałach własności, na których nie przeprowadzono 

racjonalnej parcelacji, rozumianej jako ulepszenie struktury gruntów. Są także w większości nie uzbrojone 

lub uzbrojone tylko częściowo. Nadmiar terenów budowalnych w sposób oczywisty prowadzi 

do rozproszenia zabudowy, a ona z kolei wywołuje ogromne koszty rozbudowy infrastruktury i jej 

funkcjonowania. Ma także poważne skutki krajobrazowe – choćby w postaci nadmiernej ilości i długości 

linii energetycznych i teletechnicznych. 

Przyjmowane bez analizy realnych potrzeb i bez faktycznych zobowiązań inwestycyjnych gmin plany 

miejscowe stają się generatorami chaosu przestrzennego. Małopolska wyróżnia się na tle kraju ilości 

zatwierdzonych planów miejscowych, co wbrew obiegowym opiniom, paradoksalnie, pogłębia a nie 

zmniejsza zagrożenia dla jej krajobrazu. Na dodatek tworzy trudne, wręcz niemożliwe do odwrócenia 

konsekwencje prawne. 
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2.3. WEWNĄTRZREGIONALNE RÓŻNICE W POZIOMIE ROZWOJU 

ZRÓŻNICOWANIA W POZIOMIE GOSPODARCZYM 

Interesującym zagadnieniem jest wartość PKB w subregionach województwa małopolskiego, który 

można uznać za miernik poziomu rozwoju gospodarczego. Największa wartość PKB w 2015 r. wystąpiła 

w podregionie Kraków – ponad 58 mld zł oraz podregion krakowski – ponad 24 mld zł (Tab. 1.3). W latach 

2003-2015 największy wzrost PKB nastąpił w Krakowie oraz podregionie krakowskim. Najwyższa dynamika 

PKB na 1 mieszkańca w latach 2003-2015 wystąpiła w Krakowie z ok. 33 tys. zł do ponad 76 tys. zł. Wartym 

odnotowania jest fakt wzrostu PKB per capita w podregionie krakowskim, który w 2000 r. plasował się na 

ostatniej pozycji w województwie, a w 2015 r. znalazł się na drugim miejscu po Krakowie (Ryc. 1. 16).  

Tabela 1. 3: Produkt Krajowy Brutto (w cenach bieżących) 

NAZWA 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO OGÓŁEM 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[mld zł] 

MAŁOPOLSKI
E 

64,25 69,97 74,57 82,22 90,84 98,62 104,36 109,60 120,
65 

125,0
5 

128,0
8 

133,9
7 

142,1 

KRAKOWSKI 9,76 10,30 11,19 12,45 13,93 16,11 16,94 17,71 20,0
2 

21,10 21,81 22,93 24,9 

KRAKÓW 25,42 28,48 30,12 33,97 37,65 39,64 41,84 44,32 48,1
0 

49,89 52,38 54,93
6 

58,1 

NOWOSĄDEC
KI 

7,27 7,89 8,57 9,16 10,22 11,50 12,21 12,25 13,5
3 

13,95 14,09 15,12
6 

15,7 

OŚWIĘCIMSK
I 

10,59 11,03 11,67 12,46 13,64 14,49 15,46 16,35 17,9
7 

18,27 18,27 18,87
9 

20,0 

TARNOWSKI 6,74 7,52 7,87 8,66 9,35 10,20 10,75 11,55 13,2
1 

13,64 13,25 13,50
9 

14,1 

NOWOTARSK
I 

4,45 4,74 5,12 5,49 6,03 6,65 7,15 7,40 7,79 8,18 8,27 8,592 9,0 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

 

Ryc. 1. 16: PKB ogółem (w cenach bieżących) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 42 – Poz. 3215



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

42 

Tabela 1. 4: Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca 

WOJEWÓDZTWO/ 
PODREGIONY 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO  
NA 1 MIESZKAŃCA 

2003  2015 

Indeks wzrostu 

[zł] [zł] 

MAŁOPOLSKIE 19 784 42 160  2,13  

KRAKOWSKI 15 005 34 938  2,32  

KRAKÓW 33 573 76 283  2,27  

NOWOSĄDECKI 14 414 29 463  2,04  

OŚWIĘCIMSKI 19 250 36 116  1,87  

TARNOWSKI 14 714 30 575  2,07  

NOWOTARSKI 13 638 26 504  1,94  

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

 

Ryc. 1. 17: PKB per capita w podregionach Małopolski 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Zestawiając udział procentowy PKB w stosunku do całego województwa zaobserwowano wzrost 

w podregionie krakowskim (z 15,2% w 2003 r. do 17,5% w 2015 r.) oraz w Krakowie (z 39,6% w 2003 r. do 

40,9% w 2015 r.), stagnację w podregionach: nowosądeckim, tarnowskim i nowotarskim oraz spadek 

udziału PKB województwie podregionu oświęcimskiego (z 16,5% w 2003 r. do 14,1% w 2015r.). 

Najsłabszym ekonomicznie subregionem okazał się obszar nowotarski (Tab. 1.5). 
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Tabela 1. 5: Zmiany udziału procentowego PKB w podregionach Małopolski 

NAZWA 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO OGÓŁEM 

Województwo = 100 

2003 2005 2010 2014 2015 

[%] [%] [%] [%] [%] 

MAŁOPOLSKIE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

KRAKOWSKI 15,2 15,0 16,2 17,1 17,5 

KRAKÓW 39,6 40,4 40,4 41,0 40,9 

NOWOSĄDECKI 11,3 11,5 11,2 11,3 11,1 

OŚWIĘCIMSKI 16,5 15,7 14,9 14,1 14,1 

TARNOWSKI 10,5 10,6 10,5 10,1 10,0 

NOWOTARSKI 6,9 6,9 6,8 6,4 6,4 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

 

Ryc. 1. 18: Zmiany udziału procentowego PKB podregionów w stosunku do PKB województwa (okres 2003-2015) 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Biorąc pod uwagę wartości PKB zarówno w cenach bieżących, per capita, jak i zmianę PKB  

stwierdzono powiększenie się dysproporcji w rozwoju pomiędzy Krakowem a pozostałymi obszarami 

województwa, w tym zwłaszcza w odniesieniu do podregionu nowotarskiego. Obszarami najszybciej 

rozwijającymi się są: Kraków oraz podregion krakowski, a więc obszar bezpośredniego wpływu miasta 

Krakowa. W najsłabszym podregionie nowotarskim w 2003 r. PKB na mieszkańca stanowiło 40% PKB na 

mieszkańca w Krakowie a w 2015 r. stanowiło już tylko 35% PKB podregionu Kraków. Podregion 

oświęcimski, jest regionem o największym relatywnym spadku udziału PKB w stosunku do całego 

województwa, w 2003 r. PKB jego stanowiło 57% PKB Krakowa a w 2015 r. 47% PKB per capita Krakowa. 
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POTENCJAŁ SAMORZĄDÓW LOKALNYCH 

Szczególnym elementem zróżnicowań wewnątrzregionalnych są różnice w potencjale finansowym 

samorządów gmin. Decyduje on nie tylko o lokalnych standardach usług publicznych, ale limituje także 

możliwość sięgania przez gminy po środki zewnętrzne – zarówno dotacyjne, gdzie niezbędny jest tzw. 

wkład własny, jak i pożyczkowe, gdzie pojawiają się koszty obsługi zadłużenia, czyli wyznacza skalę 

możliwości rozwojowych.  

Siła finansowa – rozumiana jako wielkość budżetów – jest pochodną podatków lokalnych 

(zwłaszcza od nieruchomości), dochodów z podatku PIT, CIT a także wielkości subwencji, wśród których 

największą rolę odgrywa subwencja oświatowa. Jest ona uzależniona od ilości dzieci w wieku szkolnym. 

Innymi słowy: gminy zamożne to gminy posiadające wiele nieruchomości budynkowych, efektywnych, 

pozarolniczych miejsc pracy i liczną grupę uczniów. 

Największym wolumenem budżetu dysponuje Kraków, który w 2015 r. z kwotą dochodów 4,13 mld 

zł zajął, po Warszawie, drugie miejsce w Polsce. Tarnów z budżetem 587 mln zł zajął w kraju miejsce 30., 

zaś Nowy Sącz z dochodami 460 mln zł miejsce 41. Na tym tle dochody miast postrzeganych jako 

potencjalne kolejne ośrodki regionalne (Nowy Targ, Oświęcim) prezentują się bardzo słabo, gdyż ich 

budżety mieszczą się w przedziale 100 – 150 mln zł, co pokazuje skalę trudności projektu podniesienia ich 

do tej rangi. 

Ranking budżetów lokalnych ukazuje interesujące zjawisko wysokiej pozycji w szeregu miast 

niepowiatowych a nawet gmin wiejskich. Osiągają one dochody znacząco wyższe niż szereg miast 

powiatowych. Daje to obraz nieprostej, odbiegającej od stereotypów, hierarchii ogniw sił i słabości.  

Ryc. 1. 19: Gminy Małopolski o najwyższych dochodach – średnia za okres 2013-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie GUS 
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Generalizując – silne finansowo gminy skupione są w strefie KOM (Wieliczka, Skawina, Myślenice, 

Niepołomice, Krzeszowice, Zielonki i Dobczyce) oraz wzdłuż drogi 28 (Chełmiec, Stary Sącz, Grybów – 

gmina wiejska, Gorlice), a także wzdłuż drogi do Bielska (Andrychów, Wadowice, Kęty). W pierwszej 

trzydziestce znajduje się 9 miast nie powiatowych i aż 7 gmin wiejskich. Miasta powiatowe, które nie 

znalazły się w tej grupie to Miechów, Proszowice, Dąbrowa Tarnowska i Sucha Beskidzka. 

Ryc. 1. 20: Gminy Małopolski o najwyższych dochodach w 2016 r. (w mln zł) 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych Serwisu Samorządowego PAP 

Ogniwa słabości to gminy wiejskie, położone tuż przy granicy z województwem świętokrzyskim. 

Znajduje się tam aż osiem z dziesięciu najbiedniejszych samorządów Małopolski. Wątłymi dochodami 

dysponuje także spora część gmin górskich, zwłaszcza tych położonych u stóp Beskidu Niskiego i Beskidu 

Małego. Wśród trzydziestu najsłabszych finansowo samorządów znalazły się w 2015 r. trzy miasta: 

Jordanów, Nowe Brzesko i Grybów. 
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Ryc. 1. 21: Gminy Małopolski o najniższych dochodach – średnia za okres 2013-2015 r.  

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

 

Ryc. 1. 22: : Gminy Małopolski o najniższych dochodach w 2016 r. (w mln zł) 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych Serwisu Samorządowego PAP 
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Powyższe uwagi potwierdzają tezę, że istotne różnice wewnątrzregionalne nie układają się 

w kontraście wieś – miasto, ale raczej wynikają z relacji z ośrodkiem metropolitalnym. W pewnym 

uproszczeniu można założyć, że gminy z grupy najsłabszej, a więc o budżetach mniejszych niż 20 mln zł 

rocznie, pozbawione są w zasadzie endogenicznych zasobów dla rozwoju i wymagają szczególnej uwagi, 

tzn. odrębnego potraktowania w przyszłej strategii rozwoju Małopolski. 

LOKALNE RYNKI PRACY 

Przedsiębiorczość – podmioty gospodarcze 

Na koniec roku 2016 r. w Małopolsce zarejestrowanych było 371,1 tys. podmiotów gospodarczych. 

We wszystkich powiatach nastąpił przyrost wartości wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców. Największą wartość wskaźnika zaobserwowano w Krakowie –176 , w powiecie tatrzańskim 

– 149  oraz w Nowym Sączu, Tarnowie i powiatach: wielickim, krakowskim, olkuskim i wadowickim – 

ponad 100 podmiotów/1000 osób (Ryc. 1.23). Największy wzrost wartości wskaźnika zanotowano 

w Krakowie – o 41 oraz w powiatach: wielickim – 30 , krakowskim – 27 , myślenickim – 24, nowosądeckim, 

limanowskim i tatrzańskim – o 23, Nowym Sączu i – o 22 podmiotów na 1000 osób. 

Ryc. 1. 23: Podmioty gospodarcze (na 1000 mieszkańców) w latach 2003 - 2016  

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 
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Ryc. 1. 24: Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2016 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Największy wzrost liczby podmiotów gospodarczych miał miejsce w centralnej części Małopolski – 

Krakowie i okolicznych gminach, a także w rejonie Nowego Sącza i w mniejszym stopniu Nowego Targu, 

Zakopanego i w rejonie Krzeszowic, Trzebini, a także w sąsiedztwie Tarnowa i wzdłuż korytarzy 

komunikacyjnych – autostrady A4, drogi krajowej 28 (Gorlice-Mszana Dolna) oraz w zachodniej części 

Małopolski. Im dalej od dużego ośrodka usługowego, tym relatywnie mniejszy przyrost podmiotów. Na 

uwagę zwraca ubytek podmiotów gospodarczych w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w Olkuszu – jednym 

z większych miasta województwa. Istotny jest także niski przyrost podmiotów w Tarnowie. (Ryc. 1.24). 
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Ryc. 1. 25: Zmiana liczby podmiotów gospodarczych w latach 2003-2015  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Generalnie zaznacza się kilka rejonów rozwoju przedsiębiorczości: 

 Kraków i Krakowski Obszar Metropolitalny, 

 pas: Gorlice – Nowy Sącz – Limanowa – Mszana Dolna 

 pas wschód-zachód: Trzebinia – Kraków – Bochnia – Brzesko – Tarnów,  

 pas północ-południe: Kraków – Myślenice – Nowy Targ – Zakopane.  

 

W 2013 roku w województwie małopolskim 22 inwestorów z kapitałem zagranicznym zatrudniało 

powyżej 1000 pracowników, z czego siedmiu zatrudniało powyżej 2 tys. osób. Przedsiębiorstwa, które 

należały do tych inwestorów dawały pracę ponad 40 tys. osób, czyli 36% wszystkich pracujących w firmach 

z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim. Czołowe przedsiębiorstwa z kapitałem 

zagranicznym zatrudniające największa liczbę pracowników to: ArcelorMittal, francuska firma Valeo 

produkująca części samochodowe w Chrzanowie i w Skawinie (gdzie zatrudnia łącznie ponad 3 tys. osób), 

Capgemini w Krakowie (ponad 3 tys.) Jerónimo Martins, Metro, Schwarz Group, Auchan Gruppe 

i Kingfisher, którzy łącznie zatrudniają ok. 12 tys. osób. Wśród przedsiębiorców zatrudniających powyżej 

1000 osób znajdują się również producent papierosów Philip Morris oraz firmy z sektora centrów 

usługowych: State Street, Shell, IBM, Sabre Holdings i HSBC. Listę największych pracodawców zamykają 

amerykańscy inwestorzy Motorola, drukarnie RR Donelley, F&P Holding (grupa Can-Pack) oraz Delphi. 

Większość kapitału zagranicznego ulokowało się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz w 

powiatach: krakowskim, brzeskim, wielickim, oświęcimskim, chrzanowskim i olkuskim. Najwięcej 

inwestycji skoncentrowanych jest w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, w tym nowoczesnych usług 
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dla biznesu (75% wszystkich pracujących osób w firmach zagranicznych w województwie 

skoncentrowanych jest w Krakowie oraz powiatach wielickim i krakowskim). Podstrefy SSE i Strefy 

Aktywności Gospodarczej zlokalizowane poza KOM wykazują się niską siłą przyciągania kapitału 

zagranicznego. Na tle innych regionów Polski województwo małopolskie ma najlepiej rozwinięty sektor 

usług biznesowych. 

W województwie małopolskim w 2015 r. funkcjonowało 41 firm z „Listy 500” publikowanej 

systematycznie przez dziennik „Rzeczpospolita”. Daje to Małopolsce 4. miejsce w kraju. W stosunku do 

roku poprzedniego na liście przybyło 6 firm. Rycina  1.26 przedstawia ich charakterystyczny rozkład 

przestrzenny wzdłuż osi wschód-zachód . 

Ryc. 1. 26: Lista największych firm z tzw. "Listy 500" 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie „Listy 500” opublikowanej przez Rzeczpospolitą w 2016 r.  

 

Poniżej przedstawiono listę tych firm oraz ich lokalizację i miejsce w rankingu w 2015 r. 

   
 (17) Tesco sp. Z o. o., Kraków  

 (20) BP Europa SE, Kraków 

 (21) Grupa Azoty SA GK, Tarnów  

 (55) Grupa Can-Pack SA, Kraków  

 (71) Grupa Valeo, Skawina  

 (84) Synthos SA GK, Oświęcim  

 (90) Grupa Maspex, Wadowice  

 (98) Tele-Fonika Kable sp. z o. o., Kraków  

 (108) Stalproduct SA GK, Bochnia  

 (120) Phillip Morris International w Polsce, Kraków  

 (132) Delphi Poland SA, Kraków, 

 (161) Grupa Kęty SA GK, Kęty 

 (175) Slovnaft Polska SA, Kraków 

 (195) Alma Market SA GH, Kraków 

 (215) Alumetal SA GK, Kęty 

 (219) Orlen Południe SA, Trzebinia 

 (220) Bank BPH SA GK, Kraków 

 (229) Grupa Fakro, Nowy Sącz 

 (245) Grupa Polska Stal SA, Kraków 

 (260) ComArch SA GK, Kraków 

 (272) Grupa PGD sp. z o. o., Kraków 

 (277) Newag SA, Nowy Sącz 

 (284) Polindus sp. z o. o. GK, Kraków 

 (286) Mota-Engil Central Europe SA, Kraków 

 (339) BWI Poland Technologies sp. z o. o., Kraków, 

 (365) Grupa Integer.pl SA, Kraków 

 (396) Wawel SA, Kraków  

 (426) InPost Sa, Kraków  
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 (433)Grupa KZN Bieżanów sp. z o. o. , Kraków  

 (439) ZUE SA GK, Kraków  

 (447) Krakchemia SA, Kraków  

 (456) MPEC Kraków SA, Kraków  

 (460) Vistula Group SA GK, Kraków  

 (461) Amplus SA, Koniusza  

 (467) Orlen Oil zp. Z o. o. GK, Kraków  

 (476) Instal Kraków SA GK, Kraków  

 (478) MPK SA, Kraków  

 (480) Consorfrut sp. z o. o., Kraków 
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Ryc. 1. 27: Podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych - 2016 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych z Krakowskiej SSE oraz https://europark.arp.pl/o-strefie/lokalizacja  

W Małopolsce funkcjonuje 36 stref aktywności gospodarczej, wśród których wyróżniają się 

niepołomicka, skawińska, dobczycka, myślenicka a także tarnowska i wojnicka. 

Ryc. 1. 28: Strefy Aktywności Gospodarczej w gminach 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce. Aktualny stan i plany (2013) Raport oraz 
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru metropolitalnego (2015) oraz 
https://www.malopolska.pl/biznes/bizneswmalopolsce/centrum-business-in-malopolska  

Układ przestrzenny podstref SSE i SAG jest dość podobny. Widać dominację obszaru wzdłuż 

autostrady A4 i w rejonie Krakowa. Pewien wyjątek stanowią Gorlice i Nowy Targ. 

Pracujący 

Liczba pracujących w 2016 r. w województwie małopolskim wynosiła ponad 1,3 mln osób, co 

stanowiło 92% aktywnych zawodowo. Największy udział w strukturze pracujących w 2016 r. miał sektor 

usług i handlu – ponad  770,5 tys. pracujących (Tab. 1.6). 

Tabela 1. 6: Dynamika zmian liczby pracujących w Małopolsce w latach 2009-2016 (w tys. osób)  

SEKTORY 2009 2016 2009-2016 Zmiana 

OGÓŁEM 1 120,9 1 373,5 252,6 +22,5% 

ROLNICTWO* 182,9  272,7 89,8      +49 % 

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 299,5 330,0 30,5 +10,1% 

HANDEL** 286,5 340,1 53,6 +18,7% 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, UBEZPIECZENIOWA,  
RYNEK NIERUCHOMOŚCI 

36,6 43,7 7,1 +19,4% 

POZOSTAŁE USŁUGI 315,2 386,7 71,5 22,7% 

* oraz leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
**oraz  naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i 
komunikacja 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie GUS 
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W strukturze pracujących województwa małopolskiego w latach 2009-2016 nastąpił przyrost osób 

pracujących w dwóch sektorach: w usługach i handlu  - ponad 132,2 tys. osób oraz w rolnictwie, 

leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o ok. 90 tys. osób). W przemyśle i budownictwie przyrost był rzędu 

ponad 30 tys. pracujących (Tab. 1.6, Ryc. 1.29). 

Ryc. 1. 29: Dynamika zmian liczby pracujących w latach 2009-2016  

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie GUS 

W skali regionalnej największą liczbą pracujących charakteryzował się Kraków – 335 tys. osób, 

powiat krakowski – powyżej 54 tys. oraz powiaty: tarnowski, nowosądecki i nowotarski. Natomiast 

najmniej pracujących w Małopolsce było w trzech rolniczych powiatach Małopolski północno-wschodniej: 

miechowskim, proszowickim i dąbrowskim oraz w powiacie suskim i tatrzańskim – poniżej 24 tys. osób 

(Ryc. 1.30). 

Ryc. 1. 30: Pracujący ogółem w 2016 r. 

  
Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 
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Małopolska wykazuje znaczne zróżnicowanie w zakresie struktury pracujących*. W 2016 r. w trzech 

miastach na prawach powiatu: Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu największy udział stanowią pracujący 

w sektorze usług i handlu (odpowiednio 240 tys., 25 tys. i 20 tys.), natomiast zaznacza się nadal duży 

udział pracujących w przemyśle i budownictwie w powiatach zachodniej części Małopolski (oświęcimski, 

chrzanowski, olkuski, wadowicki).  

Ryc. 1. 31: Struktura pracujących w Małopolsce w 2016 r.  

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS (* bez  podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych 

i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego) 

Dojazdy do pracy 

Małopolska jest jednym z województw o największej skali intensywności dojazdów do pracy. 

Według danych GUS w 2011 r. województwo małopolskie uplasowało się na czwartej pozycji w kraju 

z liczbą dojeżdżających na poziomie 311 tys. osób. Największe natężenie występuje w obszarach: 

Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, w zachodniej Małopolsce (głównie dojazdy do miast 

województwa śląskiego) oraz w mniejszej skali w Tarnowie. (Ryc. 1.32). Dojazdy do pracy koncentrują się 

przede wszystkim wzdłuż korytarza transportowego związanego z autostradą A4, siecią dróg na linii 

wschód-zachód oraz linią kolejową Katowice-Kraków, Tarnów, a także w mniejszym stopniu na kierunku 

północ-południe w aglomeracji Krakowa i Tarnowa.  

Ryc. 1. 32: Natężenie i skala wyjazdów do pracy w województwie małopolskim w 2011 r. 
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Źródło: Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006–2011, oprac. Guzik R., 2015, Wojewódzki Urząd Pracy 

Bezrobocie 

W województwie małopolskim na koniec grudnia 2016 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 96 531 

osób bezrobotnych, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2016 r. wynosiła 6,7% (przy 

wskaźniku dla Polski –  8,3%) dając 3 miejsce w Polsce (razem z województwem mazowieckim). W latach 

2004-2016 we wszystkich powiatach województwa małopolskiego nastąpił spadek stopy bezrobocia 

rejestrowanego. Powiatami charakteryzującymi się najniższą stopą bezrobocia są: Kraków (3,5 % w 2016 

r., 7,5% w 2004 r.) oraz powiat myślenicki (4,9% w 2016 r., 16,9 % w 2004 r.), powiat krakowski (5,7 % w 

2016 r., 13,5% w 2004 r.) i powiat suski (5,5% w 2016 r., 14,4 % w 2004 r.). Natomiast powiatem 

o najwyższej stopie bezrobocia jest dąbrowski – powyżej 13% w 2016 r. (Ryc. 1.33).  

W roku 2016-2017 ujawnił się silny trend spadku poziomu bezrobocia występujący we wszystkich 

powiatach Małopolski. 

 

Ryc. 1. 33: Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2004-2016 
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Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie GUS 

Ryc. 1. 34: Porównanie stopy bezrobocia rejestrowanego w 2004 r. i 2016 r.  

 

 

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju 

W zakresie rynku pracy najkorzystniejszą sytuacją cechują się powiaty Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego oraz Tarnów i Nowy Sącz. Najmniej korzystna sytuacja występuje w południowo-

wschodniej  i południowej części województwa małopolskiego.  
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Instytucje kultury 

W 2016 r. na terenie województwa małopolskiego działało 18 teatrów i instytucji muzycznych 

posiadający własny, stały zespół artystyczny. Stanowiło to 9,9% łącznej liczby teatrów i instytucji 

muzycznych w Polsce. Wystawiono 5,6 tys. przedstawień  i koncertów, w których uczestniczyło blisko 1,1 

mln widzów i słuchaczy. Poza Krakowem placówki teatralne posiadają także Tarnów, Zakopane i Rabka 

Zdrój.  

W 2016 roku w Małopolsce działało 128 muzeów wraz z oddziałami (co stanowi 13,6% wszystkich 

muzeów w Polsce), w tym w Krakowie 60 instytucji. Małopolska, pod względem liczby osób korzystających 

z oferty instytucji kultury, wyróżnia się na tle kraju liczbą osób zwiedzających muzea. W 2016 r. liczba 

odwiedzających wzrosła do 89,7 mln osób. Zwiedzający muzea w województwie małopolskim stanowili 

26,8% ogółu zwiedzających tego typu instytucje w Polsce.  

Małopolska posiadała w 2016 r. 61 galerii i salonów sztuki, co stanowiło 18,2 % wszystkich galerii 

i salonów sztuki działających w Polsce. 8654 zorganizowanych wystaw odwiedziło 1,7 mln osób. 

Istotnym elementem infrastruktury społecznej są biblioteki. W Małopolsce w 2016 r. istniało 929 

bibliotek i placówek informacyjno-bibliotecznych (stanowiąc 11,6 % z łącznej liczby w Polsce), w tym 722 

bibliotek publicznych. Powiaty, w których najwięcej osób (ponad 10 tys.) przypada na placówkę 

biblioteczną to: miasto Nowy Sącz i Kraków. Powiaty o najmniejszej liczbie osób przypadającej na 

placówkę biblioteczną (poniżej 3 tys.) to: powiat bocheński, dąbrowski i suski.  

Liczebność księgozbioru w Małopolsce wykazuje znaczne zróżnicowanie. Największy księgozbiór na 

głowę mieszkańca posiadają Kraków oraz część gmin miejsko-wiejskich. 

Ryc. 1. 35: Liczebność księgozbiorów bibliotek w 2016 r. 
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Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

W okresie od 2003 r. w większości gmin (139) nastąpił przyrost księgozbiorów, ale aż w 43 gminach 

nastąpił spadek zbiorów bibliotecznych. Jednakże w okresie 2005-2016 w skali całego województwa 

nastąpił nieznaczny przyrost księgozbioru z 10 780, 3 tys. woluminów do 11 004,6tys. woluminów. 

W okresie 2007-2014 r. największą liczbą woluminów na 100 mieszkańców charakteryzowały się 

biblioteki w powiatach: chrzanowskim, suskim, tarnowskim i brzeskim – ponad 400. Powiatami, w których 

spadła liczba księgozbioru w przeliczeniu na 100 mieszkańców są powiaty:  brzeski, bocheński, olkuski, 

oświęcimski, gorlicki, proszowicki, wielicki i Kraków.  

Jednym z elementów kształtujących obraz zaangażowania społeczności w szeroko rozumianą 

kulturę jest czytelnictwo.  Od wielu lat zaobserwować można tendencję spadkową w tym zakresie i jest to 

zjawisko charakterystyczne w skali całej Polski. Największy spadek czytelnictwa zaobserwowano w 

powiatach: gorlickim, tatrzańskim i w Krakowie, natomiast przyrost czytelnictwa nastąpił w powiatach: 

dąbrowskim, olkuskim, wielickim, suskim, miechowskim i w Tarnowie. 

W 2016 r. na terenie województwa małopolskiego istniało 449 centrów kultury, domów kultury, 

ośrodków kultury, klubów i świetlic oraz 45 stałych kin , z których 14 zlokalizowanych było w Krakowie.  

W latach 2007-2016 zrealizowano szereg znaczących inwestycji w zakresie kultury. Wybrane z nich 

przedstawiono w Tabeli 1.7. 

Tabela 1. 7: Wybrane inwestycje w zakresie kultury w latach 2007-2016 w Województwie Małopolskim 

NOWE SIEDZIBY 
NOWE ODDZIAŁY LUB 

OBIEKTY 

ZMODERNIZOWANE 
CAŁE SIEDZIBY 

INSTYTUCJI 

ZMODERNIZOWANE 
CZĘŚCI SIEDZIB 

INSTYTUCJI 

- Opera Krakowska (2009) 

- Pawilon Czapskiego 
(Muzeum Narodowe  
w Krakowie) (2016) 

- Ośrodek Kultury 
europejskiej „Europeum”  

- Europejskie Centrum 
Muzyki im. 
K. Pendereckiego 
w Lusławicach (2013)  

- Muzeum Tadeusza 
Kantora wraz nową 
siedzibą Ośrodka 
Dokumentacji Sztuki 
T. Kantora „Cricoteka” 
(2014) 

- Muzeum – Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II 
(2014) 

- Muzeum Armii Krajowej 
(2012) 

- Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe ICE 
w Krakowie (20..) 

- Biblioteka w Oświęcimiu 

- Małopolski Ogród Sztuki – 
oddział Teatru im. J. 
Słowackiego (2012) 

- Biuro Wystaw 
Artystycznych – 
Międzynarodowe Centrum 
Kultury „Sokół” (2010) 

- Miasteczko Galicyjskie – 
Muzeum Okręgowe w 
Nowym Sączu (2010); 

- Muzeum – Nadwiślański 
Park Etnograficzny – 
Wygiełzów (2011) -
amfiteatr 

- Muzeum Pienińskie im. 
J. Szalaya – Muzeum 
Okręgowe w Nowym Sączu 
(2014) 

- Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 
(2010) 

- Muzeum Tatrzańskie Willa 
Oksza 

- Teatr Łaźnia Nowa  (2016) 

- Teatr Słowackiego – 
Lamusownia (2016) 

- Teatr im. S. I. 
Witkiewicza  
w Zakopanem (2013) 

- Centrum Sztuki 
Mościce (2010) 

- Muzeum Narodowe  
w Krakowie (Galeria  
w Sukiennicach, 
Oddział Czapskich, 
Europeum) 

- Biuro Wystaw 
Artystycznych  
w Tarnowie 

- Kopalnia Soli w Bochni 

 

 

- Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Krakowie 
(2009) 

- Muzeum Tatrzańskie 
(2011) 

- Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów w Gorlicach 
(2010) 

- Orawski Park 
Etnograficzny w Zubrzycy 
Górnej (2013) 

- Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie (2013) 
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- Biblioteka w Chrzanowie 

- Biblioteka w Brzesku 

-  Muzeum Sztuki 
Współczesnej (MOCAK) 
(2011) 

- Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w Krakowie  

- Galeria Europa – Daleki 
Wschód (Muzeum 
Manggha) 

- Rynek Podziemny (Oddział 
Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa) 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Kultura fizyczna 

W zakresie rozwoju kultury fizycznej od 2003 r. do połowy 2017 r. w województwie małopolskim 

inwestorzy realizujący budowy, modernizacje oraz remonty 346 obiektów sportowych otrzymali wsparcie 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach którego dofinansowano budowę 25 kompleksów 

sportowych, 19 krytych pływalni, 22 hal sportowych, 55 małych hal sportowych, 175 sal gimnastycznych i 

50 innych obiektów sportowych.  

W 2014 r. otwarto wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową (Tauron Arena) w Krakowie 

o pojemności od 11,5 tys. do 20 tys. miejsc, co stawia ja na 1. miejscu w Polsce. Przed Mistrzostwami 

Europy EURO 2012 oddano do użytku nowoczesne stadiony piłkarskie Cracovii i Wisły. Inne nowe 

inwestycje pozwalające na rozgrywanie zawodów sportowych najwyższej rangi to tor kajakowy „Kolna” w 

Krakowie oraz tor łyżwiarstwa szybkiego w Zakopanem.  

W ramach rządowego programu  „Moje boisko-Orlik 2012” w województwie małopolskim powstało 

195 obiektów sportowych. Najwięcej tego typu obiektów zrealizowano w powiatach: nowotarskim, 

nowosądeckim, limanowskim, tarnowskim i w Krakowie (15 obiektów), ani jeden Orlik nie powstał 

w Nowym Sączu, a w powiecie tatrzańskim i proszowickim zaledwie po 2.  

W latach 2003-2014 przybyło 14 hal sportowych, 14 krytych pływalni oraz 110 małych hal 

sportowych (Tabela 1. 8). 

Tabela 1. 8: Wybrane elementy infrastruktury sportowej Małopolski 

TYP OBIEKTU 2003 2014 

HALE SPORTOWE 43 57 

MAŁE HALE SPORTOWE 516 626 

PŁYWALNIE 28 42 

Źródło: Opracowanie własne UWMW 
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Ochrona zdrowia 

W Małopolsce w 2016 r. funkcjonowało 131 podmiotów leczniczych opieki stacjonarnej. Liczba 

łóżek w publicznych i niepublicznych jednostkach opieki stacjonarnej oraz opieki długoterminowej 

w województwie małopolskim w 2016 r. wynosiła 19 541 i wzrosła w stosunku do 2012 r. o 670 łóżek. 

W 2016 r., stosunku do roku 2005, wzrosła liczba szpitali ogólnych z 69 do 75.  

W latach 2005 – 2016 w Tarnowie, Nowym Sączu, Krakowie oraz powiecie chrzanowskim nastąpił 

przyrost liczby łóżek w szpitalach ogólnych.  

Najwyższą wartością wskaźnika liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców w 2016 r. charakteryzowały się 

powiaty: tatrzański (106), Tarnów (97), Nowy Sącz (89) oraz Kraków (80). Natomiast najsłabszą 

dostępnością charakteryzowały się powiaty: tarnowski (8), nowosądecki (12), krakowski (13) i bocheński  

(20). W powiecie wielickim w 2016 r. brak w ogóle łóżek w szpitalach ogólnych (Ryc. 1.36). Jest to 

związane przede wszystkim z koncentracją tego typu usług w największych ośrodkach miejskich 

województwa. Mieszkańcy powiatów otaczających Kraków, Tarnów i Nowy Sącz korzystają ze szpitali, 

znajdujących się w tych miastach, stąd istotnym elementem wpływającym na dostępność tych szpitali są 

możliwości komunikacyjne między obszarami centralnymi tych miast a ich strefami podmiejskimi, jakie 

stanowią powiat wielicki, krakowski, tarnowski i w mniejszym stopniu nowosądecki. 

Ryc. 1. 36: Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 10 tys. mieszkańców w powiatach Małopolski w latach 2005 i 2016 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wzrost ilości łóżek w szpitalach ogólnych plasuje Małopolskę na 4. pozycji w kraju. W zakresie 

opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej w Małopolsce w 2016 r. funkcjonowało 8 hospicjów - 

nastąpił przyrost o 4 hospicja w stosunku do roku 2003. W 2016 r. ilość łóżek w tego typu obiektach 

wynosiła 215 plasując Małopolskę na 2. miejscu w kraju. 

W związku z występowaniem złóż wód leczniczych Małopolska posiada 10 miejscowości o statusie 

uzdrowiska (Krynica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Szczawnica, Rabka-Zdrój, Wysowa, Żegiestów, Wapienne, 

Kraków-Swoszowice oraz Czarny Dunajec) oraz jedno sanatorium uzdrowiskowe w Wieliczce.  
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Lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone jest także w miejscowościach nie mających statusu 

uzdrowiska – w Krzeszowicach oraz w Bochni. Uzdrowiskowy charakter miejscowości, wiąże się nie tylko z 

dostępem do lecznictwa sanatoryjnego, ale przede wszystkim ze specyficznym mikroklimatem, korzystnie 

wpływającym na zdrowie fizyczne i psychiczne. Jednakże istotnym problemem uzdrowisk górskich jest 

duże zanieczyszczenie powietrza w sezonie grzewczym co znacząco obniża walory zdrowotne 

miejscowości.  

Opieka społeczna 

Liczba stacjonarnych placówek pomocy społecznej (w skład których wchodzą m. in. domy pomocy 

społecznej, domy dla bezdomnych, noclegownie, domy dla matek z dziećmi oraz filie tych placówek) stale 

wzrastała: od 115 w roku 2003 do 160 w 2016 r. Najwięcej placówek stacjonarnej opieki społecznej 

znajdowało się w gminach miejskich i miejsko-wiejskich. Jednakże po 1 albo 2 placówki posiadała także 

część gmin typowo wiejskich, takich jak Gródek n. Dunajcem, Sękowa, Szczurowa czy Książ Wielki (Ryc. 

36). Na stałym poziomie pozostaje liczba domów pomocy społecznej, których znacząca część (19) znajduje 

się w Krakowie.  

W związku z postępującymi procesami starzenia się ludności, jednym z najistotniejszych problemów 

w niedalekiej przyszłości będzie kompleksowa opieka nad osobami starszymi, która obok działalności 

związanej z domami pomocy społecznej, prowadzona jest także w innych  zinstytucjonalizowanych 

formach opieki –  dziennych domów pomocy czy tzw. miejsc czasowego pobytu. Ważnym elementem jest 

także rozwój pomocy w formie opiekunów osób starszych pracujących razem z osobami starszymi w ich 

gospodarstwach domowych. 

W zakresie opieki nad osobami starszymi w 2015 r. w województwie małopolskim funkcjonowały 

92 domy pomocy społecznej. Najwięcej tego typu obiektów znajdowało się w Krakowie – 19, a następnie 

w powiecie krakowskim – 9 oraz tarnowskim – 8. Powiaty o najmniejszej liczbie domów pomocy 

społecznej to: powiat olkuski, chrzanowski, bocheński, - po 1 obiekcie oraz powiaty: dąbrowski, 

proszowicki, brzeski, tatrzański i nowotarski – po 2 obiekty. Odnosząc te dane to liczby ludności w wieku 

poprodukcyjnym pojawia się deficyt tego typu usług, który wystąpi szczególnie w powiatach: 

miechowskim, chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim, proszowickim i tatrzańskim. Nadal jednak duże 

obszary województwa są całkowicie pozbawione placówek tego typu.  

Ryc. 1. 37: Liczba placówek stacjonarnej opieki społecznej w 2016 r. 
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Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Ryc. 1. 38: Zmiany w liczbie placówek stacjonarnej pomocy społecznej w latach 2003-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Innym elementem systemu pomocy obok domów pomocy społecznej są instytucje pomocy dla 

osób bezdomnych czy domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. W 2015 r. w Małopolsce 

znajdowało się 9 noclegowni oraz 16 schronisk lub domów dla bezdomnych, z czego większość 

w Krakowie oraz w pozostałych miastach. Domów dla matek było 6 z czego 3 znajdowały się w Krakowie. 

W zakresie pomocy dedykowanej osobom bezrobotnym od 2011 roku do 2016 utworzono 51 

spółdzielnie socjalne, dając w sumie 99 spółdzielni.  
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Pod względem odsetka mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w Krakowie (3,5% ogółu mieszkańców) oraz powiecie krakowskim 

(4,3%), wielickim (4,6%) i olkuskim (4,9%). Natomiast najmniej korzystnymi wskaźnikami charakteryzowały 

się powiaty: gorlicki (13,5%), nowosądecki (13,4%) i limanowski (13,0%). 

Szkolnictwo wyższe 

Województwo małopolskie znajduje się na 2 miejscu w kraju pod względem liczby studentów na 10 

tys. mieszkańców – 500 (w 2016 r.) i spadło o jedną lokatę w stosunku do roku 2015, gdzie było na 

1. miejscu ze wskaźnikiem 524 studentów/10 tys. osób. 

Wyższe uczelnie działają w 9 miastach: Krakowie, Tarnowie, Brzesku, Bochni, Chrzanowie, Nowym 

Sączu, Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej i Oświęcimiu. W roku akademickim 2014/2015 w województwie 

małopolskim studiowało 183,4 tys. osób, z czego 2,6 tys. studentów w 10 zamiejscowych jednostkach 

organizacyjnych 8 szkół wyższych z innych województw. W 2014 roku na terenie Małopolski siedzibę 

miało 31 szkół wyższych, w których kształciło się 182,6 tys. studentów. Zdecydowana większość (84,5%) 

uczyła się w 14 szkołach publicznych, natomiast pozostała część w 17 szkołach niepublicznych. Pod 

względem liczby studentów największą uczelnią był Uniwersytet Jagielloński, drugą co do wielkości była 

Akademia Górniczo-Hutnicza – tylko te dwie szkoły kształcą blisko połowę (48,2%) wszystkich studentów 

małopolskich uczelni. Największą niepubliczną uczelnią była Krakowska Akademia im. A. Frycza 

Modrzewskiego skupiająca 34,9% studentów uczelni prywatnych. W 2014 roku na małopolskich 

uczelniach studiowało nieco ponad 6 tys. obcokrajowców, czyli 34,3% więcej niż w roku 2003, z czego 

29,2% wybrało Uniwersytet Jagielloński, a 16,2% Uniwersytet Ekonomiczny. Najwięcej obcokrajowców 

przyjechało studiować do Małopolski z Ukrainy (63,7%), Norwegii (6,6%) oraz Białorusi (5,8%). 

Oświata 

W okresie lat 2003/2004 –2016/2017 spośród wszystkich typów szkół średnich działających na 

terenie województwa małopolskiego wzrost ilości uczniów zanotowano jedynie w szkołach zawodowych 

o ponad 2,5 tysiąca uczniów przy jednoczesnym spadku ilości tego typu palcówek z 152 w roku szkolnym 

2003/2004 do 129 w roku szkolnym  2016/2017 (Tab. 1.10). W Małopolsce występuje – podobnie jak 

w całej w Polsce – tendencja spadkowa w zakresie ilości uczniów i liczby szkół ponadgimnazjalnych. 

W wypadku techników spadek ten jest ogromny. 

Tabela 1. 9: Liczba szkól i uczniów w gimnazjach i szkołach podstawowych 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Źródło: GUS 

Liczba szkół podstawowych zmalała w okresie 2003-201 natomiast w tym samym okresie wzrosła 

liczba gimnazjów o  97 szkół ( 713 w  2016/2017 roku szkolnym) (Tab. 1.9), co związane jest w dużym 

stopniu z reformą systemu edukacji. 

Rok szkolny 

GIMNAZJA SZKOŁY PODSTAWOWE 

Liczba 
szkół 

Liczba uczniów 
Liczba 
szkół 

Liczba uczniów 

2003/2004 616 143 678 1 534 254 223 

2016/2017  713    97 107  1 408   205 864 
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W zakresie szkolnictwa zawodowego – mogącego w przyszłości stanowić dobrą bazę do kształcenia 

zawodowego lokalnych społeczności, powiatami, w których funkcjonuje najwięcej zasadniczych szkół dla 

młodzieży są miasto Kraków (30 szkół) oraz powiaty: gorlicki i oświęcimski oraz miasto Tarnów - po 10 

szkół. Najmniej tego typu szkół – poniżej 5, funkcjonuje w powiatach: proszowickim, dąbrowskim, 

miechowskim, wielickim, krakowskim i chrzanowskim (GUS 2014).  

Tabela 1. 10: Liczba szkól i uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 

Rok szkolny 

LICEA 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

ZASADNICZE SZKOŁY 
ZAWODOWE 

TECHNIKA I LICEA 
PROFILOWANE 

SZKOŁY POLICEALNE 

Liczba 
szkół 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
szkół 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
szkół 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
szkół 

Liczba 
uczniów 

2003/2004 207 64 333 152 16 854 481 69 638 78 7 294 

 2016/2017  162   44 057  129   17 364  148   50 977  224   1884 

Źródło: GUS 

W zakresie oświaty jednym z istotnym parametrów warunkujących jakość życia mieszkańców jest 

dostęp do przedszkoli. W 2016 r. w Małopolsce funkcjonowało 2225 placówek wychowania 

przedszkolnego, w tym  1263 przedszkoli (bez przedszkoli specjalnych). W latach 2004-2016 nastąpił 

gwałtowny wzrost liczby przedszkoli (z 791 do 1263), co obniżyło wskaźnik liczby dzieci przypadających na 

jedno miejsce z 1,77 do 0,99. Dało to Małopolsce szóstą pozycję w kraju, przy czym trzy województwa o 

niższym niż Małopolska wskaźniku – opolskie, śląskie i dolnośląskie charakteryzują się ubytkiem ludności.  

W Małopolsce w 2016 r. 82 % dzieci w wieku 3-5 lat zostało objęte wychowaniem przedszkolnym, podczas 

gdy jeszcze w 2004 r. objętych było tylko 37,1%. W latach 2004-2016 w  każdym z powiatów nastąpił 

znaczący wzrost odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat. Największy 

wzrost zanotowano w powiatach: krakowskim, wadowickim, wielickim, proszowickim, gorlickim, 

limanowskim, nowotarskim i nowosądeckim. Natomiast największy odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w 2016 r. występował w Tarnowie, Nowym Sączu, Krakowie oraz w powiatach 

oświęcimskim, wielickim, krakowskim, chrzanowskim, bocheńskim i olkuskim – ponad 80%. W żadnym z 

powiatów odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym nie spadł poniżej 60%, co w odniesieniu 

do 2004 r., w którym w niektórych powiatach – nowosądeckim, suskim, proszowickim, limanowskim 

wynosił poniżej 20% jest istotnym postępem. 

Ryc. 1. 39: Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (ogółem dzieci w wieku 3-5 lat) w latach 2004- 2016 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W jednej gminie (Łabowa) w 2015 r. nie funkcjonowało żadne przedszkole ani oddział przedszkolny. 

W sześciu gminach istniało tylko po jednej placówce przedszkolnej.  

W całym województwie nastąpiła poprawa w dostępności do placówek wychowania 

przedszkolnego (z 1,77 w 2004 r. do 0,99 w 2016 r.), która najlepsza była w Tarnowie, Krakowie, Nowym 

Sączu oraz w powiecie oświęcimskim (poniżej 1,0). Najtrudniejszy o dostęp dziecka do placówki 

wychowania przedszkolnego występuje w powiatach: miechowskim, nowosądeckim, limanowskim, 

proszowickim i nowotarski – powyżej 1,5. Warto zauważyć, ze znacząca poprawę w dostępności 

zanotowano w powiatach: wielickim, krakowskim, tatrzańskim i suskim, ale tez w grupie powiatów o nadal 

największej liczbie dzieci przypadającej na 1 miejsce w placówce przedszkolnej (Ryc. 1.40). 
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Ryc. 1. 40: Wskaźnik liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadającej na 1 miejsce w przedszkolu 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

W latach 2003 – 2016 wzrosła jeszcze bardziej gwałtownie liczba żłobków z 37 do 195  (obiekty 

prowadzone przez różne podmioty). Najwięcej żłobków przybyło w Krakowie, gdzie w 2016 r. znajdowały 

się 138 tego typu obiektów. Stosunkowo duża liczba żłobków znajdowała się w Tarnowie - 9 (przybyło 3 

od 2003 r.) i powiacie krakowskim – 10 (przybyło 6 od 2003 r.). Należy jednak podkreślić, że w powiacie 

suskim brak tego typu obiektu, a w kilku powiatach (bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, myślenicki, 

tarnowski i tatrzański) istnieje zaledwie jedna tego typu placówka.  

Gospodarka mieszkaniowa 

W województwie małopolskim nastąpił wzrost ogólnej ilości mieszkań, z ponad 1 miliona w 2003 r. 

do ok. 1,162 mln mieszkań w 2016 r., czyli 151 tys. mieszkań. Większy przyrost zanotowano w miastach 

niż na wsi (Tab. 1.11). 

 

Tabela 1. 11: Liczba mieszkań ogółem w Województwie Małopolskim w latach 2004-2016 

 
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

OGÓŁEM 1 010 869 1 031 658 1 058 892 1 076 289 1 102 542 1 132 051 1 162 663 

W MIASTACH 576 285 591 184 609 033 627 982 644 266 662 770 682 316  

NA WSIACH 434 584 440 474 449 859 448 307 458 276 469 281 480 347 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

W latach 2003-2016 najwięcej nowych mieszkań przybyło w obszarze Krakowa i w gminach 

podkrakowskich, w Tarnowie i gminie wiejskiej Tarnów, w Nowym Sączu i gminach na zachód od niego, 

wzdłuż drogi krajowej nr 28 (Chełmiec, gmina wiejska Limanowa), w Zakopanem i w gminie Kościelisko 

oraz w gminie Wadowice i w Oświęcimiu. Natomiast zaobserwowano spadek liczby mieszkań w 17 

gminach: Kozłów, Książ Wielki, Słaboszów w powiecie miechowskim, Olkusz, Bolesław w powiecie 

olkuskim, Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty w powiecie oświęcimskim, Kłaj w powiecie wielickim, Brzeźnica 

i Mucharz w powiecie wadowickim, Zawoja w powiecie suskim, Rabka-Zdrój i Czarny Dunajec w powiecie 
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nowotarskim oraz Wietrzychowice w powiecie tarnowskim. Spadek ten wynika z wypadania części 

mieszkań z użytkowania (rozbiórki, śmierć techniczna, opuszczanie budynków, etc.). Proces ten przebiega 

intensywniej na terenach wiejskich, stąd tak niewielki przyrost liczby mieszkań w całkowitym bilansie. 

Ryc. 1. 41: Zmiana liczby mieszkań w gminach Małopolski w latach 2003-2016 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Największy przyrost liczby nowych mieszkań koncentruje się w największych miastach i ich strefach 

podmiejskich, a także wzdłuż tzw. korytarza transportowego drogi krajowej nr 28 oraz w gminach 

tatrzańskich. Jednocześnie można zauważyć wytworzenie się pewnego klina od Krakowa w kierunku 

Tarnowa, a także charakterystyczne dość duże zróżnicowanie w zachodnich gminach Małopolski – 

Wadowice cechują się bardzo wysokim przyrostem, podczas gdy Kęty – ubytkiem mieszkań.  

Największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców (zarówno w 2003 jak i w 2016 roku) 

charakteryzują się gminy miejskie. Zwraca uwagę niska wartość wskaźnika liczby mieszkań na 1000 

mieszkańców w gminach o stosunkowo dużym przyroście naturalnym – w powiatach nowosądeckim, 

limanowskim i nowotarskim.  

Największą powierzchnią mieszkania liczoną w m² na osobę w 2016 roku charakteryzowały się 

gminy ościenne Krakowa, powiatu tatrzańskiego, okolic Suchej Beskidzkiej, Oświęcimia, Tarnowa oraz 

północnej Małopolski – powyżej 29 m²/osobę. Najwyższy wskaźnik miały gminy Michałowice i  Zielonki – 

odpowiednio 41,3 m²/osobę oraz 40,3 m²/osobę a najniższy gmina Słopnice w powiacie limanowskim.  
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Ryc. 1. 42: Średnia powierzchnia mieszkania (w m2) na osobę w gminach Małopolski w 2016 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Największy ruch budowlany w latach 2010-2015 nastąpił w powiatach krakowskim, tarnowskim, 

nowosądeckim oraz wielickim i nowotarskim. Najwięcej pozwoleń na budowę wydano w powiacie 

krakowskim – 7328. Niewielki ruch budowlany miał miejsce w powiatach północnej Małopolski – 

olkuskim, miechowskim, proszowickim i dąbrowskim oraz w Tarnowie i Nowym Sączu (Ryc. 1.43). Duży 

ruch budowlany w powiatach krakowskim, tarnowskim, nowosądeckim i wielickim związany jest 

z procesami suburbanizacji, w tym z migracją mieszkańców miast centralnych – Krakowa, Tarnowa 

i Nowego Sącza do strefy podmiejskiej, jako preferowanego miejsca lokalizacji nowych domów. 

Ryc. 1. 43: Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 2010-2015 
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Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

 

ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNE – PODSUMOWANIE 

W okresie od uchwalenia ostatniego planu zagospodarowania przestrzennego w województwie 

małopolskim nastąpiła poprawa sytuacji w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Obniżyła się 

znacząco stopa bezrobocia i stosunkowo wyrównał się jej poziom. Pozytywną zmianą jest także duży 

spadek bezrobocia w powiatach: nowosądeckim i gorlickim, czyli w tych rejonach, gdzie problem ten był 

w 2003 r. najbardziej dotkliwy. Wzrosła przedsiębiorczość mieszkańców Małopolski. Małopolska 

awansowała w hierarchii województw o najwyższej liczbie przedsiębiorstw największych pod względem 

przychodów ze sprzedaży. Dokonała się także korzystna zmiana w strukturze zatrudnienia, choć nadal 

odbiega ona znacznie od struktury typowej dla wysoko rozwiniętych gospodarek. 

W zakresie infrastruktury społecznej powstały nowe obiekty kultury – najwięcej w Krakowie, ale 

także we wschodniej części województwa – Tarnowie, Nowym Sączu, Gorlicach i Lusławicach. Wzrosła 

także ogólna liczba obiektów sportowych, takich jak: hale sportowe oraz kryte pływalnie i orliki. Dziedziną, 

w której nastąpiła istotna zmiana ilościowa i jakościowa jest wychowanie przedszkolne i opieka nad 

niemowlętami. Dzięki inwestycjom w tym zakresie nastąpiło istotne zmniejszenie się różnic w standardach 

pomiędzy powiatami. 

Pozostają jednak dziedziny, gdzie nie zaobserwowano istotniejszych różnic w rozwoju. W zakresie 

ochrony zdrowia, pomimo przyrostu ogólnej liczby łóżek w szpitalach ogólnych, ilość ta w przeliczeniu na 

10 tys. osób utrzymuje się na zbliżonym poziomie w skali województwa, przy czym w dużych miastach 

regionu nastąpił przyrost (największy w Nowym Sączu), natomiast w większości powiatów występowała 

stagnacja. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba domów pomocy społecznej, mimo szybko 

postępującego starzenia się ludności, zwłaszcza w północno-wschodnich powiatach Małopolski.  
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Dziedziną, w której nastąpił pewien regres jest poziom czytelnictwa, który może być traktowany 

jako symptomatyczny wskaźnik poziomu kulturalnego społeczeństwa. Niestety wykazuje on tendencję 

spadkową poza małymi wyjątkami na terenie całego województwa. 

Systematycznie zwiększała się ilość mieszkań i ich powierzchnia. Największym przyrostem mieszkań 

w okresie 12 lat od 2003 r. – powyżej 1200 charakteryzują się największe miasta: Kraków, Tarnów, Nowy 

Sącz oraz gminy Wieliczka, Zielonki, Zabierzów, Zakopane i Wadowice. Znaczny wzrost zanotowano także 

w gminach sąsiadujących z trzema największymi ośrodkami miejskimi oraz w Oświęcimiu, Bochni i Nowym 

Targu. W 17 gminach nastąpił ubytek liczby mieszkań – najwięcej w powiatach miechowskim 

i oświęcimskim.  

Powyższe uwagi nie zmieniają faktu, że w Małopolsce utrzymuje się wysoki deficyt mieszkań 

w stosunku do ilości gospodarstw domowych, zaś standard mieszkaniowy (ok. 25 m² na osobę) nie tylko 

daleko odbiega od standardów europejskich – co najmniej o 50% - ale nawet kształtuje się poniżej średniej 

krajowej.  

W ujęciu przestrzennym województwo małopolskie wykazuje dość znaczne zróżnicowanie pod 

względem sytuacji na rynku pracy oraz wyposażenia w obiekty infrastruktury społecznej. Wyraźnie 

uwidacznia się podział na obszar metropolitalny Krakowa oraz północno-zachodnią część województwa 

małopolskiego – wykazujące największą dynamikę rozwoju gospodarczego i społecznego oraz 

południowo-wschodnią i wschodnią część województwa (z wyjątkiem Tarnowa i Nowego Sącza) 

charakteryzującą się niższym tempem rozwoju.  

Widoczny jest znaczny wpływ Krakowa na strefę podmiejską oraz pewien wpływ Tarnowa i Nowego 

Sącza na ich bezpośrednie otoczenie.  

Południowo-wschodnia część Małopolski charakteryzuje się także większymi problemami 

społecznymi, m. in. większą ilością osób korzystających z różnych form pomocy społecznej, słabszą 

dostępnością do obiektów kultury, co poniekąd wynika częściowo ze słabszej dostępności komunikacyjnej 

do Krakowa – głównego ośrodka lokalizacji usług kultury oraz mniejszą ilością tego typu obiektów w tych 

rejonach.   

Utrwala się dysproporcja w rozwoju województwa, przejawiająca się lepszym rozwojem społeczno-

gospodarczym Krakowa, a w zasadzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz w mniejszym stopniu 

Tarnowa i Nowego Sącza oraz mniejszą dynamiką rozwoju wschodniej i południowo-wschodniej części 

województwa. 

Dla potrzeb planu wykonano analizę szacunkowej wartości wskaźnika jakości życia w województwie 

małopolskim. Do jego wyznaczenia wzięto pod uwagę takie kryteria jak:  dochody z tytułu podatku od 

osób fizycznych, wyniki egzaminów gimnazjalnych, standard mieszkaniowy, średni wiek w momencie 

zgonu oraz dostępność komunikacyjną do Krakowa. Jako obszar o słabszych wskaźnikach wyróżnia się 

południo-wschodnia część województwa. Ale ogólnie rzecz biorąc obraz zróżnicowań jest dość 

optymistyczny: różnice nie są zbyt duże, a główny czynnik różnicujący to dostępności komunikacyjna 

Krakowa. Widać wyraźnie, że sama poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Nowego Sącza oraz 

Podhala mogłaby szybko zredukować największe różnice. 

Ryc. 1. 44: Syntetyczny indeks jakości życia 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 72 – Poz. 3215



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

72 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju 
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2.4. PRZEMIANY PRZESTRZENI ROLNICZEJ I TERENÓW WIEJSKICH 

WIELKOŚĆ I STRUKTURA PRZESTRZENI ROLNICZEJ 

Użytki rolne w województwie małopolskim według danych geodezyjnych5 stanową 5 % użytków 

rolnych kraju i ich wielkość nie uległa większym zmianom w ostatnich kilkunastu latach. Dane te mogą 

dawać mylny obraz przestrzeni rolniczej województwa, z tego względu, że pokazują jedynie 

ewidencjonowany stan prawny gruntów, nie zaś jej rzeczywisty stan i sposób użytkowania. Biorąc pod 

uwagę GUS-owskie dane dla rolnictwa6, użytki rolne w Małopolsce stanowią obecnie 3,7 % użytków 

rolnych kraju i ich wielkość systematycznie spada. Trend spadkowy obserwowany jest również w danych 

pozyskiwanych w wyniku powszechnego spisu rolnego, jednak wszystkie porównywane źródła danych 

zawierają istotne rozbieżności, co więcej rozbieżności rosnące. Również bieżące dane z badań rocznych 

nie są w pełni porównywalne z danymi za lata poprzednie, co utrudnia formułowanie diagnoz. 

Tabela 1. 12: Powierzchnia użytków rolnych (wg poszczególnych danych GUS) 

ŹRÓDŁO DANYCH 1996 2002 2004 2010 2014 2015 2016 

BDL: badania roczne 
899 990 878 713 774 566 595 034 539 229 537 466 544 800 

BDL: dane GUGiK pochodzące  

z ewidencji gruntów i budynków  
– 936 102 939 919 937 040 924 340 - - 

BDL: powszechny spis rolny 882 480 783 954 – 659 326 – - - 

Źródło: GUS 

Począwszy od 2010 roku zastosowano nową definicję gospodarstwa rolnego, zgodnie z którą, 

gospodarstwa rolne nie obejmują gruntów posiadaczy użytków rolnych nie prowadzących działalności 

rolniczej oraz posiadaczy do 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali. Ta 

zmiana jest istotna dla rolniczej przestrzeni Małopolski ze względu na największe w Polsce rozdrobnienie 

rolnictwa. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie wynosiła w 2013 r. 3,9 ha (średnia 

wielkość dla Polski to 9,5 ha). W 2014 r. 4,2 % gospodarstw było mniejszych niż 1 ha i znalazło się poza 

nową definicją gospodarstwa rolnego. Wraz z gospodarstwami do 2 hektarów stanowiły 36,9 % 

gospodarstw Małopolski, a wraz z gospodarstwami do 5 

ha, aż 82,5 % gospodarstw w województwie. W 

strukturze wielkości gospodarstw rolnych widoczny jest 

postępujący wzrost ilości gospodarstw najmniejszych (do 

1 ha), kosztem gospodarstw 1 – 2 hektarowych. Ilość 

średnich gospodarstw nie zmienia się. Rośnie natomiast 

ilość gospodarstw dużych tj. powyżej 10 ha. Pomimo 

stopniowego wzrostu średniej wielkości gospodarstwa w 

innych województwach, w Małopolsce pozostaje ona od 

kilku lat na niezmiennym poziomie. Realne rozdrobnienie rolnictwa w naszym regionie jest jeszcze większe 

niż pokazują to badania statystyczne. Taki stan rzeczy wynika z tego, że część rolników posiada swoje 

                                                           
5 Bank Danych Lokalnych, Kategoria: Podział terytorialny, Grupa: Powierzchnia geodezyjna kraju (dane GUGiK), Podgrupa: Powierzchnia 
geodezyjna kraju według kierunków wykorzystania 
6 Bank Danych Lokalnych, Kategoria: Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Grupa: Użytkowanie gruntów, Podgrupa: Użytkowanie gruntów 
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użytki w wielu częściach rozdzielonych od siebie, statystyka natomiast traktuje taki przypadek jako jeden 

użytek rolny. 

Tabela 1. 13: Struktura gospodarstw rolnych  

 

 

GOSPODARSTWA ROLNE WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH [ha] 

< 1  1-2  2-5  5-10  10-15 > 15  

POLSKA 2002 r. 2,4 16,4 17,9 41,7 

MAŁOPOLSKA 2002 r. 8,5 54,8 21,8    8,7 

POLSKA 2010 r. 0,1 3,0 10,8 16,6 12,4 57,2 

MAŁOPOLSKA 2010 r. 2,0 36,1 45,4 12,7 2,1 1,7 

POLSKA 2013 r. 0,2 2,8 10,1 15,2 11,7 60,0 

MAŁOPOLSKA 2013 r. 4,2 32,7 45,6 12,6 2,5 2,4 

Źródło: GUS (2002 – wg spisu rolnego, 2010, 2013 – wg roczników statystycznych) 

 

Tak rozdrobniona struktura agrarna stanowi zasadniczą przeszkodę w rozwoju ekonomicznym 

rolnictwa małopolskiego i jest barierą konkurencyjności w stosunku do innych województw oraz rynków 

UE. Jednak część z tych mikro gospodarstw stosuje tradycyjne metody produkcji, które sprzyjają 

zachowaniu wielu gatunków roślin i zwierząt oraz rzadkich siedlisk, które przestały istnieć w  krajobrazie 

wielkopowierzchniowego, nowoczesnego rolnictwa. Zróżnicowane uprawy, odłogi, miedze i zadrzewienia 

śródpolne kształtują tradycyjny krajobraz historycznego rozłogu pól. Współistnienie przestrzeni 

produkcyjnej zachowującej walory przyrodnicze regionu, stanowi także potencjał gospodarczy i może  być 

źródłem pewnej przewagi na rynku krajowym i międzynarodowym w wytwarzaniu produktów 

żywnościowych wysokiej jakości z wykorzystaniem tradycyjnych receptur i  metod przyjaznych dla 

środowiska, ma również znaczenie dla potencjału turystycznego Małopolski.  

Pomimo wdrażania instrumentów umożliwiających scalenia gruntów rolnych, struktura 

najmniejszych gospodarstw pogarsza się, co prowadzi do „wypadania” tych obszarów z produkcji rolnej 

i potęguje niekorzystne zjawiska takie jak odłogowanie lub zwiększanie powierzchni zabudowy 

rozproszonej (na byłych terenach rolniczych). Proces ten będzie narastał i szacuje się, że zagrożonych 

przekształceniem na cele nierolnicze jest ok. 30 % powierzchni użytków rolnych w Małopolsce. Realność 

takiego scenariusza umacnia fakt, że ceny ziemi rolnej w Małopolsce są stosunkowo niskie - w 2014 r. 

ceny w obrocie prywatnym gruntów ornych są średnio 20 % niższe niż średnie ceny krajowe.  

Proces wypadania terenów z użytkowania rolniczego najintensywniej występuje na obszarach 

górskich – to tzw. schodzenie z działek wysoko położonych, trudno dostępnych i silnie nachylonych. 

Obserwowalny jest także w strefie oddziaływania dużych miast, gdzie postępuje zjawisko suburbanizacji. 

Silne rozproszenie zabudowy, np. na terenach powiatów krakowskiego, myślenickiego, limanowskiego czy 

bocheńskiego nie tylko zasadniczo utrudnia powstawanie większych gospodarstw rolnych, ale wręcz 

przyczynia się do wypadania kolejnych działek z intensywnego użytkowania rolniczego. 
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GLEBY 

Gleby województwa małopolskiego są bardzo zróżnicowane, od najwyższych klas bonitacyjnych I – 

III skupiających się w północnej części województwa (czarnoziemy na Wyżynie Miechowskiej i Płaskowyżu 

Proszowickim oraz brunatnoziemy na Wyżynie Śląsko – Krakowskiej) do ubogich gleb górskich. Udział gleb 

dobrych i bardzo dobrych w województwie przekracza 60% i jest  jednym z najwyższych w kraju. 

Najkorzystniejsze warunki do produkcji rolniczej występują na północy Małopolski oraz w pasie Pogórza, 

głównie w dolinach rzecznych. 

W latach 2009 – 2012 w trybie administracyjnym wyłączono z użytkowania rolnego i leśnego 

ogółem ok.  820 ha, w tym gruntów rolnych 704 ha, a gruntów leśnych 117 ha. W większości były to 

wyłączenia na cele mieszkaniowe (511 ha) przy stosunkowo niewielkiej ilości gruntów wyłączanych na cele 

przemysłowe (40 ha). Przeważały wyłączenia gruntów z glebami klas I-III. 

Ryc. 1. 45: Gleby wysokich klas bonitacyjnych i gleby zagrożone erozją wodną w województwie małopolskim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Opracowania ekofizjograficznego podstawowego do planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa małopolskiego oraz KPZK 2030 

PRODUKCJA ROLNA 

W Małopolsce ponad połowa mieszkańców regionu żyje na wsi – jest to 4-ty wynik w kraju 

(mieszkańcy wsi przeważają jeszcze w woj. Podkarpackim, Lubelskim i Świętokrzyskim), jednak rolnictwo 

przestało odgrywać wiodącą rolę w gospodarce regionu i rozwoju obszarów wiejskich. Najsilniej procesy 

dezagraryzacyjne dotyczyły obszarów wiejskich położonych wokół miast. Nie odnosi się to jednak do gmin 

o glebach najwyższej jakości, na terenie których tradycyjnie prowadzona jest intensywna produkcja 

warzywnicza. Specyficzne problemy z rolniczym zagospodarowaniem ziemi, zwłaszcza trwałych użytków 
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zielonych, występują w Beskidach i na Podhalu. Wynika to z postępującej redukcji inwentarza 

trawożernego. Bardzo niskie stany pogłowia bydła, a także porzucanie chowu owiec powoduje degradację 

trwałych użytków zielonych, które będąc w strefie bezrolnej stosunkowo szybko ulegają zakrzaczeniu 

i nieplanowanemu zalesieniu. 

Mieszkańcy wsi małopolskich mocno identyfikują się ze swym miejscem zamieszkania traktując je 

jako atrakcyjne miejsce do życia (zwłaszcza we wsiach górskich i w pobliżu miast) lecz coraz słabiej wiążą 

swój byt ekonomiczny z rolnictwem i produkcją rolną. Ludność rolnicza Małopolski jest raczej mało 

zainteresowana międzysąsiedzką i branżową współpracą i tworzeniem różnych form wzajemnej pomocy 

i współpracy produkcyjnej i ekonomicznej. W szczególności zasada ta dotyczy gęsto zaludnionych 

subregionów. Wyjątek stanowią pozytywne przykłady współpracy sadowników, producentów warzyw 

oraz hodowców prowadzących od lat wypas wspólnotowy owiec. 

Tabela 1. 14: Udział wybranych artykułów rolnych w produkcji krajowej  

 PRODUKT 

2005 2010 2015  

[%] 

m-ce w 
rankingu 

woj. 
[%] 

m-ce w 
rankingu 

woj. 
[%] 

m-ce w 
rankingu 

woj. 

P
R

O
D

U
K

C
JA

  

R
O

ŚL
IN

N
A

 

Zboża 3,2 (12) 2,4 (15) 2,8  (12)  

Ziemniaki 8,4 (6) 6,5 (6) 8,5  (4)  

Buraki cukrowe 0,7 (16) 0,4 (15) 0,6 (15) 

Rośliny oleiste 0,6 (15) 0,5 (16) 0,7  (16)  

Warzywa gruntowe 12,8 (2) 10,3 (6) 11,6  (5)  

Owoce z drzew 5,5 (5) 4,3 (5) 3,5  (5) 

P
R

O
D

U
K

C
JA

  

ZW
IE

R
ZĘ

C
A

 

Żywiec wołowy 5,9 (7) 7,3 (5) 4,1  (9)  

Żywiec wieprzowy 3,2 (10) 2,9 (11) 2,1  (13)  

Żywiec drobiowy 3,9 (11) 2,2 (16) 1,5 (15) 

Mleko krowie 4,4 (8) 3,0 (9) 2,5  (9) 

Jaja kurze 6,5 (3) 4,6 (6) 5,3  (5) 

Źródło: GUS 

 

Dane statystyczne wskazują jednoznacznie na gasnący charakter produkcji rolniczej i systematyczne 

słabnięcie pozycji Małopolski na rolniczej mapie kraju. 

GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE 

2,9 % użytków rolnych w województwie zajmują użytki gospodarstw ekologicznych. Do 2012 r. 

obserwowano dynamiczny rozwój eko-gospodarstw, których liczba wzrosła ponad trzykrotnie w latach 

2006 – 2012 i wynosiła 1911. 
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Ryc. 1. 46: Liczba gospodarstw ekologicznych 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Obecnie następuje spadek zarówno ilości gospodarstw (945 w 2016 r.), jak i powierzchni 

certyfikowanych upraw rolniczych. Trend spadkowy widoczny jest w całej południowej części kraju. 

Największą liczbę gospodarstw tego typu można znaleźć w powiatach limanowskim, nowosądeckim 

i gorlickim. 

PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE 

Małopolska wieś posiada bogate zasoby dziedzictwa kultury rolnej i tradycji przetwórczych, które 

otwierają szerokie możliwości produkcji żywności tradycyjnej. Konkurencyjny charakter gospodarki 

opartej na bogatych zasobach produktów tradycyjnych i regionalnych oraz walorach krajobrazu umożliwia 

tworzenie lokalnych miejsc pracy w sferze dziedzictwa kulturowego wsi i przemysłów czasu wolnego. 

W Unii Europejskiej od ponad 1992 r. funkcjonuje system ochrony, identyfikacji i wyróżniania 

wysokojakościowych produktów rolnych i spożywczych. Produkty te swoją wyjątkowość zawdzięczają 

określonemu pochodzeniu geograficznemu lub tradycyjnej metodzie wytwarzania. Spośród 39 polskich 

produktów regionalnych, 11 zarejestrowanych jest w Małopolsce. Są one wyróżnione znakami 

potwierdzającymi wysoką jakość, pochodzących z konkretnych regionów i charakteryzujących się 

tradycyjną metodą produkcji.  

Produkty tradycyjne to produkty rolne, środki spożywcze oraz alkohole, których jakość lub 

wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element 

dziedzictwa kulturowego regionu.  
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Produkty te dzięki niezmiennej od lat recepturze wytwarzania, gwarantującej wyjątkowe cechy 

i właściwości wyrobu mogą ubiegać się o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. 

W Małopolsce w 2016 r. zarejestrowanych jest 174 produktów, co plasuje województwo na drugim 

miejscu w kraju. 

Ryc. 1. 47: Zasięg produktów tradycyjnych i regionalnych 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM   
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WSPARCIE DLA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW STRATEGICZNYCH KIERUNKÓW 
PRODUKCJI I ROZWOJU RYNKU  

Zidentyfikowane w programie strategicznym obszary wsparcia (UCHWAŁA Nr 1637/16 ZWM z dnia 

3 listopada 2016 r.  w sprawie przyjęcia Programu Strategicznego Obszary Wiejskie) dotyczą kluczowych 

dla rozwoju rolnictwa kierunków produkcji. Przedział czasowy proponowanej interwencji jest zawężony do 

bieżącego okresu programowania i obowiązuje do 2020 roku. Wskazano kierunki produkcji lub (i) 

specjalizacji, które są przyrodniczo, gospodarczo i kulturowo dopasowane i możliwe do wdrożenia w 

poszczególnych subregionach. Są one traktowane jako priorytetowe z uwagi na ich znaczenie w obszarze 

całego województwa, w zakresie kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej i ekonomii wsi.  

Ryc. 1. 48: Zakres terytorialny wsparcia chowu i 
hodowli zwierząt trawożernych 

 
Ryc. 1. 49: Zakres terytorialny wsparcia rozwoju 
produkcji warzywniczej 

 

Ryc. 1. 50: Zakres terytorialny wsparcia rozwoju 
sadownictwa i produkcji owoców miękkich 

 
Ryc. 1. 51: Zakres terytorialny wsparcia produkcji 
ekologicznej 

 
Ryc. 1. 52: Zakres terytorialny wsparcia w ramach 
rozwoju rybactwa śródlądowego 
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WSPARCIE ROLNICTWA ŚRODKAMI UNII EUROPEJSKIEJ 

Dzisiejszy obraz polskiego i małopolskiego rolnictwa jest stymulowany w znacznej części przez 

środki wypłacane w ramach płatności bezpośrednich, dzięki którym do gospodarstw rolniczych w Polsce 

trafiło łącznie do połowy 2014 r. ponad 103 mld zł, w tym 10,9 mld zł w ramach Planu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2004-2006, 6,6 mld zł w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" oraz ponad 70 mld zł 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Znaczna część tych środków została 

alokowana w gospodarstwach rolniczych województwa małopolskiego oraz na szeroko rozumianych 

obszarach wiejskich naszego regionu7. 

Ryc. 1. 53: Wskaźnik wielkości dopłat obszarowych w 2016 r. (%) 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych ARMiR 

Powyższa mapa wyraźnie wskazuje obszary wygaszania produkcji rolniczej w całej grupie gmin, 

zwłaszcza na obszarach powiatów: suskiego, chrzanowskiego i olkuskiego. 

  

                                                           
7 dr inż. Wojciech Sroka, dr inż. Tomasz Wojewodzic Stan oraz perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze 

szczególnym uwzględnieniem wsparcia środkami Unii Europejskiej (2015r.) 
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2.5. GOSPODARKA ŚRODOWISKIEM I OCHRONA PRZYRODY 

MAŁOPOLSKA W EUROPEJSKIM ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM 

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne (Kondracki J.,1998) Małopolska 

należy do pięciu podprowincji: 

– Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, 

– Wyżyny Małopolskiej, 

– Północnego Podkarpacia, 

– Zewnętrznych Karpat Zachodnich, 

– Centralnych Karpat Zachodnich. 

Ukształtowanie powierzchni ma charakter górski i wyżynny. Ponad 30% obszaru leży powyżej 500 m 

n.p.m., a tylko około 9% poniżej 200 m n.p.m., rozpiętość wysokościowa wynosi około 2300 m, od 158 m 

n.p.m. (Wisła koło Słupca) do 2499 m n.p.m. (Rysy w Tatrach) W granicach województwa bardzo 

zróżnicowana jest rzeźba terenu: od wysokogórskiej, polodowcowej Tatr Wysokich, przez górską rzeźbę 

polodowcowo-krasową Tatr Zachodnich, średniogórską beskidzką, pogórską i wyżynną krasową, aż po 

nizinną Kotlin Podkarpackich. 

Zróżnicowanie regionalne warunków klimatycznych pokrywa się z zasięgiem występowania 

podstawowych jednostek fizjograficznych i pozwala wyodrębnić co najmniej trzy regiony klimatyczne: 

wyżyn środkowopolskich, kotlin podkarpackich i samych Karpat. 

Warunki geomorfologiczne wpłynęły na różnorodność środowiska przyrodniczego, a wraz z 

procesami antropogenicznymi, ukształtowały rozmaitość krajobrazów Małopolski. 

 

PRZYRODNICZE POWIĄZANIA EUROPEJSKIE 

Nową jakość w podejściu do zagadnień zachowania w Europie środowiska przyrodniczego 

przedstawia Unijna strategia o różnorodności biologicznej z 3 czerwca 2011 r. na okres do 2020 r. W 

strategii tej priorytetem jest zapewnienie łączności pomiędzy istniejącymi ostojami przyrody, 

umożliwiające migrację gatunków. Państwa członkowskie UE mają za zadanie ustanowienie krajowych 

sieci ekologicznych i wprowadzenie zielonej infrastruktury do planowania przestrzennego wg 

przedstawionych w strategii zasad, zapewniających harmonizowanie podejścia do problemu w skali całej 

Unii. 

Małopolska leży w obszarze jednego z największych korytarzy ekologicznych Europy - korytarza 

karpackiego. Problem jakości środowiska przyrodniczego województwa ma zatem zasięg oddziaływania 

daleko większy niż granice administracyjne, a rangę – europejską.  
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Ryc. 1. 54: Przyrodnicze powiązania europejskie 

 

Źródło: Euronatur - http://www.euronatur.org/Trans-European-Wildlife-Network.1462.0.html 

Dla respektowania wspólnotowej polityki ochrony środowiska i planowania przestrzennego 

szczególne znaczenie mają również unijne dyrektywy, na podstawie których tworzone są Obszary NATURA 

2000: 

– Dyrektywa  2009/147/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

– Dyrektywa Rady 92/43/Ewg z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory. 

W myśl tych dyrektyw regionalna gospodarka przestrzenna powinna unikać działań stanowiących 

zagrożenie dla przedmiotów ochrony oraz przestrzennej spójności obszarów o wartościach 

przyrodniczych. W przypadku planowanych niezbędnych rozwiązań przestrzennych służących ważnym 

celom publicznym, a stanowiących potencjalne zagrożenia dla obszarów NATURA 2000 konieczne jest 

wzięcie pod uwagę niezbędnych działań kompensacyjnych. 

Inne dyrektywy, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w regionalnej polityce ochrony środowiska 

wymienione i omówione są w dokumentacji planu. 
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PRZYRODNICZE POWIĄZANIA KRAJOWE 

W Polsce funkcjonują dwie znaczące koncepcje sieci ekologicznych, związane z zobowiązaniami 

Polski wobec Wspólnoty Europejskiej: 

1. Program ECONET-POLSKA8 (Liro, 1995, 1998); 

Do Sieci ECONET PL zaliczonych zostało łącznie 11 obszarów węzłowych i biocentrów rangi 

międzynarodowej i krajowej oraz 8 głównych korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym 

i krajowym. Korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym w obszarze Małopolski to doliny Wisły 

i Dunajca oraz obszar łączący Tatry, Pieniny, Spisz i Beskid Żywiecki. Korytarze o znaczeniu krajowym to 

obszar Beskidu Średniego i Beskidu Wyspowego, doliny rzek Soły, Skawy, Raby. 

Ryc. 1. 55: Sieć ECONET 

 

Źródło: Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA 

2. Projekt korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 (Jędrzejewski et. al. 2005, 

aktualizacja 2011 r.)9  

                                                           
8 Źródło (Autor) Liro. A. 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska. Fundacja IUCN Poland. 
9 „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński 
M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt 
korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 85 – Poz. 3215



PROJEKT ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

85 

Podstawowym celem opracowania mapy było stworzenie praktycznego narzędzia dla ochrony 

siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska, wykorzystywanego w planowaniu 

przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych. Jest to zaktualizowany, najbardziej kompleksowy 

model sieci ekologicznej w Polsce. 

Ryc. 1. 56: Koncepcja korytarzy ekologicznych w Polsce (Jędrzejewski, aktualizacja 2011) 

 

Zadaniem wyznaczonej sieci korytarzy ekologicznych jest ochrona łączności przyrodniczej 

w  makroskali, a uszczegółowienie i uzupełnienie sieci powinno zostać wykonane na poziomie 

regionalnym (wojewódzkim). 

Ochrona korytarzy ekologicznych w Polsce nie posiada sankcji prawnej, ale w skali kraju ponad 60% 

powierzchni proponowanych obszarów już jest objęta innymi formami ochrony przyrody: 

 obszary chronionego krajobrazu 35% 

 parki krajobrazowe 21% 

 parki narodowe 4% 

 rezerwaty przyrody 1% 

 obszary NATURA 2000 pokrywają ok. 36% 

W połączeniu z lasami (Ustawa o lasach gwarantuje nienaruszalność powierzchni kompleksów 

leśnych) i systemem obszarów chronionych ok. 83% powierzchni korytarzy ekologicznych de facto podlega 

ochronie prawnej. 
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PRZYRODNICZE POWIĄZANIA REGIONALNE  

Położenie Małopolski w paśmie Karpat ma znaczenie kluczowe dla ochrony wartości 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, zasobów wodnych, a także dla wykorzystania potencjału 

środowiska.  

Wobec licznych zagrożeń dla trwałości funkcjonowania korytarzy ekologicznych Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zrealizowała, przy wykorzystaniu środków WFOŚ, projekt: 

„Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce” [2012 r.] 

Podstawowym celem projektu była identyfikacja kluczowych tras migracji zwierząt (a dzięki temu także 

roślin i grzybów) oraz ich ostoi w regionie Małopolski. Na podstawie tych badań, określony został spójny 

system powiązań ekologicznych oraz powstała baza danych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce. 

Zawiera ona następujące elementy: 

– główne miejsca koncentracji zwierząt zawierające informacje o występujących gatunkach oraz 

szacunkowej liczebności,  

– szlaki migracji zwierząt zawierające informacje o migrujących gatunkach oraz szacunkowej 

liczebności,  

– miejsca kolizji i wypadków zwierząt z pojazdami samochodowymi wraz z informacją o numerze 

drogi, liczbie kolizji i wypadków oraz kilometrażu danej drogi,  

– miejsca kolizji migrujących zwierząt z pociągami wraz z informacją o gatunku, dacie kolizji, 

numerze linii oraz szlaku,  

– propozycje lokalizacji obiektów infrastruktury służących jako przejścia dla zwierząt w miejscach 

najbardziej newralgicznych,  

– natężenie ruchu samochodowego i kolejowego na głównych drogach i liniach kolejowych. 

Baza danych, sporządzona dla Małopolski jest uszczegółowieniem Projektu korytarzy ekologicznych 

łączących europejską sieć Natura 2000 (Jędrzejewski; 2011 r.)10 

 

  

                                                           
10 Baza dostępna na stronach RDOŚ: www.krakow.rdos.gov.pl/korytarze2  
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Ryc. 1. 57: System korytarzy ekologicznych w Małopolsce 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie: http://korytarze.pl/mapa/mapa-korytarzy-ekologicznych-w-polsce 

 

Wyrazem polityki ochrony środowiska przyrodniczego Karpat jest ustanowienie różnorodnych form 

ochrony prawnej zarówno po stronie polskiej (od Żywiecczyzny po Podkarpacie) jak i słowackiej, 

obejmującej obszary o zróżnicowanych zasobach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.  
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Ryc. 1. 58: Ochrona przyrody województwa małopolskiego w powiązaniu z obszarami sąsiednimi 

 

Źródło: Opracowanie IRM na podstawie Opracowania ekofizjograficznego do PZPWM (2012) 

 

PRAWNA OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Wysokie wartości środowiska przyrodniczego województwa odzwierciedlone są w wysokim udziale 

obszarów prawnie chronionych. Ochroną objęte jest blisko 53% powierzchni województwa 

małopolskiego, wobec 32% średnio w kraju. Wartości te nie obejmują terenów objętych ochroną jako 

obszary NATURA 2000 (obszary mające znaczenie dla Wspólnoty OZW- Site of Community Importance - 

SCI). 
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Tabela 1. 15: Powierzchnia obszarów chronionych w Województwie Małopolskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2004 2006 2010 2016 

UDZIAŁ [%] OBSZARÓW PRAWNIE CHRONIONYCH 
W POW. WOJEWÓDZTWA 

58,4 52,06 52,09 52,9 

POWIERZCHNIA OBSZARÓW CHRONIONYCH  
[tys. ha], W TYM: 

894,4 790,4 790,8 804,6 

Parki Narodowe 38,0   38,0   38,0  38,0  

Parki Krajobrazowe 176,0  176,0  176,0  178,3  

Rezerwaty – 3,0  – 3,4   

Obszary Chronionego Krajobrazu 676,0  571,8  571,8  573,1   

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe 0,1  – 0,2  14,0  

POMNIKI PRZYRODY [ilość] – 2 189 2 204 2 213 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE [ilość] – – 54 80 

UŻYTKI EKOLOGICZNE [ilość] 29 30 37 43  

Źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych GUS 

Uwaga: Udział obszarów chronionych w powierzchni województwa małopolskiego w 2006r. zmniejszył się z powodu 

wyłączenia z obszaru chronionego krajobrazu ponad 100 tys. ha gruntu. 

Najwyższy udział obszarów chronionych posiada powiat tatrzański (92% powierzchni) najniższy – 

powiaty wielicki i oświęcimski.  

Ryc. 1. 59: Udział powierzchni objętej ochroną w powierzchni gmin województwa małopolskiego 
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Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych RDOŚ Kraków 

PARKI NARODOWE  

W województwie małopolskim położonych jest 6 parków narodowych o łącznej powierzchni 

38 082,25 ha. Stanowi to ok. 2,5% powierzchni województwa.  

Tabela 1. 16: Powierzchnia parków narodowych w Małopolsce 

PARK 

NARODOWY 

POWIERZCHNIA 

PARKU [ha] 
GMINY 

BABIOGÓRSKI  3 395,3 Jabłonka, Lipnica Wielka, Zawoja 

GORCZAŃSKI  7 029 Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Nowy Targ, Ochotnica Dolna 

MAGURSKI 2 003,7 Lipinki, Sękowa, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dukla 

OJCOWSKI  2 145,7 Skała, Jerzmanowice-Przegina, Wielka Wieś, Sułoszowa 

PIENIŃSKI  2 371,8 Łapsze Niżne, Czorsztyn, Krościenko n. Dunajcem, Szczawnica 

TATRZAŃSKI   21 197,4 Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Zakopane 

RAZEM  38 142,9  

Źródło:  Ochrona środowiska GUS 2016 

Aktualnie jedynie Pieniński Park Narodowy posiada obowiązujący plan ochrony (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1010) Dla pozostałych parków narodowych prace nad planami ochrony zostały rozpoczęte i znajdują 

się w różnych fazach przygotowania.  

PARKI KRAJOBRAZOWE  

Na terenie województwa małopolskiego znajduje się 11 parków krajobrazowych, które zajmują 

ok. 178 290 ha (co stanowi 17,4% powierzchni województwa). 

Wokół wszystkich parków krajobrazowych, poza Ciężkowicko-Rożnowskim i Wiśnicko-Lipnickim, 

zostały ustanowione otuliny.  

Kolejne liczne zmiany przepisów prawa sprawiły, że ta forma ochrony stała się niewystarczająca, 

szczególnie dla ochrony i kształtowania krajobrazu. Były też istotną przyczyną sytuacji, w której do 

niedawna dla żadnego z parków krajobrazowych województwa nie został ustanowiony plan ochrony.  

Tabela 1. 17: Powierzchnia parków krajobrazowych w Małopolsce 

PARK KRAJOBRAZOWY 

POWIERZCH

NIA PARKU 

[ha] 

GMINY 

BIELAŃSKO-TYNIECKI PK 6 415,5 Kraków, Liszki, Czernichów 

CIĘŻKOWICKO-ROŻNOWSKI PK 17 633,9 Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn, Czchów 

DŁUBNIAŃSKI PK 10 959,6 Zielonki, Michałowice, Iwanowice, Skała, Gołcza, Trzyciąż 

PK BESKIDU MAŁEGO 9 049,4 Mucharz, Wadowice, Andrychów, Stryszawa, Zembrzyce 
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PK DOLINKI KRAKOWSKIE 20 686,1 
Bukowno, Jerzmanowice- Przeginia, Kraków, Krzeszowice, 

Michałowice, Olkusz, Trzebinia, Wielka, Wieś, Zabierzów, Zielonki 

PK ORLICH GNIAZD 12 842,2 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom, pozostała część położona  

w woj. śląskim 

PK PASMA BRZANKI  12 527,3 Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów 

POPRADZKI PK 54 392,7 
Krościenko, Krynica, Łabowa, Łącko, Muszyna, Nawojowa, Ochotnica 

Dolna, Piwniczna, Rytro, Stary Sącz, Szczawnica 

RUDNIAŃSKI PK 5813,9 Czernichów, Alwernia, Krzeszowice 

TENCZYŃSKI PK 13658,1 
Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, 

Wielka Wieś, Zabierzów 

WIŚNICKO-LIPNICKI PK 14311,0 Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz 

RAZEM 178 289,7  

Źródło:  RDOŚ Kraków 

W 2017 roku uchwalono plany ochrony dla czterech parków krajobrazowych – Wiśnicko-

Lipnickiego, Dłubniańskiego, Rudniańskiego i Tenczyńskiego. W trakcie realizacji są projekty planów dla 4 

Parków Krajobrazowych, tj.: PK Beskidu Małego, Popradzkiego PK, , PK Pasma Brzanki oraz Ciężkowicko-

Rożnowskiego PK. Ponadto w bieżącym roku rozpoczęto prace nad sporządzeniem projektów planów 

ochrony dla kolejnych 3 Parków Krajobrazowych, tj.:  Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, 

Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.  

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU  

Na terenie województwa małopolskiego znajduje się 10 obszarów chronionego krajobrazu, które 

zajmują ok. 573 080 ha, co stanowi 37,7% powierzchni województwa. 

Tabela 1. 18: Obszary chronionego krajobrazu w województwie małopolskim 

OBSZAR 

CHRONIONEGO 

KRAJOBRAZU 

POWIERZCHNIA 

OBSZARU [ha] 
GMINY 

Bratucicki OChK 16 988 Bochnia, Borzęcin, Brzesko, Rzezawa, Szczurowa 

Jastrzębsko - Żdżarski 

OChK 
8 995 Lisia Góra, Radgoszcz, Skrzyszów, Tarnów 

Koszycki OChK 6 606 Koszyce 

OChK Doliny Wisły 3 029 Bolesław, Gręboszów, Medrzychów, Szczucin, Szczurowa, Wietrzychowice 

OChK Pogórza 

Ciężkowickiego 
50991 

Tuchów, Brzostek, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Jodłowa, Pilzno, Pleśna, 

Ryglice, Rzepiennik strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, 

Wojnicz, Zakliczyn 

OChK Wschodniego 

Pogórza Wiśnickiego 
29 964 Bochnia, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Wojnicz, Zakliczyn 

OChK Wyżyny 

Miechowskiej 
57 078 Książ Wielki, Kozłów, Charsznica, Racławice, Słaboszów, Miechów 

OChK Zachodniego 14 242 Łapanów, Trzcianna, Żegocina, Bochnia, miasto Bochnia 
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OBSZAR 

CHRONIONEGO 

KRAJOBRAZU 

POWIERZCHNIA 

OBSZARU [ha] 
GMINY 

Pogórza Wiśnickiego 

Południowomałopolski 

OChK 
364 176 

Jordanów, Bystra-Sidzina, Lubień, Niedźwiedź, Mszana Dolna, Limanowa, 

Laskowa, Dobra, Tymbark, Słopnice, Kamienica, Nowy Targ, Raba Wyżna, 

Rabka, Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice, Szczawnica, Czarny Dunajec, 

Szaflary, Łapsze Niżne, Czorsztyn, Ochotnica Dolna, Krościenko n/D, Biały 

Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Łososina Dolna, 

Chełmiec, Podegrodzie, Stary Sącz, Gródek n/D, Korzenna, Kamionka 

Wielka, Krynica, Nawojowa, Łabowa, Łukowica, Piwniczna, Łącko, Grybów, 

Łużna, Gorlice, Ropa, Uście Gorlickie, Sękowa 

Radłowsko - 

Wierzchosławicki 

OChK 

20 991 Borzęcin, Radłów, Szczurowa, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz 

RAZEM 573 080  

Źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa; 2014 

W ostatnim dwudziestoleciu nastąpiła stagnacja, a nawet zmniejszanie się powierzchni terenów 

objętych systemem ochrony wielkoobszarowej. Zwiększała się natomiast ochrona rezerwatowa i ochrona 

w formie stanowisk dokumentacyjnych. Oznacza to wzrost znaczenia reliktowej ochrony zasobów 

przyrodniczych nad przestrzenną ochroną zasobów przyrodniczo – krajobrazowych. Zjawisko to związane 

jest z faktem znaczącej iluzoryczności ochrony jaką gwarantują „strefy chronionego krajobrazu” i „parki 

krajobrazowe”. Ich formuły prawne zostały zmienione, instrumentarium osłabione i realny wpływ na 

formy zagospodarowania przestrzennego, w tym nowej zabudowy, jest nikły. Dziś służą bardziej celom 

edukacyjnym i celom promocji turystycznej niż realnej ochronie krajobrazu i przyrody. Sytuację ma szansę 

zmienić wprowadzenie w życie przepisów ustawy „o wzmocnieniu niektórych narzędzi ochrony 

krajobrazu”. 

REZERWATY PRZYRODY 

Na terenie województwa małopolskiego znajduje się 85 rezerwatów przyrody, które zajmują 3 364 ha, co 

stanowi 0,1% powierzchni województwa. Przeważają rezerwaty o niewielkiej powierzchni, a największymi 

są: rezerwat krajobrazowy – Dolina Racławki (473,92 ha) w gminie Krzeszowice i rezerwat leśny Las 

Gościbia 286,46 ha) w gminie Sułkowice. Otuliny zostały wyznaczone wokół rezerwatów: Bór na 

Czerwonem, Dolina Potoku Rudno, Żebracze, Bembeńskie, Cieszynianka oraz podziemna i nadziemna 

otulina rezerwatu Groty Kryształowe. 

Szczegółowy wykaz rezerwatów przyrody znajduje się w dokumentacji planu. 

INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY 
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 2206 pomników przyrody (drzewa okazałych rozmiarów, krzewy gatunków rodzimych lub 

obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie). 

 80 stanowisk dokumentacyjnych (w tym 67 zlokalizowanych jest w podziemnych wyrobiskach 

Kopalni Soli Wieliczka i Kopalni Soli Bochnia. Pozostałe stanowią odsłonięcia geologiczne 

i pozostałości po kamieniołomach). 

 42 użytki ekologiczne (918,6 ha) (chronią stanowiska gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną 

gatunkową oraz różnorodne  siedliska przyrodnicze w tym  siedliska podmokle i torfowiska, doliny 

rzek, ekosystemy leśne, łąki, młaki, wyrobiska poeksploatacyjne, pozostałości śródlądowych 

piasków wydmowych Pustyni Błędowskiej). 

 6 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych o łącznej powierzchni 14 028,25 ha (chronią 

fragmenty naturalnego krajobrazu i siedliska cennych gatunków). 

 

Ryc. 1. 60: Położenie przyrodniczych obszarów i obiektów chronionych w województwie małopolskim 
 

  

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Powiększanie powierzchni obszarów objętych ochroną prawną, jest wyrazem polityki 

ukierunkowanej na wzmacnianie ochrony przyrody. Równocześnie jednak brak planów ochrony parków 

narodowych, parków krajobrazowych, obszarów NATURA 2000 oraz programów zadań ochronnych tych 

obszarów, nie daje realnych możliwości skutecznej realizacji tej polityki i instrumentów pozwalających na 

minimalizację konfliktów pomiędzy ochroną i wykorzystaniem zasobów. Przy atrakcyjności terenów 

cennych przyrodniczo i krajobrazowo, postępuje stopień zainwestowania, często w chaotycznych 

formach, a przypadkowość lokalizacji stwarza bariery w ciągach korytarzy ekologicznych.  
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Ryc. 1. 61: Plany ochrony dla obszarów objętych prawną ochroną przyrody i krajobrazu (sierpień 2016 r) 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

OBSZARY NATURA 2000  

Na obszarze województwa małopolskiego znajduje się 11 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 

88 specjalnych obszarów ochrony siedlisk.  

Łączna powierzchnia obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków, po weryfikacji wynosi 133 614,5 ha. 

Natomiast powierzchnia Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk wynosi 152 967,46 ha.  

Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w województwie małopolskim oraz specjalne 

obszary ochrony siedlisk NATURA  2000 w województwie małopolskim (zostały szczegółowo opisane 

w dokumentacji Planu. 

  

plany ochrony uchwalone 

plany ochrony przygotowane 

do uchwalenia 

790,8 tys. ha objętych 

ochroną 

a w tym: 

0,3% pow. posiada plan 
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ZASOBY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

ZŁOŻA KOPALIN 

Zasoby złóż kopalin województwa małopolskiego obejmują następujące grupy: 

– surowce energetyczne: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny; 

– surowce chemiczne: sól kamienna, solanki jodowo-bromowe;  

– rudy metali nieżelaznych, rud cynku i ołowiu; 

– surowce skalne: kamienie drogowe i budowlane, piaskowce, wapienie i margle przemysłu 

wapienniczego, dolomity, porfiry, melafiry, tufy, kruszywa naturalne, surowce ilaste ceramiki 

budowlanej, piaski podsadzkowe, piaski formierskie, wapienie dla przemysłu wapienniczego, 

surowce skaleniowe, surowce do prac inżynierskich; 

– torfy; 

– wody lecznicze, mineralne i termalne. 

Ryc. 1. 62: Położenie głównych złóż kopalin w stosunku do obszarów cennych przyrodniczo w województwie 
małopolskim 

 

Źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa; 2014 r.   
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Tabela 1. 19: Złoża kopalin objętych własnością górniczą w województwie małopolskim 

KOPALINA 

2003 2008 2012 2015 

liczba 
złóż*) 

zasoby 
 udokument. 

liczba 
złóż*) 

zasoby  
udokument. 

liczba 
złóż 

zasoby  
udokument. 

liczba 
złóż 

zasoby  
udokument. 

GAZ ZIEMNY 36/24 7 129,0 mln m3 32/25 5671,0 mln m3 34/25 5 148,41 mln m3 37/24 
5 028,06 mln 

m3 

ROPA NAFTOWA 12/10 126 tys. t 10/7 150,91 tys. t 12/7 111,02 tys. t 12/7 315,35 tys. t 

WĘGIEL KAMIENNY 15/2 8 911 679 tys. t 14/2 71 043 47 tys. t 17/5 9 938 751 tys. t 13/2 9 050 467tys. t 

METAN Z POKŁADÓW 
WĘGLA 

1/1 2 392 mln m3 2/1 3 432,40 mln m3 2/1 3 943,43 mln m3 1/1 3 494,9 mln m3 

SOLE KAMIENNE 1/0 2 083, 0 tys. t 1/0 2 083, 0 tys. t 3/0 2 270 883 tys. t 1/0 2 083 tys. t 

RUDY CYNKU I 
OŁOWIU 

12/3 70 062 tys. t 12/3 44 441 tys. t 12/3 38 080 tys. t 10/3 29 835 tys. t 

WODY LECZNICZE  
30/15 1 570 m3/h 37/24 1 557,97 m3/h b.d. b.d. 

31/22 294,45 m3/h 

I TERMALNE 11/6 1 566,2 m3/h 

*) złoża udokumentowane/eksploatowane 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu….. oraz danych GUS 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne 

i górnicze (Dz. U. z 2011.Nr 163.poz 981 z późn. zm.) występujące na terenie województwa małopolskiego 

złoża węgla kamiennego z metanem, jako kopaliną towarzyszącą, ropa naftowa, gaz ziemny, złoża rud 

metali, soli kamiennej, a także złoża wód leczniczych, wód termalnych i solanek są objęte własnością 

górniczą i należą do zasobów strategicznych kraju. Pozostałe złoża są objęte prawem własności 

nieruchomości gruntowej. 

Tabela 1. 20: Złoża kopalin objęte prawem nieruchomości gruntowej w województwie małopolskim  

KOPALINA 

2003 2008 2012 2015 

liczba 
złóż 

zasoby 
udokumentowane 

liczba 
złóż 

zasoby 
udokumentowane 

liczba 
złóż 

zasoby 
udokumentowa

ne 

liczba 
złóż 

zasoby 
udokumentow

ane 
PIASKI 
PODSADZKOWE: 

?/4 1 075 628 tys. m3 

9/3 1 017 665 tys. m3 10/4 1 051 241 tys. m3 10/4 
1 044 073 tys. 

m3 

 formierskie 2/1 19 101 tys. t 2/1 17 920 tys. t 2/1 
17 025,94 tys. 

t 

kwarcowe 2/1 9 356 tys. t 2/1 11 462 tys. t 1/1 
8 400,95 tys. 

m3 

KRUSZYWO 
NATURALNE (piaski i 
żwiry) 

238/6
9 

1 677 976 tys. t 
251/9

0 
1 637 328 tys. t 

367/1
08 

1 858 619 tys. t 
394/1

15 
1 845 925 tys. 

t 

DOLOMITY 9/4 
229 935 

10/4 260 096 tys. t 8/1 243 739 tys. t 10/6 275 096 tys. t 
tys. t 

WAPIENIE (kd) 24/5 
534 069 

23/4 474 846 tys. t 25/8 451 854 tys. t 23/3 631 189 tys. t 
tys. t 

PIASKOWCE (kd) 51/17 
514 532 

56/18 521 196 tys. t 73/31 579 053 tys. t 74/34 621 025 tys.t 
tys. t 

SKAŁY 
MAGMOWE(kd):        

 

PORFIRY 3/1 91 143 tys. t 3/8 159  800 tys. t 3/1 127 191 tys. t 3/1 188 460 tys. t 
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MELAFIRY 2/- 2 719 tys.t 2/0 2 719 tys. t 2/1 2719 tys. t 2/0 2 719 tys. t 

DIABAZY 1/1 5118 tys.t 1/1 7 151 tys. t b.d. b.d. 1/1 2 704 tys. t 

TUFY 1/- 18 270 tys.t 1/0 18 279 tys. t 1/0 18 270 tys. t 1/0 18 270 tys.t 

SUROWCE ILASTE 
CERAMIKI 
BUDOWLANEJ  

85/25 112 565 tys. m3 77/ 14 103 642 tys. m3 76/7 125 257 tys. t 72/2 
115 985 tys. 

m3 

TOFY 2/1 362,5 tys. m3 2/1 362,5 tys. m3 2/1 356,7 tys. m3 2/1 315 tys. m3 

 
*) złoża udokumentowane/eksploatowane 

kd- kamienie drogowe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu….. oraz danych GUS 

Jak widać z powyższej tabeli w województwie małopolskim zwiększa się liczba udokumentowanych 

i eksploatowanych złóż. Wprawdzie w grupie złóż energetycznych zmalały zasoby ropy naftowej i gazu 

ziemnego, ale wzrosły udokumentowane zasoby węgla. Nadal zresztą utrzymuje się znaczenie 

gospodarcze wydobycia węgla.  

Maleją zasoby udokumentowane i eksploatacja złóż rud cynku i ołowiu. Potencjalne zakończenie 

eksploatacji tych złóż może istotnie wpłynąć na podstawy rozwoju gospodarczego rejonu Olkusza a także 

wywołać zagrożenie dla jakości wód podziemnych stanowiących podstawę zaopatrzenia w wodę tego 

obszaru.  

Dużą rolę odgrywają w Małopolsce zasoby i eksploatacja kruszyw. Szacuje się, ze zasoby bilansowe 

piasków i żwirów są wystarczające dla okresu 20 lat zaś zasoby przemysłowe 10 lat.  

Wskaźnik wystarczalności zasobów bilansowych kamieni łamanych i kamienia budowlanego 

(piaskowiec, diabaz, dolomit, wapień, porfir, melafir, tuf) szacowany jest na 66 lat, a zasobów 

7Fprzemysłowych na 26 lat11.  

Położenie złóż w obszarach cennych przyrodniczo, w tym objętych ochroną prawną przyczynia się 

do powstawania konfliktów między celami ochrony przyrody, a celami gospodarczym. W województwie 

małopolskim znaczna część złóż kruszyw zlokalizowana jest na przyrodniczych obszarach chronionych. 

Utrudnieniem w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy ochroną przyrody a eksploatacją jest utrzymujący się 

brak planów zadań ochronnych oraz planów ochrony Obszarów NATURA 2000, a także planów ochrony 

parków krajobrazowych.  

WODY 

Wody podziemne  

Województwo małopolskie charakteryzuje się w skali kraju niskimi zasobami wód podziemnych. 

Według udokumentowanych geologicznie danych wielkość zasobów eksploatacyjnych zwykłych wód 

podziemnych na terenie województwa małopolskiego wynosi 648 mln m3 (w 2010 r. – 619 mln m3) 

W granicach województwa znajduje się łącznie 23 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych [GZWP] 

Mimo wahań poziomu wód i wydajności źródeł oraz tendencji do obniżania się poziomu wód gruntowych, 

stan wód na większości obszaru województwa utrzymuje się powyżej stanu niskiego ostrzegawczego 

(SNO) a stan rezerw zasobów - w strefie zmian bezpiecznych dla gospodarki wodnej i ochrony 

                                                           
11  Kruszywa naturalne w Małopolsce i Podkarpaciu, Łochańska D,, Machniak Ł,, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 

2011. 
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ekosystemów zależnych od wód. Największe zasoby dyspozycyjne posiadają zbiorniki w części północno – 

zachodniej województwa, stosunkowo niewielkie – podgórskich dolin rzecznych oraz warstw fliszowych 

Karpat. Niekorzystne warunki infiltracji i retencyjności zlewni powodują, że odnawialność zasobów jest 

stosunkowo niska, a nierównomierne rozmieszczenie przestrzenne zbiorników wód podziemnych 

powoduje deficyty w części wschodniej i północno-wschodniej województwa.  

Ryc. 1. 63: Główne i lokalne zbiorniki wód podziemnych w województwie małopolskim 

 
Źródło: Na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego (http://dm.pgi.gov.pl/) 

Wykaz głównych zbiorników wód podziemnych umieszczono w dokumentacji planu. 

Wody powierzchniowe  

Obszar województwa małopolskiego w przeważającej części leży w dorzeczu górnej Wisły. Tylko 

niewielkie obszary należą do zlewni Środkowej i Małej Wisły oraz do  zlewni rzeki Czarnej Orawy w 

dorzeczu Dunaju, dopływu Morza Czarnego. System hydrograficzny Małopolski stanowią: 

– rzeki i potoki Karpat, które charakteryzują się wysokimi zasobami, lecz jednocześnie dużą 
nierównomiernością przepływów. Największymi różnicami odpływów, (w latach 2009 – 2010 
przeszło czterokrotnymi) wyróżnia się zlewnia Raby, mniejszymi zlewnia Dunajca. Zasoby wodne 
rzek karpackich charakteryzują częste zmiany stanów wody nawet w ciągu dnia, znaczny potencjał 
powodziowy oraz znaczne procesy erozyjne koryt, brzegów i dna rzecznego. 

– rzeki Wyżyny Małopolskiej (lewobrzeżne dopływy Wisły), które charakteryzują przeciętne zasoby 
wodne, silne wezbrania wiosenne i małe nasilenie procesów erozji koryt,  
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– rzeki Kotlin Podkarpackich, które mają charakter pośredni, a dominującą rolę odgrywają w tej 
grupie dolne odcinki dużych rzek karpackich 

Na stan zasobów wodnych województwa wpływa również pojemność użytkowa zbiorników 

retencyjnych.  

Jako obszary o najwyższym stopniu zagrożenia deficytem wody, wynikającym z niskiego potencjału 

wód powierzchniowych, wskazywane są gminy: Niedźwiedź, Raba Wyżna, Rabka Zdrój oraz miasto i gmina 

Jordanów 8F

12  

Zasoby wód powierzchniowych województwa zaspokajają potrzeby komunalne i przemysłowe. 

Największe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę pitną mają zlewnie: Raby (największy rezerwuar wody to 

Dobczyce), Dunajca, Rudawy, Dłubni i Skawy. Wisła jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę 

przemysłu i produkcji. 

Wraz ze zmianami gospodarczymi, zmienia się wielkość i struktura zużycia wód. W ostatnim 

dziesięcioleciu zużycie zmalało od 938,7 hm3 w roku 2005 do 501 hm3 w roku 2014. Największe spadki 

zużycia dotyczą przemysłu (688,4 hm3 w roku 2005 i 289,6 hm3 w roku 2014). Nieco mniejszy spadek 

notuje rolnictwo, a zużycie komunalne przy tendencji spadkowej ostatnich 5 lat utrzymuje się na poziomie 

ok. 150 hm3. 

Ze względu na ochronę zasobów wodnych i zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do 

zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia oraz dla zaopatrzenia wymagającego wody wysokiej 

jakości, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z 

późn. zm.), dla ujęć wód powierzchniowych i podziemnych ustanowione zostały strefy ochronne ochrony 

bezpośredniej i pośredniej. W strefach ochronnych obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie 

użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, określone w aktach ustanawiających. 

Wody mineralne i  termalne  

Wody mineralne Małopolski, uznawane za lecznicze stanowią 1/3 złóż kraju. Występują 

w południowej części województwa, a koncentracja eksploatowanych ujęć wód leczniczych występuje 

w przygranicznym obszarze województwa w subregionie sądeckim. Są podstawą powstania i rozwoju 

miejscowości uzdrowiskowych: Krynicy, Muszyny, Piwnicznej, Rabki Zdrój, Szczawnicy, Muszyny a także 

Wapienne koło Sękowej, Wysowa koło Uścia Gorlickiego oraz Swoszowic.  

Inne miejscowości posiadające zasoby wód leczniczych i pretendujące do statutu uzdrowisk to: 

Głębokie, Łomnica, Andrzejówka, Jastrzębik, Leluchów, Milik, Powroźnik, Szczawa, Szczawnik, Tylicz, 

Złockie, Zubrzyk, Krościenko nad Dunajcem, Krzeszowice, Poręba Wielka, Wierchomla Wielka. 

Wody termalne występują w rejonie niecki podhalańskiej oraz w Rabce – Zdroju i Porębie Wielkiej 

w obrębie Karpat Zewnętrznych. Wykorzystywane są w ciepłownictwie i rozwijającej się dynamicznie na 

ich bazie rekreacji. 

Narodowa gospodarka wodami zmaga się z problemami, które w Małopolsce przejawiają się w: 

                                                           
12 Wskazania do projektu zmiany PZPWM  w zakresie gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem  uwarunkowań 
wynikających  z zagrożenia powodziowego i deficytu wody, 2011. Politechnika Krakowska. Instytut Inżynierii  i Gospodarki Wodnej, Wydział 
Inżynierii Środowiska. zespól autorski : E. Nachlik, A. Bojarski, K. Baran – Gurgul, K.  Szuba, A. Wolak. 
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 braku pełnej realizacji inwestycji zwiększających retencję, oraz braku instrumentów skutecznych 

prawnych ochrony naturalnej retencji obszarów na poziomie regionalnym i lokalnym.  

– braku pełnego udokumentowania głównych zbiorników wód podziemnych i wyznaczenia obszarów 
ochronnych GZWP wraz z zasadami tej ochrony. 

– wysokim odsetkiem wód wymagających wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 
co jest wynikiem niewystarczającej skuteczności instrumentów ochrony wód.  

Poważnym problemem są niedobory systemów wodociągowo – kanalizacyjnych, szczególnie mocno 

występujące w obszarach o zabudowie rozproszonej, w terenach o urozmaiconej rzeźbie. Skutkuje to 

odprowadzaniem znaczącej ilości ścieków komunalnych i przemysłowych nie oczyszczonych. Problem 

pogłębiają zanieczyszczenie obszarowe, w tym pochodzące z rolnictwa. 

LASY 

Lasy województwa małopolskiego mają szczególne znaczenie nie tylko jako zasób gospodarczy, ale 

również z uwagi na ochronne funkcje ich znacznej części. Pomimo górskiego charakteru środowiska 

lesistość województwa pozostaje niższa niż średnia krajowa (29,2 %). W strukturze własnościowej 56,9% 

stanowią lasy publiczne, a prywatne 43% ogółu powierzchni lasów (przy średniej krajowej 19%). W ciągu 

ostatnich dziesięciu lat udział lasów prywatnych wzrósł o 2%. Największą lesistość niezmiennie ma powiat 

tatrzański, najmniejszą – proszowicki. 

W strukturze gatunkowej dominują drzewostany iglaste (64,4% powierzchni lasów) a w nich 

największy udział mają drzewostany jodłowe (ponad 26%). W lasach liściastych dominującym gatunkiem 

jest buk. 

W strukturze wiekowej drzewostanów występują duże różnice między grupą lasów stanowiących 

własność Państwa i prywatnych. Udział klas wieku powyżej 80 lat w lasach państwowych wynosi 27,7%, 

natomiast w prywatnych tylko 12,2%. Zasoby drzewne najwyższych klas wieku w przypadku lasów 

stanowiących własność państwa stanowiły 27,7% wszystkich, podczas gdy prywatnych tylko 11,7%. 

Analiza danych wskazuje, że w województwie małopolskim pogłębia się trend systematycznego 

wzrostu ilości pozyskiwanego drewna, głównie drzew liściastych. W roku 2014 Małopolska pod tym 

względem była na drugim miejscu w kraju - wskaźnik pozyskiwania drewna na 100 ha lasów wyniósł 

150,1 m3 (po województwie pomorskim - 170 m3 i przy średniej krajowej 82,7 m3).Trend ten 

równoważony jest jednak bieżącym rocznym przyrostem miąższości drzewostanów ok.10,7 m3/ha, a 

pozyskanie drewna w 2015 r. stanowiło ok 84% rocznego przyrostu13. Gospodarowanie zasobami 

naturalnymi odbywa się zgodnie z planami urządzania lasu (PUL).  Sporządzane są one obligatoryjnie dla 

lasów wszystkich form własności, w tym oczywiście należących do skarbu państwa. Dla lasów prywatnych i 

wspólnot gruntowych sporządza się uproszczone PUL, na zlecenie właściwego miejscowo starosty, 

natomiast dla lasów innych właścicieli – na zlecenie i koszty tych właścicieli. Uproszczone PUL zawierają 

podobne treści jak plany dla nadleśnictw jednak sporządzane są z mniejszą szczegółowością. Dla lasów 

niebędących w zarządzie Lasów Państwowych, o powierzchni mniejszej niż 10 ha wykonuje się 

                                                           
13 Dane przekazane przez Nadleśnictwo Krzeszowice 
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inwentaryzację stanu lasu w zakresie jeszcze bardziej ograniczonym niż to ma miejsce w przypadku 

uproszczonych PUL. 

Tabela 1. 21: Powierzchnia lasów w Małopolsce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) średnia 
krajowa 
0,24 
ha/miesz
k. 

Źródło: 

Opracowa

nie 

własne 

UMWM 

Lasy pełnią ważne funkcje w środowisku, dlatego część z nich uzyskała status lasów ochronnych 

(8,7% pow. lasów ogółem) Największą powierzchnię zajmują lasy wodochronne, które szczególnie liczne 

są w Beskidzie Sądeckim i Niskim, w kompleksie Lasów Radłowskich i w Puszczy Niepołomickiej. Lasy 

glebochronne występują głównie na Pogórzu oraz w północnej części województwa, ale także na terenach 

górzystych. Znaczna część lasów położonych w sąsiedztwie Krakowa została uznana za lasy ochronne 

wokół miast. Duże znaczenie mają też lasy ochronne uzdrowisk.  

Ryc. 1. 64: Lasy ochronne 

DANE: 2004 2011 2014 2016 

POWIERZCHNIA LASÓW OGÓŁEM  
[tys. ha], W TYM: 

430, 9  434,7  435,3  
435,4 

lasy publiczne 243,6  244,9  245,6  245,3 

lasy prywatne 187,4  189,8  189,7  190,1 

LESISTOŚĆ [%] 28,4 28,6 28,5 28,7 

lesistość max 52,2 – 48,3 48,3 

lesistość min 1,4 – 1,5) 1,6 

POW. LASU NA MIESZKAŃCA [ha] 0,14*) – 0,13 0,13 

ZALESIENIE OGÓŁEM [ha] 269,2 52,1 88,7 19,15 

w tym w lasach prywatnych 246,2 52,1 88,7 15,65 

wyłączenie z produkcji leśnej  17,0 31,0 35,0 - 
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Źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa; 2014 r. 

Szczególnym elementem przyrodniczych zasobów leśnych są lasy stanowiące ekosystemy rzadkie 

i ginące oraz uznane za zagrożone w skali Europy. Zostały one wyróżnione w lasach stanowiących 

własność Skarbu Państwa14. Skupione są głównie w południowo-wschodniej części województwa w 

Popradzkim Parku Krajobrazowym, Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i w 

Beskidzie Niskim. Ponadto stosunkowo duże powierzchnie tej grupy ekosystemów obejmują lasy w 

Beskidzie Wyspowym, a także północna część i Puszczy Niepołomickiej i torfowisko – Bór na Czerwonem. 

Ekosystemy te w formie rozproszonej występują też na terenie całego województwa. 

W kontekście ochronnej roli lasów oraz specyfiki zasobów leśnych, obszary Beskidu Wyspowego 

i Beskidu Niskiego wymagają wzmocnienia form ochrony przyrody. 

 

Ryc. 1. 65: Położenie ekosystemów leśnych rzadkich ginących i zagrożonych w Europie w województwie małopolskim  

                                                           
14 Wartościowe ekosystemy leśne nie znajdują się tylko we własności Skarbu Państwa, jednak na innych obszarach leśnych, nienależących 
do Lasów Państwowych, często nie przeprowadzono szczegółowych inwentaryzacji. 
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Źródło: Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa; 2014 r. 
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STAN I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA  

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 

Polska jest krajem o największym zanieczyszczeniu powietrza w całej Unii Europejskiej. Korzystne, 

choć powolne trendy ostatnich lat nie zmieniają faktu, że Małopolska znajduje się w ścisłej czołówce 

najbardziej zanieczyszczonych regionów Europy, tworząc wraz ze Śląskiem europejski biegun 

zanieczyszczeń powietrza. 

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dopuszczalny dla zdrowia poziom wynosi 20 

mikrogramów na m3, w Polsce wskaźnik ten wynosi 40μg/m3. Wg raportu WHO opracowanego na 

podstawie badań zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM1015, przeprowadzonych w 1100 miastach w 91 

krajach (w Polsce – 65 miast) Kraków ze średnią stężenia 64 µg/m3 zajmuje 15 w Europie. Lokuje to 

Kraków pomiędzy miastami Turcji i Jugosławii (70-80 µg/m3) a miastami Bułgarii (ok. 50 µg/m3) W skali 

wszystkich badanych miast świata stolica Małopolski jest na 159 miejscu, po miastach m. in. Iranu, Indii, 

Pakistanu, czy Chin…  

Z raportu WHO wynika też, że Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce, 

wyprzedzając miasta typowo przemysłowe: Rybnik – 54 µg/m3; Zabrze – 45 µg/m3; Katowice – 42 µg/m3; 

Gliwice, Dąbrowa Górnicza – 40 µg/m3. Drugie małopolskie miasto o najwyższym zanieczyszczeniu pyłem 

PM10 to Nowy Sącz 51 µg/m3. 

Podobnie niekorzystny dla naszego regionu jest wynik dotyczący badania zanieczyszczeń pyłem 

PM2.516, przedstawiający pomiary jakości powietrza z ponad 3 tys. miast w 103 krajach.  Wśród 10 

najgorszych pod tym względem miejsc w Europie, aż 6 znajduje się w Polsce. Listę najbardziej 

zanieczyszczonych miast w Europie otwiera Żywiec. Kraków jest "dopiero" jedenasty z zanieczyszczeniem 

na poziomie 370% dopuszczalnej normy (37 µg/m3)  

Zanieczyszczenia rakotwórczym benzo[a]pirenem (bezpieczny dla zdrowia poziom: 1,0 ng/m3) są 

w Krakowie przekraczane nawet dziesięciokrotnie. Średnioroczne stężenia na poziomie (oscylujące między 

6 a 9,5 ng/m3) są wielokrotnie wyższe niż w innych dużych miastach Europy (w Londynie – 0,08 ng/m3; 

w Paryżu – 03 ng/m3 ; Rzymie – 0,4 ng/m3)  

Małopolska jest też województwem o najwyższym zanieczyszczeniu benzo[a]pirenem w Polsce. 

Wśród najsilniej skażonych 15 polskich miast, aż 7 to miasta naszego województwa: Nowy Targ – 15 

ng/m3; Sucha Beskidzka – 11ng/m3; Proszowice, Nowy Sącz – 10,0 ng/m3; Zakopane, Miechów – 9, ng/m3; 

Rabka-Zdrój – 8,1 ng/m3.  

Rozpatrując problem wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza trzeba mieć na uwadze 

warunki naturalne Małopolski, które pogarszają skutki oddziaływania czynników antropogenicznych na 

jakość powietrza. Najważniejsze z nich to:  

– specyficzne ukształtowanie terenu Małopolski – duża rozpiętość wysokości terenu, od ok. 130 do 2 

499 m n.p.m. Ponad 30% powierzchni województwa to tereny górskie położone powyżej 500 m 

n.p.m., a jedynie 9% to tereny nizinne. Rzeźba terenu szczególnie wpływa na warunki 

                                                           
15 czyli pyłu zawieszonego w powietrzu o wielkości poniżej 10 mikrogramów na metr sześcienny.  
16 pyły o średnicy 2,5 mikrometra 
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przewietrzania obszaru, gdyż takie zróżnicowanie wysokości utrudnia swobodny przepływ mas 

powietrza zwłaszcza w kotlinkach i dolinach górskich; 

– mała (średnio) prędkość wiatrów, co dodatkowo pogarsza możliwości przewietrzania, szczególnie 

terenów zurbanizowanych (przykładowo liczba dni bezwietrznych w roku 2011 wyniosła 

w Krakowie 80 dni, w Tarnowie 165 dni a w Nowym Sączu – 207 dni); 

– zmienne warunki klimatyczne różnych obszarów województwa począwszy od bieguna ciepła 

znajdującego się w Tarnowie poprzez ostre warunki klimatyczne panujące w obszarze wysokich 

masywów górskich; 

– oddziaływanie krakowskiej miejskiej wyspy ciepła (podwyższenie średniej temperatury rocznej 

o 1,2 °C) gdzie często występujące w Krakowie inwersje temperatury powietrza powodują, 

że zanieczyszczenia emitowane blisko powierzchni ziemi (np. przez samochody czy piece węglowe), 

nie są odprowadzane poza miasto w naturalny sposób, tworząc nad miastem warstwę smogu. 

Sytuację coraz wyraźniej pogarsza napływ zanieczyszczeń z zachodniej Małopolski oraz 

oddziaływanie Śląska  

– zjawisko inwersji temperatury powodujące kumulowanie się zanieczyszczeń w dolnej warstwie 

przyziemnej i podwyższenie stężeń zanieczyszczeń, występują przede wszystkim w okresie 

jesienno-zimowym; 

Emisja zanieczyszczeń   

Od wielu lat główne źródła wpływające na wielkość emisji powierzchniowej to ogrzewanie 

indywidualne, oczyszczalnie ścieków, hałdy oraz wysypiska, emitujące SO2, NOx, CO, węglowodory oraz 

pyły. Sukcesywnie prowadzone działania na rzecz ograniczenie zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego 

(modernizacja pieców, stosowanie paliw gazowych oraz pozostałych alternatywnych źródeł energii), mają 

jeszcze zbyt małą skalę, aby w sposób istotny wpłynąć na poprawę obecnego stanu powietrza. 

Za emisje ze źródeł punktowych odpowiadają przede wszystkim zakłady przemysłowe. Wg danych 

WIOŚ do największych w województwie emitentów należą: Arcelor Mittal.,  Elektrociepłownia Kraków 

S.A., Elektrownia Skawina S.A., Elektrownia Siersza w Trzebini, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, 

Synthos Dwory w Oświęcimiu.  

Niezmiennie za najwyższą w województwie emisję pyłów odpowiadają: Kraków i Tarnów oraz 

powiaty krakowski, olkuski i chrzanowski, które emitują łącznie 79% wszystkich pyłów pochodzących ze 

źródeł punktowych. 

Nadal większość, bo 94% emisji zanieczyszczeń gazowych w województwie małopolskim pochodzi 

z powiatów oświęcimskiego, krakowskiego, chrzanowskiego oraz Aglomeracji Krakowskiej i Tarnowa. 

Łącznie w 2014 roku emisja gazów cieplarnianych, emitowanych przez podmioty gospodarcze wyniosła 

11,9 mln Mg (w stosunku do poprzedniego roku spadek o 5,6%). 

Skala zanieczyszczeń  

Na podstawie badań stężenia zanieczyszczeń powietrza prowadzonych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie oraz danych z monitoringu, prowadzonego przez Urząd 
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Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ostatnie dziesięciolecie cechuje spadek zanieczyszczeń 

pyłami i gazami: 

– emisja zanieczyszczeń pyłowych w województwie małopolskim uległa w okresie dekady obniżeniu o 

75,6%. Trend ten mimo stagnacji w latach 2010-2012 jest wyraźnie zauważalny w ostatnich latach 

(2013 – 2015), jako efekt podejmowanych działań,  

– mniejszą dynamiką cechuje się spadek zanieczyszczenia pyłami pochodzącymi ze spalania paliw, 

gdzie po etapie gwałtownego spadku nastąpił okres stagnacji obejmujący okres 2009-2013. 

W ubiegłym roku zaznaczyło się wyraźne obniżenie wartości wyemitowanych pyłów ze spalania 

paliw w stosunku do roku 2013 (15%). W minionym dziesięcioleciu wartość ta wyniosła 78%, 

– zanieczyszczenia gazowe (bez uwzględnienia CO2 oraz metanu) uległy obniżeniu o 42%,  

– emisja dwutlenku węgla uznawanego za najważniejszy z gazów cieplarnianych odpowiadających za 

zmiany klimatu, w stosunku do początku dziesięciolecia zmalała o 21%. 

Dobowe stężenia zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10 przekraczają wartość 

dopuszczalną (50 µg/m3) powyżej 35 dni w roku we wszystkich stanowiskach na terenie województwa. 

Najwyższe stężenia notowane są niezmiennie w Krakowie, w 2015 roku przekroczenia notowano 200 dni. 

Ponad 100 dni zanotowano w Nowym Sączu i Skawinie. 

Analiza porównawcza pokazuje jak zmienia się poziom zanieczyszczeń: 

Ryc. 1. 66: Poziom zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Ryc. 1. 67: Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 – średnie stężenia roczne 
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Źródło: Program ochrony środowiska 2005 (UMWM); Ocena jakości powietrza 2010; Ocena jakości powietrza 2015; (WIOŚ) 

W ciągu ostatnich pięciu lat zmienia się też rozkład przestrzenny zanieczyszczeń bo wyraźnie 

zwiększa się wpływ zanieczyszczeń pochodzących z aglomeracji Górnośląskiej, wpływając w znaczący 

sposób na jakość powietrza w zachodniej części województwa. 

 

Ryc. 1. 68: Wpływ źródeł emisji na stężenia pyłu PM10 na obszarach przekroczeń poziomu średniorocznego 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 nadal przekracza wartość dopuszczalną i poziom 

docelowy (25 μg/m3 ) we wszystkich stanowiskach pomiarowych, choć w 2014 r. w większości stanowisk 

wystąpił spadek jego stężenia. W Tarnowie i Trzebini nawet nie przekroczył wartości docelowej. 

Ryc. 1. 69: Średnioroczny poziom zanieczyszczenia pyłem PM2,5 [µg/m3] 
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Źródło: Opracowanie własne UMWM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. 70: Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5  

 

2010                                                                                                            2015 

Źródło: Ocena jakości powietrza 2010; Ocena jakości powietrza 2015; WIOŚ 

Na poziom zanieczyszczeń powietrza zachodniej Małopolski pyłem PM2,5 wyraźnie wpływa emisja 

z aglomeracji górnośląskiej: 

Ryc. 1. 71: Wpływ źródeł emisji na stężenia pyłu PM2,5 na obszarach przekroczeń poziomu średniorocznego 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kraków

Tarnów

strefa małopolska

poziom dopuszczalny
2015/2020

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 109 – Poz. 3215



PROJEKT ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

109 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

 

Pomimo obserwowanego spadku zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem nadal docelowy 

poziom 1ng/m³ jest w Małopolsce przekroczony wielokrotnie. Przekroczenia stężeń średniorocznych 

notowane są we wszystkich 182 gminach województwa. Obliczenia modelowe wykazały najwyższe 

stężenia na obszarze Krakowa, Oświęcimia, Tarnowa, Nowego Sącza, Chrzanowa oraz Makowa 

Podhalańskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1. 72. Poziom zanieczyszczeń benzo(a)pirenem B(a)P [ng/ m³] 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Ryc. 1. 73: Rozkład stężeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 – stężenia średnie roczne 
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Źródło: Ocena jakości powietrza 2010; Ocena jakości powietrza 2015; WIOŚ 

Ryc. 1. 74: Wpływ źródeł emisji na stężenia benzo(a)pirenu na obszarach przekroczeń poziomu średniorocznego 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

Obszarami o podwyższonych stężeniach średniorocznych dwutlenku azotu NO2 w Krakowie są 

tereny położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych szczególnie w centrum miasta i wzdłuż 

autostrady A4. Najwyższe stężenia dwutlenku azotu wyznaczono w obrębie autostrady A4, zwłaszcza na 

węzłach komunikacyjnych, oraz w obrębie ulic Zakopiańskiej, Nowohuckiej, Powstańców Wielkopolskich, 

al. Powstańców Śląskich, Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, al. 29 Listopada, 

al. Gen. Bora Komorowskiego, Opolskiej, Jasnogórskiej, Conrada, ul. Igołomskiej, al. Pokoju, Bieńczyckiej. 

Wysokie stężenia dwutlenku azotu wystąpiły również na obszarze Nowohuckiego Obszaru 

Gospodarczego. 

Poniżej poziomu dopuszczalnego występują stężenia ołowiu i pozostałych metali ciężkich: arsenu, kadmu 

i niklu, zawartych w pyle PM10. Nie notuje się też przekroczeń dopuszczalnych parametrów dla benzenu, 

tlenku węgla i ozonu. 

Ryc. 1. 75: Wskaźnik średniego narażenia ludności na stężenia szkodliwych substancji (pyłu, PM10, PM2,5, benzo(a) 

pirenu, dwutlenku siarki) w województwie małopolskim w 2015 r. 
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Źródło: Projekt aktualizacji Programu ochrony powietrza[miip.geomalopolska.pl/powietrze/2015] 

 

Z prognoz Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wynika, że w 2030 r. Polska wciąż będzie jednym 

z najbardziej zanieczyszczonych krajów UE, jeśli nie zaczniemy aktywnie przeciwdziałać temu problemowi. 

Statystyki EEA pokazują potencjalny poziom zanieczyszczenia powietrza w 2030 r., przy założeniu, że nie 

zostaną podjęte żadne działania, by ograniczyć emisję szkodliwych gazów i pyłów. Jeśli tak się stanie, 

to w 2030 r. powietrzem najgorszej jakości będą oddychali mieszkańcy na obszarze aglomeracji śląskiej 

i Krakowa. 

Ryc. 1. 76: Prognoza ostrzegawcza 
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Źródło: Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA); 2015 

W województwie Małopolskim realizowana jest polityka poprawy stanu powietrza oparta o 

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze, 

przyjęty uchwałą Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 30 września 2013 r.  

Wyrazem realizacji polityki antysmogowej jest również podjęcie przez sejmik województwa tzw. „uchwał 

antysmogowych”: 

– Uchwała Nr XVIII/243/16 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 

Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

– Uchwała Nr XXXII/452/17 z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw. Uchwała określa rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub 

których stosowanie jest zakazane na obszarze województwa oraz parametry techniczne lub 

parametry emisji dopuszczonych do stosowania instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

– Uchwała Nr XXXV/527/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 

Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, zakazów w 

zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
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Podjęte przez samorząd działania, przy wzrastającej roli energii odnawialnej, przynoszą powolne 

efekty, ale osiąganie czystego powietrza w Małopolsce spowalnia – obok przyczyn obiektywnych – 

utrzymujący się wysoki poziom emisji zanieczyszczeń (szczególnie niska emisja) oraz niski priorytet 

kierowania publicznych środków na poprawę jakości powietrza województwa. Rozwiązanie narastającego 

problemu - o skali już daleko wykraczającej poza poziom regionalny - nie jest możliwe bez radykalnego 

ustalenia priorytetów oraz odpowiednich instrumentów prawnych i finansowych. 

JAKOŚĆ WÓD 

Wody podziemne  

Jakość wód podziemnych określana jest dla jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Dobry 

stan wód podziemnych oznacza taki stan osiągnięty przez JCWPd, w którym zarówno stan ilościowy, jak 

i jakościowy określany jest jako co najmniej dobry.  

Z wydzielonych w województwie małopolskim 22 JCWPd, 18 jest aktualnie objętych monitoringiem, 

z którego wynika, że słaby stan ilościowy utrzymuje się w 5 z nich, w obszarach powiatów: olkuskiego, 

chrzanowskiego, oświęcimskiego i krakowskiego. Obszary te znajdują się w zasięgu regionalnych lejów 

depresji kopalń węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, piasku, co wiąże się z odwadnianiem terenów 

przez drenaż górniczy oraz dodatkowo znacznym poborem wód do zaopatrzenia ludności. 

Ocena stanu chemicznego wód w roku 2014 daje następujące wyniki: 

 wody bardzo dobrej jakości - klasy I stanowiły 6,6%, 

 wody dobrej jakości - klasy II –31,1%, 

 wody zadowalającej jakości - klasy III – 39,3%,  

 wody niezadowalającej jakości - klasy IV - 16,4%, 

 wody złej jakości - klasy V - 6,6 % 

co oznacza, że: − dobry stan chemiczny posiada 77,0% badanych wód. Najwyższą I klasę wód 

stwierdzono w punktach monitoringu w gminach Nowy Targ, Zawoja i Zakopane, a najgorszą V klasę – 

w gminach Kocmyrzów Luborzyca, Charsznica, Nowy Targ, Oświęcim, Niepołomice.  

Ocena jakości wód podziemnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wykazuje, że 

przekroczenia wymagań jakości dotyczą 47,5% badanych punktów. Największe zanieczyszczenia 

antropogeniczne występują w powiatach: krakowskim, miechowskim, nowotarskim na terenach 

położonych w zlewni Czarnej Orawy oraz proszowickim, oświęcimskim i wielickim. W pozostałych 

powiatach, w których wody nie spełniają wymagań dla wód do spożycia, główna przyczyną takiego stanu 

są zanieczyszczenia geogeniczne, które winny być usunięte w procesie uzdatniania. 

Wody powierzchniowe 

Na jakość wód powierzchniowych bezpośredni wpływ ma: 

– odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych o różnym stopniu oczyszczenia 

i nieoczyszczonych 

– zanieczyszczenia obszarowe.  
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– stan gospodarki ściekami  

– malejące zużycie nawozów w rolnictwie. 

Jakość wód powierzchniowych objęta jest monitoringiem w jednolitych częściach wód (jcwp) a 

wyniki ocen przedstawiają poniższe dane: 

Tabela 1. 22: Stan ekologiczny jcwp  

KLASA STAN 
2010*) 

[%] 
2012 
[%] 

2014 
[%] 

KLASA I BARDZO DOBRY 5,4 3,4 4,4 

KLASA II DOBRY 19,6 47,5 44,3 

KLASA III UMIARKOWANY 50,0 22,0 29,2 

KLASA IV SŁABY 25,0 22,0 15,9 

KLASA V ZŁY 0,0 5,1 6,2 

*) Rok 2010 był pierwszym rokiem realizacji pełnego 6-letniego cyklu monitoringowego. Spośród 308 jcwp, wydzielonych w województwie 

małopolskim, w 2010 roku WIOŚ monitorował jakość 64 jcw (21% ogółu) 

Tabela 1. 23: Stan chemiczny jcwp 

STAN 
2010 

[%] 

2012 

[%] 

2014 

[%] 

DOBRY 60,0 92,1 92,5 

PONIŻEJ DOBREGO 40,0 7,0 7,5 

 

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych określa wypadkowa wyników klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i wyników klasyfikacji stanu chemicznego jcwp. Z aktualnych (2014 r.) 

badań wynika, że mamy do czynienia z trendem powolnej poprawy jakości wód, ale niepokojące jest 

pojawienie się po roku 2010 wód o bardzo złej jakości i wzrost ich ilości w ostatnich latach.  

Tabela 1. 24: Stan wypadkowy jcwp  

STAN 
2010*) 

[%] 

2012 

[%] 

2014 

[%] 

DOBRY 16,3 36,5 29,1 

ZŁY 83,7 63,5 70,9 

Ryc. 1. 77: Klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim  

2010        2015 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 115 – Poz. 3215



PROJEKT ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

115 

  

Źródło: WIOŚ/PMŚ 

Z oceny wód przeznaczonych do spożycia (2014 r.) wynika, że kategorię A1 osiągnęły tylko wody 

Bystrej (ujmowane dla Zakopanego); dla 46 % punktów określono kategorię A2 (wody wymagające 

typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego). Wysoki jest procent (46%) wód, gdzie stwierdzono 

kategorię A3, oznaczającą konieczność wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 

generującą dodatkowe koszty. Poza kategorią A3 wystąpiły wody w 2 punktach. 

Aktualne oceny jakości wód wykazują, że w ostatnich trzech latach stan wód uległ wyraźnemu 

pogorszeniu, po okresie znaczącej poprawy w latach 2010-2012. 

Stan i potencjał ekologiczny ponad 51% wód nie spełnia kryteriów stanu dobrego, wzrasta ilość 

wód w złym stanie i spada w stanie bardzo dobrym, przy stabilnym poziomie umiarkowanej jakości. 

Równocześnie stan chemiczny wód w stosunku do roku 2010 uległ istotnej poprawie i jest dziś 

zadawalający, bo około 93% jcwp spełnia obowiązujące normy środowiskowe. 

Przyczyną takiego stanu i nieosiągnięcia zakładanych celów środowiskowych jest głównie presja 

związana z eutrofizacją komunalną w poszczególnych zlewniach rzek oraz zasolenie Wisły. Sytuację 

pogarsza niski procent ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków komunalnych (59,6% dla 

województwa w 2013 roku przy średniej krajowej 70,3%). Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest 

wyjątkowa skala rozproszenia zabudowy w Małopolsce. Koszty budowy infrastruktury w zabudowie 

rozproszonej, na zróżnicowanym wysokościowo terenie, poza układami zwartej zabudowy wsi i miast, są 

bardzo wysokie, dlatego budowa systemów kanalizacyjnych w tych obszarach jest z punktu widzenia 

ekonomicznego nieopłacalna. Na terenach nieskanalizowanych brakuje ponadto dostatecznego gminnego 

nadzoru nad gospodarką wodno-ściekową. Budowanie świadomości społecznej w tym względzie wymaga 

jeszcze wielu działań promocyjnych i wspierania dobrych praktyk.  

HAŁAS 

Klimat akustyczny w województwie małopolskim, kształtowany jest w głównej mierze przez trasy 

komunikacyjne, linie kolejowe, lotniska i zakłady przemysłowe. Z przeprowadzonych analiz wynika, 

że najbardziej uciążliwy jest hałas drogowy, generowany przez pojazdy samochodowe, który ma charakter 

ciągły i obejmuje swoim zasięgiem coraz większy obszar. 
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Programem ochrony środowiska przed hałasem „Małopolska 2033 – z hałasem nie po drodze”, 

przyjętym w 2013 r. przez samorząd województwa, objętych zostało 79,2 km autostrady, 212,75 km dróg 

wojewódzkich, 511,2 km dróg krajowych oraz 134,23 km linii kolejowych. 

Ryc. 1. 78: Trasy komunikacyjne objęte projektem POŚpH 

 
Źródło: http://miip.geomalopolska.pl/imap 

 

W ramach prowadzonych badań zagrożeń hałasem drogowym stwierdzono, że na 

ponadnormatywny hałas może być narażonych ok. 164,7 tys. mieszkańców, w tym 2,45 tys. osób na 

poziom hałasu o najwyższych wartościach. Najdłuższymi odcinkami dróg wywołującymi najwyższą skalę 

narażenia na hałas mieszkańców charakteryzują się: drogi krajowe nr 4, nr 94 , nr 79, 75, 7 oraz drogi 

wojewódzkie nr 968, 794, 948,  774, 933. 

Pomiary hałasu lotniczego wszystkich lądujących samolotów przeprowadzone w roku 2012 w 

bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w terenie położonym w odległości ok. 3,2 km od lotniska, 

stwierdziły równoważny poziom dźwięku w porze nocnej (LAeq) przekraczający poziom 50 dB. 

Istotnym problemem pozostaje lokalna, chociaż dość powszechna uciążliwość hałasowa związana 

z działalnością gospodarczą, w tym zarówno wytwórczą, jak i usługową. Do obiektów generujących hałas 

przemysłowy należą głównie: zakłady przemysłu drzewnego, często lokalizowane w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej, zakłady przemysłu chemicznego, rolno-spożywczego, meblarskiego, zakłady obróbki 

metali, zakłady budowlane, oraz usługowe. Uciążliwość zakładów usługowych związana jest głównie 

z ciężkim transportem i rozładunkiem towarów, a także działaniem urządzeń wentylacyjnych 

i chłodniczych.  
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Tabela 1. 25: Powierzchnia obszaru przekroczeń i liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas 

POZIOM HAŁASU [dB] POWIERZCHNIA OBSZARU [km²] LICZBA MIESZKAŃCÓW [tys.] 

Poziom dźwięku całodobowego LDWN 

64-68 8,27 89,25 

68-75 10,43 80,53 

>75 1,90 2,45 

SUMA 20,60 164,70 

Poziom dźwięku w porze nocnej LN 

59-65 14,40 132,18 

65-70 3,53 17,29 

>70 0,83 0,46 

SUMA 18,77 149,93 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

ZAGROŻENIA POWODZIOWE 

Województwo małopolskie cechuje się wysokim stopniem zagrożenia powodzią wynikającym 

z warunków naturalnych, jakie skutkują występowaniem deszczy rozlewnych i nawalnych, stosunkowo 

niską retencją powierzchniową i gruntową oraz szybkim spływem wód.  

Obszar górnej Wisły cechuje się też dużą zmiennością przepływów w poszczególnych latach, a 

stopień zagrożenia powodzią województwa małopolskiego jest zróżnicowany przestrzennie. Największe 

zagrożenie na terenie województwa małopolskiego stwarzają zlewnie Soły i Dunajca, a także Raby, Skawy, 

Skawinki i Uszwicy. Do powiatów najbardziej zagrożonych należą nowosądecki, limanowski, suski oraz 

brzeski. Wysoki stopień zagrożenia występuje również w powiatach krakowskim, tarnowskim, gorlickim 

i nowotarskim. 

Istniejącą infrastrukturę przeciwpowodziową stanowią zbiorniki retencyjne, wały 

przeciwpowodziowe oraz umocnienia dna i brzegów cieków. Ocena stanu technicznego wskazuje, że 93% 

(950 km) wałów w  województwie małopolskim znajduje się w stanie zagrożenia i mogącym zagrażać 

bezpieczeństwu. 

Zbiorniki retencyjne funkcjonujące w Małopolsce to: Dobczyce na Rabie, Rożnów na Dunajcu, 

Czchów na Dunajcu, Czorsztyn na Dunajcu, Sromowce Wyżne na Dunajcu, Klimkówka na Ropie, Świnna 

Poręba na Skawie, Bieżanów na Serafie oraz Skrzyszów na p. Korzeń. Oddziaływanie mają również 

położone w Województwie Śląskim zbiorniki: Goczałkowice na Małej Wiśle, Tresna na Sole, Porąbka na 

Sole i Czaniec na Sole. 
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Tabela 1. 26: Zbiorniki przeciwpowodziowe w Małopolsce 

NAZWA 

ZBIORNIKA 

POW. 

 [ha] 

POJEMNOŚĆ 

[mln m3] 

maks. 
użytkowa powodziowa 

lato zima lato zima 

CZORSZTYN 1 223,00 231,90 132,8 132,80 63,30 63,30 

DOBCZYCE 1 100,00 141,74 85,31 91,14 33,84 28,04 

KLIMKÓWKA 291,00 42,53 30,34 32,36 10,00 8,00 

ROŻNÓW 1 530,00 155,77 39,20-69,17 119,17 50,00-80,00 0,00 

ŚWINNA PORĘBA 1 035,00 160,84 85,74 85,74 60,06 60,06 

ZESŁAWICE 46,00 0,73 0,42 0,42 0,31 0,31 

SKRZYSZÓW 22,80 0,76 0,47 0,47 0,21 0,21 

BIEŻANÓW 6,58 0,13 – – 0,13 0,13 

Źródło: 

*Plan Zarządzania Ryzykiem 

** Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie 

Oprócz tzw. dużej retencji, czyli dużych wielozadaniowych zbiorników wodnych pełniących istotną 

rolę w ochronie przed powodzią, w regionie wodnym Górnej Wisły znajduje się kilkaset innych małych 

zbiorników wodnych o różnym przeznaczeniu. Najbardziej powszechne jest retencjonowanie wody dla 

zaopatrzenia ludności, przemysłu, rolnictwa i ochrony przeciwpożarowej. Stawy rybne, zwłaszcza duże 

kompleksy (Zator) znacząco poprawiają lokalny bilans wodny. Niejednokrotnie poprzez stawy następują 

przerzuty wody pomiędzy zlewniami, wiele stawów zasilanych jest wodą w systemie paciorkowym 

(kolejno), Ważnym czynnikiem jest sezonowość – napełnianie stawów w okresie wiosennym, spuszczanie 

wody jesienią. Coraz więcej, szczególnie w dolinach rzek i potoków, powstaje zbiorników wodnych w 

wyniku eksploatacji kruszyw. Te jednak powinny być odpowiednio zrekultywowane, aby  nie przyczynić się 

do zwiększenia zagrożenia powodziowego (m. in. naruszenie filarów ochronnych, zmiany linii brzegowej, 

zmiany koryt cieków)  

Naturalne formy małej i mikroretencji to oczka wodne, tereny podmokłe, mokradła, torfowiska itp. 

Największe wartości retencyjne posiadają obszary zalesione i najlepiej zachowanej naturalnej szacie 

przyrodniczej. W Małopolsce to: Beskid Sądecki, Beskid Mały, Beskid Niski, Tatry. Najniższy wskaźnik 

retencyjności posiada obszar wyżyn, o typowo rolniczym charakterze, pozbawiony w dużej mierze 

roślinności naturalnej, dolina Górnej Wisły i dolne partie jej dopływów oraz rejon Krakowa. Dla utrzymania 

i zwiększenia retencyjności zlewni konieczne jest również zachowanie naturalnych obszarów wodno-

błotnych. Najcenniejsze pod tym względem są torfowiska wysokie w Kotlinie Orawsko – Nowotarskiej 

(największe w Karpatach i unikalne w Europie) oraz liczne, choć niewielkie torfowiska Tatr i Beskidu 

Niskiego. 
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Ryc. 1. 79: Fragment mapy zagrożenia powodziowego 

 
Źródło: KZGW; Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK: http://mapy.isok.gov.pl  

 

Dla poprawy systemu ochrony przed powodzią Małopolski kluczowe znaczenie mają działania 

wskazane w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla obszaru dorzecza Wisły, opublikowany 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841) 

PZRP zawiera listę działań technicznych i nietechnicznych, które będą realizowane w ramach przyjętego 

planu. Treść planu oraz pełny wykaz działań, w tym inwestycji związanych z ochroną przed powodzią dostępny 

na stronach Rządowego Centrum Legislacji: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1841/1  

Szczególną rolę dla regionalnej i lokalnej polityki przestrzennej posiadają dokumenty dające podstawę 

do identyfikacji obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego. W obszarach tych obowiązują zakazy, 

nakazy i ograniczenia, wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią. Dla obszaru 

Województwa Małopolskiego podstawą prawną określenia terenów zagrożonych powodzią są: 

1. Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) sporządzone przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, udostępnione na stronach internetowych ISOK: http://mapy.isok.gov.pl/imap/17  

Na poszczególnych arkuszach MZP uwidocznione są obszary zagrożenia powodziowego (wraz z 

głębokością wody i prędkością przepływu), obejmujące: 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) 

                                                           
17 ISOK -  Informatyczny System Osłony Kraju – wsparcie osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami. 
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 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q2%) 

oraz obszary narażone na zalanie w przypadku przerwania lub całkowitego zniszczenia wałów powodziowy 

 

2. Dla rzek oraz odcinków rzek, dla których jeszcze nie zostały sporządzone mapy zagrożenia 

powodziowego, do czasu ich sporządzenia, formalną podstawą identyfikowania granic obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią są sporządzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

opracowania pn: 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Soły” stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej; 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Skawy” stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej; 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu” stanowiące I etap studium 

ochrony przeciwpowodziowej; 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu” stanowiące I etap studium 

ochrony przeciwpowodziowej; 

 „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako integralny 

element studium ochrony przeciwpowodziowej” stanowiące I etap studium ochrony 

przeciwpowodziowej; 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Wisłoki” stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej 

w części dot. województwa małopolskiego. 

 

Dodatkowym materiałem wykorzystanym m.in. przy opracowaniu Planu Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym, są Analizy Programów Inwestycyjnych (API), opracowane przez Małopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych (dla Rudawy, Sidzinki, Wilgi, Serafy,  Podłężanki, Potoku Kościelnickiego, 

Dłubni, Prądnika, Nidzicy,  Uszwicy, Żabnicy, Breń, Skawinki, Szreniawy, Serafy, Potoku Królewskiego, 

Drwinki) oraz przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (dla Soły; Skawy; Raby; Dunajca; 

Wisłoki). Opracowania te nie mają jednak rangi map zagrożenia powodziowego. Nie stanowią także 

studium ochrony przeciwpowodziowej. 
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ZAGROŻENIE ORAZ OCHRONA PRZED SUSZĄ 

Zgodnie z wykonanym dla potrzeb Planu opracowaniem Politechniki Krakowskiej pt. „Wskazania do 

projektu zmiany  PZPWM w zakresie gospodarowania wodami ze szczególnym uwzględnieniem 

uwarunkowań wynikających z zagrożenia powodziowego i deficytu wody”, występujący w województwie 

małopolskim reżim niedoborów w wodę, na ogół nie posiada znamion suszy - w takim rozumieniu jak 

w innych regionach. Jednakże takie cechy środowiska województwa, jak duża nierównomierność 

przepływów wód oraz nierównomierność obszarowa zasilania wód powierzchniowych wodami 

podziemnymi powodują często dotkliwe niedobory wód, występujące w wielu gminach, głównie w okresie 

jesienno-zimowym. 

Opierając się na wspomnianym opracowaniu można stwierdzić, że najwyższe zagrożenie deficytem 

ilościowym i jakościowym wód podziemnych występuje w północno zachodniej części województwa 

(w gminach: Wolbrom, Klucze, Olkusz, Bukowno Chrzanów, Trzebinia, Babice, Alwernia, Oświęcim, Kęty, 

Wadowice, Czernichów, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś, Skała, Trzyciąż), a także w gminach: Kłaj 

i Niepołomice. Najwyższe zagrożenie deficytem ilościowym wód podziemnych występujące też w gminach 

powiatów miechowskiego i proszowickiego, myślenickiego, tarnowskiego, gorlickiego i nowosądeckiego. 

Najwyższy stopień zagrożenia potencjału wód powierzchniowych stwierdzono  w gminach Niedźwiedź, 

Raba Wyżna i Rabka Zdrój,  oraz Jordanów (miasto i gmina). 

Gminami, w których pokrywają się zagrożenia deficytem wód podziemnych i powierzchniowych są 

Drwinia, Szczurowa, Rzezawa, Kłaj oraz Jabłonka i Lipnica Wielka.  

Według danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, pochodzących z inwentaryzacji 

gospodarstw dotkniętych suszą, największa ilość gospodarstw zagrożonych występuje w powiatach 

nowosądeckim, brzeskim i limanowskim. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, ochronę przed 

suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami 

przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej sporządził 

plany przeciwdziałania skutkom suszy oraz analizy zjawiska suszy w regionie wodnym Górnej Wisły oraz 

Czarnej Orawy. 

ZAGROŻENIA OSUWISKOWE 

Budowa geologiczna polskich Karpat (młode góry fałdowe zbudowane z warstwowanych skał 

fliszowych, na przemian wodonośnych i wodoszczelnych) i charakter ich rzeźby sprawiają, że ruchy mas 

ziemi są zjawiskiem ciągłym i występują w stokach nieustannie. Zagrożenie osuwiskami w Małopolsce 

dotyczy przede wszystkim górskiej części Karpat, lecz zjawisko to odnotowywane jest również na obszarze 

zapadliska karpackiego i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Pierwsza rejestracja osuwisk w Polsce18 

przeprowadzona w latach 1968-1970 tylko wzdłuż linii komunikacyjnych oraz w terenach 

zurbanizowanych ujawniła na obszarze polskich Karpat ponad 8,5 tys. osuwisk. Późniejsze prace 

kartograficzne i rejestracyjne wykorzystujące coraz bardziej nowoczesne metody badań, ujawniły, że 

liczba osuwisk jest wielokrotnie większa. Po latach spokoju, opady atmosferyczne w lipcu 1997 roku 

uruchomiły karpackie stoki. Deszcze przyniosły powódź i katastrofalne uaktywnienie osuwisk o nieznane 

                                                           
18 Tekst z wykorzystaniem opracowania Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach dr Wojciech Rączkowski, PIG Oddz. Karpacki; 2012 r. 
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dotąd skali. Powstało lub odnowiło się ponad 20 tys. osuwisk, głównie w zachodniej i środkowej części 

gór. W kolejnych latach uaktywniły się osuwiska Pogórza Karpackiego, Beskidu Sądeckiego i Niskiego, 

Karpat Zachodnich. Aktualnie szacuje się nawet 50 000-60 000 osuwisk w polskich Karpatach (to 95% 

wszystkich osuwisk w Polsce). 

Ryc. 1. 80: Osuwiska 

 
Źródło: dane pochodzą z zasobów witryny internetowej Projektu SOPO prowadzonej przez PIG-PIB. 

Dla ograniczenia szkód i zniszczeń spowodowanych osuwiskami od 2006 realizowany jest projekt 

System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO19. Projekt w pierwszej kolejności objął osuwiska karpackie, 

w drugim etapie realizowany jest dla części pozakarpackiej. W wyniku przeprowadzonych prac nastąpiło 

rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych 

ruchami masowymi w Polsce.  

Województwo Małopolskie należy do obszarów o znacznym zagrożeniu występowaniem osuwisk, 

wynikającym z podatności podłoża skalnego, a w szczególności utworów fliszowych, nachylenia 

powierzchni oraz charakteru zawodnienia przypowierzchniowych warstw skalnych. Zagrożenie 

osuwiskami jest ponadto potęgowane sposobem zagospodarowania terenu, a szczególnie intensyfikacją 

zabudowy w obszarach rozproszonych i rozwojem sieci dróg zakłócającym procesy odpływu wód. 

Zagrożenie osuwiskami na terenie Województwa Małopolskiego dotyczy w szczególności górskiej 

części Karpat, lecz zjawisko to odnotowywane jest również na obszarze zapadliska karpackiego i na 

Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 

Od roku 2006 realizowany jest system Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO. Podstawowym celem 

projektu jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk 

                                                           
19 http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO 
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oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu 

wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. Projekt ma na celu pomoc w zarządzaniu 

ryzykiem osuwiskowym i ograniczenie szkód i zniszczeń wywołanych rozwojem osuwisk poprzez właściwą 

realizację zagospodarowania przestrzeni. Drugi etap programu (będący na ukończeniu) obejmuje 

wykonanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1 : 10 000, założenie systemu 

monitoringu powierzchniowego i wgłębnego na wybranych 60 osuwiskach karpackich, prowadzenie, 

uzupełnianie i aktualizacja bazy danych o zagrożeniach osuwiskowych oraz opracowanie w ramach tzw. 

„ścieżki interwencyjnej” kart dokumentacyjnych osuwisk, które uaktywniły się po bardzo intensywnych 

opadach deszczu i powodziach w 2010 r. 

Projekt SOPO w województwie małopolskim wykonany został w 96 gminach, a w 20 jest aktualnie 

realizowany.  

W ramach rejestracji osuwisk określane są rodzaje osuwisk oraz zalecenia dla zagospodarowania 

obszaru, w tym wskazywane są: 

– osuwiska aktywne nie nadające się do lokalizacji zabudowy, 

– okresowo aktywne stwarzające niebezpieczeństwo, 

– nieaktywne wymagające ograniczeń dla zabudowy 

– oraz tereny zagrożone występowaniem osuwisk, na których realizacja zabudowy wymaga badań 

i spełnienia zaleceń wynikających z tych badań. 

Wykorzystanie zasobu informacji o zagrożeniach uzyskanych w ramach Projektu SOPO stwarza duże 

szanse na ich ograniczenie. Ważnym ujawnionym problemem jest duży udział terenów zagrożonych 

w obszarach przeznaczonych pod zainwestowanie w obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin i  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Rozwiązanie tego problemu, wobec odpowiedzialności finansowej gmin za wycofanie terenów 

budowlanych, może napotkać na wiele barier.  
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2.6. UWARUNKOWANIA KULTUROWE 

Na terenie dzisiejszego województwa małopolskiego na przestrzeni wieków stykały się i krzyżowały 

wpływy różnych kultur. Szczególnym fenomenem jest przebiegająca przez Małopolskę granica kulturowa 

pomiędzy chrześcijaństwem zachodnim i wschodnim, ale także czytelne do dziś granice obszarów 

rozbiorowych. Widoczna jest także silna integracja Małopolski, a szczególnie Krakowa, z kulturą 

śródziemnomorską. 

Wpływ na różnorodność kulturową miały bez wątpienia szerokie kontakty Krakowa i Małopolski, 

związane z transeuropejskimi szlakami komunikacyjno – handlowymi. Wzdłuż nich posuwała się wymiana 

handlowa, kulturalna i cywilizacyjna, a także migracje i procesy osadnicze. 

Wśród najważniejszych wymienić należy Trakt Ruski (wsch. – zach.), biegnący przez Małopolskę 

w dwóch wariantach: jako Trakt Sandomierski i Trakt Lwowski. 

Kierunek północ - południe miał Szlak Bursztynowy, biegnący od Adriatyku do Bałtyku. Podobny 

kierunek miały liczne warianty Traktu Węgierskiego, przebiegające głównie w dolinie Dunajca, oraz Trakt 

Solny biegnący doliną Raby (z Wieliczki i Bochni na Węgry i Morawy). Trakt Wołowy (zwany Ropczyckim), 

z Pokucia i Bukowiny, miał kierunek ze wschodu na zachód Europy. Do ciągów historycznych doliczyć 

należy porozbiorowe Trakty Cesarskie, z 2 poł. XVIII w. a także drogi żelazne z XIX w. 

Specyficzny charakter miał Szlak Wodny Wiślany (z Małopolski do Gdańska). 

Podstawowym wyznacznikiem tożsamości województwa jest dziedzictwo kulturowe, na które 

składa się oprócz zasobu zabytków ruchomych i nieruchomych, niezwykle bogate dziedzictwo kultury 

niematerialnej. 

Do najważniejszych czynników kształtujących tożsamość kulturową województwa małopolskiego 

należą: 

 historia polityczna łącząca obszar ziemi krakowskiej od głębokiego średniowiecza; 

 oddziaływanie Krakowa jako ośrodka naukowego, kulturowego oraz religijnego; 

 bogato rozwinięta sieć osadnicza i gęste zaludnienie; 

 folklor oraz strój ludowy krakowski, traktowany często jako strój narodowy; 

 kultura materialna i niematerialna grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, np. Górali, 

Podhalan, Łemków, Spiszaków i Orawian 

 budownictwo regionalne; 

 liczne, zachowane zabytki sakralnej architektury drewnianej (kościoły, cerkwie); 

 zamki obronne Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Doliny Dunajca i Popradu; 

 ośrodki kultu religijnego i centra pielgrzymkowe; 

 tradycje przemysłowe sięgające średniowiecza związane z wydobyciem soli w kopalniach 

w Wieliczce i Bochni oraz srebra w Olkuszu; 

 zasoby krajobrazu naturalnego i kulturowego objęte ochroną w postaci parków narodowych 

i krajobrazowych; 
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 przenikanie się kultur pogranicza polsko-słowackiego (Orawa, Spisz). 

Województwo małopolskie jest obszarem wyjątkowo zasobnym w obiekty i zespoły zabytkowe. 

Zachowały się tu liczne przykłady architektury sakralnej, wiele obiektów rezydencjonalnych, obronnych, 

mieszkalnych, użyteczności publicznej, zabytków techniki, etnograficznych oraz układy przestrzenne miast, 

wsi i uzdrowisk. 

Województwo małopolskie jest piątym pod względem liczby obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, po województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, i warmińsko-mazurskim. 

Nasycenie terenu województwa obiektami i zespołami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków jest 

bardzo duże (32 obiekty/100 km2). 

Małopolska zajmuje tu trzecie miejsce po województwie dolnośląskim (41 obiektów/100 km2) 

i opolskim (39 obiektów/100 km2). Jest to znacznie więcej, niż przeciętnie w Polsce (21 obiektów/100 

km2).  

Małopolski dotyczy 6 spośród 14 wpisów na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury 

UNESCO: 

 historyczne centrum Krakowa (wpis w 1978 r.) 

 Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i w Bochni (wpis: 1978, 2013 r.) 

 Auschwitz-Birkenau – Niemiecki i nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady /1940-1945/  

(wpis 1979 r.) 

 Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park 

pielgrzymkowy (wpis 1999 r.) 

 Kościoły drewniane Południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Sękowa, Haczów, Lipnica 

Murowana (wpis 2003 r.) 

 drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat (wpis 2013 r.). 

Układy urbanistyczne większości miast i miasteczek Małopolski mają zazwyczaj średniowieczny 

rodowód. Do dziś zachowały swój historyczny układ, bądź zostały w niewielkim stopniu przekształcone. 

Większa część z nich została wpisana na listę zabytków i są to m. in: układ urbanistyczny Krakowa 

w granicach Plant, układ dawnego miasta Kazimierza, Kleparza, Podgórza, Wesołej, dzielnicy Nowy Świat 

oraz układ urbanistyczny Nowej Huty a także Andrychów, Biecz, Bochnia, Ciężkowice, Czchów, Kalwaria 

Zebrzydowska, Kęty, Krzeszowice, Lanckorona, Lipnica Murowana, Muszyna, Myślenice, Nowy Wiśnicz, 

Olkusz, Oświęcim, Proszowice, Radłów, Stary i Nowy Sącz, Sucha Beskidzka, Tarnów (zespół Starego 

Miasta, zespół śródmieścia z okresu XVIII-XIX w. oraz osiedle Mościce), Tuchów, Wadowice, Wieliczka, 

Zakliczyn, Zator. 

Ponadto wyróżnić należy układy przestrzenne: Skawiny, Wolbromia, Skały, Nowego Targu, 

Krościenka nad Dunajcem, Gorlic, Zakopanego. 

Na terenie Małopolski zachowały się liczne uzdrowiska. W XIX w. powstawały całe założenia 

zdrojowe z willami, pensjonatami i sanatoriami oraz domami zdrojowymi. Zachowane historyczne 

uzdrowiska to: Zakopane, Rabka, Krynica, Szczawnica, Muszyna. 
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Unikatowo natomiast zachowały się układy wsi małopolskich z tradycyjną zabudową zagrodową. 

Należą do nich takie wsie jak: Chochołów, Jurgów, Uście Solne, Zalipie, Nowa Biała, Frydman, Gołkowice 

Dolne (zespół zabudowy ulicowej) i układ ruralistyczny wsi Biesiadki gm. Gnojnik. 

Inne wyjątkowo cenne, wymagające wyróżnienia, układy przestrzenne to np.: kompleksy klasztorne 

w Alwerni, Czernej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Nowym Wiśniczu czy Tyńcu, zespół architektoniczno - 

krajobrazowy w Dobczycach, zespół szałasów w Jurgowie gm. Bukowina Tatrzańska, oraz sieć cmentarzy 

wojennych z okresu I wojny światowej w Rejonie Gorlic i Tarnowa.  

Obszary i zespoły krajobrazu kulturowego oraz ośrodki kulturowe 

Różnorodność ukształtowania naturalnego krajobrazu jest czynnikiem wpływającym na różne formy 

krajobrazu kulturowego w poszczególnych częściach województwa. Opierając się głównie na zasobie 

zachowanych obiektów, obszar województwa można podzielić na następujące podobszary. 

Wyróżniającym się obszarem jest Podhale, również zachowujące tradycyjną zabudowę, chociaż 

nowa zabudowa często przyjmuje ogromne gabaryty, tracąc proporcje. Zachowały się tu liczne przykłady 

drewnianej architektury sakralnej. Należą one do najstarszych (XV w.) i najpiękniejszych świątyń 

drewnianych Małopolski. Walory Podhala podnosi wciąż żywa tu kultura, folklor i tradycje, strój i gwara. 

Zespół architektury Spisza, kościoły Spisza, to jedne z najcenniejszych zabytków architektury tego 

terenu. Czytelne do dziś są układy ruralistyczne wsi tego regionu (Frydman, Kacwin) z układem zagród 

w stylu frankońskim. W rejonie tym zachował się również zamek w Niedzicy, pochodzący z XIII w. 

Ślad dawnego szlaku handlowego broniony zamkami możemy podziwiać w miejscowościach 

Czchów, Rożnów i Melsztyn (pochodzące z XIV-XV w.), gdzie zachowały się ruiny zamków obronnych. W 

tym rejonie zachowały się również cenne obiekty sakralne w Czchowie, Tropiu i Zakliczynie oraz układ 

urbanistyczny Zakliczyna z zachowaną drewnianą zabudową (poł. XIX w.) i ratuszem, a także układ 

urbanistyczny Czchowa. 

Niezwykle interesujący jest obszar Beskidu Niskiego z wpisanymi w naturalny krajobraz cerkwiami. 

Większość z nich powstała w XVII w. Do najstarszych należą obiekty w Powroźniku, Kwiatoniu, Bereście, 

Jastrzębiku, Wojkowej, Tyliczu, Bartnem i Brunarach. 

Od północy przystaje do Beskidu Niskiego Obniżenie Gorlickie, gdzie cerkwie ustępują miejsca 

kościołom rzymsko-katolickim (Binarowa, Ptaszkowa, Sękowa, Szalowa, Szymbark). 

Obszar Beskidu Wyspowego po Pogórze Wielickie to rejon, w którym licznie zachowały się zarówno 

historyczne układy urbanistyczne (Dobczyce, Wieliczka), jak i obiekty architektury sakralnej (drewniane 

kościoły w Dobrej, Kasinie Wielkiej, Skrzydlnej, Jodłowniku, Wiśniowej, Raciechowicach i Wieliczce) oraz 

kościół z klasztorem w Szczyrzycu. 

Innym wyróżniającym się obszarem krajobrazu kulturowego jest obszar Karpat, gdzie od XIX w. 

powstały liczne uzdrowiska. Większość do dziś zachowała swój historyczny układ przestrzenny i zabudowę 

uzdrowiskową. Należą do nich Krynica, Muszyna, Piwniczna i Szczawnica. Architektura uzdrowisk 

karpackich wzorowana była na willach szwajcarskich i tyrolskich. 

Obszarem atrakcyjnym pod względem kulturowo-przyrodniczym jest obszar Jurajskich Parków 

Krajobrazowych, w którym architektura została wpisana w krajobraz jurajskich skałek wapiennych. 
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Zachowały się tu zamki w Korzkwi, Pieskowej Skale, a także ruiny w Ojcowie, Rabsztynie, Bydlinie, Rudnie 

i Lipowcu. Do atrakcji należy również klasztor w Czernej, kościoły w Korzkwi, Giebułtowie, Zielonkach, 

Krzeszowicach, Tenczynku, Rudnie, Alwerni, Jerzmanowicach, Sułoszowej i Jangrocie oraz kościoły 

drewniane w Paczółtowicach, Rodakach i Racławicach. Jest to niezwykle popularny turystycznie obszar 

aglomeracji krakowskiej. 

Najcenniejsze pod względem krajobrazowym i kulturowym obszary województwa małopolskiego 

objęte zostały ochroną w postaci parków narodowych i krajobrazowych. Współistnienie walorów 

przyrodniczych i zasobów dziedzictwa kulturowego wpływa na to, iż stanowią one niezwykle atrakcyjną 

ofertę turystyczną. 

Ośrodki kulturowe 

Najważniejszym ośrodkiem kulturowym jest stolica Małopolski – Kraków, z zachowanym 

historycznym układem przestrzennym Starego Miasta, z pozostałością murów miejskich i znamienitym 

materialnym zasobem kulturowym, wśród których dominują: Wawel, kościoły i klasztory, zespół 

uniwersytecki, teatry i muzea, hotele i pałace oraz zabudowa miejska. 

Z zasobów krajobrazu kulturowego typu osadniczego należy wymienić: śródmieście Krakowa 

w obrębie Plant z Wawelem, miejskie układy urbanistyczne (10 układów), układy wiejskie Krzesławic 

i Bronowic, system Twierdzy Kraków, 4 kopce (Krakusa, Wandy, T. Kościuszki, J. Piłsudskiego), 24 parki, 

17 zabytkowych cmentarzy, liczne obiekty militarne i przemysłowe. 

Nie ma drugiego takiego miasta, w którym skupiałaby się tak duża ilość zabytków architektury i 

sztuki o równie wysokiej randze – 68% wpisanych do rejestru obiektów zabytkowych z obszaru 

województwa małopolskiego (1236 obiektów) oraz 30% ujętych w ewidencji konserwatorskiej (zasoby 

zabytkowe Krakowa to ok. 7 700 zespołów i obiektów oraz 25 tys. zabytków ruchomych) (zarządzeniem 

Prezydenta RP z dnia 08.09.1994 r. za pomnik historii uznany został „Kraków – historyczny zespół 

miasta”). 

Kraków wnosi ogromny wkład w produkcję i usługi w zakresie prasy, mediów, wydawnictw, 

działalność muzyczną i rozrywkową, film, rozwój sztuki. W Krakowie odbywa się szereg imprez 

kulturalnych. Właśnie przemysł kulturowy ma szansę stać się najważniejszą gałęzią przemysłu regionu, 

a zasoby kulturowe przyczynić się mogą do jego rozwoju. 

Drugim ważnym ośrodkiem kultury jest Nowy Sącz. Miasto zachowało swój historyczny układ 

z ratuszem. Znajdują się tu cenne kościoły, klasztory, bożnica oraz ruiny zamku. W Nowym Sączu znajduje 

się ponadto Park Etnograficzny z ponad 60 obiektami budownictwa regionalnego Sądecczyzny. Nowy Sącz 

jest poza tym ważnym ośrodkiem kultury niematerialnej. 

Ważnym centrum kulturowym Małopolski jest Tarnów, w którym zachował się cenny historyczny 

układ Starego Miasta, gotycko-renesansowy ratusz z zabudową miejską pochodzącą z XVIII-XIX w. 

i pozostałości murów miejskich, ponadto kościoły i klasztory, wśród nich kościół katedralny. Działają 

tu liczne organizacje kulturalne, odbywa się szereg cyklicznych imprez. 

Znaczącym ośrodkiem o znaczeniu kulturowym jest Wieliczka ze sławnym na skalę europejską 

zabytkiem techniki – Kopalnią Soli w Wieliczce – wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury 

UNESCO. Zabytkowy krajobraz tworzą historycznie ukształtowany, średniowieczny układ urbanistyczny 
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z pozostałościami murów miejskich oraz zachowaną zabudową i wieloma zabytkami. Tak jak 

w poprzednich ośrodkach jest to miejsce licznych imprez okolicznościowych. 

Oświęcim – miejsce dawnego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Oświęcim - Brzezinka – 

pomnik upamiętniający ludobójstwo – wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

Zachował się tutaj również historyczny układ miejski z zabudową i ratuszem pochodzącym z XVII w., 

zamek książąt oświęcimskich gotycki (XIII-XIV w.) oraz liczne zabytki. 

Z kultem religijnym związanych jest wiele miejscowości w województwie, wśród nich ważne miejsce 

zajmuje Kalwaria Zebrzydowska, znana z wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO 

zespołu klasztorno-pielgrzymkowego z Kalwarią - założenie krajobrazowo - przestrzenne obejmuje klasztor 

oo. Bernardynów, kościół i 42 malowniczo położone kaplice Drogi Krzyżowej i Dróżek Matki Boskiej. 

W okresie Wielkanocnym przedstawiane jest tu misterium Męki Pańskiej. 

Stary Sącz to pięknie położone miasto z zabytkowym układem średniowiecznego miasta – rynek 

z historyczną zabudową. Na uwagę zasługują tu zachowane cenne obiekty sakralne, liczne kaplice i zespół 

dawnej synagogi. Stary Sącz jest miejscem, w którym odbywają się cykliczne imprezy muzyczne. 

Równie pięknym położeniem poszczycić się może Biecz. Zachował się tu historyczny układ 

urbanistyczny z zabudową przy rynku i ratuszem. W Bieczu zobaczyć można również resztki murów 

obronnych, zabytkowe kościoły i klasztor. Znajdował się tu kiedyś zamek, po którym zachowały się jedynie 

ślady. 

Bochnia – tutaj także zachował się historyczny układ miasta z rynkiem i zabudową, zabytkami oraz 

zamek. Niezwykle cennym zabytkiem jest działająca od średniowiecza kopalnia soli, uznana za Pomnik 

Historii RP. 

Zakopane – ośrodek kulturowy ze swym bogactwem architektury w stylu zakopiańskim. Zachowały 

się tu piękne przykłady tradycyjnej architektury sakralnej. Styl zakopiański reprezentują Muzeum 

Tatrzańskie, Dworzec Tatrzański, d. Sanatorium dziecięce, liczne hotele i pensjonaty. Jest to miasto 

o wybitnych walorach krajobrazowych, miejsce wypoczynku letniego i zimowego, w którym odbywają się 

liczne imprezy kulturalne. 

Krynica to jedno z najcenniejszych polskich uzdrowisk, znane już od XIX w. Zachowała się tu licznie 

zabudowa zdrojowa, obiekty architektury sakralnej. Architekturę uzdrowiska wzbogaca wyjątkowa zieleń 

paku zdrojowego. Zachował się tu również cenny zabytek techniki – kolej górska szynowa na Górę 

Parkową. Jest to również ośrodek sportów zimowych, chętnie odwiedzany przez turystów. Tu również 

mają miejsce ciekawe imprezy kulturalne. 

Rabka to uzdrowisko, którego po raz pierwszy pojawia się w dokumencie Bolesława Wstydliwego 

z 1254 roku. Wieś była wówczas własnością klasztoru Cystersów ze Szczyrzyca. Ważną datą dla Rabki jest 

rok 1858. Wtedy to, po przeprowadzeniu badań zainicjowanych przez profesora Józefa Dietla, okazało się, 

że solanki rabczańskie są jednymi z najsilniejszych solanek jodowo-bromowych w Europie. Dało to asumpt 

do powstania tutaj uzdrowiska. Dziś Rabka specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego, 

alergii, układu krążenia, chorób reumatycznych i przewlekłych schorzeń układu nerwowego. 

Miastem znanym przede wszystkim z urodzin papieża Jana Pawła II są Wadowice. Znajduje się tu 

również cenny zabytkowy kościół z gotyckim prezbiterium i korpusem pochodzącym z lat 1791-99 oraz 

zespół klasztorny Karmelitów Bosych. 
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Miejscowością słynącą z dorocznego konkursu palm wielkanocnych jest Lipnica Murowana. 

Zachował się tu historyczny układ urbanistyczny i ciekawe zabytki architektury. 

Zabytki etnograficzne 

Skanseny na terenie Małopolski znajdują się w Zubrzycy Górnej (Orawski Park Etnograficzny), 

Nowym Sączu (Sądecki Park Etnograficzny), Szymbarku (Ośrodek Budownictwa Ludowego), Wygiełzowie 

(Nadwiślański Park Etnograficzny), Dobczycach (Muzeum Regionalne PTTK im. Wł. Kowalskiego) i skansen 

im. J. Żaka w Zawoi Markowej. 

Poza Parkami Etnograficznymi, gdzie gromadzone są obiekty różnych typów i rozmieszczane 

w układach charakterystycznych dla regionu, bądź dowolnie, istnieją zagrody „in situ”. Zachowane są one 

wraz z naturalnym otoczeniem i stanowią formę muzeów najpełniej „przemawiającą” do zwiedzających. 

Na terenie Małopolski takimi założeniami są: Muzeum – Zagroda Wincentego Witosa 

w Wierzchosławicach k. Tarnowa, Muzeum – Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu k. Tarnowa, Polana 

Pasterska Tatr Polskich w Witowie k. Chochołowa, pasterska wieś letnia w Jurgowie k. Bukowiny 

Tatrzańskiej. 

Zabytki przemysłu i techniki 

Zabytki techniki jeszcze do niedawna reprezentowały liczne drewniane młyny i wiatraki. Ze względu 

na materiał uległy w znacznemu zniszczeniu i zachowały się nieliczne wymagające szczególnej uwagi. 

Zachowały się natomiast dobrze cegielnie, kuźnie i tartaki. 

Najważniejszymi zabytkami techniki są kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, licznie i w dobrym stanie 

zachowały się dworce kolejowe wzdłuż wszystkich linii kolejowych (m.in. w Kocmyrzowie, Kościelcu, 

Radziszowie, Regulicach, Suchej Beskidzkiej, Andrychowie, Zakopanem, Tarnowie, Krzeszowicach, 

Przeciszowie, Wieliczce), huta żelaza w Płokach (1870 r.), piece wapiennicze w Płazie i Nawojowej Górze 

z pocz. XX w., XVII-wieczne warsztaty kamieniarskie w Dębniku, pochodzące z XVIII w. farbiarnie 

w Orawce, i Browar klasztorny w Szczyrzycu (1623 r.). W Szczucinie istnieje Muzeum Drogownictwa w 

którym zgromadzono maszyny , urządzenia i inne eksponaty służące do budowy dróg. 

Duża ilość zabytków techniki występuje na terenie Krakowa (zabytki komunikacji kolejowej, 

miejskiej, elektrownie, gazownie, drukarnie, budynki poczty, straży pożarnej, fabryki i obiekty inżynierii 

wojskowej). 

Liczne zabytki przemysłu i techniki zostały zgromadzone w skansenach i muzeach. Skanseny takie 

znajdują się w Chabówce (Skansen Taboru Kolejowego) i w Krzeszowicach (Skansen Parowozów 

Przemysłowych). 

Stan zachowania zabytkowych zespołów i obiektów 

Historyczne układy urbanistyczne zachowały się w swej historycznej formie średniowiecznej (rynek, 

sieć ulic, rozkład dominant). Historyczna zabudowa miast pochodzi z XVIII-XIX w. i jest w zróżnicowanym 

stanie technicznym, zwykle wymaga prac konserwatorsko-remontowych. Układy ruralistyczne wsi 

małopolskich posiadają z reguły czytelny układ, z nieliczną już tylko zachowaną tradycyjną zabudową 
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zagrodową i na ogół zachowanymi dominantami w postaci kościołów bądź cerkwi. Lepiej zachowana jest 

tradycyjna zabudowa Orawy, Podhala i Spisza, lecz również tam jest ona wypierana przez nową. 

Obiekty sakralne: kościoły i klasztory, jak również ich wyposażenie są dobrze zachowane. Cerkwie 

(większość jest użytkowana jako kościoły) są również w dobrym stanie technicznym. 

Zamki zachowane są najczęściej w formie trwałych ruin. Większość dworów i dworków 

pozbawionych na przeszło pół wieku swoich pierwotnych właścicieli i użytkowanych niezgodnie 

z przeznaczeniem jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga działań remontowo-konserwatorskich. 

W parkach dworskich zachowały się na ogół pojedyncze cenne okazy starodrzewu, układ przestrzenny 

ogrodów uległ natomiast zatarciu. 

Zieleń i układy przestrzenne cmentarzy są dobrze zachowane. Renowacji wymagają natomiast 

historyczne nagrobki i pomniki niektórych cmentarzy. 

Na kulturę niematerialną Małopolski składają się również wciąż żywe zwyczaje i obrzędy 

mniejszości narodowych i grup etnicznych, strój ludowy, a także regionalne rzemiosło i sztuka. Najbardziej 

znane tradycje i zwyczaje związane są z miastem Krakowem: Lajkonik, Emaus, szopki krakowskie, 

Juvenalia. Poza tym ważniejsze tradycje regionu to: tradycje związane z wydobyciem soli, pasterstwo, 

flisactwo, konstruowanie okazałych palm wielkanocnych (Lipnica Murowana, Tokarnia), pucheroki, czy 

Siuda Baba koło Wieliczki. 

Ośrodki sztuki ludowej i rzemiosła to: Rzepiennik Biskupi – ośrodek związany z garncarstwem, 

ośrodek rzeźby ludowej prymitywnej w Paszynie, Zalipie – zdobienie ścian domów malowidłami, 

Zakopane, Chochołów, Kalwaria Zebrzydowska. 

Województwo małopolskie to region o bogatym życiu religijnym, kształtowanym przez historyczną 

strukturę Archidiecezji Krakowskiej. Znajduje się tu wiele sanktuariów, miejsc kultu przyciągających 

pielgrzymów. Do najważniejszych należą: Kalwaria Zebrzydowska (kult Męki Pańskiej), Biecz, Kobylanka, 

Okulice (kult Matki Boskiej), Bochnia (kult Matki Boskiej), Tuchów (kult Maryjny), Szczepanów (kult św. 

Stanisława), Limanowa (kult matki Boskiej Bolesnej), Tropie (kult św. Andrzeja Świerada), Stary Sącz (kult 

św. Kingi), Kęty (kult św. Jana), Ludźmierz (kult Matki Boskiej). 
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2.7. PRZEMIANY KRAJOBRAZU I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

Zgodnie z powszechnie akceptowaną definicją krajobraz rozumiany jest jako postrzegana przez 

ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowane w wyniku 

działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Nie dziwi zatem, że intensywne procesy 

cywilizacyjne i urbanistyczne, jakie zachodziły w Małopolsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat, znalazły 

swoje wyraźne odbicie w krajobrazie regionu. Krajobraz jest bowiem swoistym zapisem, pozwalającym 

odczytać istotę przemian gospodarczych czy społecznych, pozwala dostrzec zmiany wzorców kulturowych 

czy wręcz systemu wartości. Nie należy go jednak traktować tylko jako zwierciadło – gdyż krajobraz można 

przecież świadomie kształtować i to zarówno w dużych skalach urbanistycznych, jak i w kameralnej skali 

planowania lokalnego, formowania zabudowy miejskiej czy wiejskiej. 

Do najbardziej charakterystycznych przemian krajobrazu miast małopolskich należy zaliczyć 

następujące procesy: 

– Zdecydowane ograniczenie – w wielu przypadkach wręcz zahamowanie, przyrostu zabudowy 

wielorodzinnej, szczególnie o charakterze blokowym. W zasadzie poza Krakowem, Tarnowem 

i Nowym Sączem nie rozwija się deweloperskie budownictwo mieszkań na sprzedaż. Cały przyrost 

substancji mieszkaniowej dokonuje się w formach zabudowy jednorodzinnej lub ewentualnie 

małych domów mieszkalnych. Starsze budynki wielorodzinne poddawane są renowacjom (głównie 

termorenowacji), której estetycznym skutkiem jest tzw. „pasteloza” – nowe, mocno kolorowe, choć 

szybko blaknące elewacje. 

– Zapoczątkowanie procesów rewitalizacji miast, zwłaszcza ich śródmieść. Zrealizowano wiele 

projektów odnowy rynków lub innych placów miejskich. Szereg realizacji reprezentuje wysokie 

wartości architektoniczne – i to zarówno w miastach większych (Gorlice, Chrzanów, Nowy Targ), jak 

i w niewielkich ośrodkach (Niepołomice, Stary Sącz). 

– Pojawiły się nowe typy funkcjonalno–architektoniczne – przede wszystkim obiektów handlowych 

(galerie, hipermarkety, dyskonty), które jednocześnie zmieniły model handlu, wypierając go z ulic 

śródmieść i przyczyniając się do likwidacji małych sklepów i targowisk. Wielkoprzestrzenne obiekty 

handlowe pojawiły się także na terenach wiejskich. 

– Miasta otoczyły strefy rozległych, choć na ogół chaotycznie zagospodarowanych, przeładowanych 

reklamami, terenów usługowych – głównie składów materiałów budowlanych, stacji benzynowych, 

komisów używanych samochodów, dyskontów z dużymi parkingami, etc. – wytworzył się wręcz 

nowy typ krajobrazu podmiejskiego. 

– Praktycznie we wszystkich miastach pojawiły się nowe, reprezentacyjne obiekty sportowe takie jak 

pływalnie (parki wodne ) i hale sportowe. 

Paradoks obecnej fazy rozwoju miast małopolskich polega na tym, że wciąż znajdują się one na 

etapie rozrostu przestrzennego i zajmowania nowych powierzchni pomimo, że demograficznie przeżywają 

regres bądź zastój. Dopiero rozpoczynają się procesy „recyklingu” przestrzeni, nowego wykorzystania 

terenów poprzemysłowych czy innych zdegradowanych. Zjawisko to występuje już silnie w Krakowie, 

natomiast dokumenty planistyczne większości miast w dalszym ciągu zakładają ekspansję terytorialną, 

zupełnie oderwaną od uzasadnionych funkcjonalnie potrzeb. 
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Suburbanizacja i procesy rozlewania się miast 

Najważniejsze i najgroźniejsze procesy zmian w krajobrazie Małopolski związane są 

z suburbanizacją i rozlewaniem się miast. 

Zjawisko to może przebiegać w procesie zaplanowanym i kontrolowanym lub żywiołowo. 

Konsekwencją suburbanizacji niekontrolowanej jest powstawanie obszarów o zagospodarowaniu 

nieciągłym i niezorganizowanym, z sukcesywnym anektowaniem coraz to nowych terenów pod zabudowę 

jednorodzinną, czasem także wielorodzinną. Następuje przekształcanie struktur poprzez rozwój obszarów 

o nadmiernie zintensyfikowanej, ale przypadkowej zabudowie lub wręcz przeciwnie – rozpraszanie 

osadnictwa i brak zrównoważonego rozwoju. Proces takiej suburbanizacji opiera się głównie na podziale 

terenów rolnych na działki inwestycyjne i uzyskiwaniu pozwoleń na budowę drogą decyzji o warunkach 

zabudowy opartych na zasadach „dobrego sąsiedztwa” (w sytuacji, gdy nie istnieje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego). Zjawisko to ma charakter spontaniczny, składający się z dużej liczby 

nieskoordynowanych, małych przedsięwzięć, głównie w rejonach podmiejskich dużych aglomeracji, 

w wyniku czego miasto centralne zostaje otoczone pierścieniem zabudowy jednorodzinnej, sporadycznie 

wielorodzinnej oraz usługowej, a więc o przemieszanej funkcji i chaotycznym układzie komunikacyjnym. 

Przekształcanie terenów rolnych w budowlane drogą uchwalania planów miejscowych z przeznaczeniem 

gruntów rolnych pod zabudowę lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy stało się łatwym środkiem 

na generowanie kapitału zarówno przez prywatnych właścicieli gruntów rolnych, jak i gminy20. Modelem 

przestrzennym staje się tzw. „urbanizacja łanowa” – na wąskiej, przekształconej z rolnej, działce powstaje 

rząd kilku lub kilkunastu domów. Tworzą się kolejne enklawy słabo połączone w wymiarze społecznym czy 

przestrzennym z otoczeniem, w którym się znajdują. Kolejne tereny rolne tracą swą funkcjonalność i stają 

się nieużytkami oczekującymi na przekwalifikowanie na tereny budowlane. Następuje obniżenie 

standardów przestrzeni zamieszkania – brakuje żłobków, przedszkoli, parków czy instytucji kultury, 

rozrywki.  

Suburbanizacja niesie za sobą zagrożenia także dla ośrodków miejskich. Problemem związanym 

z odpływem ludności jest osłabienie roli miast jako ośrodków wraz ze spowolnieniem procesów 

inwestycyjnych. Prowadzi to do degradacji całego miasta, które traci w ten sposób swój kapitał 

przestrzenny. Niekontrolowana suburbanizacja niesie za sobą wiele kosztów, w tym podwyższonych 

obciążeń związanych z budową i utrzymaniem rozległych sieci infrastruktury technicznej oraz 

komunikacyjnej. Suburbanizacja potęguje problemy transportowe. Następuje zwiększenie generowania 

kosztów transportu związanego z dojazdami do pracy, szkół, przedszkoli, czy ośrodków zdrowia. 

Wzmożony ruch kołowy niesie z kolei za sobą negatywne skutki środowiskowe – zanieczyszczenie 

powietrza i hałas. Występują także szkody dla środowiska związane z presją na obszary cenne 

przyrodniczo oraz rozlewaniem się zabudowy w terenach posiadających walory krajobrazowe 

(np. w rejonie cennych przyrodniczo parków krajobrazowych leżących w bezpośrednim sąsiedztwie 

Krakowa).  

Na obszarze województwa małopolskiego proces migracji mieszkańców z miasta do strefy 

podmiejskiej dotyczy w największym stopniu Krakowa. W gminach przylegających do stolicy regionu jest 

notowany wysoki wskaźnik salda migracji. W gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Kocmyrzów-

                                                           

20 Zbigniew Paszkowski, Raport Przestrzeń życia Polaków,  
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Luborzyca, Zabierzów, Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka, Biskupice, Niepołomice, saldo migracji jest 

stale silnie dodatnie (>10‰), przy znacznie niższej jego wartości w mieście centralnym (1‰). Różnica 

wartości salda migracji pomiędzy miastem centralnym i gminami położonymi w jego otoczeniu jest 

również widoczna w przypadku Tarnowa i Nowego Sącza. W miastach tych występuje ujemne saldo 

migracji (odpowiednio -5‰ i -3,5‰), natomiast w gminach położonych wokół notowane jest saldo 

migracji na poziomie dodatnim: od 0,7‰ do 5,3‰ wokół Tarnowa i od 0,2‰ do 6,7‰ wokół Nowego 

Sącza. 

Ryc. 1. 81: Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2016 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

O postępującej suburbanizacji świadczy także m.in. wskaźnik liczby nowych budynków 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest bardzo wysoki w gminach przylegających do Krakowa: Zielonki, 

Michałowice, Wielka Wieś, Mogilany. Bardzo wyraźny jest również niski wskaźnik liczby nowych 

budynków w przeliczeniu na 1000 mieszkańców dla największych miast województwa: Krakowa, Tarnowa 

i Nowego Sącza, a także dla Nowego Targu, Oświęcimia, Chrzanowa, Trzebini, Olkusza, Zakopanego. Dane 

te obrazują dynamiczny rozwój stref podmiejskich i osłabianie ośrodków miejskich. Najwięcej pozwoleń 

na budowę wydaje się w powiecie krakowskim (prawie 1800 w 2012 r.) Na dalszych miejscach plasują się 

powiaty nowosądecki (ok. 770 pozwoleń) i tarnowski (ok. 700 pozwoleń). Najniższa aktywność budowlana 

widoczna jest w powiatach: proszowickim (ok. 100), miechowskim (125) i dąbrowskim (ok. 150).  
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Ryc. 1. 82: Zmiany obszarów gruntów zabudowanych i zurbanizowanych 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 

 

OBSZARY WIEJSKIE 21 

Wieś na terenie całego kraju, a w Małopolsce może nawet jeszcze wyraźniej, przeżywa okres 

dynamicznego rozwoju i wzrostu zasobności mieszkańców. Materialny dystans względem miast wyraźnie 

się zmniejsza, zaciera, a w wielu wypadkach obszary wiejskie górują dynamiką rozwoju i jakością życia nad 

obszarami zurbanizowanymi. Wraz ze zwiększaniem liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie 

następuje intensyfikacja inwestowania. Na przekształcanie struktury przestrzennej obszarów wiejskich 

wpływa również odchodzenie od rolnictwa, które przestało odgrywać wiodącą rolę w gospodarce regionu 

i rozwoju obszarów wiejskich. Obserwuje się zjawiska wpływające na poprawę standardu życia: powstają 

nowe okazałe domy często na rozległych i solidnie ogrodzonych posesjach, gruntownie remontowane są 

stare, a ich urządzenie często przewyższa standardy miejskie. Poprawiło się leżące w gestii samorządów 

wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną i społeczną.  

Z jednej strony należy postrzegać to jako szansę rozwojową, z drugiej zaś strony następują zjawiska 

stanowiące zagrożenie dla środowiska i kształtu przestrzeni, której ważną składową jest czerpanie 

z tradycyjnego gospodarowania na wsi oraz zrównoważone jej wykorzystanie. Następuje zacieranie 

                                                           
21 Opracowano na podstawie: Raport Przestrzeń życia Polaków. Przestrzeń wiejska, Ryszard Wilczyński, współpraca: Marek 

Wiland, Irena Niedźwiecka-Filipiak, Iwona Solisz oraz raportu o stanie zagospodarowania województwa małopolskiego 2014 
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uporządkowanych ruralistycznych układów przestrzennych, a zabudowa ujawnia dysonanse wynikające 

ze statusu społecznego i materialnego mieszkańców. Tworzy to niezbyt przyjemną w odbiorze mozaikę 

stylów. Część posesji lokowana na obrzeżach miejscowości lub w otwartym krajobrazie jest chaotyczna 

i niespójna, stanowiąc mieszankę wszelkich cech i parametrów. Często łączy się funkcję mieszkalną 

z produkcją rolną lub z różnego rodzaju działalnością gospodarczą. W całym ruchu budowlanym na 

terenach wiejskich budownictwo gospodarcze dla celów produkcji rolnej odgrywa zupełnie marginalną 

rolę. Wrażenie ładu na obszarach wiejskich mocno zakłócają niepasujące do zabudowy przyciężkie 

ogrodzenia (np. wykonane z betonu) czy zagęszczenie słupów i plątanina napowietrznych przewodów, 

upodobniając wieś do placu budowy. Dla równowagi należy odnotować pozytywne zjawisko rosnącej 

dbałości o ogrody przydomowe, a nawet tereny publiczne bezpośrednio przylegające do posesji. 

Nieład i brak poszanowania dla dziedzictwa materialnego wsi zauważyć można także w obrębie 

starych rdzeni miejscowości: lekceważenie uwarunkowań otoczenia, odcięcie się od miejscowego 

i regionalnego kanonu architektury, zacieranie się w budownictwie różnicy między formą wiejską 

a miejską. Tradycyjna wiejska zagroda ulega dekompozycji, narasta proces zanikania wyłączonych z użytku 

obiektów gospodarskich. Na nieład przestrzenny narażone są miejscowości, w których lokalne walory lub 

zasoby pozwalają na znaczącą maksymalizację korzyści finansowych. Obiekty są dowolnie 

przebudowywane i rozbudowywane, by mogły pełnić nieprzewidziane pierwotnie funkcje oraz 

przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów wszelkimi środkami wizualnego przekazu. Szczególne nasilenie 

tych zjawisk występuje w górskich turystycznych miejscowościach wczasowych oraz w otoczeniu miast 

i przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu. Bardzo często enklawy takiej zabudowy pojawiają się 

w „szczerym polu”: wielkie zajazdy, budowane z drewnianych bali, w „uniregionalnej” formie propagują 

mylne wyobrażenie o wiejskości terenu. 

Dużym zagrożeniem dla ładu przestrzennego jest rozprzestrzenianie się zabudowy rozproszonej. 

Plany miejscowe na terenach wiejskich zamiast wzmacniać ład przestrzenny, stały się narzędziami do 

tworzenia olbrzymich rezerw terenowych pod inwestycje. A ponadto w sytuacji braku planów 

miejscowych za pomocą decyzji o warunkach zabudowy można we wsi, a częściej poza nią, zbudować 

niemal dowolny obiekt kolidujący z otoczeniem w sensie przestrzennym, architektonicznym 

i funkcjonalnym. 

Taki problem występuje w okolicy większych miast, szczególnie w okolicy Krakowa, a także 

w rejonie Pogórzy. Natomiast w północnej części województwa, mimo niskiego pokrycia planami 

miejscowymi, utrzymują się czytelne zwarte wiejskie układy przestrzenne, co może być związane m.in. 

z postępującym ubytkiem ludności na tych terenach.  

W ostatnich latach zagrożona jest także zieleń na obszarach wiejskich np. zadrzewienia śródpolne, 

zieleń na cmentarzach. Często pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa ludności, komunikacji, 

prowadzenia inwestycji dokonuje się nieadekwatnej do potrzeb likwidacji drzew (zagajników, zadrzewień 

śródpolnych, łąkowych i nadrzecznych). Znikają miedze i rozdrobnione pola, a wraz z nimi pasy drzew 

i krzewów, owocowe aleje śródpolne, oczka wodne. 

Agresywnym czynnikiem degradacji przestrzeni regionu jest zaśmiecenie krajobrazu 

wielokolorowymi, mniejszymi i wielkoformatowymi, wykonanymi z niskiej jakości materiałów, często 

porzuconymi lub nieodnawianymi konstrukcjami reklamowymi, stojącymi wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, szczególnie przy wlotach do miast, przy skrzyżowaniach, w miejscach wzmożonego 

ruchu turystycznego, także na budynkach, dachach budynków i masowo na ogrodzeniach. Ekspansja 
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zabudowy przydrożnej, niekończące się ekrany akustyczne przy drogach ekspresowych, autostradach 

i obwodnicach, wszechobecne reklamy wielkoformatowe i wszelakie szyldy, lokowane rozmyślnie na 

gruntach prywatnych poza pasem drogowym, ale w miejscach maksymalnej ekspozycji krajobrazowej 

(np. na zakrętach) skutecznie odcięły użytkowników szlaków komunikacyjnych od możliwości kontemplacji 

krajobrazu. Reklamy takie przestają spełniać swoją rolę tworząc chaos informacji dla odbiorcy i znacząco 

obniżając wartość estetyczną obszaru. Natłok reklam w miejscowościach turystycznych prowadzi do 

dezinformacji i zmniejszenia atrakcyjności tych miejsc, co w konsekwencji skutkuje wyborem innych 

miejsc wypoczynku. Do rangi symbolu w skali kraju urosło zniszczenie reklamami krajobrazu wzdłuż drogi 

z Krakowa do Zakopanego. W niektórych przypadkach mogą także stanowić bezpośrednie zagrożenie – 

szczególnie konstrukcje reklamowe ruchome, bądź w technologii podświetlenia (LED i in.) np. wywołane 

nagła zmianą przedstawianego elementu czy oślepieniem kierowcy a zawsze przyspieszają jego 

zmęczenie. Polska należy do niewielu krajów w Europie nie tylko zezwalających, ale w ogóle do tej pory 

nie regulujących sytuowania reklam wzdłuż dróg publicznych (poza pasem drogowym).  

2.8. TURYSTYKA W PRZESTRZENI MAŁOPOLSKI 

Szeroko pojęta gałąź gospodarki związana z turystyką, wypoczynkiem i aktywnym spędzaniem 

wolnego czasu (zwana przemysłami czasu wolnego), stanowi coraz istotniejszy czynnik rozwoju społeczno-

gospodarczego państw i regionów. Umieszczenie turystyki jako oddzielnego bloku w PZPWM wynika 

z bezpośredniego wpływu działań z nią związanych na jakość i stan przestrzeni Małopolski. Pod warunkiem 

prowadzenia odpowiednio planowanych przedsięwzięć i działań sektor związany z turystyką przyczynia się 

do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poprawy jakości życia, edukacji i stanu zdrowia 

społeczeństwa oraz kształtuje atrakcyjny wizerunek przestrzeni regionu. Skuteczne działania w tym 

zakresie to także wzrost poczucia tożsamości regionalnej i współodpowiedzialności mieszkańców za 

przestrzeń publiczną. Efektami rozwoju turystyki są wymierne korzyści ekonomiczne – rozwój 

przedsiębiorczości i przychody uzyskiwane przez podmioty zajmujące się turystyką; nowe miejsca pracy 

uzyskiwane w wyniku budowy nowych obiektów, tworzenia produktów turystycznych i rosnącej obsługi 

ruchu turystycznego; zwiększone dochody samorządów terytorialnych. Następuje zróżnicowanie form 

działalności pozwalające na uniezależnienie od wahań koniunktury gospodarczej. Ponadto turystyka, przy 

rosnącym popycie wewnątrzregionalnym, generuje znaczny napływ zewnętrznych środków finansowych 

transferowanych do regionu wraz z przybywającymi osobami z innych części kraju i z zagranicy.  

Potencjał turystyczny Województwa Małopolskiego, duża liczba obiektów zabytkowych 

w przestrzeniach miast i wsi, wybitne walory krajobrazowo-przyrodniczo-kulturowe oraz bogactwo 

wielowiekowej tradycji stawia Małopolskę w czołówce najbardziej atrakcyjnych regionów Polski. 

Odpowiednie planowanie strategiczne, w tym związane z przestrzenią, przyczyni się do pożądanego 

zrównoważonego rozwoju tej branży, napływu i redystrybucji środków w regionie, zachowanie tych 

walorów dla przyszłych pokoleń. Racjonalne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz zwiększenie 

liczby turystów i osób korzystających z szeroko rozumianego czasu wolnego w Małopolsce ma swoje 

odzwierciedlenie w działaniach samorządu województwa. Znaczenie turystyki dostrzeżono w SRWM 2011-
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2020 oraz wynikającego z niej Programu Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego 

artykułując potrzebę osadzenia tego obszaru w planowaniu przestrzennym22. 

 

 

RUCH TURYSTYCZNY  

Dane dotyczące liczby turystów, którzy skorzystali z usług obiektów noclegowych w województwie 

małopolskim w kolejnych latach wskazują na znaczącą tendencję wzrostową (Tab. 1.27). W stosunku do 

2004 roku ruch ten zwiększył się ponad 100% - z 2 305 tys. do 4 874 tys. osób w 2017 r. W województwie 

w 2016 r. najwięcej turystów korzystało z noclegów w Krakowie– 2 277 tys. osób, w tym 1 119 tys. to 

turyści zagraniczni. Na Ryc. 1.83 wskazano powiaty w kolejności pod względem liczby turystów23. 

Najwięcej (poza Krakowem) było ich w powiecie tatrzańskim, a znacząca liczba także w powiatach: 

nowosądeckim, nowotarskim, wadowickim, krakowskim i wielickim. Znaczącą liczbę turyści zagraniczni 

stanowili w powiatach: tatrzańskim, krakowskim, wielickim i oświęcimskim. 

Tabela 1. 27: Liczba turystów korzystających z obiektów noclegowych w woj. małopolskim oraz w Polsce [w tys.] 

 
LICZBA TURYSTÓW NOCUJĄCYCH W MAŁOPOLSCE I W POLSCE  [tys.] 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

Turyści krajowi 1 580 1 699 1 882 1 977 2 398 2 557 2 857 3 201 3 412 

Turyści zagraniczni 726 935 829 896 1 072 1 191 1 218 1 376 1 462 

MAŁOPOLSKA 
Turyści ogółem 

2 305 2 634 2 711 2 873 3 470 3 748 4 075 4 577 4 874 

POLSKA 
Turyści ogółem 

15 746 17 512 19 556 20 461 22 635 25 084 26 942 30 108  

Źródło: opracowanie na podstawie danych BDL GUS 

 

Ryc. 1. 83: Turyści korzystający z noclegów w 2016 r.23 

                                                           
22 Uchwała nr 1436/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu 

Strategicznego Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego. Wskazano na konieczność zintegrowanego podejścia dla osiągania ustalonych 
celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, poprzez osadzenie dyskusji na temat kluczowych przedsięwzięć regionalnych 
w bezpośrednim związku z równolegle prowadzoną zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. 
23 Dla poprawy czytelności skali pominięto Kraków (opisany już w treści). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Należy pamiętać, że wskazane powyżej wskaźniki odnoszą się nie do wszystkich osób, które odwiedziły 

Małopolskę. Zgodnie z prowadzonymi corocznie przez Samorząd Województwa Małopolskiego 

badaniami24 wskazywane jest, że część osób przebywa w innych miejscach nie ujmowanych w oficjalnych 

statystykach np. u rodziny, znajomych, w parafiach, w prywatnych kwaterach. Ponadto bardzo dużą grupę 

stanowią także osoby przybywające do Małopolski na jeden dzień – bez noclegu. Na podstawie 

powyższych badań oszacowano ogólną liczbę osób odwiedzających25 Małopolskę w 2015 r. na poziomie 

13,9 mln osób, w tym prawie 2,9 mln odwiedzających z zagranicy (Tab. 1.28). 

Tabela 1. 28: Oszacowana liczba odwiedzających (goście i turyści) województwo małopolskie w latach 2009-2015 

 LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH - TURYSTÓW I GOŚCI  [tys.] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

zmiana  
2009/20

15 
[%] 

ODWIEDZAJĄCY 
KRAJOWI 

8 590 8 900 9 300 9 510 9 910 10 300 11 050 28,6 

ODWIEDZAJĄCY 
ZAGRANICZNI 

2 330 2 500 2 570 2 620 2 720 2 820 2 890 24,0 

ODWIEDZAJĄCY 
OGÓŁEM 

10 920 11 400 11 870 12 130 12 630 13 120 13 940 27,7 

Źródło: Badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim 2015 na zlecenie UMWM, Pracownia Analiz Społecznych Ipsylon, Pracownia Badawcza 

Bosqo 

Na podstawie przeprowadzonych w 2015 r. badań ruchu turystycznego wskazano obiekty i obszary 

najbardziej popularne i rozpoznawalne przez odwiedzających krajowych i zagranicznych (Tab. 1.29)  

                                                           
24 Badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2015 roku, Pracownia Analiz Społecznych Ipsylon i Pracownia Badawcza 
Bosqo, www.malopolskie.pl/Turystyka/Informacje/?id=15487  
25 Osoby odwiedzające: turyści (osoby nocujące) oraz goście (osoby przybywające bez noclegu). 
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Tabela 1. 29: Lokalizacje na terenie Małopolski odwiedzane przez odwiedzających krajowych i zagranicznych, 
oceniane jako najbardziej atrakcyjne (kolejność wg wskazań turystów krajowych) 

Lp.  LOKALIZACJA 

KRAJOWI ZAGRANICZNI 

liczba 
wskazań 

[%] 
liczba 

wskazań 
[%] 

1
. 

Kraków (w tym Rynek i Wawel) 3420 65 774 77 

2. Zakopane (w tym: Gubałówka) 2150 41 273 27 

3. Góry26 1135 22 121 12 

4. Wieliczka (Kopalnia Soli) 839 16 204 20 

5. 
Krynica Zdrój  
(w tym: Jaworzyna Krynicka) 

763 14 54 5 

6. Szczawnica 620 12 42 4 

7. 
Wadowice  
(w tym Dom Jana Pawła II) 

507 10 63 6 

8. 
Oświęcim  
(Muzeum Auschwitz-Birkenau) 

391 7 124 12 

9. Białka Tatrzańska 359 7 – – 

10. Bukowina Tatrzańska 342 6 – – 

11. Kalwaria Zebrzydowska 305 6 32 3 

12. Ojców (Ojcowski Park Narodowy) 226 4 – – 

13. Rabka Zdrój 222 4 – – 

14. Niedzica 192 4 – – 

15. Bochnia 181 3 – – 

16. Nowy Sącz 178 3 – – 

17. Muszyna 162 3 – – 

18. Dunajec, spływ Dunajcem 161 3 – – 

19. Czorsztyn i Jezioro Czorsztyńskie 151 3 – – 

20. Tarnów 145 3 36 4 

Źródło: Na podstawie Badania ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w 2015 roku; Pracownia Analiz Społecznych Ipsylon, 
Pracowania Badawcza Bosqo 

BAZA TURYSTYCZNA 

Zwiększająca się z roku na rok, liczba turystów ma znaczący wpływ na kształt dochodów 

mieszkańców regionu, i oznacza szansę dla nowych inwestycji prywatnych i publicznych. Na koniec 2016 

roku Ewidencja Obiektów Hotelarskich Marszałka Województwa Małopolskiego stanowiąca 

skategoryzowaną bazę zawierała 522 obiektów hotelarskich – 368 hoteli (70,5%), 101 pensjonatów oraz 

53 inne obiekty (Tab. 1.30). Największą dynamikę wzrostu liczby obiektów zanotowano w dwóch 

kategoriach hoteli i pensjonatów – podwoiła się ich liczba – pozostałe utrzymują się na podobnym, 

ustabilizowanym od kilku lat, poziomie.  

Tabela 1. 30: Obiekty hotelarskie w latach 2004 – 2016 

                                                           
26 Kategoria „góry”, wskazana przez 22% odwiedzających krajowych i 12 % zagranicznych zawiera w sobie wszystkie odpowiedzi odnoszące 
się bezpośrednio do obszarów górskich, a więc ogólne wskazania takie jak „góry” czy „szlaki górskie”. 
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OBIEKTY 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 

HOTELE 142 195 244 276 307 330 351 368 

MOTELE 13 13 14 12 11 9 8 7 

PENSJONATY 39 55 67 70 75 85 99 101 

KEMPINGI 9 10 10 11 11 10 13 14 

DOMY WYCIECZKOWE 13 10 9 7 7 5 4 4 

SCHRONISKA 5 22 21 23 23 23 23 23 

SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 5 5 5 6 6 6 5 5 

RAZEM 226 310 370 405 440 468 503 522 

Źródło: opracowane na podstawie Raportu Województwa Małopolskiego 2015, UMWM 

Najwięcej obiektów hotelarskich zlokalizowanych jest w Krakowie, są to w 90,6% hotele (Ryc. 1.83). 

W powiatach wokół Krakowa również przeważają hotele – powiat krakowski (20 obiektów), powiat 

wielicki (25). W południowej części województwa działa znacząca ich część – najwięcej z nich znajduje się 

w powiecie tatrzańskim (84). Najmniej skategoryzowanych obiektów hotelarskich znajduje się 

w północnej części województwa, na terenie powiatu dąbrowskiego (1), powiatu chrzanowskiego (3), 

powiatów: miechowskiego, olkuskiego (po 4) i proszowickiego (5). Także stosunkowo niewiele takich 

obiektów znajduje się Nowym Sączu (4) i Tarnowie (7). 

Ryc. 1. 84: Rozmieszczenie obiektów hotelarskich wg powiatów (stan na 31.12.2016 r.) 
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Źródło: na podstawie Raportu Województwa Małopolskiego 2017, UMWM 

Nie wszystkie obiekty o charakterze turystyczno-noclegowym podlegają ewidencji i kategoryzacji 

marszałków województw. W statystyce GUS pojawia się kategoria Turystyczne obiekty noclegowe, która 

zawiera szerszy zakres obiektów27. W Małopolsce w 2016 r. wskazano ich 1489 – najwięcej w powiecie 

tatrzańskim – 511 obiektów, Krakowie (257), powiatach nowotarskim i nowosądeckim (217 i 174). 

UWARUNKOWANIA I OBRAZ RUCHU TURYSTYCZNEGO 

Na dynamikę wzrostu liczby osób odwiedzających region ma wpływ szereg czynników, które 

występując razem wywołują szybkie zmiany w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Są to 

uwarunkowania: ekonomiczne (bogacące się społeczeństwo, mogące pozwolić sobie na nowe formy 

spędzania wolnego czasu), polityczne (przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., wejście do 

strefy Układu z Schengen w 2007 r.), inwestycyjne (rozwój infrastruktury i połączeń komunikacyjnych, 

powstawanie kolejnych odcinków dróg ekspresowych i autostrad, rozpoczęcie działalności w Polsce przez 

lotniczych przewoźników niskokosztowych, radykalne poprawienie infrastruktury kolejowej i standardu 

taboru), technologiczne (rozwój technologii IT pozwalających sprawdzać, rezerwować miejsca 

wypoczynku, organizować wydarzenia, dzielić się wrażeniami dużą grupą osób). Do tego dochodzą także 

odpowiednie działania marketingowe firm i instytucji, w tym Samorządu Województwa Małopolskiego. Co 

roku Małopolska reprezentowana przez Małopolską Organizację Turystyczną (MOT) uczestniczy w targach 

turystycznych w kraju i za granicą (Ryc. 1.85). Wszystko to przekłada się na rosnącą liczbę odwiedzających.  

Ryc. 1. 85: Targi turystyczne, w których uczestniczyła MOT w 2015 r. 

 
Źródło: www.mot.krakow.pl 

Turystyka miejska i kulturowa 

                                                           
27 Do obiektów noclegowych wg GUS zaliczono: hotele, motele, pensjonaty, inne obiekty hotelowe, domy wycieczkowe, schroniska, 
schroniska młodzieżowe, szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, domy 
pracy twórczej, zespoły ogólnodostępnych domków turystycznych, pola biwakowe, kempingi, obiekty do wypoczynku sobotnio-niedzielnego 
i świątecznego, zakłady uzdrowiskowe, inne. 
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Turystyka miejska i kulturowa to wiodąca forma turystyki w regionie, generująca największy ruch 

turystyczny. Obejmuje między innymi:  

 zwiedzanie historycznej zabudowy miast, układów urbanistycznych i zabytków architektury,  

 zwiedzanie muzeów, miejsc martyrologii (Ryc. 1.86),  

 podróżowanie szlakami tematycznymi,  

 uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych,  

 poznawanie tradycji i zwyczajów regionalnych, podróże kulinarne.  

Wiodącym centrum turystyki miejskiej i kulturowej jest stolica regionu – Kraków, który jest jednym 

z liderów turystyki miejskiej i kulturowej w Europie.  

Ryc. 1. 86: Odwiedzający KL Auschwitz-Birkenau 

 
Źródło: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau - www.auschwitz.org/muzeum/sprawozdania-roczne   
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Szlaki tematyczne Małopolski  

W Małopolsce istnieje szeroka oferta szlaków tematycznych – Wojewódzki program opieki nad 

zabytkami w Małopolsce na lata 2014-2017 wskazuje na istnienie aż ponad 110 szlaków turystyczno-

kulturowych i tras tematycznych o różnym stopniu rozwoju, zagospodarowaniu, organizacji i zasięgu. 

Jednak sprawne funkcjonowanie i ich rozpoznawalność przez potencjalnych użytkowników w przestrzeni 

Małopolski jest różna. Część z nich w związku ze zmieniającymi się trendami technologicznymi i 

oczekiwaniami funkcjonuje głównie w przestrzeni cyfrowej w postaci stron www, e-przewodników, 

aplikacji mobilnych itp. Niektórym szlakom brakuje odpowiedniego systemu zarządzania oraz 

komercjalizacji oferty turystycznej z nowoczesnymi pakietami turystycznymi i nie funkcjonują w 

przestrzeni, stanowiąc odrębne obiekty nie powiązane ze sobą. 

Do najbardziej znanych i dobrze zagospodarowanych należy Szlak Architektury Drewnianej 

(Ryc. 1.87) liczący około 1.500 kilometrów i obejmujący ponad 250 wyjątkowo cennych obiektów 

budownictwa drewnianego, w tym osiem obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego  

i Naturalnego UNESCO. W ramach jego funkcjonowania, przy dofinansowaniu samorządu województwa, 

obiekty są udostępniane odwiedzającym, organizowane są koncerty muzyki poważnej, a szlak wyposażony 

jest w tablice informacyjno-historyczne i kierunkowe.  

Do innych ważnych i rozpoznawalnych szlaków należą m.in. Małopolska Trasa UNESCO, Szlak 

Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Szlaki Papieskie w Małopolsce, Południowo-zachodni Szlak 

Cysterski, Małopolska Droga św. Jakuba, Szlak Orlich Gniazd, Małopolska Trasa Smakoszy, Małopolski 

Szlak Winny.  

Ryc. 1. 87: Szlak Architektury Drewnianej – zaznaczono największe koncentracje obiektów 

 

Źródło: Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej, www.drewniana.malopolska.pl 
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Turystyka uzdrowiskowa i prozdrowotna 

Turystyka uzdrowiskowa i prozdrowotna – obejmuje wszelkie pobyty związane z wykorzystaniem 

bogactw naturalnych w celach zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej. 

Podstawą nadania statusu uzdrowiska i prowadzenia działalności uzdrowiskowej jest obecność walorów 

krajobrazowych i czynników naturalnych – leczniczych właściwości klimatu i leczniczych złóż kopalin.  

Małopolska jest jednym z dwóch regionów w Polsce o największej liczbie miejscowości, które 

posiadają status uzdrowiska. Najbardziej znane uzdrowiska zlokalizowane są południowej części 

województwa w Dolinie Popradu, gdzie znajduje się tzw. centralna strefa hydrochemiczna karpackich 

prowincji wód mineralnych, obejmująca między innymi Krynicę-Zdrój, Piwniczną-Zdrój, Muszynę 

i Żegiestów-Zdrój. Kolejnymi strefami uzdrowiskowymi Małopolski są rejon Szczawnicy, Krościenka, 

Szczawy i Wysowej-Zdroju oraz zespół uzdrowisk Kraków-Swoszowice. Na szczególną uwagę zasługują 

Rabka-Zdrój, znane w całej Polsce uzdrowisko dziecięce oraz uzdrowiska podziemne w Kopalniach Soli 

w Wieliczce i Bochni. Mimo, że Małopolska posiada stosunkowo liczną grupę miejscowości o statusie 

uzdrowiskowym, to, poza najbardziej znanymi są to niewielkie miejscowości o słabo rozwiniętej 

infrastrukturze. Małopolskie uzdrowiska nie zbudowały do tej pory silnej wspólnej marki. Dla wzmocnienia 

ich pozycji konkurencyjnej względem uzdrowisk słowackich, dolnośląskich oraz podkarpackich kluczowa 

jest komplementarność działań w strukturze przestrzennej z przekształceniami w sferze społeczno-

gospodarczej oraz przeprowadzenie tych procesów z faktycznym udziałem lokalnej społeczności. Dzięki 

wsparciu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrewitalizowano m.in. Park 

Zdrojowy oraz wybudowano tężnię solankową w Rabce-Zdroju, Park Dolny i promenady spacerowe oraz 

przebudowano pijalnię w Szczawnicy, Park Zdrojowy oraz wybudowano basen i pijalnię wód w Wysowej-

Zdrój, Park Zdrojowy „Baszta” w Muszynie, wybudowano baseny w Piwnicznej-Zdrój, wzmocniono 

leczniczą infrastrukturę uzdrowiskową Wapienne oraz zrewitalizowano centrum w Krynicy-Zdroju.  

Turystyka prozdrowotna rozwija się także na obszarze innych gmin o charakterze górskim, w tym 

między innymi dzięki budowie infrastruktury basenów termalnych oraz odnowy biologicznej np. Bukowina 

Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Szaflary, Zakopane, Chochołów. W Małopolsce znajdują się również 

podziemne sanatoria w kopalniach soli w Wieliczce i w Bochni.  

Turystyka religijna 

Małopolska jest wiodącym w Europie regionem turystyki religijnej, w tym pielgrzymkowej. 

Najważniejszymi miejscami pielgrzymkowymi w regionie są: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Łagiewnikach, Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się, Opactwo Cystersów w Mogile, Opactwo 

benedyktynów w Tyńcu, Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium w Ludźmierzu oraz 

Sanktuarium Św. Kingi w Starym Sączu. Najbardziej popularne to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 

Łagiewnikach (2 miliony gości), Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej (ponad 1,5 miliona)28.  

Równie licznie odwiedzane są miejsca związane ze Świętym Janem Pawłem II, m.in. Muzeum Domu 

Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Funkcjonują szlaki związane z działalnością zakonów – Szlak 

Cysterski funkcjonujący w ramach Europejskiego Szlaku Kulturowego Rady Europy i Małopolski Szlak 

                                                           
28 dane za 2014 r 
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Bożogrobców, z Bazyliką Bożego Grobu w Miechowie. Trasami o charakterze religijnym są też Ścieżki Jana 

Pawła II, Szlak św. Jakuba, który historią sięga średniowiecza oraz Krakowski Szlak Świętych.  

Turystyka biznesowa (przemysł spotkań)  

Na terenie województwa znajduje się blisko 300 obiektów oferujących usługi konferencyjne, 

z dobrze przygotowanych zapleczem, w tym około 70 obiektów zabytkowych. Inwestycje w budowę 

nowych dużych centrów konferencyjnych i wystawienniczych, takich jak Centrum Kongresowe ICE, hala 

widowiskowo-sportowa Tauron Kraków Arena oraz Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe 

EXPO Kraków spowodowały, iż stolica Małopolski jest coraz bardziej popularna jako kierunek turystyki 

biznesowej i plasuje się w czołówce polskich lokalizacji wybieranych na organizację spotkań biznesowych, 

takich jak konferencje, kongresy, wydarzenia korporacyjne i motywacyjne, targi i inne. Centrum 

Kongresowe ICE, które oferuje ponad 36 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni konferencyjnej, 

mogącej łącznie pomieścić do 3,2 tysięcy osób, hala widowiskowo – sportowa Tauron Arena Kraków na 15 

tysięcy widzów oraz Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków o powierzchni 

użytkowej 13 tysięcy metrów kwadratowych. Według raportów opracowanych dla przemysłu spotkań 

Małopolska i Kraków zajmują 1 miejsce w skali Polski pod względem liczby zorganizowanych spotkań 

biznesowych i ciągle utrzymuje się tendencja wzrostowa29. W 2014 r. w Małopolsce zorganizowano 4 202 

spotkania biznesowe, w tym 3 976 z nich odbyło się w Krakowie. W stolicy regionu najwięcej odbyło się 

konferencji i kongresów – 2 439, następnie wydarzeń korporacyjnych – 748, wydarzeń motywacyjnych – 

673 oraz targów – 116.  

Należy podkreślić, iż najbardziej znane wydarzenie biznesowe organizowane w Polsce – Forum 

Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Jednocześnie, sporą szansę na istotny udział w regionie w tej formie 

turystyki mają też inne miejscowości, takie jak np. Tarnów czy Szczawnica, pod warunkiem realizacji 

obiektów dla celów konferencyjnych oraz wzmocnienia infrastruktury komunikacyjnej. 

Turystyka na terenach wiejskich  

Małopolska jest krajowym liderem pod względem liczby skategoryzowanych gospodarstw 

agroturystycznych według zasad Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.  

  

                                                           
29 Źródło: Poland Convention Bureau, na podstawie raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland Meetings and Events Industry 
Report 2015", 16 marca 2015 r.  
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Ryc. 1. 88: Obiekty agroturystyczne w Małopolsce w 2014 r. 

 

Źródło: oprac. na podstawie http://miip.geomalopolska.pl/imap 

Obejmuje agroturystykę i pobyty w gospodarstwach rolnych lub kwaterach noclegowych 

położonych na terenach wiejskich, imprezy folklorystyczne, produkty kuchni regionalnej, rzemiosło 

ludowe, tradycyjne życie w gospodarstwach rolnych oraz ekoturystykę, zwiedzanie parków narodowych, 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody. Tereny wiejskie regionu posiadają duży potencjał turystyczny 

dzięki, między innymi, bogatej i różnorodnej kulturze lokalnej, wytwarzanym na miejscu produktom 

tradycyjnym (kulinaria, rękodzieło) oraz walorom przyrodniczym i krajobrazowym bezpośredniego 

otoczenia. Działalność agroturystyczna umożliwia pełniejsze wykorzystanie walorów i atrakcji 

turystycznych terenów wiejskich oraz stanowi wsparcie ekonomiczne gospodarstw rolnych i ludności 

wiejskiej. Ponadto przygotowana została oferta specjalistyczna, skupiająca obiekty agroturystyczne pod 

wspólnym hasłem: „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”, „Małopolska wieś dla dzieci”, „Małopolska Wieś 

dla seniorów” oraz „Małopolska wieś w siodle”. W Małopolsce podjęto również próbę odbudowy tradycji 

uprawy winorośli. Powstał Małopolski Szlak Winny skupiający ponad 20 winnic, wzbogacając ofertę 

turystyczną regionu.  

Małopolska ma bardzo dobrze rozwiniętą ofertę produktów opartych na tradycyjnych recepturach 

– zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby produktów regionalnych zarejestrowanych 

w Unii Europejskiej (11 na 37 w kraju).  
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Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna 

Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna  – obejmuje wszelkie formy uprawiania aktywności 

ruchowej, w tym wymagających specjalnych kwalifikacji, sprzętu oraz odpowiedniego przygotowania. 

Podkreślić należy, iż Województwo Małopolskie ma wyjątkowo dobre warunki przyrodnicze do rozwoju 

tego rodzaju turystyki. Do najważniejszych aktywności wchodzących w skład turystyki aktywnej, 

rekreacyjnej i specjalistycznej należy zaliczyć: turystykę rowerową, pieszą, w tym górską – trekking, 

wodną, konną, narciarską, jak również taternictwo i turystykę skałkową.  

Małopolska ma dobrze rozbudowaną sieć turystycznych szlaków: pieszych – 4 838 kilometrów, 

rowerowych – 4 961 kilometrów, narciarskich (biegowych) – 194 kilometrów oraz konnych – 76 

kilometrów30. Funkcjonuje ponad 60 stacji narciarskich: około 300 wyciągów i około 250 kilometrów tras 

zjazdowych (Ryc. 1.89). Problemem jest niewystarczająca liczba działających całorocznie schronisk 

górskich w obszarach mniej uczęszczanych. 

Ryc. 1. 89: Stacje narciarskie i trasy biegowe w Małopolsce 

 

Źródło: Opracowane  na podstawie www.domalopolski.pl/stacje,0,0.html (serwis MOT) 

 

Województwo Małopolskie opracowało w 2013 r. koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras 

rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w Małopolsce. Planowane do wybudowania 

główne trasy rowerowe stworzą spójną sieć ponad 900 kilometrów tras przebiegających przez całe 

województwo i połączą jego główne ośrodki miejskie (Ryc. 1.90.  

 

                                                           
30 Dane według COTG 2015, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 
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Ryc. 1. 90: Planowane główne szlaki rowerowe w Małopolsce  

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

 

Obszarami szczególnie predystynowanymi do rozwoju turystyki aktywnej, rekreacyjnej 

i specjalistycznej są Tatry i Podtatrze, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, Beskid Niski, Beskid Żywiecki, Beskid 

Wyspowy, Jura Krakowsko-Częstochowska, a także akweny wodne i rzeki Małopolski oraz tereny ze 

złożami wód geotermalnych. Obserwuje się dynamiczny rozwój oferty turystyki kwalifikowanej, z coraz 

większym akcentem na sporty ekstremalne. Popularne w regionie są także takie aktywności jak spływ 

Dunajcem oraz żeglarstwo, głównie na jeziorach Rożnowskim i Czorsztyńskim.  

Turystyka rekreacyjno-rozrywkowa  

W ostatnich latach na terenie Małopolski przeprowadzono szereg inwestycji budując obiekty 

mające na celu zapewnienie masowej rozrywki czasu wolnego. Są to przede wszystkim parki rozrywki i 

parki wodne. Szczególnie duże powstały w miejscowościach Inwałd i Zator w zachodniej Małopolsce.  
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2.9. TRANSPORT I KOMUNIKACJA (DOSTĘPNOŚĆ I MOBILNOŚĆ) 

TRANSPORT DROGOWY 

Długość dróg publicznych w Małopolsce wynosi 30 597 km, a ich gęstość wynosi 1,98 km/km2 (przy 

średniej dla Polski wynoszącej 1,33 km/km2. Autostrady i drogi ekspresowe w województwie małopolskim 

mają przeszło 173 km długości a ich gęstość jest również większa od średniej dla Polski. 

Tabela 1. 31: Drogi publiczne o nawierzchni twardej w Małopolsce 

KATEGORIE 

DRÓG 

DŁUGOŚĆ [km] GĘSTOŚĆ [km/100km2] 

2005 2010 2015  2005 2010 2015  

KRAJOWE 1 016 1 019 1 097 6,69 6,71 7,22  

WOJEWÓDZKIE 1 401 1 412 1 444 9,23 9,30 9,51  

POWIATOWE 6 469 6 496 6 550 42,61 42,77 43,14  

GMINNE 13 029 14 727 15 556  85,81 97,00 102,46  

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Ryc. 1. 91: Główne osie transportu drogowego w Małopolsce 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Zmiany w długości poszczególnych kategorii dróg, poza drogami gminnymi, nie są duże i wynikają 

głównie z nowych inwestycji (budowy autostrady A4 w przypadku dróg krajowych lub obwodnic miast 
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i zmiany w przebiegu i kategorii drogi w przypadku wojewódzkich). Znaczne zmiany w długości zaszły 

w zakresie dróg gminnych. Wynika to głównie ze zmian w kategorii drogi, nowych inwestycji ale również 

z przejmowania przez gminy dróg prywatnych i przejmowania terenów pod drogami o nieuregulowanych 

dotychczas stanach prawnych (własnościowych) co prowadziło do nieaktualnych ewidencji dróg 

gminnych.  

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 roku pozwoliło na pozyskiwanie znacznych 

środków finansowych na poprawę i rozbudowę m.in. sieci transportowej. Tylko w ramach funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności (Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013 ?) w Małopolsce na ten cel przeznaczono przeszło 12 mld zł (przy poziomie dofinansowania z UE 

ok. blisko 50%) w ramach 131 projektów. Najwięcej projektów zaliczonych do obszaru Transport 

realizowanych jest w Krakowie (20) i powiecie krakowskim (19). 

W zakresie obwodnic miejscowości środki europejskie pozwoliły na realizację inwestycji, które 

zostały przedstawione w tabeli 1.32. 

Tabela 1. 32: Obwodnice miejscowości zrealizowane na drogach wojewódzkich ze wsparciem środków europejskich  
na drogach wojewódzkich (MRPO, ZPORR, Phare) 

LP OBWODNICA UWAGI 

1. Muszyny – 

2. Podegrodzia – 

3. Gdowa Etap I 

4. Dobczyc – 

5. Skawiny Etap I 

6. Zembrzyc – 

7. Wojnicza – 

8. Szczurowej – 

9. Proszowic Etap I 

10. Chrzanowa obwodnica płn-wsch. 

11. Olkusza obwodnica płd-wsch 

12. Starego Sącza ZPORR 

13. Kęt Phare CBC 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Poza głównymi inwestycjami w ramach sieci TEN-T oraz obejściami na drogach krajowych w takich 

miejscach jak Biecz, Kęty, Nowy Sącz, Wadowice, większość działań inwestycyjnych skierowane były 

głównie na modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich i powiatowych. Systematycznie poprawia się 

jakość dróg w Małopolsce. Dla dróg krajowych i wojewódzkich prowadzone są okresowe oceny ich stanu. 

Obie kategorie dróg w latach 2007-2013 charakteryzowały się zbliżonym odsetkiem dróg o złej jakości 

i podobnie zredukowały ich stan do poziomu ok. 20%. 

Tabela 1. 33: Stan jakości dróg krajowych i wojewódzkich w Małopolsce 

STAN JAKOŚCI 

DRÓG (%) 

WOJEWÓDZKIE KRAJOWE 

2007 
2014 

(*2013) 
2007 2013 

DOBRY 35 57 43 80,0 

ZADOWALAJĄCY 29 21 (*17) 22 0,0 

ZŁY 36 22 (*26) 35 20,01 
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1 Stan „zły” i stan „niezadowalający” łącznie, przy czym w 2013 roku dla pomiaru jakości dróg 

krajowych zmieniono metodologię podając jako stan dobry wcześniejsze klasy „dobry” i „zadowalający”.  

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

W ciągu ostatnich 10 lat znacząco zmieniło się natężenie ruchu na głównych drogach regionu. 

Wskaźnik tempa tego wzrostu sytuuje Małopolskę na 3 miejscu (za województwem łódzkim i kujawsko-

pomorskim). Wzrost ten w największym stopniu dotyczył tras międzynarodowych. 

Tabela 1. 34: Dynamika zmian obciążenia ruchem w sieci dróg krajowych w 2015 roku 

LP. WOJEWÓDZTWO 

WSKAŹNIK ZMIAN RUCHU W LATACH 2010-2015 

KRAJOWE 
W TYM: 

MIĘDZYNARODOWE POZOSTAŁE 

1 dolnośląskie  1,11  1,17  0,99  

2 kujawsko-pomorskie  1,24  1,45  1,11  

3 lubelskie  1,04  0,94  1,12  

4 lubuskie  1,19  1,12  1,30 

5 łódzkie  1,26 1,38 1,08 

6 małopolskie 1,21  1,24  1,18  

7 mazowieckie 1,12 1,12 1,12 

8 opolskie 1,06 1,14 1,01 

9 podkarpackie 1,11  0,93  1,31  

10 podlaskie 1,07 1,13 1,04 

11 pomorskie 1,15  1,21  1,08  

12 śląskie 1,21  1,09  1,36  

13 świętokrzyskie 1,04 1,09 1,01 

14 warmińsko-mazurskie 1,08 0,98 1,12 

15 wielkopolskie 1,11  1,22  1,04  

16 zachodniopomorskie  1,16  1,22  1,10  

KRAJ 1,14 1,17 1,12 

Źródło: GDDKiA 

Zmiany wskaźnika średniego dobowego ruchu rocznego ukazuje wzrost lub spadek znaczenia 

poszczególnych odcinków dróg (ryc. 1.92). 

Ryc. 1. 92: Średni dobowy ruch roczny na drogach krajowych w województwie małopolskim w latach 2005-2015  
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Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Generalnie zyskują na znaczeniu główne osie transportowe i drogi doprowadzające ruch do 

autostrady A4. Zmniejszenie ruchu lub co najwyżej nieznaczna tendencja wzrostowa następuje na drogach 

będących alternatywą w stosunku do A4 (np. droga nr 4, 79 czy 94). 

Największy przyrost ruchu na drogach krajowych odnotowano w punktach pomiarowych na 

głównych osiach komunikacyjnych regionu, tj. w szczególności na autostradzie A4 oraz odcinku drogi 

ekspresowej S7. Systematyczny wzrost, ale w mniejszej skali obserwujemy również na odcinkach dróg 

krajowych: 75, 73, 7, 28, 47, 49, 44, 94.  
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Ryc. 1. 93: Wielkość natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich w roku 2015. 
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Źródło: Generalny Pomiar Ruchu 2015, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad 

Likwidacja kontroli na przejściach granicznych ze Słowacją w 2007 roku nie wpłynęła na wielkość 

ruchu na drogach prowadzących do tego kraju. Średniodobowe natężenie ruchu wzrosło na drogach 

prowadzących na Słowację proporcjonalnie do średniego wzrostu ruchu na pozostałych drogach 

krajowych. Główną trasą na południe Europy pozostaje droga nr 7 do Chyżnego.  

Jednym z problemów transportowych na południowej granicy Małopolski jest znaczne ograniczenie 

lub różnica w dopuszczalnych nośnościach pomiędzy drogami Polski i Słowacji (dotyczy przejść 

granicznych w Jurgowie, Łysej Polanie Piwnicznej, Muszynce). Brak spójności parametrów dróg w zakresie 

dopuszczalnych tonaży (często w wyniku różnicy w kategoryzacji dróg) na styku obu krajów powoduje 

ograniczenia w tranzytowym ruchu turystycznym (autokary) i towarowym. 

Ryc. 1. 94: Dostępność komunikacyjna do głównych dróg w Małopolsce 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Z punktu widzenia dostępności poszczególnych obszarów do głównych dróg regionu (krajowych 

i wojewódzkich) zaznacza się występowanie kilku zwartych obszarów. Poza obszarami górskimi, brakiem 

dostępności do którejkolwiek z dróg krajowych lub wojewódzkich charakteryzują się tereny pomiędzy 

droga krajową nr 4 i 28 (m.in. gminy Jodłownik, Iwkowa, Korzenna, Pleśna, Ryglice, Szerzyny) oraz liczne 

gminy przy granicy z województwem świętokrzyskim. Spośród małopolskich miast bez dostępu do dróg 

krajowych są: Ryglice, Bukowno, Szczawnica i Świątniki Górne. 
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Ryc. 1. 95: Dostępność komunikacyjna do dróg krajowych i wojewódzkich 

 
Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Z punktu widzenia dostępności czasowej małopolskich ośrodków najkorzystniejsze warunki 

odnotowujemy dla Krakowa. Wynika to przede wszystkim z jego centralnego położenia oraz 

umiejscowienia na przecięciu głównych osi komunikacyjnych.  

Ryc. 1. 96: Dostępność czasowa Krakowa w komunikacji samochodowej w roku 2016. 
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Źródło: Opracowanie własne UWMW 

TRANSPORT KOLEJOWY 

W sieci kolejowej w Małopolsce dominuje główna oś o kierunku wschód-zachód (międzynarodowa 

linia nr E-30 Drezno-Kijów). Stosunkowo dobrą dostępnością do kolei charakteryzuje się zachodnia część 

województwa. Całkowicie bez dostępu do linii kolejowych pozostają powiaty: 

– dąbrowski 

– myślenicki 

– proszowicki. 

Sieć linii kolejowych nie jest jednak gęsta. Z uwagi na słaby stan techniczny i ograniczenia 

w dopuszczalnych prędkościach, kolej w ostatnich latach nie stanowiła istotnego elementu w przewozach 

pasażerskich i zaczęła odgrywać coraz mniejszą rolę w przewozach towarowych.  

Od wielu lat długość eksploatowanych linii kolejowych w Małopolsce nie ulega zmianom i wynosi 

1086 km. Ponad 77,61 % wszystkich linii jest zelektryfikowana, a 41,75% sieci kolejowej stanowią linie 

dwu- i więcej torowe. Ostatnie lata przyniosły jednak falę nowych inwestycji kolejowych. Dotyczyły one 

przede wszystkim modernizacji linii Kraków – Psary i linii E-30 Kraków – Tarnów – Rzeszów. Podniesiono 

prędkość przejazdu i bezpieczeństwo użytkowania linii. Całkowicie od nowa, choć po istniejącym śladzie, 

wybudowano dwutorową linię Kraków – Balice oraz zmodernizowano linię do Wieliczki. Trwa budowa 

przejścia nową parą torów przez Śródmieście Krakowa wraz z nową łącznicą w kierunku na Skawinę. 

Rozpoczęto także modernizację linii Kraków – Katowice. Inwestycje te umożliwiły rozwinięcie na dużą 

skalę przewozów aglomeracyjnych i otwierają w tym zakresie duże możliwości na przyszłość. Odnotować 

należy aktywność samorządu Województwa Małopolskiego w organizacji przewozów pasażerskich. 
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Utworzono nową firmę przewozową (Koleje Małopolskie) i systematycznie prowadzone są zakupy 

nowoczesnego taboru.  

PKP podjęła inwestycje w zakresie remontów i przebudów dworców kolejowych. Część z nich 

wyłączono z eksploatacji i skomercjalizowano – np. stacja w Zagórzanach stała się popularną restauracją. 

Największe znaczenie, także w zakresie zmiany wizerunku kolei, miało oddanie do użytku nowego, 

podziemnego dworca kolejowego Kraków Główny w 2012 roku, stanowiącego kluczowy element 

wielkiego węzła przesiadkowego w centrum Krakowa. Wśród dworców poddawanych rewitalizacji 

wyróżnić trzeba odnowienie stacji Tarnów Główny. 
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Ryc. 1. 97: Szybka Kolej Aglomeracyjna 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 

 

Ryc. 1. 98: Prędkość maksymalna na liniach kolejowych w województwie małopolskim 

 

linie eksploatowane przez Koleje Małopolskie 

 
linie potencjalnej eksploatacji przez Koleje Małopolskie 
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Źródło: www.plk-sa.pl 

Infrastruktura kolejowa w regionie z uwagi na stan techniczny linii, stwarza znaczne ograniczenia 

w transporcie, zwłaszcza w osiąganiu maksymalnych prędkości w przewozach pasażerskich.  

Jednym z elementów sieci kolejowej na terenie regionu jest również Linia Hutnicza Szerokotorowa 

(LHS). Jednakże ze względu na to, że ma ona charakter wyłącznie tranzytowy, oraz nie posiada powiązań 

z pozostałymi elementami sieci kolejowej na terenie Małopolski, linia ta nie odgrywa istotnej roli 

w kształtowaniu systemu transportowego województwa. Dla linii LHS istnieje jednak w Sławkowie, blisko 

granicy województwa, stacja przeładunkowa z możliwością korzystnej realizacji łączonego transportu 

(szerokotorowego z normalnotorowym oraz szerokotorowego i samochodowego). 

TRANSPORT LOTNICZY 

Wśród lotnisk Małopolski gospodarcze znaczenie posiada jedynie port lotniczy Kraków Balice. 

Pozostałem lotniska w Małopolsce to obiekty lokalne i sportowe (Pobiednik Wielki, Nowy Targ, Nowy 

Sącz/Łososina Dolna)31. Od czasu uchwalenia poprzedniego planu ruch pasażerski zwiększył się w nim z ok. 

600 tys. pasażerów w 2003 r. do 4,2 mln w 2015 r. – czyli siedmiokrotnie. W tym okresie głęboko 

przebudowano cały port: powstał nowy terminal o przepustowości 8 mln pasażerów, wybudowano nowe 

płyty parkingowe i drogi kołowania, obiekty zaplecza technicznego, zrealizowano połączenie kolejowe z 

centrum miasta, wybudowano hotel przylotniskowy i przebudowano lokalną sieć dróg. W rejonie lotniska 

zaczęły lokalizować się firmy produkcyjne i logistyczne coraz wyraźniej tworząc nową dzielnicę biznesową 

(Airport Busines Citi). Region Balic stał się nową koncentracją miejsc pracy, do której codziennie dojeżdża 

ponad 3 tys. osób.  

Lotnisko Balice dominuje wśród lotnisk  regionalnych pod względem przewozów pasażerskich. Sieć 

połączeń regularnych w 2016 r. obejmuje 53 miasta w 20 krajach. Jednak w zakresie przewozów cargo 

udział małopolskiego lotniska jest niewielki i plasuje ten port nie tylko za Warszawą i Katowicami lecz 

również za Gdańskiem, Wrocławiem i Łodzią.  

W otoczeniu lotniska Balice mimo licznych inwestycji w infrastrukturę nadal funkcjonują bariery 

i ograniczenia w dostępie do niego, np. zamykany przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej, w której 

duży udział stanowi ruch tranzytowy pomiędzy okolicznymi miejscowościami, niezwiązany z działalnością 

lotniska, czy z uwagi na niewydolny układ autostrady A4 (brak trzeciego pasa na obwodnicy autostradowej 

w tym rejonie, funkcjonowanie bramek poboru opłat w kierunku Katowic), dojazd samochodem 

utrudniają często występujące korki w tym rejonie. Taki układ dróg dojazdowych do okolicznych 

miejscowości generuje problem dla pasażerów w dotarciu do lotniska, a także dla okolicznych 

mieszkańców w dotarciu do ich nieruchomości. 

                                                           
31 Rejestr Lotnisk Cywilnych prowadzony jest zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 z 

poźn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i 
rejestru lotnisk (Dz.U.2013, poz.810);  

Ewidencja lądowisk prowadzona jest zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze (Dz.U.2013, poz. 1393) oraz 
rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk (Dz.U.2013, 
poz.795) 

Rejestr i ewidencja są dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (http://www.ulc.gov.pl) 
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TRANSPORT WODNY 

W regionie wodnym Górnej Wisły główny szlak żeglugowy stanowi droga wodna od Oświęcimia do 

Krakowa, wybudowana w latach 1949-2002 dla transportu węgla do elektrowni, mająca 72 km długości. 

Przedsięwzięcie nie zostało dokończone i dziś możliwy jest transport wodny barkami o ładowności 1 tys. 

ton, choć przewidywano możliwość spływu barek o ładowności 3,5 tys. ton. Nie zostały jednak 

zrealizowane wszystkie stopnie i śluzy wielkogabarytowe i na drodze wodnej znajduje się dziś sześć 

spośród planowanych osiemnastu stopni piętrzących: Dwory, Smolice, Łączany, Kościuszko, Dąbie 

i Przewóz, a Wisła jest wykorzystywana do transportu głównie żwirów i piasków. 

Nieco zapomnianą szansą Małopolski jest połączenie drogi wodnej Wisły Kanałem Śląskim z 

kanałem Odra - Dunaj. Wprawdzie idea z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku została zarzucona, to 

jednak ponownie rozważane są korzyści przedsięwzięcia, m. in. w ramach megaprojektu POLSKA 3.0., 

którego ideą jest połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu 

multimodalnego.  

Znaczenie drogi wodnej Wisły należy rozpatrywać w aspekcie nie tylko ekonomicznym, ale również 

ekologicznym i turystycznym. Wobec problemów zanieczyszczenia powietrza, transport wodny i kolejowy 

uzyskuje w polityce Unii Europejskiej coraz większe znaczenie. Zakłada się, że do 2030 roku przynajmniej 

30% transportu drogowego zostanie przeniesione na środki transportu, generujące możliwie najmniejszą 

emisję spalin, czyli na kolej i drogę wodną. 

W Polsce transport drogą rzeczną jest znikomy i systematycznie spada. Przyszły Kanał Śląski 

połączyłby drogą wodną Europę Zachodnią z uprzemysłowionym obszarem aglomeracji Śląska i Krakowa. 

 

 

2.10. SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

SYSTEM ENERGETYCZNY 

Pod względem bilansu energetycznego Województwo Małopolskie jest konsumentem, tzn. w roku 

2014 produkcja energii wynosiła 6 216 GWh przy zużyciu na poziomie 12 394 GWh. Produkcja energii 

odbywa się głównie w oparciu o trzy elektrownie zawodowe (węglowe) o mocy 813 MW (Siersza), 440 

MW (Skawina) i 460 (Kraków). Każda z ww. elektrowni należy do innego podmiotu: Siersza – Grupa 

Tauron, Skawina – CEZ Polska, Kraków – EDF. 

W całej Małopolsce produkcja energii z odnawialnych źródeł kształtuje się na poziomie 9,5%. 

W ciągu ostatnich 15 lat wskaźnik ten zwiększył się o 4 p.p., głównie za sprawą instalacji geotermalnych. 

W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za infrastrukturę przesyłu prądu jest PSE S.A. Podmiot ten 

w ostatnich latach skupiał się na poprawie parametrów technicznych sieci przesyłowej.  
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Ryc. 1. 99: System energetyczny w Małopolsce 

 
Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Istniejąca w Województwie Małopolskim infrastruktura to 6 stacji elektroenergetycznych NN/110 

kV (Klikowa, Lubocza, Poręba, Siersza, Wanda, Tarnów) oraz rozbudowana sieć pierścieni linii 

przesyłowych 400kV i 220kV łączących stacje najwyższych napięć poza województwem (w tym 

elektrownie Bełchatów, Połaniec, Kozienice) a także stacje 110/SN  oraz linie dystrybucyjne 110 kV. 

Wśród zrealizowanych głównych inwestycji na obszarze Małopolski najważniejsza to linia 400 kV 

z Tarnowa do Krosna. Aktualnie realizowane i planowane zadania to: 

– przyłączenia elektrociepłowni Skawina do linii 400 kV - rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina 

o rozdzielnię 400 kV i 110 kV wraz z wprowadzeniem linii 2x400 kV Tarnów-Tucznawa, 

– rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Lubocza, 

– rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kV Tarnów, 

– modernizacja linii 220 kV Byczyna – Siersza, 

– modernizacja rozdzielni 220 kV w stacji 220/110 kV Klikowa, 

– instalacja drugiego autotransformatora w stacji 220/110 kV Siersza, 

– rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniami linii 400 kV Tucznawa – Tarnów 

(Skawina) w związku z przyłączeniem bloku Jaworzno II. 

SYSTEM GAZOWNICZY 
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System gazowniczy w Małopolsce obsługiwany jest przez ogólnopolskiego operatora gazociągów 

przesyłowych – spółkę Gaz-System S.A. oraz  przez operatorów systemu gazociągów przesyłowych – 

Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z  o. o. oraz w mniejszej skali PGNiG S. A. Na system składa się sieć 

gazociągów niskiego średniego i wysokiego ciśnienia, stacje redukcyjno pomiarowe oraz jeden Podziemny 

Magazyn Gazu Swarzów (gmina Olesno) o pojemności 90 mln m3.  

Gęstość sieci gazowej dla Małopolski wynosi 140,0 km/100km2 i jest wyższa od średniej dla Polski 

(39,0). Najmniejsza gęstość tej sieci (poniżej 30 km/100km2) występuje w powiatach: 

– suskim (13,1) 

– tatrzańskim (14,7) 

– miechowskim (21,5) 

– nowotarskim (29,4). 

Tabela 1. 35: Sieć gazowa w Małopolsce oraz odbiorcy i zużycie gazu z sieci w gospodarstwach 

WYSZCZEGÓLNIENIE OBSZAR 2005 2010 2016 

PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW 

 [tys. szt.] 

miasto 122 136 161 

wieś 252 268 286 

ODBIORCY GAZU  

[tys. os.] 

miasto 460 472 478 

wieś 205 222 244 

ZUŻYCIE GAZU W CIAGU ROKU 

[hm3] 

miasto 298 272 266 

wieś 136 139 153 

Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Sieć gazowa dla gospodarstw domowych w Małopolsce wykazuje stałą, wolną i gasnącą tendencję 

wzrostu liczby przyłączy oraz odbiorców i to zarówno w mieście jak i na wsi. Mimo wzrostu liczby 

odbiorców i przyłączy obserwujemy spadek zużycia gazu, ze szczególnie silnym regresem w miastach. Jest 

to zarówno wynik zabiegów termorenowacyjnych i oszczędnościowych, jak i świadectwo wypierania gazu 

przez inne źródła energii, niestety często z bardzo negatywnymi skutkami dla środowiska. Utrzymujące się 

przez ostatnią dekadę wysokie ceny gazu i paliw ciekłych, a także polityka cenowa państwowego 

monopolisty sprawiły, że gaz stał się niekonkurencyjnym medium grzewczym a proces gazyfikacji został w 

skali regionu de facto zahamowany.  

W obszarach trudno dostępnych dla magistrali systemu gazowniczego alternatywą jest możliwość 

dystrybuowania oraz przygotowywane do zastosowań indywidualnych i przemysłowych poprzez budowę 

stacji regazyfikacji LNG (fazy ciekłej). Gaz LNG transportowany jest z fabryki skraplania do stacji 

regazyfikacji w specjalistycznych cysternach. System wymaga lokalnie wybudowanej parownicy służącej 

do zamiany postaci gazu z fazy ciekłej w gazową. 
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Ryc. 1. 100: Odsetek ludności korzystającej gazu sieciowego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UWMW 

SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem w zakresie zaopatrzenia Małopolski w wodę 

w analizowanym okresie jest spadek jej poboru i zużycia. Dotyczy to przede wszystkim wody dla celów 

przemysłowych, gdzie spadek ten przekroczył 50% dotychczasowego zużycia. Pobór wód, jak i zużycie na 

potrzeby ludności, wykazuje stabilność. 

Tabela 1. 36: Pobór i zużycie wody w województwie małopolskim 

GOSPODARKA 

WODNA 

[hm3] 

2005 2010 2016 

POBÓR WODY 938,7 547,2 532,4 

ZUŻYCIE WODY 885,9 492,7 482,4 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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Ryc. 1. 101: Pobór wody w Małopolsce 

 
Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Z chwilą uruchamiania programów finansujących części inwestycji ze środków funduszy unijnych  

infrastruktura wodno-ściekowa ulegała corocznie poprawie nie tylko co do gęstości sieci, ale również co 

do standardów technicznych oraz odsetka mieszkańców objętych systemami. W ramach programów 

dofinansowania inwestycji „zaopatrzenie w wodę pitną”, w skład których wchodzą wodociągi, stacje 

uzdatniania wody, ujęcia wody pitnej – zrealizowano 10 projektów (o wartości 90 mln zł), „oczyszczanie 

ścieków” – 89 projektów (o wartości 3 161 mln zł) na ogół związanych z kompleksowym systemem 

gospodarki wodno-ściekowej (a więc zarówno oczyszczalnie ścieków, jak i sieć kanalizacyjna). Przeciętne 

dofinansowanie  ze środków UE dla powyższych projektów przekraczało 50% ich wartości. 

Długość sieci wodociągowej w Małopolsce stale rośnie, przy czym większą dynamikę wykazują 

w tym względzie obszary wiejskie. 

Ryc. 1. 102: Długość sieci wodociągowej w Małopolsce (km) 

 
Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Znacząco wydłużyła się sieć kanalizacyjna – o 58% w miastach (1 909 km) i o 225% na wsiach (7 149 

km). W efekcie zmniejszył się dystans w tym ważnym aspekcie standardu życia pomiędzy miastem a wsią. 
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Ryc. 1. 103: Długość sieci kanalizacyjnej w Małopolsce (km) 

 
Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Tabela 1. 37: Procent ludności Małopolski korzystających z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

SIEĆ OBSZAR 2004 2009 2016 

WODOCIAGI 
miasto 90,5 93,9 95,3 

wieś 52,4 57,2 68,4 

KANALIZACJA 
miasto 81,8 84,3 88,2 

wieś 13,7 20,5 38,5 

Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Ryc. 1. 104: Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji  
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Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Ryc. 1. 105: Odsetek ludności korzystającej z wodociągów 

 

Źródło: Opracowanie własne UWMW 

Dalej utrzymuje się ogromna różnica pomiędzy miastem a wsią w zakresie ilości mieszkańców 

obsługiwanych systemami kanalizacyjnymi. Na terenach wiejskich jest to zaledwie 1/3 mieszkańców, choc 

przed uchwaleniem poprzedniego planu było to zaldwie 14%. Również w miastach udział ludności 

w zasięgu systemów kanalizacyjnych jest relatywnie niski (88,2%) i – co więcej – od 2003 roku wzrost był 

bardzo niewielki. 

Zmiany w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej w przeciągu dziesięciolecia wskazują na znaczącą 

poprawę w tej dziedzinie, odznacza się przy tym szybsze tempo „nadrabiania zaległości” w obszarach wsi 

niż w obrębie miast.  

ENERGIA GEOTERMALNA 

Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym 

w stosunku do pozostałych źródeł energii, posiadamy stosunkowo duże zasoby energii geotermalnej, 

możliwe do wykorzystania dla celów grzewczych. W Małopolsce występują korzystne zasoby wód 

geotermalnych w obrębie niecki podhalańskiej. 

Jak dotąd na terenie Małopolski funkcjonują trzy geotermalne zakłady ciepłownicze: Bańska Niżna 

(4,5 MJ/s, docelowo 70 MJ/s), Słomniki (1 MJ/s), Lasek (2,6 MJ/s) oraz Klikuszowa (1 MJ/h).  

Ponadto w obrębie Niecki Podhalańskiej, od Tatr po Pieniński Pas Skałkowy, wykonano dotychczas 

16 otworów, w których stwierdzono podwyższone temperatury wody. Temperatura ta jest tym wyższa, 
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im odwierty są bardziej odległe od Tatr. Z części z nich eksploatuje się wody termalne do celów 

rekreacyjnych: 

– Termy Bania,  

– Termy Szaflary, 

– Termy Bukowina, 

– Aqua Park Zakopane, 

– Gorący Potok, 

– Polana Szymoszkowa, 

– Chochołowskie Termy. 

Temperatury wody termalnej na wypływie z kilku otworów wynoszą 82-86 st. C. Dzięki temu 

większości wód basenowych do celów rekreacyjnych i leczniczych może być z łatwością utrzymywana na 

poziomie29-38 st. C). 
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1. MOŻLIWE SCENARIUSZE ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM 

METODA SCENARIUSZOWA 

Metoda scenariuszowa zakłada przejście następujących pięciu etapów:  

– ocena sytuacji bieżącej, a w niej przede wszystkim identyfikacja trendów, 

– charakterystyka scenariusza bazowego, którego warunki można zdefiniować jako niepodejmowanie 

żadnych istotnych zmian bieżącej polityki, a także niewystępowanie dużych zmian w zachowaniach 

społecznych czy w zakresie dostępnych technologii, 

– zaproponowanie kilku alternatywnych ścieżek rozwoju terytorialnego różniących się innym 

podejściem do wybranych, najważniejszych zjawisk czy procesów, 

– skonfrontowanie prawdopodobnych efektów realizacji poszczególnych scenariuszy z pożądaną 

wizją rozwoju – czyli wyznaczonymi celami, 

– ocena jakie reformy i jakie inicjatywy na szczeblu regionu są potrzebne, aby doszło do realizacji 

scenariusza najpełniej realizującego wizję rozwoju. 

CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH TRENDÓW ROZWOJOWYCH 

Opisu wybranych trendów dokonano w pięciu obszarach, kluczowych dla przyszłego kształtu 

zagospodarowania przestrzennego Małopolski. Każdemu z nich przypisano ocenę: pozytywną, negatywną 

lub neutralną (zrównoważoną), występującą wtedy, gdy dany trend wywołuje w pewnym aspekcie skutki 

pozytywne a w innych negatywne. Próbowano także określić ich dynamikę w skali: trend intensywny, 

trend powolny, trend występujący śladowo oraz zaproponowano pożądaną reakcję władz regionalnych i 

lokalnych. Trendy można bowiem z różną mocą wzmacniać, można im przeciwdziałać lub po prostu 

tolerować. 

Tabela 2. 1: Główne trendy rozwojowe  

TREND OCENA 
DYNAMIKA 

TRENDU 
POSTULOWANA 

REAKCJA 

I OBSZAR: ROLNICTWO/TERENY OTWARTE 

1. ZMNIEJSZANIE SIĘ POWIERZCHNI UŻYTKOW ROLNYCH 
 (WYPADANIE Z PRODUKCJI) 

ZRÓWNOWAŻONA INTENSYWNY TOLERANCJA 

2. PRZEKSZTAŁCENIA GRUNTÓW ROLNYCH W SADY, UPRAWY 
WARZYWNE, UŻYTKI ZIELONE, WINNICE, ETC. 

POZYTYWNA POWOLNY SILNE WSPIERANIE 

3. WZROST LICZBY DUŻYCH GOSPODARSTEW RODZINNYCH ZRÓWNOWAŻONA ŚLADOWY  WSPIERANIE 

II OBSZARY ZURBANIZOWANE 

1. WZROST DOMINACJI STREFY (STREF) METROPOLITALNEJ ZRÓWNOWAŻONA INTENSYWNY TOLERANCJA 
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2. "KURCZENIE SIĘ" MIAST, UTRATA ATRAKCYJNOŚCI NEGATYWNA POWOLNY PRZECIWDZIAŁANIE 

3. REWITALIZACJE ŚRÓDMIEŚĆ, TERENÓW 
ZDEGRADOWANYCH, POPRZEMYSŁOWYCH, ETC. 

POZYTYWNA ŚLADOWY  SILNE WSPIERANIE 

4. ROZWÓJ SOCJALNEGO I SPOŁECZNEGO BUDOWNICTWA 
MIESZKANIOWEGO 

POZYTYWNA ŚLADOWY  WSPIERANIE 

III OBSZAR: ŚRODOWISKO 

1. PRZEZNACZANIE NOWYCH TERENÓW POD ZABUDOWĘ NEGATYWNA INTENSYWNY PRZECIWDZIAŁANIE 

2. WZROST LESISTOŚCI POZYTYWNA POWOLNY WSPIERANIE 

3. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH POZYTYWNA POWOLNY SILNE WSPIERANIE 

4. POGARSZANIE SIĘ STANU POWIETRZA NEGATYWNA INTENSYWNY 
SILNE 

PRZECIWDZIAŁANIE 

5. PORZADKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI/RECYKLING, 
ETC. 

POZYTYWNA INTENSYWNY SILNE WSPIERANIE 

6. ZWIĘKSZENIE RETENCJI POZYTYWNA ŚLADOWY  WSPIERANIE 

IV OBSZAR: KRAJOBRAZ 

1. ROZPRASZANIE ZABUDOWY (BUDOWA POZA ZASIĘGIEM 
UZBROJENIA SIECIOWEGO) 

NEGATYWNA INTENSYWNY 
SILNE 

PRZECIWDZIAŁANIE 

2. DEGRADACJA KRAJOBRAZU REKLAMAMI, SZYLDAMI, ETC. NEGATYWNA INTENSYWNY 
SILNE 

PRZECIWDZIAŁANIE 

3. POPRAWA JAKOŚCI ARCHITEKTURY POZYTYWNA POWOLNY WSPIERANIE  

4. OCHRONA I  KONSERWACJA ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH  
(PARKÓW, ETC.) 

POZYTYWNA POWOLNY 
SILNE  

WSPIERANIE 

V OBSZAR: TRANSPORT I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

1. ROZWÓJ SIECI LOKALNYCH DRÓG NEUTRALNA INTENSYWNY WSPIERANIE 

2. ZMNIEJSZANIE DYSPROPORCJI W ROZWOJU SIECI 
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ 

POZYTYWNA POWOLNY WSPIERANIE 

3. ROZWÓJ SIECI GAZOWNICZEJ POZYTYWNA ŚLADOWY  WSPIERANIE 

4. ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I PROSUMENCKIEJ POZYTYWNA POWOLNY SILNE WSPIERANIE 

5. ROZWÓJ KOLEI REGIONALNYCH W TYM AGLOMERACYJNEJ POZYTYWNA POWOLNY SILNE WSPIERANIE 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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SCENARIUSZE ROZWOJU 

Kluczem do budowy scenariuszy rozwoju terytorialnego Małopolski jest zagadnienie 

policentryczności. W szeregu dokumentów europejskich (np. European Spatial Development Project) 

stwierdza się, że promowanie rozwoju policentrycznego stanowi warunek wstępny spójności terytorialnej 

i silny czynnik terytorialnej konkurencyjności. Przyjmując policentryczność jako istotną wartość trzeba 

jednak zwrócić uwagę, że może być ona różnie rozumiana: jako promocja subregionów, jako promocja 

miast „drugiego rzędu” albo ośrodków lokalnych – co generuje inne modele zagospodarowania 

przestrzennego. 

W przypadku rozwoju terytorialnego Małopolski przyjęto trzy scenariusze rozwoju: 

A. scenariusz rozwoju metropolitalnego 

B. rozwoju miast regionalnych 

C. rozwoju ośrodków lokalnych. 

Poddano je analizie z punktu widzenia czterech obszarów zjawisk:  

 ludnościowych (skala i model migracji),  

 funkcjonalnych (dostęp do usług, zróżnicowania wewnątrzregionalne) 

 ekonomicznych (rozwój gospodarczy, aktywność ekonomiczna) 

 środowiskowych (popyt na energię, na tereny). 

Tabela 2. 2: Tabela porównawcza scenariuszy rozwoju 

PROBLEMATYKA SCENARIUSZ A SCENARIUSZ B SCENARIUSZ C 
SCENARIUSZ 

BAZOWY 

SKALA I MODEL 

MIGRACJI 

 wysoki poziom migracji 

 gwałtowny wzrost 
strefy metropolitalnej 

 kurczenie się 
wszystkich miast 

 depopulacja szeregu 
obszarów 
województwa 

 wzrost skali dojazdów 
do pracy 

 umiarkowany 
poziom migracji 

 nadanie dynamiki 
ośrodkom 
regionalnym, 
istniejącym i 
potencjalnym 

 zmniejszenie 
peryferyjności 
niektórych obszarów 

 niski poziom 
migracji 

 zahamowanie 
kryzysu małych 
miast 

 utrzymywanie 
wysokiej ilości 
ludności na 
terenach wiejskich, 

 zmniejszający się 
wskaźnik 
urbanizacji 

 zbliżony do 
scenariusza 
A 

ZRÓŻNICOWANIA 

WEWNĄTRZREGIONAL

NE, DOSTĘP DO USŁUG 

WYŻSZEGO RZĘDU 

 pogłębienie się 
dystansu w dostępie i 
jakości usług wyższego 
szczebla 

 wyraźnie pogłębiający 
się podział pomiędzy 
centrum  peryferia 

 podniesienie jakości 
życia i standardów 
usług w ośrodkach 
regionalnych i 
strefach ich 
odziaływania 

 awans cywilizacyjny 
ośrodków dziś 
zwanych jako 
„potencjalne” 

 ograniczenie 
zjawiska 
pereferyzacji 

 ogólne obniżenie 
poziomu usług 
wyższego stopnia z 
powodu ich 
rozproszenia i 
trudności w 
specjalizacji 

 zbliżony do 
scenariusza 
A 

ROZWÓJ  wysoka chłonność  włączenie nowych  niska chłonność  zbliżony do 
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GOSPODARCZY, 

EFEKTYWNOŚC 

EKONOMICZNA 

innowacji 

 wysoka atrakcyjność 
dla inwestycji 
zagranicznych, 
zwłaszcza w usługi i 
wysokie technologie 

 najszybszy rozwój 
gospodarczy 

środowisk do 
rozwoju 
przyspieszonego 

 zrównoważone 
szanse dla inwestycji 
usługowych i 
przemysłowych 

 

innowacji 

 preferencje dla 
lokalnych 
inwestorów 

 większe szanse dla 
inwestycji 
przemysłowych 

 równomierna 
dystrybucja 
bezrobocia 

 wolniejszy rozwój 
gospodarczy 

scenariusza 
A 

PRESJA NA 

ŚRODOWISKO: 

 popyt na tereny 

 popyt na transport 

 popyt na energię 
 

 intensywne 
wykorzystanie terenów 
w obszarze 
metropolitalnym 
(recykling przestrzeni), 
niska presja na nowe 
tereny na pozostałym 
obszarze 

 wzrost ilości i długości 
dojazdów do pracy, 
zwłaszcza koleją i 
autostradami 

 wysokie 
zapotrzebowanie na 
energię ze źródeł 
scentralizowanych 

 umiarkowane 
zapotrzebowanie na 
nowe tereny (duże 
rezerwy dla 
przekształceń w 
miastach 
regionalnych) 

 skrócenie dystansu 
dojazdów do pracy, 
realizowane głównie 
transportem 
kołowym 

 umiarkowany 
wzrost 
zapotrzebowania na 
energię 

 duża 
terenochłonność w 
związku z 
ekstensywnymi 
formami zabudowy 
(dominacja 
zabudowy 
jednorodzinnej) i 
dalsze rozpraszanie 
zabudowy 

 niski poziom 
dojazdów do pracy, 
głównie 
rozwiązywany 
transportem 
indywidualnym 

 brak popytu na 
transport kolejowy 

 wzrost popytu na 
energię, ale i 
większa szanse dla 
energetyki 
prosumenckiej i 
wykorzystania OZE 

 zbliżony do 
scenariusza 
C 

Źródło: Opracowanie własne UMWM  
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PODSUMOWANIE 

Najbardziej prawdopodobny rozwój terytorialny regionu będzie zbliżony do scenariusza „A”, który 

jest wprawdzie efektywny ekonomicznie, ale niekorzystny dla większości jego mieszkańców i dla większej 

części jego terytorium. Naturalne procesy rynkowe będą jednak działać na rzecz jego urzeczywistnienia. 

Również pewne elementy scenariusza „C” mają duże szanse realizacji w wyniku podtrzymania 

dotychczasowych trendów, spontanicznych procesów i silnego rozwoju usług świadczonych tylko w sieci 

(np. telemedycyna). 

Wydaje się jednak, że polityka zagospodarowania przestrzennego Małopolski winna opierać się na 

preferowaniu scenariusza „B”, który ma najwięcej zalet i stosunkowo mało wad. Jednocześnie nie tylko 

najsilniej odbiega od prostej kontynuacji trendów, ale czasem wymaga wręcz ich przełamania. Oznacza to, 

że wymaga najbardziej zdecydowanej interwencji publicznej.  

Scenariusz „C” rodzi najpoważniejsze zagrożenia utraty konkurencyjnej pozycji Małopolski – osłabia 

zdolność absorbcji innowacji, kreowania usług i produktów o zasięgu międzynarodowym, podważa 

sensowność promowania transportu zbiorowego, zwłaszcza szynowego, a także zwiększa presję 

urbanizacyjną na tereny wymagające ochrony środowiskowej i krajobrazowej. 

Scenariusz „B” jest scenariuszem złotego środka, ale wymaga bardzo poważnych inwestycji, 

zarówno w infrastrukturę techniczną jak i infrastrukturę społeczną. Co więcej, wymaga pewnej rewolucji 

świadomościowej, że oto nie wszystko musi być zlokalizowane w Krakowie, że potrzebny jest pewien 

pakiet działań deglomeracyjnych i dowartościowania, również symbolicznego, innych ośrodków. 

Scenariusz ten najpełniej odpowiada na wyzwania dotyczące słabnącej roli miast subregionalnych, opisane 

w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dobrze rozumiana symbioza i kooperacja Krakowa z 

innymi ośrodkami może uruchomić nowe mechanizmy współpracy i zwiększyć szanse na wspólny sukces. 

Scenariusz „B” wymaga poważnej interwencji nie tylko w istniejących ośrodkach regionalnych, ale przede 

wszystkim w ośrodkach, które są nimi na razie tylko potencjalnie, jak układ miast Oświęcim – Chrzanów, a 

przede wszystkim Nowy Targ-Zakopane. 

Sukces scenariusza „B” wymaga także współdziałania z innymi organami kształtującymi sieci usług 

publicznych, np. sieci sądów i prokuratur lub administracji specjalnych. 
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2. CELE I ZASADY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  

Największym wyzwaniem przyszłości, na które region musi odpowiedzieć – a PZPW to forma tej 

odpowiedzi – jest sprostanie sprzeczności, jaką rodzi z jednej strony dynamiczny rozwój gospodarczy 

a z drugiej rosnące aspiracje i standardy w zakresie stanu środowiska i krajobrazu. 

Oczekiwanie, że region będzie się stale rozwijał w tempie ok. 3-3,5% PKB rocznie – co przekłada się 

na wzrost zamożności ok. 50% w horyzoncie Planu, oznacza wielkie nowe inwestycje, zarówno 

produkcyjne, mieszkaniowe, usługowe, transportowe, co pociąga konieczność pozyskania nowych 

terenów inwestycyjnych. Wiarygodne prognozy wskazują także pewien wzrost ilości mieszkańców i 

znaczny przyrost liczby turystów, a to przekłada się na popyt na energię i surowce, zwiększenie ilości 

odpadów, etc. 

Zupełnie unikalne zasoby Małopolski oraz jej turystyczny charakter musi umacniać politykę ochrony 

jej przyrody, krajobrazu i kulturowego dziedzictwa, a rosnące aspiracje społeczne naciskać na poprawę 

stanu środowiska, czystości wód, jakości powietrza, estetyczne standardy, wygodę i urodę miejsc 

zamieszkania. 

W ogólnym wojewódzkim bilansie terenów zwiększać powinna się powierzchnia lasów, nie 

powinna istotnie redukować się powierzchnia użytków rolnych, zaś powierzchnia terenów 

zainwestowanych winna rosnąć wolniej niż wzrost PKB – co najwyżej o połowę wskaźnika jego wzrostu. 

Powyższe cele są do pogodzenia jedynie w formule bardziej efektywnego wykorzystania 

przestrzeni, czyli lepszego planowania, oszczędności w dysponowaniu terenem, jak najszerzej 

stosowanego „recyklingu przestrzeni” (czyli inwestycji na terenach już raz zainwestowanych), rewitalizacji, 

podniesienia jakości drzewostanów, racjonalnej przeróbki odpadów, energooszczędności, nowej polityki 

energetycznej, etc, czyli wymaga holistycznej wizji zrównoważonego rozwoju i silnie zintegrowanych 

projektów rozwojowych. 

 

CELEM ROZWOJU PRZESTRZENNEGO DLA MAŁOPOLSKI JEST 

UTRZYMANIE, A W PEWNYCH ELEMENTACH NAWET POPRAWIENIE 

STANU ŚRODOWISKA I PODNIESIENIE JAKOŚCI KRAJOBRAZU  I ZASOBÓW 

KULTURY, PRZY ZAPEWNIENIU WARUNKÓW DO STABILNEGO WZROSTU 

GOSPODARCZEGO I PODNIESIENIA STANDARDÓW  JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW DROGĄ BARDZIEJ EFEKTYWNEJ GOSPODARKI 

PRZESTRZENNEJ. 

 

Realizacja tak sformułowanego celu zależy nie tylko od aktywności samorządu województwa, ale 

także od skali i jakości wsparcia rządowego oraz od współpracy z samorządami lokalnymi i osiągnięcia z 

nimi synergii działań w planowaniu przestrzennym. 

Kluczowe zasady polityki przestrzennej, których realizacja wymaga skoordynowanych działań na 

poziomie regionalnym i lokalnym to: 
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1. Oszczędne gospodarowanie przestrzenią zurbanizowaną i racjonalne jej wykorzystanie 
rozumiane jako: 

a. koncentracja rozwoju w terenach już zurbanizowanych (recycling przestrzenny) 

b. zapobieganie rozpraszaniu zabudowy 

c. zapewnienie właściwego poziomu usług odpowiednio do hierarchii ośrodków 

d. oszczędność komunikacyjna, czyli minimalizowanie długości ciągów komunikacyjnych i 

preferencje dla transportu publicznego 

2. Oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i dbałość o poprawę jakości środowiska: 

a. ochrona wód i zwiększanie retencji naturalnej, w tym także  na terenach zurbanizowanych 

b. ochrona ekosystemów leśnych i starych drzewostanów oraz zwiększanie lesistości 

c. ochrona warunków do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w miejscowościach 

uzdrowiskowych  

d. utrzymanie korytarzy przewietrzania w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 

3. Zachowanie bioróżnorodności w najcenniejszych obszarach: 

a. bezwzględna dominacja ochrony bioróżnorodności na terenach Obszarów Węzłowych 

b. ochrona ciągłości ekologicznej w skali ponadregionalnej, regionalnej i lokalnej 

4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu 

a. wzmocnienie faktycznej ochrony i świadome kształtowanie najcenniejszych krajobrazów 

Małopolski  przy wykorzystaniu ustawy krajobrazowej 

b. rewitalizacja i rewaloryzacja najcenniejszych zespołów i obiektów dziedzictwa 

urbanistycznego, ruralistycznego i architektonicznego 

c. rozwój różnych form turystyki zachowującej potencjał i wartości środowiska przyrodniczo-

kulturowego i krajobrazu  

5. Zmniejszanie ryzyka katastrof naturalnych: 

a. powstrzymanie, a z czasem eliminacja, zabudowy w terenach zagrożonych ryzykiem 

powodziowym 

b. powstrzymanie zabudowy na terenach osuwiskowych 
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3. STRUKTURA FUNKCJONALNO–PRZESTRZENNA REGIONU  
– MODEL ROZWOJU 

Analiza uwarunkowań rozwoju oraz trendów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

Małopolski pozwala wyodrębnić obszary charakteryzujące się podobnymi cechami zagospodarowania 

przestrzennego, pewną spójnością przyrodniczą i krajobrazową, wewnętrzną spójnością gospodarczą oraz 

wspólnotą wyzwań rozwojowych, przed którymi stają. Analiza przestrzenna takich całości ma kluczowe 

znaczenie dla nowoczesnego rozumienia polityki rozwoju, w którym dominuje zintegrowane podejście 

terytorialne. Charakteryzuje się ono ukierunkowaniem na wykorzystanie endogenicznych potencjałów 

terenów, określonych funkcjonalnie, integracją działań publicznych w wymiarze przestrzennym oraz 

wielopoziomowym systemem zarządzania. Przeciwieństwem takiego ujęcia jest dominacja polityk 

horyzontalnych – stosowanych jednolicie na całym zarządzanym obszarze. W dotychczasowych 

strategiach rozwoju (np. regionalnych programach operacyjnych) jedynym miejscem zintegrowanego 

podejścia terytorialnego były obszary metropolitalne. Doświadczenia te winny być wykorzystane dla 

planowania i zarządzania rozwojem pozostałych obszarów. 

Strukturalizację przestrzeni województwa można przeprowadzić na wiele sposobów, w zależności 

od przyjętych kryteriów. Jeden z nich – na subregiony – został wprowadzony na potrzeby wdrażania 

Strategii rozwoju Małopolski. Z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego ważne są dwa 

systemy podziałów: 

 na „obszary funkcjonalne” według typologii przyjętej w KPZK (podejście „od góry”) 

 na „terytoria” – obszar wynikające z koncepcji zagospodarowania przestrzeni Małopolski (podejście 

„od dołu”).  

Ważąc słabości dotychczasowych modeli strukturyzacji przestrzeni Małopolski dla potrzeb 

planowania przestrzennego, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

dokonano podziału przestrzeni regionu na siedem terytoriów biorąc pod uwagę: 

 dominujący charakter bazy gospodarczej (typ aktywności ekonomicznej, w tym typ rolnictwa) 

 stan sieci osadniczej i dynamikę procesów urbanizacyjnych 

 gęstość zaludnienia i specyfikę procesów demograficznych 

 dominujący typ krajobrazu (zwłaszcza krajobrazu kulturowego) 

 naturalne zasoby decydujące o preferencjach rozwoju 

 kontekst makroprzestrzenny. 

Łatwo zauważyć, że powyższe kryteria związane są raczej z procesami społeczno – gospodarczymi 

niż tylko z zasobami przestrzeni województwa, czyli mają w znacznym stopniu charakter dynamiczny i 

zostały ukształtowane na potrzeby polityki zmian. Chodzi bowiem o wyodrębnienie obszarów różniących 

się między sobą charakterem i dynamiką procesów rozwojowych, gdyż podział ten ma służyć dokonaniu 

wyborów celów i instrumentów zarządzania rozwojem, optymalnych dla poszczególnych terytoriów. 

Mówiąc inaczej, chodzi o zapewnienie takiej spójności wewnętrznej terytoriów, aby były do pomyślenia 

projekty typu zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) ważne dla wszystkich wspólnot danego 

terytorium. W kolejnym kroku strukturyzacji przestrzeni Małopolski dokonano podziału wewnętrznego 

terytoriów zgodnie z funkcjonującym układem statystycznym subregionów i realnymi zasięgami 

oddziaływań głównych ośrodków usługowych. I tak: obszar „Farma” podzielono na część wschodnią (F1) 
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obejmującą głównie obszar Wyżyny Miechowskiej i obszar F2 obejmujący tereny Powiśla Bocheńskiego, 

obszar „Klina” podzielono na K1 (rejon aglomeracji oświęcimsko-chrzanowskiej), K2 (pas miast na 

południe od Krakowa – od Kęt po Bochnię) oraz K3 (pas miejscowości wzdłuż autostrady do Tarnowa. 

Obszar „Park” rozdzielono na P1 (rejon Beskidu Małego i Żywieckiego), P2 (obszar gorczańsko-pienińsko-

podhalański) oraz obszar P3 (obszar Beskidu Sądeckiego i Niskiego). W ten sposób powstało 12 terytoriów 

funkcjonalno-krajobrazowych. 

Zaproponowany podział na obszary funkcjonalno–krajobrazowe – terytoria odbiega od 

dotychczasowych podziałów po pierwsze dlatego, że nie jest oparty na jednym kryterium (np. 

przynależności do obszaru metropolitalnego czy położenie przy granicy), ale jest kombinacją kilku cech. Po 

drugie, eksponuje element ukształtowania i zagospodarowania terenu, czyli wspólnotę krajobrazu i 

problemów przestrzennych, po trzecie zaś daje system pełny i rozłączny – co znaczy, że każdy obszar 

administracyjny (każda gmina) należy do jednego i tylko jednego obszaru.  

Ryc. 2. 1: Obszary funkcjonalne – terytoria 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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Ryc. 2. 2: Obszary funkcjonalne – terytoria na tle subregionów 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

 

Tabela 2. 3: Relacje: terytoria  subregiony 

TERYTORIUM SYMBOL SUBREGION 

Dolina  D sądecki 

Farma 1 F1 KOM 

Farma 2 F2 tarnowski 

Klin 1 K1 Małopolska Zachodnia 

Klin 2 K2 Małopolska Zachodnia, KOM 

Klin 3 K3 tarnowski 

Krakowski Obszar Metropolitalny 

(aglomeracja) 

KOM 
KOM 

Oaza Oa Małopolska Zachodnia 

Ogród Og KOM, sądecki, tarnowski 

Park 1 P1 podhalański, KOM (2 gminy) 

Park 2 P2 podhalański, sądecki 

Park 3 P3 sądecki 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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Jak widać z powyższego zestawienia większość terytoriów zamyka się całkowicie wewnątrz 

subregionów – zwłaszcza, gdyby przeprowadzić kilka minimalnych zmian ich granic. Wyjątkiem jest 

terytorium „Ogród” położone na granicach trzech subregionów; łączy ono w ten sposób traktowane w 

sposób marginalny w dotychczasowych układach tereny Podgórza. 

Z punktu widzenia przyszłej polityki rozwoju subregiony zachowają swoje znaczenie przede 

wszystkim jako obszary analizy statystycznej, strefy zasięgu regionalnych ośrodków usługowych i 

ewentualne obszary strukturyzowania wydatków. Terytoria nadają się do bardziej precyzyjnego 

adresowania środków z funduszy pomocowych, pozwalając na konstruowanie projektów zintegrowanych 

oraz inicjatywy w rodzaju lokalnych grup działania. Dają dużo większe szanse na kreowanie projektów 

międzygminnych i przezwyciężanie dualizmu miasto – wieś, zorientowanych na wspólny cel, daleko 

łatwiejszy do identyfikacji i uzgodnienia niż w układzie subregionów.  

Bodaj najważniejszą cechą tak opisanych terytoriów jest oparcie ich granic nie tyle na zdefiniowaniu 

istniejącego deficytu, bolączki, jakiegoś aspektu stanu istniejącego wymagającego interwencji, ale 

wydzielenie ich w oparciu o pewne spojrzenie w przyszłość, wyobrażenie ich szans i funkcjonowania 

w przyszłości określonej horyzontem Planu. Można zatem powiedzieć, że różnica pomiędzy 

„subregionami” a „terytoriami” polega na zastąpieniu kryteriów polityczno-statystycznych kryteriami 

krajobrazowo-przestrzennymi i ekonomicznymi.  

Bliższą charakterystykę ilościową, jakościową i strukturalną terytoriów funkcjonalnych 

przedstawiają odpowiednio tabele: 2.4, 2.5 i 2.6. 

Tabela 2. 4: Charakterystyka ilościowa 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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Tabela 2. 5: Charakterystyka jakościowa 

TERYTORIUM 
(nazwa) 

GĘSTOŚĆ 
ZALUDNIENIA 

PROCESY 
DEMOGRAFIC

ZNE 

PROCESY 
URBANIZACYJNE 

CECHY 
STRUKTURY 
ZATRUDNIE

NIA 

TYP 
KRAJOBRAZU 

DOMINUJĄCY 
TYP 

ROLNICTWA 

SZCZEGÓLNY 
ZASÓB 

FARMA Niska Regres 
- Kurczenie się 

miast 
- Suburbanizacja 

Rolnictwo 
Wyżyna 
Miechowska + 
Dolina Wisły 

Wielkotowaro
wa 
produkcja 
warzywnicz
a 

Gleby wysokiej  
jakości 

KLIN Wysoka 
Łagodny 

przyrost 
Starzenie się i 

kurczenie miast 
Przemysł 

Jura i Dolina 
Wisły 

Wielokierunko
we 

- Autostrada 
- Linia kolejowa 

KOM 
Bardzo 

wysoka 

- Łagodny 
przyrost 

- Silne 
migracje 

      Intensywna 
suburbanizacja i 
ekspansja 
małych miast 

Usługi 
rynkowe 

Wielkomiejski Ogrodnictwo 

- Zasoby 
kulturowe 

- 
Międzynarod
owe lotnisko 

- Uczelnie 

OAZA Niska Stabilizacja 
Niski poziom 

urbanizacji 
Rolnictwo Dolina Wisły Rybactwo Zabytkowe stawy 

OGRÓD Niska 
Silny odpływ 

migracyjny 
Niski poziom 

urbanizacji 
Niskie 
zatrudnienie 

Pogórze 

- 
Rozdrobnio
ne 

- Nietowarowe 
(sadownict
wo) 

Jakość 
środowiska i 
krajobrazu 

DOLINA Wysoka Stabilizacja 

- Kurczenie się 
miast 

- Rozproszenie 
zabudowy 

Przemysł 
Pogórze, 
krawędź 
Beskidów 

Wielokierunko
we 

- Firmy 
innowacyjne 

- Tradycje 
przemysłowe 

PARK Niska 

- Przyrost 
naturalny 

- odpływ 
migracyjny 

- Stabilizacja 
- Rozproszenie 

zabudowy 

Usługi 
turystyczne 

Górski 
- Hodowla 

bydła 
- Owczarstwo 

- Uzdrowiska 
- Parki narodowe 
- baza 

turystyczna 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Tabela 2. 6: Charakterystyka strukturalna 

TERYTORIUM 
(nazwa) 

OŚRODKI 
USŁUGOWE 

WIĘKSZE 
MIASTA 

TYP FUNKCJONALNY 
(wg KPZK) 

DOSTĘPNOŚĆ 
DRÓG 

EKSPRESOWYCH 
I AUTOSTRAD 

UDZIAŁ POW. 
TERENÓW 

CHRONIONYCH 
KONTEKST 

PRZESTRZENNY 

Obec
nie 

Docelo
wo 

[ha] [%] 

FARMA 
3 OL 

Układ 
policentryczny 

BRAK 
(Miechów,  
Dąbrowa 

Tarnowska) 

- rolniczy 
- ochrony gleb 

– + 98 055 39 

Sąsiedztwo 
rolniczego 
zagłębia 

Województwa 
Świętokrzyskiego 

KLIN 
2 OR + 6 OL 

Układ 
policentryczny 

Tarnów 
Chrzanów 
Oświęcim 

- uczestniczący w 
procesach 
rozwojowych 

- ośrodków 
subregionalnych 
i regionalnych 

+ + 98 708 30 

Sąsiedztwo 
z Górnośląskim 

Okręgiem 
Przemysłowym 

KOM 
1 OM + 1 OL 

Układ 
monocentryczny 

Kraków - metropolitalny + + 36 764 25 – 

OAZA 

OSL 
Brak wyraźnej 

struktury (obszar 
zależny) 

BRAK 
(Zator) 

  – – 2 023 5 

Bliskość 
aglomeracji 

bielskiej i 
katowickiej 

OGRÓD 

OSL 
Brak wyraźnej 

struktury (obszar 
zależny) 

BRAK 
(Zakliczyn) 

- rolniczy 
- wymagający wsparcia 

procesów 
rozwojowych 

- + 129 340 73 
Jasielski Obszar 

Winny 
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DOLINA 
1 OR + 2 OL 

Układ 
monocentryczny 

Nowy Sącz 

- o pogarszających się 
perspektywach 
rozwój 

- o najmniejszej 
dostępności 
transportowej 

– + 83 508 59 

Pas 
uprzemysłowion

ych miast 
Podkarpacia 

(Jasło, Krosno, 
Sanok) 

PARK 
1 OR + 1 OL 

Układ 
monocentryczny 

Nowy Targ 
Zakopane 

- górski 
- przygraniczny 
- cennych zasobów 

przyrodniczych 

– + 342 397 79 

Sąsiedztwo 
słowackich 

parków 
narodowych i 

krajobrazowych 

OSL – ośrodek sublokalny; OL – ośrodek lokalny; OR – ośrodek regionalny 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

 

Wydzielenie siedmiu głównych obszarów funkcjonalnych – a ostatecznie dwunastu obszarów 

nazwanych w niniejszym tekście „terytoriami” – ma pomóc we wdrażaniu polityki zagospodarowania 

przestrzennego Małopolski. Wybrane kierunki działań mogą być adresowane właśnie do nich i dla nich 

proponuje się ustanowić specyficzne wskaźniki monitoringu. Ponieważ zakłada się, że w przyszłości 

dominującym typem projektów rozwoju regionalnego będą projekty typu ZIT, należy wesprzeć 

samozorganizowane się terytoriów i stworzenie lokalnych podmiotów zdolnych generować, zarządzać 

(współzarządzać) takimi projektami. Model stowarzyszenia „Metropolia Krakowska” winien być 

traktowany jako potencjalny wzór do naśladowania. 

 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 192 – Poz. 3215



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

20 

KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
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1. POPRAWA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ I ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC 
WEWNĄTRZREGIONALNYCH 

HIERARCHIA OŚRODKÓW USŁUGOWYCH 

Jednym z zasadniczych elementów wyrównywania dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego 

i społecznego jest kształtowanie zrównoważonego dostępu mieszkańców regionu do usług wyższego 

rzędu. Dostępność ta jest pochodną polityki hierarchii ośrodków usługowych – a więc ich ilości, 

rozmieszczenia, wyposażenia i transportowej dostępności. 

Przyjęto, że pożądany dla Małopolski model to układ ośrodka metropolitalnego (Kraków) i czterech 

ośrodków regionalnych. Dwa z nich są funkcjonalnie rozwinięte i jako byłe ośrodki wojewódzkie posiadają 

zasoby i tradycje w pełnieniu roli ośrodków regionalnych. Dwa pozostałe są nimi jedynie potencjalnie i aby 

sprostać takiej roli wymagają istotnych inwestycji. Na dodatek pod względem przestrzennym mają formę 

duopoli czyli zespołu blisko położonych dwóch miast, pomiędzy które rozdzielone są funkcje ośrodka 

regionalnego. Takim potencjalnym ośrodkiem usługowym na zachodzie Małopolski jest zespół miast 

Oświęcim – Chrzanów, zaś na południu zespół miast Nowy Targ – Zakopane. 

Każdy z wymienionych czterech ośrodków stoi przed innymi wyzwaniami. Dla Tarnowa problemem 

jest utrzymanie swojej atrakcyjności i statusu centrum gospodarczego i kulturalnego, powstrzymanie 

spadku liczby mieszkańców i pobudzenie dynamiki rozwoju. Nowy Sącz napotyka na poważne 

ograniczenia z powodu niedostępności komunikacyjnej, zarówno drogowej jak i kolejowej. Przełamanie 

tych barier, przy kreatywności lokalnego biznesu i znacznym potencjale demograficznym subregionu, 

zaowocuje dynamicznym rozwojem tego miasta. 

Ośrodek zachodni (Oświęcim – Chrzanów) korzysta z renty dogodnego położenia przy autostradzie 

A4, a w przyszłości także przy drodze ekspresowej S1, a w dalekiej przyszłości – i być może – przy kanale 

Odra – Wisła.  Stosunkowo słabo prezentuje się oferta edukacyjna i usług medycznych, natomiast oferta 

kulturalna przedstawia się na dość dobrym poziomie, choć brakuje inwestycji, dla których Województwo 

byłoby organem założycielskim.  

Ośrodek południowy (Nowy Targ – Zakopane) ma szereg braków zakresie infrastruktury 

komercyjnej, ale jego atutem jest coraz lepiej rozwijająca się szkoła wyższa, niezła infrastruktura kultury i 

zaplecze służby zdrowia. Przyszłościową szansą jest budowa drogi ruchu szybkiego na południe od Rabki i 

modernizacja linii kolejowej, zwłaszcza, że na odcinku Nowy Targ – Zakopane mogłaby spełniać rolę kolei 

aglomeracyjnej.  

Analiza dostępności komunikacją drogową wskazuje, że przy koncepcji czterech regionalnych 

ośrodków usługowych w zasięgu 40-minutowego dojazdu do ośrodków znajduje się praktycznie cały 

obszar województwa. 

Kolejny poziom sieci ośrodków usługowych tworzą ośrodki powiatowe (ośrodki drugiego rzędu): 

Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice, Limanowa, Miechów, Myślenice, Olkusz, Proszowice, 

Sucha Beskidzka, Wadowice, Wieliczka. Ośrodki trzeciego rzędu to miejskie ośrodki lokalne: Andrychów, 

Biecz, Brzeszcze, Bukowno, Chełmek, Ciężkowice, Czchów, Dobczyce, Grybów, Jordanów, Kalwaria 

Zebrzydowska, Kęty, Krzeszowice, Krynica Zdrój, Libiąż, Maków Podhalański, Mszana Dolna, Muszyna, 

Nowe Brzesko, Nowy Wiśnicz, Piwniczna Zdrój, Rabka Zdrój, Radłów, Ryglice, Sułkowice, Skała, Skawina, 
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Słomniki, Stary Sącz, Szczawnica, Szczucin, Świątniki Górne, Trzebinia, Tuchów, Wojnicz, Wolbrom, 

Zakliczyn, Zator, Żabno. 

Poziom czwarty to wsie będące siedzibami rad gmin. W ostatnich latach obserwuje się trend 

kształtowania w bezpośredniej bliskości urzędów gmin (np. Wielka Wieś, Zabierzów) swoistych centrów 

usług. Szczególne wartości stwarzają realizacje nowych obiektów urzędów gmin integrujących kilka 

różnych funkcji usługowych – oprócz administracji np. biblioteki albo funkcje gospodarcze: oddziały 

banków, biura geodezyjne, notarialne, doradców podatkowych etc. Taka integracja usług jest pożądanym 

modelem rozwoju gminnych ośrodków usługowych. Szczególne punkty na mapie ośrodków usługowych 

stanowią miejscowości uzdrowiskowe. Ich oferta, zwłaszcza komercyjna, z reguły przekracza poziom 

wyposażenia innych ośrodków podobnej wielkości. 

Ośrodki usługowe danego poziomu winny być wyposażone w pewien minimalny zbiór instytucji 

usługowych i obiektów infrastruktury społecznej, a także powinny charakteryzować się adekwatnymi 

standardami dostępności. Osiągnięcie takiego minimalnego standardu poszczególnych ośrodków winno 

być celem strategii rozwoju regionu i założeniem polityki miejskiej Województwa Małopolskiego i 

stanowić jedno z kryteriów pomocy strukturalnej udzielanej poszczególnym instytucjom lub samorządom 

lokalnym. 

Tabela 2. 7: Pożądane minimalne wyposażenie ośrodków usługowych  

 
OŚRODEK 

METROPOLITALNY 
OŚRODEK REGIONALNY 

OŚRODEK 

POWIATOWY 

OŚRODEK MIEJSKI  

I GMINNY 

DOJAZD DO 

OŚRODKA 

 lotnisko 
międzynarodowe 

 węzeł 
autostrad/dróg 
ekspresowych  
- z 4 kierunków  

 dojazd z 2 
kierunków koleją  
o prędkości min. 
160km/h 

 droga ekspresowa 

 kolej  (dojazd pociągami 
o prędkości 160km/h) 

 zintegrowany dworzec 
autobusowy i kolejowy  

 droga krajowa 

 kolej (dojazd 
pociągami o 
prędkości 120 
km/h); wyjątek: 
Proszowice, 
Myślenice i 
Dąbrowa Tarnowska 

 dworzec 
autobusowy 

 droga wojewódzka 

 w miastach oraz we 
wsiach-siedzibach 
gminy o charakterze 
turystycznym,  
o dużej liczbie 
mieszkańców: 
dworzec 
autobusowy 

RYNEK PRACY 
 siedziby: 

 banków 
 firm 

konsultingo
wych 

 mediów 

 park technologiczny 

 regionalna agencja 
rozwoju gospodarczego 

 inkubatory 
przedsiębiorczości 

 park przemysłowy 

 inkubatory 
przedsiębiorczości 

 ośrodki doradztwa 
zawodowego i 
personalnego 

 strefa aktywności 
gospodarczej 

 lokalne strefy 
produkcyjno-
usługowe 

OBIEKTY 

SPORTOWO-

REKREACYJNE  

 stadion piłkarski (w 
standardzie 
ekstraklasy) 

 hala sportowo-
widowiskowa na 
min. 5000 miejsc 

 stadion 
lekkoatletyczny 

 tor wioślarski/ 
kajakarski 

 hala lodowa 

 basen olimpijski  
z widownią 

 wielofunkcyjny obiekt 
sportowo-rekreacyjny 
(zespół obiektów) 

 stadion piłkarski 

 basen olimpijski 

 park wodny i kryta 
pływalnia 

 hala lodowa 

 teren sportowo-
rekreacyjny  
o charakterze 
parkowym  
z różnorodnych 
programem użytkowym 

 stadion piłkarski 

 hala sportowa  
z widownią 

 tereny sportowo-
rekreacyjne  
z obiektami 
kubaturowymi 
(m.in. wykorzystanie  

 

 

 boisko piłkarskie z 
zapleczem, 

 siłownia zewnętrzna 

 place zabaw dla 
dzieci  

 „orliki”,  

 „orliki 
lekkoatletyczne” 
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OCHRONA 

ZDROWIA 

 klinika 
uniwersytecka 

 szpitale 
specjalistyczne 

 Szpital Wojewódzki 
Specjalistyczny 

 ośrodek psychiatryczny, 
onkologiczny i 
geriatryczny 

 Szpital Powiatowy - 
min. 5 oddziałów 

 dom pomocy 
społecznej 

 ośrodek zdrowia 

 w każdej wsi punkt 
apteczny 

SZKOLNICTWO/ 

NAUKA  

 uniwersytet 

 uniwersytet 
techniczny 
(politechnika) 

 wyższe szkoły 
artystyczne 

 szkoły wyższe 
zawodowe 

 szkoła muzyczna II 
stopnia 

 średnie szkoły 
zawodowe 
profilowane – min. 5 
profili (budowlany, 
mechaniczny, 
ekonomiczny, 
gastronomiczny, 
artystyczne, 
sportowy itp.) 

 licea 
ogólnokształcące 

 szkoła muzyczna  
I stopnia 

W miastach: 

 liceum 
ogólnokształcące 

 szkoła zawodowa 

OBIEKTY 

KULTURY 

 opera z zespołem 

 filharmonia  
z zespołem 

 muzeum 
narodowe/muzeum 
sztuki 

 sala koncertowo-
teatralna - min. na 500 
osób  

 muzea okręgowe  

 biblioteki o funkcji 
miejsca spotkań - 
ośrodki kultury, 
wymiany myśli itp. (sale 
wystawowe, kawiarnie 
itp.) - min.  150 000 
woluminów 

 teatr 

 sala teatralna - min. 
na 200-300 osób 

 biblioteki o funkcji 
miejsca spotkań - 
ośrodki kultury, 
wymiany myśli itp. 
(sale wystawowe, 
kawiarnie itp.) - min.  
50 000 woluminów 

 sala widowiskowa - 
min. na 100 osób 

 biblioteki mobilne 
(zwłaszcza  
w rejonach o dużym 
odsetku osób 
starszych i dużym 
wskaźniku starzenia 
się) - od 10 000 
woluminów we 
wsiach gminnych 

 10 000-20 000  
w miastach 

BIZNES 
 hotele 4- i 5 -cio 

gwiazdkowe 

 biura klasy A na 
wynajem 

 centrum 
kongresowe 

 centrum 
wystawienniczo-
targowe 

 galerie handlowe 

 galeria handlowa 

 salony samochodowe 

 sklepy 
wielkopowierzchnio
we, w tym składy 
budowlane 

 

ADMINISTRACJA 
 Urząd 

Marszałkowski 

 Urząd Wojewódzki 

 Sąd Apelacyjny 

 Prokuratura 
Okręgowa 

 Delegatury: 
Urzędu 

Marszałkowskiego  

i Urzędu 

Wojewódzkiego 

 Sąd Okręgowy 

 Prokuratura Rejonowa 

  

ŻŁOBKI  sieć żłobków - min. 5 

obiektów 

sieć żłobków - min. 2 

obiekty 
minimum 1 obiekt w 

gminie 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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Ryc. 2. 3: Schemat struktury ośrodków usługowych 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

KULTURA 

Priorytetem w zakresie rozwoju infrastruktury dla kultury winno być wzmocnienie i doposażenia 

ośrodków regionalnych. W Tarnowie i Nowym Sączu działają wojewódzkie instytucje kultury – muzea 

okręgowe, nowosądeckie Centrum Sokół i Centrum Kultury Mościce. Dysponują one salami koncertowymi 

stwarzającymi warunki do występów symfonicznych a nawet spektakli operowych. W zespole Nowy Targ – 

Zakopane działa wielooddziałowe Muzeum Tatrzańskie oraz Teatr im. Witkacego, ale wciąż brakuje sali 

koncertowej i sali widowiskowo-sportowej. W rejonie Oświęcimia – Chrzanowa sytuacja jest znacznie 

gorsza. Mimo bogatego życia kulturalnego brak wojewódzkiej placówki kultury w tym obszarze. Jedyną 

wojewódzką placówką jest skansen w Wygiełzowie. Należy rozważyć utworzenie wojewódzkiej instytucji 

kultury z zapleczem w postaci sali widowiskowo-koncertowej, być może zrealizowanej w koordynacji 

z jakąś lokalną instytucją kultury. 

W przypadku ośrodków lokalnych priorytetem jest wyposażenie ich w nowe budynki biblioteczne, 

spełniające standardy nowoczesnych miejsc spotkań i pozyskiwania informacji. Zaledwie w kilku 

powiatach infrastrukturę biblioteczną można uznać za wystarczającą, zaś niemal wszędzie wielkość i 

jakość budynków, stan księgozbiorów i multimediów, a w efekcie poziom czytelnictwa, jest fatalny. 

OCHRONA ZDROWIA 

W zakresie poprawy dostępności do obiektów lecznictwa najbardziej istotną sprawą jest rozwój 

opieki zdrowotnej specjalistycznej – głównie ambulatoryjnej w ośrodkach regionalnych i powiatowych, a 

także w gminach – zwłaszcza południowo-wschodniej i południowej Małopolski. Niemniej istotną kwestią 

jest wzrost ilości miejsc w szpitalach ogólnych, zwłaszcza w miastach powiatowych. Szczególnym 

problemem jest rozwój oddziałów psychiatrycznych i geriatrycznych w większych ośrodkach miejskich – 

Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Chrzanowie i Oświęcimiu. W rejonie zachodnim wskazane jest 

zorganizowanie wojewódzkiego szpitala specjalistycznego, a co najmniej ośrodka onkologicznego. 

W dziedzinie opieki społecznej pilnym zadaniem jest rozwój systemu opieki nad osobami starszymi, 

w tym przede wszystkim lokalizacja nowych i rozbudowa istniejących domów pomocy społecznej, ale 

także innych obiektów wzmacniających funkcje obsługi ludności starzejącej się, takie jak obiekty 

rehabilitacyjne, szczególnie w powiatach o wysokim udziale osób starszych i zaawansowanym procesie 

starzenia się ludności – miechowskim, proszowickim, chrzanowskim, olkuskim i tatrzańskim oraz w 

Tarnowie. Wsparcie dla rozwoju tego typu placówek opieki powinno mieć miejsce także w innych 

obszarach, w tym w gminach wiejskich  o podobnych tendencjach starzenia się ludności. Działania te 

powinny być elementem kompleksowej polityki dla tzw. miast „kurczących się”. 
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Ryc. 2. 4: Wyrównywanie różnic regionalnych – hierarchia ośrodków usługowych i elementy infrastruktury społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

 

EDUKACJA I OPIEKA NAD DZIEĆMI 

Jednym z zasadniczych elementów polityki społecznej jest system opieki na dziećmi do lat 3. 

Realizacja żłobków, obok oczywistych lokalizacji we wszystkich miastach regionu, powinna być wspierana 

także na obszarze metropolitalnym Krakowa, co wynika  z najszybszego wzrostu liczby nowych 

mieszkańców w gminach strefy podmiejskiej. Obszarem, w którym należy kreować politykę zakładania 

żłobków są powiaty: limanowski, nowosądecki, nowotarski oraz suski, co uwarunkowane jest to dużą 

liczbą ludności w wieku przedprodukcyjnym, stosunkowo wysokim przyrostem naturalnym i bardzo 

słabymi tradycjami funkcjonowania tego typu usług. 

Poważnym wyzwaniem inwestycyjnym jest rozwój szkolnictwa specjalnego, dziś nadmiernie 

skoncentrowanego w Krakowie. Szkoły tego typu winny być dostępne we wszystkich ośrodkach 

regionalnych. Do priorytetów winno także należeć średnie szkolnictwo zawodowe, a zwłaszcza jego 

zaplecze warsztatowe. Każdy z ośrodków powiatowych winien oferować młodzieży co najmniej dwa-trzy 

rodzaje takich szkół. 
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA 

Dziedziną istotną z punktu widzenia rozwoju ośrodków regionalnych i powiatowych jest utworzenie 

wielofunkcyjnych terenów sportowo-rekreacyjnych, w ramach których funkcjonować powinny ośrodki 

sportów wodnych, lub zbiorniki wodne o funkcji rekreacyjnej. Tereny te powinny mieć zróżnicowana 

program użytkowy – obiekty i urządzenia sportowe, ścieżki do biegania itp., ale także obiekty 

gastronomiczne i noclegowe. Rolę taką mogą także pełnić w mniejszej skali niektóre ośrodki 

uzdrowiskowe. 

W skali lokalnej elementem poprawiających jakość życia, w tym wpływającym na kondycję fizyczną 

i psychiczną jest tworzenie sieci tzw. „siłowni zewnętrznych” oraz placów zabaw dla dzieci i „orlików” 

w małych ośrodkach. Pozytywne doświadczenia programu „Orlik” winien mobilizować do organizacji 

podobnych obiektów, ale przeznaczonych dla innych dyscyplin sportowych, w tym lekkiej atletyki 

i narciarstwa. 

RYNEK PRACY 

Polityka rozwoju rynku pracy, rozpatrywana w aspekcie przestrzennym, to wzrost i aktywizacja 

przedsiębiorczości, wyznaczanie, uzbrajanie i rozwój nowych terenów inwestycyjnych, a także wsparcie 

dla rozwoju instytucji doradczych. Elementem dodatkowym jest kształtowanie atrakcyjnego miejsca do 

mieszkania poprzez m. in. poprawę jakości przestrzeni publicznych i terenów rekreacyjnych. 

Kluczowym elementem rozwoju gospodarczego, a tym samym poprawy sytuacji na rynku pracy jest 

rozbudowa istniejących i tworzenie nowych Stref Aktywności Gospodarczej. Jako preferowane miejsca 

lokalizacji tego typu usług należy wymienić: obszary położony wzdłuż autostrady A4 oraz przyszłej 

Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, a także tereny położone wzdłuż drogi krajowej nr 28. Potencjalna 

lokalizacja to np. Chrzanów, Libiąż,  Kęty, Limanowa czy Stary Sącz. 

Elementem wsparcia są rozwój i zakładanie nowych oraz umacnianie istniejących Instytucji 

Otoczenia Biznesu, takich jak agencje rozwoju, izby i lokalne stowarzyszenia przedsiębiorców. Cenny jest 

rozwój programów edukacyjnych realizowanych w szkołach w kooperacji z instytucjami gospodarczymi   

i pracodawcami, w celu stymulowania postaw przedsiębiorczych, zwłaszcza na obszarach o niskim 

wskaźniku przedsiębiorczości.  

Obok wiodącej roli Krakowa należy dążyć także do promocji, rozwoju oraz wzmacniania ośrodków 

regionalnych jako centrów skupiających zwłaszcza działalność w dziedzinach wytyczonych przez 

„inteligentne specjalizacje regionu”: „life science”, technologie komunikacyjne i informacyjne, sektor 

chemiczny. Aktywizacja w tych dziedzinach następować będzie w oparciu o instytucje typu klastrów 

przemysłowych i inkubatorów, w powiązaniu z lokalnym środowiskiem naukowo-dydaktycznym.  

W związku z lokalnymi tradycjami przemysłowymi kolejnymi dziedzinami rozwoju powinny być: 

elektrotechnika i przemysł maszynowy, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z 

mineralnych surowców niemetalicznych – przede wszystkim w Krakowie oraz Tarnowie. Z pewnością 

ważną rolę będzie odgrywać sektor kreatywny i czasu wolnego, którego rozwój powinien następować 
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w największych ośrodkach takich jak: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, w mniejszych miastach o już znaczącym 

potencjale, takich jak: Zakopane, Wieliczka, Oświęcim, ale i w innych ośrodkach. 

Ryc. 2. 5: Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce - stan obecny i propozycja 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

 

Ważnym elementem jest rozwój nowych miejsc pracy poprzez przekształcenie terenów 

poprzemysłowych powojskowych i pokolejowych a także – w Zachodniej Małopolsce – pogórniczych 

i adaptacja ich pod nowe tereny inwestycyjne oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Kolejnym elementem jest rozwój centrów doradztwa zawodowego oraz personalnego w głównych 

ośrodkach rozwoju – regionalnych i powiatowych, a także w innych, w tym głównie w powiatach 

wschodniej i południowo-wschodniej Małopolski i w zachodniej części województwa, celem aktywizacji 

zawodowej ludności. Centra te powinni być zorientowane przede wszystkim na kształcenie 

przedsiębiorczości, znajomości prawa i nauki języków obcych oraz ukierunkowanie na prowadzenie 

działalności gospodarczej wykorzystującej lokalne uwarunkowania i walory przyrodnicze, krajobrazowe, 

ekonomiczne, społeczne i turystyczne. Głównymi ośrodkami tego typu usług powinny stać się ośrodki 

regionalne. 
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Obszary południowej Małopolski z uwagi na wysokie walory turystyczne i rekreacyjne są 

predysponowane do rozwoju tzw. usług sektora czasu wolnego, przy czym rozwój ten winien być 

zogniskowany w miejscowościach uzdrowiskowych, górskich, a także rejonach parków narodowych 

i krajobrazowych. Do rozwoju tego typu funkcji mogą pretendować także miejscowości, w których istnieją 

tereny poprzemysłowe, pogórnicze mające potencjał do wykorzystania w kierunku atrakcyjnych terenów 

aktywnego wypoczynku (np. rajdy crossowe, jazda na quadzie etc.).  

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gospodarka mieszkaniowa znajduje się poza obszarem polityki spójności Unii Europejskiej. Nie jest 

wspierana środkami unijnymi i zapewne z tego powodu jest nieobecna w regionalnych programach 

operacyjnych. Jej kształt, skala i charakter należą do kompetencji krajów członkowskich. W Polsce zadania 

te generalnie należą do samorządu gminnego, ale są też przedmiotem polityki rządu, który uruchamia, od 

czasu do czasu, różne programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Mają one z zasady charakter 

programów horyzontalnych, ale ze względu na istotę mechanizmu wsparcia (dopłaty do kredytów 

mieszkaniowych przy ograniczonym od góry koszcie metra kwadratowego), wyłączają z powodu cen 

obszary wielkich metropolii i słabo działają na terenach wiejskich.  

Budownictwo mieszkaniowe opiera się obecnie na dwóch filarach. Pierwszym jest budowanie przez 

deweloperów mieszkań na sprzedaż, zaś drugim budowa domów jednorodzinnych w systemie 

indywidualnym (czasami deweloperskim). Sytuacja ta może się zmienić w wyniku nowych mechanizmów 

systemu wsparcia, przede wszystkim orientowanych na budowę mieszkań czynszowych, wsparcie TBS-ów 

bądź spółdzielni prowadzonych przez gminy. Nowym czynnikiem będzie finansowanie na coraz większą 

skalę rewitalizacji starszych zasobów mieszkaniowych, rozbudowa subsydiowanych mieszkań socjalnych 

i komunalnych, które dziś stanowią zupełny margines rynku mieszkaniowego. 

Widać wyraźnie, że bez publicznego wsparcia i zapewnienia odpowiedniej podaży niedrogich 

i uzbrojonych terenów pod budownictwo jednorodzinne oraz budowy mieszkań czynszowych na 

wynajem, proces kurczenia się miast średnich i małych będzie nieuchronnie postępował. Działania w tym 

zakresie winny stać się istotnym elementem strategii rozwoju regionu. 

Z punktu widzenia polityki przestrzennej Województwa Małopolskiego polityka wsparcia rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego powinna się skupiać na ośrodkach regionalnych (zwłaszcza Tarnów, 

Oświęcim – Chrzanów, Nowy Targ i Nowy Sącz) i być realizowana przede wszystkim w formie środków na 

rewitalizację oraz budownictwo komunalne i socjalne. Z kolei wsparcie na przystosowanie gruntów pod 

niską zabudowę mieszkaniową powinno być skoncentrowane przede wszystkim na obszarach miast 

leżących wewnątrz terytorium „Klin” i „Dolina”(zwłaszcza Olkusz, Wadowice, Bochnia i Gorlice). 

Utrzymanie atrakcyjności inwestycyjnej leżących tam miast i zapewnienie w tym korytarzu 

transportowym odpowiedniej podaży siły roboczej, może przesądzić o atrakcyjności Małopolski jako 

obszaru zewnętrznych inwestycji. 

WĘZŁY REWITALIZACJI 
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Jednym z działań wpływających na racjonalizację struktury osadniczej województwa jest wsparcie 

dla przekształceń istniejącej zabudowy miasta poprzez jej rewitalizację.  

Celem rewitalizacji obok poprawy standardów przestrzeni, aktywizacji gospodarczej i poprawy 

poziomu życia jest skierowanie rozwoju urbanistycznego do centralnych części miast, a tym samym 

ograniczenie zjawiska rozpraszania zabudowy zwanego urban sprawl. 

Działaniom rewitalizacyjnym powinny podlegać trzy kategorie obszarów: 

 tereny poprzemysłowe i pogórnicze – wyrobiska poeksploatacyjne, 

 historyczna zabudowa miejska, 

 osiedla zabudowy blokowej o niekorzystnej sytuacji społecznej i przestrzennej. 

Przeznaczenie dawnych terenów przemysłowych i górniczych wynikać powinno z charakteru 

dotychczasowego użytkowania oraz brać pod uwagę zanieczyszczenia danego terenu poprzemysłowego. 

Nie każdy z tych obszarów może nadawać się na tereny mieszkaniowe, ale może być przydatny na obiekty 

handlowe lub magazynowe. Ponadto dawne wyrobiska pogórnicze są zazwyczaj predysponowane do 

pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, która wraz z obiektami usługowymi związanymi 

z rekreacyjnym funkcjonowaniem mogą się przyczynić do aktywizacji gospodarczej ośrodków miejskich.  

W odniesieniu do zabudowy historycznej centrów miast należy działania skupić na uzupełnianiu 

zabudowy, w nawiązaniu do charakteru miejsca i lokalnych gabarytów. Ustawa rewitalizacyjna preferuje 

rozwiązanie, by ta uzupełniająca zabudowa miała charakter budownictwa socjalnego.  

W ramach rewitalizacji zabytkowych układów urbanistycznych pożądane byłoby objęcie odnową 

centrów mniejszych miejscowości, m. in. takich jak: Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Tuchów, 

Ciężkowice czy Zakliczyn. Ważnym elementem polityki w zakresie rewitalizacji powinno być objęcie 

kompleksową rewitalizacją zabytkowych układów historycznych miast średnich i dużych w województwie, 

w tym zwłaszcza zabytkowego układu urbanistycznego Tarnowa. 

Najmniej zbadanym projektowo, ale na pewno ogromnym finansowo i ilościowo zadaniem jest 

rewitalizacja „blokowisk”. Pierwsze proste działania w tym zakresie są już skutecznie podejmowane przez 

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zjawiskiem powszechnym jest termomodernizacja, wymiana 

okien, staranniejsze urządzenie terenów zielonych i placów zabaw dla dzieci. Zadania do tej pory nie 

podejmowane to wyposażanie budynków pięciopiętrowych w windy, przebudowy wejść do obiektów 

umożliwiających dostęp dla niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi, dostawianie balkonów, 

eliminacja wewnętrznych instalacji gazowych, budowa podziemnych parkingów osiedlowych, tworzenie 

specjalnych mieszkań dla niepełnosprawnych etc. Najbardziej takich działań potrzebują substandardowe 

osiedla z lat 60-tych. Najwięcej takich zespołów funkcjonuje w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i 

niektórych powiatowych miastach przemysłowych: Gorlicach, Nowym Targu, Bochni, Olkuszu, Oświęcimiu 

i Chrzanowie. Odłożenie w czasie rewitalizacji „blokowisk” grozi nasileniem się tam negatywnych 

procesów społecznych i powodują ich degradację fizyczną i moralną, w slangu urbanistycznym określanej 

jako „slamifikacją”. 
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Ryc. 2. 6: Główne kierunki działań rewitalizacyjnych  

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Działania zmierzające do właściwego kształtowania struktury przestrzennej Małopolski są 

elementem realizacji przyjętych kluczowych zasad polityki przestrzennej w zakresie pkt. 1 „Oszczędne 

gospodarowanie przestrzenią zurbanizowaną i ekonomiką jej wykorzystania”, zwłaszcza w odniesieniu do 

zapewnienia właściwego poziomu usług w zhierarchizowanych ośrodkach miejskich oraz skoncentrowania 

rozwoju w terenach już zurbanizowanych. Działania rewitalizacyjne wzmacniają koncentrację rozwoju w 

miastach, tym samym zapobiegając rozpraszaniu zabudowy i zahamowując zjawisko „kurczenia się” miast, 

typowych zwłaszcza dla ośrodków Małopolski Zachodniej, Tarnowa oraz innych mniejszych ośrodków. 

Rewitalizacja winna stać się główną strategią polityki miejskiej województwa. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Małopolski wyrażona jest poprzez: hirerarchiczną sieć 

ośrodków oraz powiązania pomiędzy nimi w postaci osi rozwojowych. Przez osie rozwojowe rozumie się 

obszary położone wzdłuż szlaków komunikacyjnych i innych ciągów infrastruktury, powodujących 

zdolność do wywierania efektu dominacji i przyciągania aktywności gospodarczej większej niż w innych 

terytoriach.  
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Ryc. 2. 7 Struktura funkcjonalno-przestrzenna Małopolski 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM  
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2. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ROLNICZEJ I TERENÓW WIEJSKICH 

Przestrzeń rolnicza w województwie małopolskim podlega szybkim przemianom. Znaczący wpływ 

na jej kształtowanie ma wsparcie inwestycyjne i system dopłat bezpośrednich pochodzących z UE. 

Zapewnienie dofinansowania rolnictwa z funduszy wspólnotowych w obecnej perspektywie finansowej 

stabilizuje sytuację tej dziedziny gospodarki, zwłaszcza jeśli chodzi o średnie i duże gospodarstwa rolne. 

Trudno natomiast przewidzieć w jaki sposób kształtować się będzie przestrzeń rolnicza po 2021 roku w 

świetle kolejnego okresu programowania i zapewne zmodyfikowanej, nowej Wieloletniej Polityki Rolnej 

UE. Jeśli polityka rolna Unii zmieni się w stosunku do małych gospodarstw i zostaną podniesione limity dla 

minimalnej wielkości gospodarstw i minimalnej wielkości działki rolnej mogącej liczyć na dopłaty, ilość 

beneficjentów tej pomocy w województwie może radykalnie się zmniejszyć, co pociągnie za sobą i tak 

postępujące zmniejszanie areału utrzymywanego w dobrej kulturze rolnej, likwidację małych stad zwierząt 

i w konsekwencji zanikania krajobrazu kulturowego małopolskich wsi, a także likwidację wielu miejsc 

pracy w rolnictwie. 

Część procesów obserwowanych w przestrzeni rolniczej Województwa niekorzystnie wpływa 

zarówno na samo rolnictwo, jak i na krajobraz. Areał użytków rolnych systematycznie spada i przewiduje 

się, że będzie spadał w najbliższych latach. Większość gospodarstw rolnych w Małopolsce to małe, często 

rozczłonkowane użytki i ten stan będzie także w przyszłości się utrzymywał, a nawet pogłębiał. Takie 

rozdrobnienie sprawia, że działalność rolnicza jest mało opłacalna i nierzadko porzucana, zwłaszcza 

w otoczeniu miast. Prowadzi to do odłogowania i w dalszej perspektywie zniekształcenia krajobrazu lub 

przeznaczania terenów do niedawna rolniczych na cele zabudowy mieszkaniowej. Zmienia to zasadniczo 

obraz tradycyjnej wsi, a często prowadzi do chaosu przestrzennego.  

Kierunki zagospodarowania przestrzennego w rolniczej przestrzeni województwa będą musiały być 

dostosowane do aktualnych założeń Wspólnej Polityki Rolnej krajów członkowskich, według której 

kluczowe znaczenie ma już nie tylko w zapewnienie obywatelom UE bezpieczeństwa żywnościowego, ale 

również dbałość o zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, szczególnie w kontekście 

walorów środowiska przyrodniczego i zasobów kultury lokalnej. Toteż polityka województwa 

kształtowania przestrzeni rolniczej powinna być dostosowana do specyfiki potencjałów poszczególnych 

obszarów i skupiać się na terenach posiadających najkorzystniejsze warunki do realizacji założonych celów 

rozwoju.  

Zadaniem planowania rozwoju terytorialnego w skali regionu jest wskazanie obszarów 

posiadających podobne uwarunkowania i problemy profilowania i intensyfikacji produkcji rolniczej. 

Odrębnym zagadnieniem jest wykorzystanie walorów krajobrazowych i kulturowych obszarów wiejskich 

poprzez rozwijanie odpowiednich form turystyki i właściwej polityki ochrony. Obszary te powinny być 

kwalifikowane do zastosowania jednolitych instrumentów interwencji publicznej.  

Analiza uwarunkowań rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Małopolsce jednoznacznie wskazuje, 

że największe znaczenie ma zorientowana na rynki krajowe i zagraniczne produkcja warzywnicza 

ulokowana na ziemiach najwyższych klas bonitacyjnych w północnej części województwa oraz produkcja 

sadownicza w południowo wschodniej i środkowej części Małopolski. Za główny cel polityki przestrzennej 

dla tych wysokowartościowych obszarów produkcyjnych województwa uznaje się poprawę 

konkurencyjności i produktywności gospodarstw rolnych oraz ochronę tych obszarów produkcji rolnej 

przed degradacją. 
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Działania dedykowane osiągnięciu powyższych celów powinny w dłuższym horyzoncie czasowym 

wzmocnić pozycję Małopolski w produkcji warzywniczej oraz ogrodniczej (sady, winnice) poprzez wzrost 

produkcji w średnioareałowych i wielkoareałowych gospodarstwach rolnych, a także przynieść korzystne 

zmiany struktury gospodarstw, uporządkować obszary wiejskie, przywrócić równowagę pomiędzy 

terenami wykorzystywanymi rolniczo, a nieużytkami.  

Polityka rozwoju regionu winna koncentrować się wokół zagadnienia polepszenia jakości rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. W tym celu konieczne jest podjęcie takich działań jak: ochrona gleb najwyższej 

jakości przed podziałami i przekształceniami na cele nierolnicze. W celu poprawy struktury przestrzennej 

gospodarstw rolnych oraz stworzenia wysokoprodukcyjnych obszarów rolniczych, na obszarach gleb 

o najwyższych klasach bonitacyjnych (I-III, w uzasadnionych przypadkach IV) powinny być prowadzone 

w pierwszej kolejności i na większą skalę niż obecnie akcje scaleniowe. Duża część województwa, w tym 

tereny o najlepszych glebach poddawane są silnym naturalnym procesom erozji wodnej, a w północno-

zachodniej Małopolsce również erozji wietrznej. Tak duży obszar negatywnego oddziaływania czynników 

naturalnych na terenach atrakcyjnych rolniczo determinuje konieczność podjęcia działań 

przeciwerozyjnych, właściwych dla danego typu erozji. Ochrona gleb przed erozją wietrzną stanowi 

również ochronę powietrza i wód, gdyż szkodliwość zwiewanych pyłów polega również na tym, że niosą 

one ze sobą składniki mineralne i organiczne, a także pozostałości środków ochrony roślin. Projekty w tym 

zakresie, np. projekt programu „Miedza” – czyli rozwijania zadrzewień śródpolnych, były już 

podejmowane, ale wymagają znacznie większej skali i rozmachu. 

Na obszarach rolniczych o niekorzystnych stosunkach wodnych przewiduje się prowadzenie 

melioracji poprawiających warunki uprawy roślin i prowadzenia zabiegów agrarnych. Zarówno dla 

ochrony przeciwerozyjnej, jak i melioracjom i ochronie bioróżnorodności powinny służyć działania 

różnicujące agrocenozy m.in. poprzez wsparcie wprowadzania zadrzewień i zalesień śródpolnych, 

odtwarzania lub tworzenia małych zbiorników wodnych dla potrzeb gospodarki rolnej, w tym podmokłych 

terenów retencyjnych. Działania tego typu postulowane były w inicjowanym już programie „Sadzawka” i 

wymagają rozszerzonej kontynuacji. Kolejnym działaniem poprawiającym jakość rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej powinno być zachowanie terenów wykorzystywane wcześniej dla celów rolniczych i 

przeciwdziałanie niekontrolowanej sukcesji leśnej na glebach przydatnych rolniczo. Pozwoli to zachować 

przestrzeń produkcyjną dla obecnych i przyszłych potrzeb oraz przeciwdziałać pogarszaniu krajobrazu. 

Kolejnym kierunkiem działań przewidzianych dla prawidłowego kształtowania przestrzeni rolniczej 

i terenów wiejskich w województwie małopolskim jest rozwój rolnictwa na terenach o trudnych 

warunkach gospodarowania, gdzie zaniechano produkcji roślinnej z powodu nieopłacalności. 

Podtrzymanie aktywności rolniczej (np. produkcji zwierzęcej) na takich terenach jest wskazane ze względu 

na znaczny areał tego typu ziem w naszym województwie, zwłaszcza w obszarach atrakcyjnych 

przyrodniczo i turystycznie, gdzie rolnicze wykorzystanie ziemi ma nie tylko znaczenie dla bezpieczeństwa 

żywnościowego, ale również dla dbałości o zrównoważony rozwój oraz spójność i atrakcyjność 

krajobrazową.  

Dla realizacji powyższego kierunku konieczne wydaje się podjęcie działań dążących do przywrócenia 

wypasu zwierząt gospodarskich, zwłaszcza na terenach odłogowanych łąk górskich i podgórskich. Obszary 

rolnicze i porolnicze Beskidów i Podhala będą wspierane dla rozwoju gospodarstw prowadzących 

ekologiczne metody upraw i hodowli oraz gospodarstw turystyczno-rolniczych, których działalność 

rolnicza połączona byłaby z funkcją agroturystyczną lub agroedukacyjną i tym samym uzupełniałyby 
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podejmowane działania aktywizacji rolniczej. Wsparcie dla obszarów trudnych rolniczo powinno być 

podparte instrumentami wspomagającymi rolnicze użytkowanie ziemi takimi jak koordynacja tworzenia 

grup producenckich i doradztwo rolnicze. 

Gospodarka rolna podlega nieustającym zmianom, a wraz z rozwojem technologii staje się bardziej 

produktywna, opłacalna i wymaga coraz mniejszego nakładu pracy ludzkiej. Kierunkiem pozwalającym na 

transfer nowoczesnej wiedzy rolniczej i nowoczesnej technologii jest współpraca rolników z ośrodkami 

doradztwa rolniczego. Ośrodki tego typu powinny opierać się na współpracy z uczelniami rolniczymi 

w zakresie transferu nowych technologii oraz współpracy z instytucjami wdrażającymi fundusze unijne dla 

rolnictwa. Dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa rekomenduje się powstanie ośrodka doradztwa 

rolniczego dla powiatów miechowskiego i proszowickiego. Wysokotowarowa produkcja rolna odbywająca 

się w północnej części Małopolski oraz części województwa świętokrzyskiego determinuje potrzebę 

powstania giełdy rolniczej (położonej blisko trasy S7) obsługującej duży rynek produkcji warzywniczej. 

Z racji, iż większość Małopolan mieszka na wsi, istotnym z punktu kreowania przestrzeni jest 

wspieranie rozwoju przyjaznej przestrzeni wiejskiej. Produkcja rolna największy negatywny wpływ ma na 

czystość rzek, stawów i wód podziemnych, dlatego też ważnym kierunkiem jest ochrona wód przed 

szkodliwymi czynnikami produkcji rolnej. Znaczna liczba ludności wiejskiej, zwłaszcza w otoczeniu 

większych miast to ludność nie prowadząca jakiejkolwiek działalności rolniczej, a ich obecność na wsi jest 

efektem atrakcyjności przestrzeni wokół miast. W celu integracji lokalnych społeczności wiejskich celowe 

wydaje się wspieranie tworzenia wiejskich przestrzeni publicznych atrakcyjnych dla spędzania czasu 

wolnego, a także umożliwiających realizację potrzeb ludności w zakresie zdrowia, usług i administracji. 

Ważnym aspektem podtrzymania wartości kulturowych wsi jest wspieranie i promocja lokalnych twórców 

ludowych i rzemieślniczych oraz producentów wyrobów tradycyjnych.  

Obszary wiejskie wymagają także swoistych działań rewitalizacyjnych, najczęściej określanych 

formułą „odnowa wsi”. Chodzi tu zarówno o poprawę estetyki przestrzeni publicznych, jak i samej 

zabudowy siedliskowej, ale także o ochronę lokalnego dziedzictwa i utrzymanie tradycyjnych form 

architektonicznych zabudowy oraz tradycyjnych gatunków drzew i roślin ozdobnych. 

Obszar położony w zachodniej części województwa w okolicach Zatora i Oświęcimia charakteryzuje 

się znacznymi zasobami stawów rybnych i żywymi tradycjami rybackimi. Rozwój terenów i obszarów 

gospodarki rybackiej powinien się odbywać w oparciu o modernizację i odbudowę stawów rybackich dla 

umożliwienia wysokojakościowej produkcji rybackiej. W celu rozwoju tej dziedziny gospodarki 

i poszerzenia rynków zbytu istnieje potrzeba rozbudowy przetwórstwa rybnego, a także promocji 

produktów powstających w gospodarstwach rybackich. Część tych produktów już obecnie znajduje się na 

liście małopolskich produktów tradycyjnych.  
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3. WZMOCNIENIE SYSTEMU OCHRONY ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH  

ORAZ POPRAWA GOSPODARKI ŚRODOWISKIEM 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE – KIERUNKI OCHRONY 

Wzajemnie przenikające się sieci terenów przyrodniczych i zurbanizowanych tworzą 

skomplikowaną strukturę przestrzenną złożoną z węzłów i ich powiązań. Węzłami sieci terenów 

zurbanizowanych są miasta, połączone systemami transportowymi i infrastrukturalnymi. Węzłami sieci 

przyrodniczej są obszary o najwyższych wartościach i zasobach, powiązane systemami naturalnych 

korytarzy ekologicznych. Zasada zrównoważonego rozwoju wymaga harmonijnego współistnienia sieci 

zurbanizowanej i przyrodniczej. Oznacza to taki rozwój, w którym przekształcenia antropogeniczne 

zachowują dla przyszłych pokoleń środowisko przyrodnicze w dobrym stanie. Oznacza to również, że nie 

można rozpatrywać problemów środowiska przyrodniczego i antropogenicznego oddzielnie.  

Z uwagi na wewnętrzne zróżnicowanie systemu przyrodniczego głównym zadaniem planowania 

rozwoju terytorialnego jest ustanowienie odpowiednich form ochrony prawnej poszczególnych obszarów. 

Ochrona prawna powinna uwzględniać również ochronę krajobrazu, będącego wyrazem współistnienia 

środowiska przyrodniczego i antropogenicznego.  

Priorytety w działaniach samorządu województwa na rzecz poprawy jakości środowiska 

przyrodniczego to:  

1. ochrona bioróżnorodności i ciągłości struktur przyrodniczych:  

a. ochrona Obszarów Węzłowych, jako obszarów o najwyższych wartościach środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu,  

b. ochrona Korytarzy Ekologicznych, jako naturalnych powiązań pomiędzy ekosystemami 

i obszarami cennymi przyrodniczo  

2. zintegrowanie ochrony przyrody i krajobrazu poprzez ustanowienie parków krajobrazowych 

w obszarach o wysokich wartościach, nie objętych dotąd wystarczającą ochroną prawną 

3. obniżenie zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb. 
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Ryc. 2. 8: Schemat systemu przyrodniczo – krajobrazowego Małopolski 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Małopolskie Obszary Węzłowe: 

1. Babiogórsko – Orawski 

2. Beskidu Małego 

3. Tatrzański 

4. Gorczański 

5. Pieniński 

6. Popradzki 

7. Beskidu Niskiego 

8. Niepołomicki  

9. Radłowski  

10. Jurajski  

Małopolskie Korytarze Ekologiczne: 

Graniczny Korytarz Karpacki1  

Korytarz Karpacki Pogórzy2 

                                                           
1 Mapa korytarzy ekologicznych z 2012 r. wyróżnia siedem korytarzy głównych, które stanowią odcinki korytarzy paneuropejskich, a ich rolą 
jest zapewnienie łączności ekologicznej w skali kraju i kontynentu: 
Korytarz Karpacki (KK) przebiega przez Bieszczady, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Pieniny aż do Tatr. Na całej swojej długości łączy się z 
częściami Karpat leżącymi po stronie ukraińskiej i słowackiej. 
2 Korytarz Południowy (KPd) biegnie od Bieszczadów poprzez Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, parki krajobrazowe: 
Czarnorzecko-Strzyżowski, Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowski i Wiśnicko-Lipnicki, następnie przechodzi przez Beskid Wyspowy, Gorce, 
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Korytarz Doliny Wisły 

Korytarz Lipnicko – Wiślicki (Pieniny i Dolina Popradu – Gorce – Pogórze Lipnicko-Wiśnickie – Puszcza 

Niepołomicka) 

Korytarz Ciężkowicko – Radłowski (Beskid Niski – Pogórze Ciężkowickie – Lasy Radłowskie) 

Korytarz Beskid Mały – Zator 

 

PRIORYTETY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W OBSZARACH WĘZŁOWYCH  

Obszary węzłowe zachowały najwyższy stopień naturalnego charakteru i wysoką bioróżnorodność. 

Są ostoją cennych gatunków i ekosystemów. Prawie cały ich zasięg jest już objęty różnymi formami 

prawnej ochrony. Wymaga przede wszystkim respektowania ustalonych zasad tej ochrony 

i bezwzględnego priorytetu dla zachowania przedmiotów ochrony. Główny kierunek zagospodarowania 

przestrzennego to wsparcie ochrony przyrodniczej i kształtowanie krajobrazu przyrodniczo-kulturowego 

Babiogórsko -  Orawski  Obszar Węzłowy  

Obszar obejmuje: 

 Babiogórski Park Narodowy (BPN) oraz położone w jego granicach i otoczeniu Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków Babia Góra oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Babia Góra  

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Na Policy, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Na Policy oraz 

rezerwat „Na Policy”, 

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Górny Dunajec i Specjalny obszar Ochrony Siedlisk Czarna Orawa  

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, chroniony również jako 

Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.  

Obszar węzłowy, w obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego, objęty jest też ochroną 

międzynarodową UNESCO jako rezerwat biosfery. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

postuluje się jego powiększenie. 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 utrzymanie wartości przyrodniczych, szczególnie tych stanowiących bezpośredni przedmiot 

ochrony  

 utrzymanie różnorodności siedlisk na podstawie sporządzonych planów ochrony,  

 zrównoważonego wykorzystania gospodarczego obszaru jako rezerwatu biosfery z zachowaniem 

różnorodności biologicznej. 

 utrzymanie i renaturyzacja siedlisk torfowych poprzez zapobieganie odwodnieniu, utrzymanie 

struktury koryt i zabudowy biologicznej cieków; zachowanie innych terenów podmokłych 

                                                                                                                                                                                     
Beskid Makowski, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Pogórze Śląskie, lasami wokół zbiornika Goczałkowickiego, Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie, aż 
do Lasów Rudzkich; 
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 prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, realizowanej według planów urządzenia lasu 

lub uproszczonego planu urządzenia lasu, ze szczególną ochroną drzewostanów starych  

 regulowanej dostępności turystycznej i zagospodarowania turystycznego na obszarach objętych 

ochroną prawną, szczególnie dla obiektów realizowanych w obrębie biocentrum 

 objecie ochroną rezerwatową żyjących płatów torfowisk  

 utrzymanie istniejących wewnątrz obszaru korytarzy ekologicznych, mających kontynuację 

w  innych korytarzach karpackich: Babia Góra – dolina Potoku Bębeńskiego – Harkabuz – Gorce; 

Babia Góra – Torfowiska Orawsko – Nowotarskie – Długopole –  Gorce i Spisz,  

Obszar Węzłowy Beskidu Małego  

Obszar jest chroniony jako Park Krajobrazowy Beskidu Małego, a jego 6 enklaw jest chronionych 

jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Beskid Mały. Przestrzenną kontynuację tego obszaru stanowi 

położona w województwie śląskim część Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 Zachowanie połączeń przyrodniczych  z  sąsiednimi obszarami węzłowymi oraz ochrona siedlisk 

i tras migracji zwierząt w obszarze gmin Andrychów, Osiek, Polanka Wielka oraz wzdłuż doliny 

Skawy 

 Stosowanie ekologicznych zasad gospodarki leśnej, oraz przeciwdziałania sukcesji lasu na 

półnaturalnych łąkach cennych florystycznie i krajobrazowo. 

 Utrzymanie niewielkich zbiorników wodnych i przeciwdziałanie osuszaniu siedlisk podmokłych. 

 Ściśle kontrolowany rozwój inwestycji turystycznych trwale zmieniających równowagę 

przyrodniczą, podporządkowany ustaleniom planu ochrony PK Beskidu Małego oraz planów zadań 

ochronnych obszarów NATURA 2000. 

Tatrzański  Obszar Węzłowy  

Tatrzański Obszar Węzłowy obejmuje masyw polskiej części Tatr: 

– tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego, chronione również jako Specjalny Obszar Ochrony 

Siedlisk i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Tatry. 

– Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Polana Biały Potok, obejmujący polanę leżącą przy północnej 

granicy TPN wraz z otaczającymi ją zbiorowiskami leśnymi. 

Cały obszar posiada cechy biocentrum i jest chroniony jako rezerwat biosfery 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 bezwzględne podporządkowanie zagospodarowania obszaru ochronie przyrody i krajobrazu 

 zachowanie autentyzmu środowiska kulturowego 

 ochrona łączności ekologicznej pomiędzy OW Tatrzańskim a obszarami węzłowymi Babiogórsko – 

Orawskim, Gorczańskim oraz Pienińskim, poprzez zachowanie korytarzy ekologicznych 
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przebiegających przez obniżenie Orawsko—Nowotarskie, wzdłuż doliny Białki oraz przez Pieniny 

Spiskie 

 przywrócenie pasterskiego charakteru tatrzańskich hal, które pełnią ważną rolę nie tylko 

przyrodniczą, ale są unikalną wartością kultury i tradycji regionu  

  ograniczenie wyjątkowo silnej antropopresji związanej z ruchem turystycznym. 

 

Gorczański  Obszar  Węzłowy  

Obszar węzłowy obejmuje, w większości zalesione, pasmo Gorców. Biocentrum obszaru stanowi 

Gorczański Park Narodowy. Obszar stanowi ważną beskidzką ostoję puszczańską i jest w części chroniony 

jako Obszar Specjalnej ochrony Ptaków Gorce i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Gorczańska.  

Duża część obszaru położona jest w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 ochronę i utrzymanie puszczańskiego charakteru obszaru i bioróżnorodności 

 zachowanie polan, które ze względu na tradycję i wartości kulturowe obszaru, powinny zostać 

wyłączone z możliwości lokalizowania nowej zabudowy i chronione przed sukcesją leśną 

 zachowanie korytarzy ekologicznych w obrębie obszaru węzłowego oraz połączeń przyrodniczych z 

obszarami przyrodniczymi i innymi obszarami leśnymi, również odległymi. 

 udostępnianie obszaru dla inwestycji turystycznych tylko pod warunkiem zachowania zasobów 

przyrodniczych i krajobrazowych (decydujących o atrakcyjności turystycznej Gorców) 

 zdecydowane powstrzymanie postępującej ingerencji turystyki zmotoryzowanej w terenach leśnych 

i w sąsiedztwie tras migracji zwierząt ; 

 wprowadzenie stref ciszy w sąsiedztwie siedlisk i ostoi. 

Pieniński  Obszar Węzłowy  

Obszar węzłowy obejmuje tereny Pienińskiego Pasa Skałkowego: 

 Pieniński Park Narodowy, stanowiący biocentrum obszaru, chroniony również jako Obszar 

Specjalnej Ochrony Ptaków Pieniny oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Pieniny, posiadających 

wspólne granice. 

 Małe Pieniny obejmujące wschodnią część Pienińskiego Pasa Skałkowego, chronionego jako 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Małe Pieniny a także Specjalny Obszar Siedlisk Podkowce w 

Szczawnicy 

 rezerwaty Biała Woda, Wąwóz Homole, Wysokie Skałki, Zaskalskie-Bodnarówka. 

Do obszaru węzłowego przylega słowacki Pieninský Národný Park chroniony również jako obszar 

NATURA 2000. 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 utrzymanie występującego zróżnicowania siedlisk, biotopów i gatunków 
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 ochronę unikalnego krajobrazu, przede wszystkim przed rozpraszaniem zabudowy, obcością form i 

niedostosowaniem skali zabudowy do charakteru krajobrazu 

 wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru przy zabezpieczeniu przedmiotów i zasad 

ustalonej ochrony.  

 w zagospodarowaniu obszarów PPN podstawowe warunki zagospodarowania powinny wynikać 

z planu ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych łączących Pieniny z 

obszarami sąsiadującymi 

 zabezpieczenia warunków dla funkcjonowania spływu Dunajca jako ważnego elementu dziedzictwa 

przyrodniczo-kulturowego oraz zasobu dla turystyki o znaczeniu ponad krajowym.  

 objęcie kompleksową ochroną środowiska przyrodniczo – kulturowego i krajobrazu polskiego 

Spiszu i Małych Pienin poprzez utworzenie Parku Krajobrazowego Małych Pienin i Spiskiego Parku 

Krajobrazowego 

 na terenie PPN konieczne jest prowadzenie monitoringu zmian klimatycznych wywołanych 

działalnością zespołu zbiorników wodnych.  

Obszar Węzłowy Beskidu Niskiego   

Obszar obejmuje: 

 fragmenty Magurskiego Parku Narodowego, chronionego również jako Specjalny Obszar Ochrony 

Siedlisk Ostoja Magurska. MPN stanowi biocentrum obszaru węzłowego. 

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Beskid Niski  

 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Wisłoka z dopływami, Biała Tarnowska, Bednarka 

 obszarów Ostoi Nietoperzy Powiatu Gorlickiego, Ostoi Nietoperzy Nawojowa, Ostoi Nietoperzy 

Łabowa oraz w północnej części obszaru rezerwat florystyczny Jelenia Góra. 

 prawie cały obszar objęty jest ochroną, jako Południowomałopolski Obszar Chronionego 

Krajobrazu 

 poza obszarami objętymi ochroną prawną obszar obejmuje liczne kompleksy leśne, z których dużą 

część stanowią ekosystemy rzadkie i ginące w Europie oraz lasy wodochronne.  

W obrębie obszaru węzłowego zlokalizowany jest zbiornik zaporowy Klimkówka oraz funkcjonują 

uzdrowiska Wysowa Zdrój i Wapienne. 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 ograniczenia w zagospodarowaniu obszarów objętych ochroną, zabezpieczających przedmiot 

ochrony,  

 regulowanej dostępności turystycznej i zagospodarowania turystycznego na obszarach 

Magurskiego Parku Narodowego, 

 stosowanie ekologicznych zasad gospodarki leśnej, 

 utrzymanie tradycyjnego kośno-pasterskiego użytkowania łąk, 
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 utrzymanie czystości cieków i naturalnej struktury koryt rzecznych, 

 zachowanie terenów naturalnej mikroretencji: podmokłych, źródliskowych, bagiennych 

 zagospodarowanie otoczenia ostoi nietoperzy z utrzymaniem bazy żerowiskowej i drożności 

wlotów.  

  ustanowienia ochrony prawnej w formie Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego dla prawidłowego 

wykorzystania walorów przyrodniczo – krajobrazowych, szczególnie w rejonie zbiornika 

zaporowego Klimkówka oraz w rejonie uzdrowiska Wysowa. 

Popradzki  Obszar Węzłowy  

Popradzki Obszar węzłowy obejmuje: 

 rozległe tereny Beskidu Sądeckiego chronione jako Popradzki Park Krajobrazowy 

i Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. Są to obszary o zróżnicowanych formach 

zagospodarowania i różnorodnych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz 

bardzo wysokim potencjale dla rozwoju funkcji turystycznych.  

 biocentrum stanowią kompleksy leśne z przewagą ekosystemów rzadkich w Europie. 

 znaczna część obszaru chroniona jest jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Popradzka. 

Chroniony ponadto jest  Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Krynica a liczne obszary chronione są w 

formie rezerwatowej. 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 Zachowanie starych drzewostanów w lasach ochronnych 

 Zachowanie terenów naturalnej mikroretencji: podmokłych, potoków, mokrych łąk itp. 

 Bezwzględne ograniczenie antropopresji w terenach stanowiących korytarze ekologiczne i trasy 

migracji gatunków  

 W rejonie uzdrowisk Krynica, Piwniczna, Żegiestów, Muszyna, Szczawnica utworzenie strefy ZIT, 

mającej na celu ustalenie kompleksowych zasad rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych przy 

zachowaniu funkcji lecznictwa uzdrowiskowego, ustaleniu zasad ochrony zasobów środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu oraz uwzględnieniem obowiązujących pełnych i uproszczonych Planów 

urządzania lasu. 

Niepołomicki  Obszar Węzłowy  

Niepołomicki obszar węzłowy stanowi drugi obok Jurajskiego obszaru węzłowego  podstawowy 

wielkoprzestrzenny element systemu przyrodniczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Obszar położony w obrębie wideł Wisły i Raby obejmuje: 

 Puszczę Niepołomicką wraz z przyległymi terenami rolnymi i osadniczymi i polaną torfowiskową. 

 Biocentrum stanowią kompleksy leśne Puszczy Niepołomickiej oraz dolina Drwinki pomiędzy 

kompleksami Głównym i Grobla. Tereny te objęte są ochroną prawną jako Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków Puszcza Niepołomicka.  
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 tereny objęte ochroną prawną: rezerwaty Dębina, Długosz królewski, Gibiel, Lipówka Koło, Wiślisko 

Kobyle; Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Koło Grobli; Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 

Torfowisko Wielkie Błoto; Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Lipówka. 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 Ochronę puszczańskiego charakteru obszaru, jako rzadkiego przykładu zachowania wybitnych 

wartości przyrodniczych w obrębie obszaru metropolitalnego 

 Wyposażenie w niezbędną  infrastrukturę/urządzenia terenów udostępnionych dla turystyki pieszej 

i rowerowej (parkingi, wyposażenie sanitarne, miejsca biwakowania, ścieżki zdrowia, informacje 

turystyczne itp.) 

 ochronę krajobrazu doliny Wisły oraz wartości kulturowych wsi w północnej i północno-wschodniej 

części obszaru   

 zachowanie stosunków wodnych pozwalających na utrzymanie zróżnicowanych siedlisk, w tym 

wilgotnych bagiennych, torfowiskowych. 

 podporządkowanie eksploatacji złoża kruszywa zasadom ochrony obszarów NATURA 2000, 

określonych w planach ochrony 

Radłowski  Obszar  Węzłowy  

Obszar obejmuje cenne ekosystemy borów dębowo-sosnowych, grądów, olsów, łęgów wraz 

z zespołami łąkowymi oraz zbiornikami wodnymi, będących pozostałością dawnych obszarów 

puszczańskich. Znajdują się tu stanowiska cennych gatunków roślin oraz zwierząt, w tym szczególnie 

ptaków znajdujących się na liście IBA (ang. Important Bird Area). Tereny te chronione są jako Radłowsko-

Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu a fragment jako Rezerwat Lasy Radłowskie utworzony 

głownie dla zachowania stanowisk szafranu spiskiego.  

Lasy Radłowskie stanowią naturalne przedłużenie korytarzy ekologicznych przebiegających 

bezpośrednio od Głównego Korytarza Karpackiego w kierunku północnym. Powiązania te mają swą 

kontynuację w korytarzu ekologicznym Doliny Nidy. 

Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 wielkoobszarową ochronę bioróżnorodności i krajobrazu obszaru poprzez ustanowienie Parku 

Krajobrazowego Lasy Radłowskie 

 ustalenie przedmiotów i zasad ochrony przyrodniczej i krajobrazowej w planie ochrony parku 

 zachowanie ekosystemów leśnych i warunków wodnych pozwalających na utrzymanie charakteru 

zróżnicowanych biotopów a także zabezpieczenie przed zurbanizowaniem stref ekotonowych. 

 objęcie kompleksową ochroną środowiska przyrodniczo- kulturowego obszaru poprzez 

ustanowienie Parku Krajobrazowego Lasy Radłowskie 

 wielokierunkową rekultywację zbiorników wodnych w ramach całościowej koncepcji funkcjonalno-

przestrzennej, uwzględniającej potrzeby bioróżnorodności środowiska, ochrony krajobrazu i 

względu ochrony przeciwpowodziowej  
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Jurajski  Obszar Węzłowy  

Obszar obejmuje: trzy enklawy obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych i walorach 

krajobrazu jurajskiego: najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Parku Krajobrazowego Dolinki krakowskie, 

Ojcowski Park Narodowy oraz przy północnej granicy województwa – fragment Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd. Są to obszary mające kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania sieci korytarzy 

ekologicznych, łączących Jurę Krakowsko-Częstochowską z systemem korytarzy karpackich na południu i 

systemem korytarzy w województwie śląskim i świętokrzyskim (Bory Stobrawskie i Lasy Przedborskie) 
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Zagospodarowanie przestrzenne powinno być ukierunkowane na: 

 zachowanie różnorodności ekosystemów, 

 zachowanie ciągłości terenów przyrodniczych i nie dopuszczanie do tworzenia trwałych barier 

pomiędzy poszczególnymi ekosystemami 

 ochronę przed zabudową obszarów kluczowych dla zachowania walorów krajobrazowych, 

stanowisk cennych gatunków, terenów stanowiących korytarze ekologiczne. 

 utrzymanie niezalesionych muraw i łąk, 

 eliminowanie działań zmieniających mikroklimat jaskiń  

 aktywizacja wykorzystania obszaru dla turystyki i rekreacji przy wprowadzaniu wszystkich 

niezbędnych ograniczeń i warunków wynikających z potrzeb ochrony wartości przyrodniczych. 

PRIORYTETY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KORYTARZY 
EKOLOGICZNYCH 

Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania sieci ekologicznej mają główne korytarze ukształtowane w 

układzie równoleżnikowym, biegnące wzdłuż masywu górskiego Karpat i łączące obszary węzłowe Tatr, 

Beskidów i Pienin. Są to korytarze o znaczeniu europejskim. Nie mniej ważne są korytarze w układzie 

południkowym, łączące obszary górskie z doliną Wisły i dalej – z obszarami wyżyn Krakowsko-

Częstochowskiej i Miechowskiej.  

Główne korytarze ekologiczne (oznaczone na rysunku PZPWM w sposób schematyczny) zbudowane 

są z mozaiki terenów o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych, z przewagą terenów 

naturalnych i półnaturalnych , tworzących układ wzajemnych powiązań i zależności. Tylko część z nich jest 

objęta prawną ochroną przyrody. Znajduje się tu wiele terenów, które nie są chronione, pomimo, że 

stanowią ważne drogi przemieszczania się roślin i zwierząt. Są to ważne z punktu widzenia utrzymania 

różnorodności gatunkowej i genetycznej tereny przyrodnicze, z reguły niezabudowane i słabo 

przekształcone antropogenicznie. Zachowanie ich zapewnia niezbędną łączność pomiędzy siedliskami i 

zapobiega fragmentacji środowiska a tym samym jest warunkiem koniecznym dla zachowania 

bioróżnorodności i trwałości procesów przyrodniczych. 

System istniejących powiązań ekologicznych (korytarzy ekologicznych) jest zidentyfikowany w skali 

kraju3, jako sieć terenów przyrodniczych, zapewniających łączność pomiędzy obszarami Natura 2000Dla 

Województwa Małopolskiego została opracowana Baza danych przestrzennych o korytarzach 

ekologicznych w Małopolsce (RDOŚ, 2012 r.), będąca dopełnieniem opracowania sporządzonego dla 

całego kraju. Zawiera ona wyznaczoną w oparciu o szczegółowe badania sieć istniejących regionalnych 

powiazań ekologicznych.  Udostępnione dane służą do wykorzystania m. in. w miejscowym planowaniu 

przestrzennym.  W dużej mierze to właśnie lokalna polityka przestrzenna gwarantuje zachowanie 

regionalnej i ponadregionalnej ciągłości ekologicznej.  Jej kierunek i realizacja może przesądzić o tym czy 

Małopolska zachowa swoje unikalne wartości przyrodniczo-krajobrazowe i miejsce w systemie 

paneuropejskiego korytarza karpackiego.  

                                                           
3 Baza danych „Mapy korytarzy ekologicznych w Polsce” jest udostępniona na stronach RDOŚ www.krakow.rdos.gov.pl/korytarze2  oraz na 

geoportalu http://mapa.korytarze.pl/. 
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Zagospodarowanie przestrzenne (wszystkich) korytarzy ekologicznych powinno być ukierunkowane na: 

 zachowanie ich ciągłości, polegającej na utrzymaniu terenów przyrodniczych stanowiących 

koncentracje i naturalne trasy migracji zwierząt i roślin 

 utrzymanie terenów leśnych, szczególnie drzewostanów starych oraz zalesianie nowych terenów z 

uwzględnieniem wymagań ekologii oraz obowiązującymi Planami urządzania lasu (PUL)szczególną 

ochronę lasów glebochronnych i wodochronnych (działania te powinny być ujęte w obowiązujących 

PUL) 

 ochronę naturalnych dolin rzek i potoków przed zainwestowaniem, w tym również zapewnienie 

drożności cieków wodnych wraz z ich obudową biologiczną (zachowanie dostępu do brzegów rzek i 

potoków) 

 zachowanie terenów podmokłych, łąk wilgotnych, terenów bagiennych w stanie naturalnym 

 ograniczenie ingerencji turystycznej, szczególnie motorowej (strefy ciszy) w rejonach siedlisk i tras 

migracji zwierząt  

 w przypadku korytarzy biegnących przez tereny zabudowy rozproszonej, zachowanie powiązań 

przyrodniczych (zakaz tworzenia nowych barier, przegradzania istniejących tras migracji)    

 tam, gdzie kolizje są niemożliwe do uniknięcia, zapewnienie przejść i połączeń w formie sztucznej  

Graniczny Korytarz Karpacki   

Korytarz Karpacki ma charakter paneuropejski (W. Jędrzejewski; 2012 r.) W granicach Małopolski w 

całości jest objęty ochroną prawną i nadrzędną zasadą zagospodarowania przestrzennego musi pozostać 

priorytet ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. W szczególny sposób dotyczy to zachowania 

obszarów koncentracji i swobodnej migracji zwierząt i roślin. Wzmocnienia podstaw prawnych ochrony 

wymagają jednak te części Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, które pełnią rolę 

węzłów sieci przyrodniczej. Dlatego w planie proponuje się utworzenie Parku Krajobrazowego Beskidu 

Niskiego. 

Tradycyjny pasterski charakter karpackich terenów otwartych jest wartością nie tylko kulturową 

i krajobrazową, ale pełni ważną rolę w systemie przyrodniczym. Utrzymanie górskich hal, terenów 

łąkowych, podmokłych i źródliskowych pozostaje jednym z priorytetów polityki przestrzennej. 

Równocześnie gospodarka leśna powinna zostać ukierunkowana na bezwzględną ochronę drzewostanów 

starych. 

Korytarz Karpacki  Pogórzy  

Korytarz oddzielony jest od Karpackiego Korytarza Granicznego obniżeniem Rowu Podtatrzańskiego 

i górskimi kotlinami, w których rozwinęło się osadnictwo. W granicach województwa małopolskiego 

obejmuje pasma górskie od Beskidu Małego i Beskidu Makowskiego na zachodzie aż po pogórza 

środkowobeskidzkie na wschodzie. Stanowi łączność pomiędzy Obszarami Węzłowymi: Babiogórsko-

Orawskim i Gorczańskim, ale równie ważne są jego powiązania biegnące na wschód, przez Pogórze 

Rożnowskie, Ciężkowickie i dalej w kierunku pogórzy w województwie podkarpackim. Na zachodzie 
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istnieją nadal naturalne połączenia przyrodnicze poprzez pasma Beskidów: Makowskiego, Małego, 

Żywieckiego i dalej w kierunku Beskidu Śląskiego. 

Korytarz Karpacki Pogórzy jest zróżnicowany pod względem ukształtowania, warunków 

klimatycznych, krajobrazu i zasobów przyrodniczych. Biegnie pomiędzy terenami zainwestowanymi, przez 

pasma górskie, obszary leśne, niezabudowane tereny rolnicze, dolinami potoków. To powoduje, że 

korytarz ma charakter „perforowany”, a dla jego ciągłości niezwykle ważne są powiązania o skali pozornie 

lokalnej.  Barierami mogą być trasy komunikacyjne, zabudowa zlokalizowana wzdłuż dróg w formie 

nieprzerwanych ciągów a także przypadkowość lokalizacji w zabudowie rozproszonej. 

Za szczególnie ważne powiązanie ekologiczne należy uznać sieć korytarzy łączących Gorce, poprzez 

Dolinę Kamienicy, w kierunku północnym, przez Beskid Wyspowy. Kontynuacją tego korytarza jest sieć 

powiązań Pogórza Wiśnickiego łącząca się z Niepołomickim Obszarem Węzłowym oraz Korytarzem Doliny 

Wisły. Dlatego miejsce to jest wskazane, jako obszar wymagający szczególnej dbałości/starań 

o zachowanie powiązań ekologicznych. 

Korytarz Dol iny Wisły  

Korytarz Doliny Wisły biegnie wzdłuż jej koryta, obejmując przyległe tereny naturalnej obudowy 

biologicznej rzeki oraz sąsiadujące tereny łąk, pól, lasów i zadrzewień. Należą do niego również tereny po 

wyrobiskach kruszyw, stare koryta rzeki, rozlewiska i naturalne poldery. Korytarz zapewnia migracje dla 

wielu gatunków ryb, zwierząt i roślin, w wielu miejscach znajdują się ostoje różnorodnych gatunków 

ptaków. Pełni ważną rolę przewietrzania terenów położonych w obrębie doliny Wisły, co ma szczególne 

znaczenie dla jakości powietrza Krakowa. (Doliną Wisły napływają do stolicy Małopolski zanieczyszczenia 

z zachodniej części województwa oraz ze Śląska) Dolina Górnej Wisły ma również kluczowe znaczenie dla 

ochrony przeciwpowodziowej, ponieważ przejmuje spływy wód z rzek górskich i podgórskich.  

Rola Korytarza Doliny Wisły jest znacząca ze względu na charakter rzeki, która – poza odcinkiem 

w Krakowie – płynie w naturalnym korycie, ograniczonym obwałowaniami ziemnymi. Utrzymanie 

naturalnego charakteru Górnej Wisły jest uzasadnione nie tylko względami ekologicznymi i ochroną 

przyrody, ale powinno być również uwzględnione w ramach zarządzania ryzykiem powodziowym. Tam, 

gdzie to jest możliwe należy pozostawić w stanie niezainwestowanym tereny polderowe. Wykorzystanie 

starorzeczy powinno zostać wykorzystane dla rozwoju turystyki i rekreacji w równowadze z utrzymaniem 

siedlisk chronionych gatunków. W przypadku realizacji inwestycji związanych z budową drogi wodnej 

Wisły, niosących w konsekwencji daleko idące zmiany charakteru rzeki, należy zminimalizować ryzyko 

utraty ciągłości ekologicznej korytarza poprzez odpowiednio zaprojektowane rozwiązania techniczne.  

Na szczególna uwagę zasługuje obszar gdzie korytarz Wisły łączy się z siecią korytarzy biegnących 

od Beskidu Małego, [6] w rejonie kompleksu Stawów Zatorskich. Cześć obszaru jest chroniona jako 

siedliska ptasie w ramach programu NATURA 2000, ale z uwagi na dziedzictwo kulturowe i wartości 

krajobrazowe obszaru proponowane jest u utworzenie Parku Krajobrazowego Stawy Zatorskie. 

Korytarz Lipnicko –  Wiśl icki   

Korytarz jest częścią sieci powiązań ekologicznych biegnących od Pienin i Doliny Popradu poprzez 

Gorce, łącząc się z obszarem węzłowym Puszczy Niepołomickiej. Kontynuacją są powiązania północne 
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poprzez Dolinę Wisły z Doliną Nidy. Jest to zatem korytarz, który zapewnia łączność pomiędzy korytarzami 

o znaczeniu europejskim: Karpackim i Doliny Wisły. 

Ze względu na to, że Korytarz Lipnicko-Wiślicki biegnie przez tereny Pogórza omijając tereny 

zainwestowane, ma niejednorodną („perforowaną”) strukturę. Szczególnie istotna jest ochrona 

zachowanych powiązań ekologicznych o znaczeniu lokalnym. Analogicznie jak w korytarzu [2] barierami 

mogą być trasy komunikacyjne, zabudowa zlokalizowana wzdłuż dróg w formie nieprzerwanych ciągów 

a także przypadkowość lokalizacji w zabudowie rozproszonej. Newralgiczne miejsce krzyżowania się 

korytarza z terenami/ciągami rozwojowymi położone w rejonie gm. Łapanów, Bochnia, Trzciana a także w 

Nowym Wiśniczu jest wskazane, jako obszar wymagający szczególnej dbałości/starań o zachowanie 

powiązań ekologicznych. 

Korytarz Ciężkowicko –  Radłowski   

Korytarz jest częścią sieci powiązań ekologicznych biegnących od Beskidu Niskiego w kierunku 

Lasów Radłowskich na północy. Od jego utrzymania zależy ciągłość powiązań pomiędzy dwoma 

korytarzami o znaczeniu europejskim: Karpackiego i Doliny Wisły. Kontynuacją powiązań w kierunku 

północnym jest Dolina Nidy. 

Charakter korytarza jest analogiczny, jak w przypadku Korytarza Lipnicko-Wiślickiego. Newralgiczne 

miejsce krzyżowania się korytarza z ciągami rozwojowymi znajduje się w rejonie gm. Zakliczyn, 

Ciężkowice, Wojnicz. Jest to obszar wymagający szczególnej dbałości/starań o zachowanie powiązań 

ekologicznych. 

Korytarz Beskid Mały –  Zator  

Korytarz zapewnia łączność pomiędzy Obszarem Węzłowym Beskidu Małego a korytarzem Doliny 

Wisły. Biegnie doliną Skawy oraz zalesionymi i niezabudowanymi terenami wzniesień pomiędzy Kalwarią 

Zebrzydowską, Wadowicami i Spytkowicami. Zachowane są również powiązania zalesionych terenów 

pasma Leskowca i Czarnego Gronia z niezabudowanymi terenami pomiędzy Wieprzem i Tomicami. Są to 

jednak powiązania zagrożone z uwagi na postępujący proces zainwestowania. 

Ciągłość tego korytarza zależy tylko od utrzymania terenów przyrodniczych w planowaniu 

miejscowym. Ze względu na rolę w sieci powiązań ekologicznych, ale również wysokie wartości 

dziedzictwa kulturowego i zachowane walory krajobrazu, obszar ten powinien zastać objęty ochroną 

prawną w formie parku krajobrazowego. Jednym z kluczowych obszarów jest otoczenie zbiornika Świnna 

Poręba, dla którego powinna zostać utworzona strefa ZIT i opracowany kompleksowy program 

funkcjonalno-przestrzenny, uwzględniający kompleks uwarunkowań. 

Regionalne korytarze ekologiczne  

Regionalne korytarze ekologiczne tworzą sieć niezbędnych powiązań pomiędzy Obszarami 

Węzłowymi, zapewniając ciągłość całego systemu i przeciwdziałając jego fragmentacji. Tym samym 

gwarantują warunki dla utrzymania bioróżnorodności gatunkowej i genetycznej poszczególnych 

ekosystemów. Ich przebiegi (RDOŚ; 2012 r., 2013 r.) wynikają z rozpoznania istniejących migracji 

poszczególnych gatunków oraz analiz istniejących warunków dla ich swobodnego przemieszczania się.  
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Na rysunku planu przedstawienie graficzne regionalnych korytarzy ekologicznych ma charakter 

orientacyjny, nie określa granic terenów, ale miejsca i kierunki najważniejszych powiązań, wymagających 

zachowania. Na poziomie planowania miejscowego powinny być one doprecyzowane i dostosowane do 

istniejących warunków w oparciu o szczegółowe analizy i przewidziane prawem procedury opiniowania i 

uzgodnień. W wielu studiach i planach miejscowych gmin korytarze ekologiczne są wyznaczone, w 

niektórych przypadkach tworząc stosunkowo gęstą sieć powiązań. Istotne jest aby wytyczanie ich służyło 

utrwaleniu regionalnej i ponadregionalnej ciągłości systemu ekologicznego.  

Polityka planistyczna na poziomie lokalnym (studia zagospodarowania przestrzennego gmin i plany 

miejscowe) będzie przedmiotem oceny przez Marszałka Województwa pod kątem uwzględniania 

wymienionych powyżej priorytetów oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego na rzecz ochrony 

środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Od tej oceny uzależnione będzie uznanie polityki lokalnej za 

zgodną bądź niezgodną z polityką ekologiczną województwa, co będzie miało zasadniczy wpływ na 

ewentualne przyznanie regionalnego wsparcia na lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne i środowiskowe. 

Gminy, na terenie których Obszary Węzłowe lub korytarze zajmują znaczną część ich powierzchni 

będą preferowane zarówno w programach finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska, jak i budżet województwa. Dotyczy to zwłaszcza projektów z zakresu niskiej emisji oraz 

rozbudowy kanalizacji. System węzły/korytarze winien być także brany pod uwagę przy sporządzaniu 

planów urządzania lasów i opracowywania programów subsydiowanych zalesień. 

 

4. DZIAŁANIA NA RZECZ JAKOŚCI KRAJOBRAZU, ARCHITEKTURY  
I OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

KRAJOBRAZ 

Krajobraz, zgodnie z ustawową definicją – to postrzegana przez ludzi przestrzeń zawierająca 

elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku działań czynników naturalnych 

lub działalności człowieka.  

Jest to zatem kategoria systemowa – na kształt krajobrazu mają wpływ nie tylko czynniki naturalne, 

ale i działania procesów gospodarczych i wielu grup społecznych. Na swój sposób krajobraz kształtują 

leśnicy, rolnicy, inwestorzy i deweloperzy, architekci i urbaniści, samorządy lokalne, projektanci 

infrastruktury technicznej, ekolodzy i specjaliści w zakresie ochrony środowiska, architekci krajobrazu itd. 

To wyliczenie wspiera tezę, że krajobraz jest zasobem dynamicznym. Troska o krajobraz nie może 

polegać wyłącznie na jego ochronie, ale na rozumnym, świadomym współdziałaniu różnych grup wspólnie 

dbających o wysoką jakość krajobrazu czyli połączonych pewnym systemem wartości. Jakość krajobrazu 

nie jest celem abstrakcyjnym czy czysto estetycznym. Wpływa zarówno na jakość życia, jak i atrakcyjność 

turystyczną regionu i poszczególnych jego części. Ta kwestia jest o tyle istotna, że Małopolska to obszar 

najcenniejszych polskich krajobrazów, a przemysł turystyczny (czy szerzej – przemysł czasu wolnego) 

największym, oryginalnym potencjałem regionu. Każda strata krajobrazowa (dewastacja krajobrazu) jest 

uszczupleniem tego potencjału. 
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Specyfiką Małopolski jest wysoki udział i wysoka jakość krajobrazu kulturowego. Tu znajduje się 

rdzeń dziedzictwa kulturowego Polski. Dlatego ochrona krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu 

należy w Małopolsce do zagadnień strategicznych najwyższej wagi.  

PRAWNE NARZĘDZIA OCHRONY KRAJOBRAZU 

Prawnymi narzędziami ochrony krajobrazu są przede wszystkim instytucje: 

 parku krajobrazowego 

 obszary chronionego krajobrazu 

 parku kulturowego 

 stref ochrony konserwatorskiej 

 właściwe zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Nowym pojęciem jest „krajobraz priorytetowy”, który może zostać zidentyfikowany wyłącznie na 

podstawie opisanego w ustawie „audytu krajobrazowego”. Na terenach „krajobrazów priorytetowych”, 

zwłaszcza gdy jednocześnie zostaną one objęte wymienionymi wyżej formami ochrony, zakres ingerencji 

podmiotu publicznego, w tym zwłaszcza samorządu regionalnego, jest bardzo znaczny i może obejmować 

nawet zakaz wszelkiej zabudowy. Można roboczo założyć, że w Małopolsce „krajobrazami 

priorytetowymi” będą wszystkie tereny obecnych parków krajobrazowych i znacząca część obszarów 

chronionego krajobrazu czyli nie mniej niż ok. 20% powierzchni województwa. Tereny te zostaną objęte w 

przyszłości opracowaniem w ramach audytu krajobrazowego.  

O ile parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu przewidziane są dla terenów o dominacji 

czynnika przyrodniczego, to parki kulturowe służą ochronie obszarów o szczególnych walorach 

historycznej zabudowy (czy zagospodarowania) i zdefiniowane są w ustawie o ochronie zabytków. 

Kompetencja powoływania tych parków znajduje się w rękach samorządów lokalnych, podobnie jak 

uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego, które z samej natury rzeczy są kluczowym 

narzędziem kształtowania krajobrazu i to zarówno w pozytywnym jak i negatywnym sensie. 

DZIAŁANIA NA RZECZ KRAJOBRAZU MAŁOPOLSKI 

Działania na rzecz krajobrazu Małopolski powinny obejmować: 
 studia analityczne  

 działania legislacyjne 

 działania promocyjne i edukacyjne 

 działania inwestycyjne. 

Najważniejszym działaniem studialno-analitycznym jest możliwie szybkie przeprowadzenie audytu 

krajobrazowego, czyli de facto dokonanie inwentaryzacji stanu krajobrazu Małopolski i wyodrębnieni 

obszarów priorytetowych.  

Do działań legislacyjnych należy ustanowienie nowych parków krajobrazowych oraz uchwalenie 

planów ich ochrony i co najmniej utrzymanie dotychczasowych granic obszarów chronionego krajobrazu. 

Warunkiem wstępnym tych działań jest pilna potrzeba wzmocnienia finansowego, kadrowego i 

merytorycznego obecnie istniejących parków krajobrazowych. 

Działania promocyjne to rekomendacje co do miejsc i zakresu tworzenia parków kulturowych, 

inicjowanie, promowanie i nagradzanie wyróżniających się działań na rzecz jakości architektury 
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i zagospodarowania przestrzennego oraz wspieranie działań na rzecz redukcji zanieczyszczenia krajobrazu 

reklamą zewnętrzną. Należy także założyć powstanie centrów edukacji ekologicznej we wszystkich 

istniejących i przewidzianych do utworzenia parkach krajobrazowych. 

Działania inwestycyjne to finansowanie prac w zakresie ochrony zabytków, w tym zwłaszcza 

założeń urbanistycznych takich jak: parki dworskie i uzdrowiskowe, aleje, kapliczki i krzyże przydrożne oraz 

rozwijanie zadrzewień śródpolnych i tworzenie małych zbiorników wodnych.  

Coraz bardziej pożądanym działaniem jest kablowanie istniejących i nowopowstających linii 

energetycznych zarówno niskich, średnich i wysokich napięć. W pierwszej kolejności takie działania 

powinny być wdrażane na obszarach chronionych, cennych krajobrazowo, w parkach krajobrazowych i 

kulturowych. Jednocześnie powinny być wprowadzone znaczące ograniczenia lub zakazy dla powstawania 

elektrowni wiatrowych na obszarach chronionych przyrodniczo i krajobrazowo. 

POTENCJALNE OBSZARY WYZNACZENIA NOWYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH  

Wyrazem wzmocnienia kompleksowej ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego jest 

wskazanie siedmiu obszarów, na których dotychczasowe formy ochrony prawnej są niewystarczające i dla 

których powinny zostać ustanowione parki krajobrazowe, które są jak wiadomo także silnym 

wyznacznikiem pozycji turystycznej obszaru. Proces tworzenia nowych parków musi być jednak wcześniej 

poprzedzony szczegółową inwentaryzacją przyrodniczo-krajobrazowo-kulturową, audytem 

krajobrazowym oraz poparty budowaną świadomością ekologiczną i pozytywnym odbiorem ich 

funkcjonowania. Potencjalne obszary do wyznaczenia nowych parków krajobrazowych to: 

1) Obszar Beskidu Niskiego – obejmujący słabo zaludnione i spontanicznie zrenaturyzowane tereny 
wsi łemkowskich w gminie Sękowa oraz w gminie Uście Gorlickie. To malowniczy obszar 
drewnianych kościołów i cerkwi, których część wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Park ten pełniłby także funkcje otuliny Magurskiego Parku Narodowego. 

2) Obszar Beskidu Wyspowego – obejmujący obszar najwyższych szczytów tego pasma górskiego 
(Ćwilin, Kotoń, Mogielica), bezcenny przyrodniczo i stanowiący kontynuację Gorczańskiego Parku 
Narodowego. Szczególnym wyzwaniem byłoby utrzymanie polan szczytowych stwarzających 
wspaniałe widoki na Tatry, Gorce i pasmo Babiogórskie. 

3) Obszar Stawów Zatorskich – obejmujący niezwykle ważny węzeł korytarzy ekologicznych, 
stwarzający warunki ochrony zabytków gospodarki rybackiej (średniowieczne stawy zatorskie) 
a także starorzecze Wisły i przedpola zamku w Lipowcu objętego już ochroną w ramach Jurajskich 
parków krajobrazowych.  

4) Obszar Lasów Radłowskich– tworzący południkowy obszar łączący dolinę Wisły i Nidziański Park 
Krajobrazowy z pasmem Pogórza,  z unikalnym kompleksem leśnym  i licznymi jeziorami. 

5) Obszar Łososińsko-Żegociński– obszar północno-wschodniej części Beskidu Wyspowego, z 
doliną rzeki Łososiny w jego osi. Tereny te posiadają duże wartości estetyczne z uwagi na brak 
skażeń i dewastacji, brak przemysłu, uciążliwych usług i ruchliwych ciągów komunikacyjnych. 
Występuje znaczne zróżnicowanie przyrodnicze oparte na urozmaiconej rzeźbie, dużej 
bioróżnorodności oraz elementach historyczno-kulturowych charakterystycznych dla obszarów 
krzyżowania się wpływów krakowskich i góralskich. Powstanie parku umożliwiłoby stworzenie 
równoleżnikowego pasa ochrony krajobrazu od Gorców i Beskidu Wyspowego w kierunku 
Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego oraz na północ, w kierunku Pogórza Wiśnickiego. 

6) Obszar Spisza – leżący na terenie polskiego Spisza, obejmowałby zasięgiem Magurę Spiską wraz 
z cenną doliną Białki. Obszar znajduje się w najbliższym sąsiedztwie dwóch parków 
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narodowych: Tatrzańskiego i Pienińskiego będąc ich przedpolem widokowym. Przebiegają tu 
także ważne ponadregionalne korytarze ekologiczne, szczególnie istotne dla dużych ssaków 
objętych ochroną gatunkową. 

7) Obszar Małych Pienin – wschodnia część pasma Pienin stanowiąca naturalne przedłużenie 
Pienińskiego Parku Narodowego po stronie polskiej i słowackiej, sąsiadująca z Popradzkim 
Parkiem Krajobrazowym. Na terenie parku krajobrazowego znalazłoby się szereg rezerwatów 
przyrody m.in. Wąwóz Homole oraz ponadregionalne korytarze ekologiczne. 
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Ryc. 2. 9: Potencjalne obszary do wyznaczenia nowych parków krajobrazowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne UMWM 

Tabela 2. 8:  Potencjalne obszary do wyznaczenia nowych parków krajobrazowych 

Lp. 

Obszar o potencjale  

do wyznaczenia parku 

krajobrazowego  

 

Powierzchnia 

parku 

[tys. ha]* 

Udział w 

powierzchni 

Małopolski 

[%] 

Obecna forma 

ochrony 
GMINY 

1.  Beskid Niski 26,1 1,7 
OChK, Natura 2000,  

sąsiedztwo MPN 

Uście Gorlickie, 

Sękowa 

2.  Beskid Wyspowy 22,1 1,5 
OChK, Natura 2000,  

sąsiedztwo GPN 

Kamienica, 

Słopnice, Tymbark, 

Dobra, Mszana 

Dolna 

3.  Lasów Radłowskich 11,5 0,8 OChK, Natura 2000 

Radłów, Borzęcin, 

Szczurowa, 

Wierzchosławice, 

Wietrzychowice, 

Wojnicz 

4.  Stawów Zatorskich 3,8 0,3 

Natura 2000, 

sąsiedztwo 

Rudniańskiego PK 

Zator, Spytkowice, 

Przeciszów 

5.  Łososińsko-Żegociński 14,4 0,9 

OChK,  

sąsiedztwo Wiśnicko-

Lipnickiego PK 

Laskowa, Łososina 

Dln., Żegocina, 

Limanowa, Trzciana 

parki narodowe 

 

parki krajobrazowe 

 

obszary chronionego krajobrazu 

 

obszary Natura 2000 

 

potencjalne obszary wyznaczenia 

parków krajobrazowych: 

 
1. Beskid Niski 
2. Beskid Wyspowy 
3. Lasy Radłowskie 
4. Stawy Zatorskie 
5. Łososińsko-Żegociński 
6. Spisz 
7. Małe Pieniny 

3. 

5. 

2. 

4. 

1. 

6. 
7. 
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6.  Spisz 9,6 0,6 
OchK, sąsiedztwo TPN  

i PPN 

Łapsze Niżne, 

Bukowina 

Tatrzańska 

7.  Małych Pienin  0,9 0,1 

OchK, Natura 2000, 

sąsiedztwo PPN  

i Popradzkiego PK, 

otulina Popradzkiego 

PK 

Szczawnica 

 RAZEM  88,5  5,8 - - 

* szacunek 

 Źródło: opracowanie własne UMWM 

PARKI KULTUROWE 

Uważa się za celowe ustanowienie szeregu parków kulturowych, które – jak dowodzi przykład 

parku kulturowego Stare Miasto w Krakowie – pozwala od strony prawnej ograniczyć lub nawet 

zlikwidować cały szereg negatywnych zjawisk związanych z reklamą, szyldami i spontanicznymi procesami 

budowlanymi. Rekomendacja ta oznacza, że w przyszłych okresach programowania samorząd wojewódzki 

winien traktować ustanowienie takich parków jako element warunkowości wydatków i na przykład nie 

przeznaczać środków na rewitalizację bądź ochronę zabytków na obszarach, które pomimo rekomendacji 

nie zostały objęte ochroną. Rekomendowane miejsca utworzenia parków kulturowych wskazano w tabeli 

2.9. 

Tabela 2. 9:  Parki kulturowe istniejące i rekomendowane do utworzenia  

Lp. Miejscowość / miejsce 

Status  

(Istniejący / 

Rekomendo

wany) 

Obiekty  

na liście 

UNESCO 

Terytorium  

(obszar 

funkcjonalny 

PZPWM) 

1. Biecz R   dolina 

2. Chochołów R   park 

3. Ciężkowice R   ogród 

4. Czerna z Doliną Eliaszówki R   KOM 

5. Frydman R   park 

6. Kalwaria Zebrzydowska R UNESCO klin 

7. Kraków - Kazimierz-Stradom z Bulwarami Wisły R   KOM 

8. Kraków - Stara Nowa Huta R   KOM 

9. Kraków - Stare Miasto I UNESCO KOM 

10. Kraków - Stare Podgórze z Krzemionkami  R   KOM 

11. Krościenko nad Dunajcem R   park 

12. Krynica-Zdrój R   park 

13. Lanckorona R   klin 

14. Lipnica Murowana R UNESCO ogród 

15. Niedzica R   park 
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16. Nowy Sącz R   dolina 

17. Nowy Wiśnicz wraz z zamkiem R   ogród 

18. Ojców - Dolina Prądnika R   farma 

19. Sękowa R UNESCO park 

20. Stary Sącz R   dolina 

21. Szczawnica R   park 

22. Szczyrzyc - klasztor i otoczenie R   ogród 

23. Tuchów z Klasztorem R   ogród 

24. Wieliczka R UNESCO KOM 

25. Zakliczyn R   ogród 

26. Zakopane - Kotlina Zakopiańska I   park 

27. Zakopane - Krupówki I   park 
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REWITALIZACJA ZESPOŁÓW KRAJOBRAZOWYCH 

Szczególne znaczenie dla krajobrazu kulturowego Małopolski będzie miała rewitalizacja zespołów 

rezydencjonalnych (dworskich lub pałacowo-parkowych). Potencjał w tym zakresie to ponad trzysta 

obiektów, które coraz częściej znajdują się w rękach dobrych gospodarzy podejmujących prace 

remontowe i rewitalizacyjne. Z tej grupy ok. 30 to atrakcyjne i cenne obiekty, stanowiące potencjalnie 

ważne produkty turystyczne. O ile prace remontowe w budynkach łatwiej ująć w biznesplanach czy 

uczynić przedmiotem kredytowania, to rewitalizacja parków jest trudniejszym zagadnieniem. 

Uporządkowanie i odnowa blisko dwustu zabytkowych parków Małopolski stworzyłoby zupełnie nową 

jakość w krajobrazie kulturowym regionu. Należy dążyć do objęcia finansowaniem przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska (i fundusze powiatowe) takich działań oraz rozważyć utworzenie 

regionalnego funduszu na rzecz dworów i parków opartego o środki budżetu Województwa 

Małopolskiego. 

REGULACJE W  PLANOWANIU MIEJSCOWYM 

Działania na rzecz jakości krajobrazu winny być wprowadzone poprzez regulacje w  planowaniu 

miejscowym, a zwłaszcza poprzez wykorzystanie lokalnych przepisów urbanistycznych, w tym przede 

wszystkim uchwały o zasadach kształtowania przestrzeni w oparciu o ustalenia audytu krajobrazowego. 

Dzięki ich stosowaniu przez samorządy lokalne należy doprowadzić do takich efektów jak np.: 

– eliminacja ogrodzeń działek mieszkalnych za pomocą prefabrykatów betonowych, zwłaszcza 
kolorowo lakierowanych, 

– stosowanie ogrodzeń metalowych (siatka) przede wszystkim jako podbudowę pod żywopłoty, 

– eliminacja jaskrawych (nietradycyjnych) kolorów na elewacjach budynków jednorodzinnych (np. 
kolory: fioletowy, zielony, karminowy), 

– ograniczenie stosowania dachów płaskich na budynkach jednorodzinnych, 

– zwiększanie nasadzeń drzewami dużymi, charakterystycznymi dla polskiego krajobrazu (jesion, 
klon, kasztan, jawor, dąb), tworzenie alej, obsadzanie lokalnych dróg (zwłaszcza lip i grabów), 

– podniesienia jakości przystanków i dworców autobusowych, 

– ograniczenie ilości i wielkości szyldów, 

– ograniczenie reklamy zewnętrznej, a nawet jej eliminacja, przy głównych trasach turystycznych oraz 
na obszarach parków krajobrazowych. 

Należy także wdrożyć zasadę, że przedsięwzięcia publiczne realizowane są na podstawie projektów 

wyłonionych w konkursach architektonicznych. Samorząd województwa winien ograniczyć 

współfinansowanie projektów wybranych w innych procedurach.  
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5. PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA 

CELE I WYZWANIA 

Sprostanie rosnącej konkurencji krajowych i zagranicznych ośrodków kulturalnych i turystycznych.  

Konieczne jest ciągłe doskonalenie oferty Małopolski, aby zapobiec utracie konkurencyjności 

i atrakcyjności niektórych miejsc. Szczególnie nacisk powinien być położony na poprawę dostępności, 

modernizacje uzdrowisk, rozszerzanie oferty dla turystyki biznesowej, przemysłów czasu wolnego 

i aktywnego wypoczynku, zachowanie otaczającego krajobrazu miejsc pielgrzymkowych, przywrócenie i 

poprawienie walorów krajobrazowych w otoczeniu stacji narciarskich. 

Dywersyfikacja potoku turystów w regionie na inne obszary poza najbardziej popularnymi kierunkami.  

Mimo wysokiej atrakcyjności i popularności turystycznej Województwa Małopolskiego, wciąż 

istnieje wiele obszarów o niewykorzystanym potencjale. Włączanie w obieg gospodarczy obiektów i 

obszarów mniej rozpoznanych, słabiej uczęszczanych powinno odbywać się poprzez szukanie dla nich 

nowych funkcji, np. turystyki weekendowej, odpowiednie inwestycje infrastrukturalne, przy zachowaniu 

ich walorów przyrodniczych czy zabytkowego charakteru, oraz promocję. Obszary te występują często na 

obrzeżach struktur administracyjnych np. przy granicach powiatów, subregionów czy województwa, będąc 

ich obszarami peryferyjnymi. Tymczasem możliwe jest rozwinięcie ich i stworzenie nowych produktów 

turystycznych dywersyfikując główne kierunki ruchu turystycznego Małopolski (Ryc.2.10). Jest to tym 

bardziej pożądane, gdyż przyczynia się do lepszej redystrybucji PKB w regionie i zmniejsza presję na tereny 

uznane tradycyjnie za najbardziej atrakcyjne. Obszary te mogą także stać się atrakcyjnymi dla nowych, ale 

szybko rosnących grup odwiedzających np. wielopokoleniowych rodzin, osób starszych, osób 

z niepełnosprawnościami – potrzebujących dostępu do dostosowanych dla ich potrzeb form spędzania 

czasu wolnego.   

Ryc. 2. 10: Niewykorzystane potencjały turystyczne w przestrzeni województwa  
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Źródło: opracowanie własne 

Ochrona przed utratą unikatowości i walorów krajobrazu, będącego głównym nośnikiem 

konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski 

Poważnym zagrożeniem są zmiany uderzające w harmonię krajobrazu, często następujące 

żywiołowo i bez planów, nastawione na chwilowy zysk. Takimi zmianami jest powstawanie nieadekwatnej 

architektonicznie w stosunku do otoczenia zabudowy, likwidacja zieleni na obszarach miast i wsi, 

inwestycje w bazę zaplecza turystycznego w formach tymczasowych o niskiej wartości estetycznej, 

agresywne inwestycje deweloperskie, zwłaszcza w strefach podmiejskich, występujący potop reklam 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych i w miejscach koncentrowania się ruchu turystycznego, plątaniny 

wiszących przewodów, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miastach. Wszystkie te czynniki 

powodują pogorszenie się jakości przestrzeni i krajobrazu, w tym układów zabytkowych czy 

przyrodniczych, zniechęcając do ich odwiedzania. Zagrożeniem jest też degradacja stanu zabytków 

nieruchomych w wyniku zaniedbania prac konserwatorskich. 

Rozwijanie turystyki związanej z aktywnym wypoczynkiem 

Wzrost zamożności społeczeństw wpływa na zmianę stylu życia, a więc i modelu wypoczynku. 

Zwiększają się potrzeby związane z gastronomią, usługami hotelowymi i prozdrowotnymi w wyższym 

standardzie oraz zapewnieniem możliwości aktywnie i atrakcyjnie spędzanego czasu. Jednocześnie coraz 

ważniejsze jest dostosowanie obiektów i miejsc turystycznych dla osób podróżujących z dziećmi, osób 

z niepełnosprawnością oraz seniorów. Rola tych grup jako konsumentów usług sfery czasu wolnego 

w ostatnich latach znacząco wzrasta, zarówno w ruchu krajowym jak i zagranicznym.  

Tworzenie jednoznacznej komunikacji wizualnej i informacyjnej 

Ważnym czynnikiem dostępności turystycznej regionu jest funkcjonowanie jednoznacznej 

komunikacji wizualnej i informacyjnej w miastach i na wsiach, ułatwiającej poruszanie się między 

obszarami atrakcyjnymi turystycznie, za pomocą różnych rodzajów transportu oraz dostępu do informacji 

przy atrakcjach turystycznych.  

REALIZACJA 

LEPSZA DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA 

Kontynuacja rozbudowy infrastruktury drogowej 

Konieczne jest uzupełnienie sieci drogowej, szczególnie łączącej główne ośrodki turystyczne 

(Kraków i Zakopane) oraz granice województwa w osi północ–południe. Od lat wyzwaniem jest 

efektywniejsze połączenie Ziemi Sądeckiej z pozostałą częścią regionu. Podobne problemy sprawia także 

infrastruktura drogowa w kierunku Wadowic i Oświęcimia. 

Stworzenie spójnego systemu oznaczeń drogowych prowadzących do atrakcji turystycznych 

Dotyczy to wszystkich rodzajów dróg: od krajowych i wojewódzkich po powiatowe i gminne. 

Wymagać będzie szczególnej współpracy oraz możliwego wsparcia powiatów i gmin w działaniach 

polegających na stworzeniu i ujednoliceniu oznakowania turystycznego oraz budowie dogodnych miejsc 

postoju samochodu w tych lokalizacjach. Atrakcyjne widokowo drogi powiatowe są słabo wykorzystywane 
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dla ruchu turystycznego, m.in. z powodu braku drogowskazów i bodaj najskromniejszych punktów obsługi 

podróżnych (np. mini parkingi). 

Przywrócenie kolei do obsługi ruchu turystycznego 

Od lat 90-tych w wymiarze całego kraju kolej sukcesywnie traciła swoje znaczenie, w tym dla 

obsługi ruchu turystycznego. Odwrócenie tego procesu jest zadaniem wieloletnim i wielowątkowym, 

dotyczy wieloszczeblowej współpracy na osi samorządy – strona rządowa – przedsiębiorcy. Konieczne są 

inwestycje w infrastrukturę i tabor, a także zorganizowanie odpowiedniej częstotliwości kursowania i taryf 

dostosowanych do wymagań ruchu turystycznego oraz odpowiednia promocja atrakcji turystycznych. 

Żaden z tych elementów nie może funkcjonować w oderwaniu, gdyż nie będzie stanowił wystarczającej 

siły rozwojowej, aby zrealizować główne założenie. W przypadku Małopolski inwestycją znacząco 

zmieniającą układ kolejowy i odblokowującą połączenia z południem województwa będzie budowa nowej 

linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna. Istotne jest wykorzystanie istniejącej już 

infrastruktury kolejowej stosownie do posiadanego potencjału turystycznego szczególnie na liniach: 

Kraków – Zakopane, Żywiec – Sucha Beskidzka – Rabka Zdrój – Nowy Sącz – Gorlice – Jasło, Tarnów – 

Nowy Sącz – Krynica-Zdrój. Na odcinku Nowy Sącz – Krynica-Zdrój możliwe jest stworzenie kolei 

uzdrowiskowej łączącej kilka uzdrowisk i ułatwiającej przemieszczanie się między nimi. Przebudowa sieci 

po stronie polskiej umożliwiłaby także integrację z kolejami słowackimi, zapewniającymi obsługę kurortów 

po południowej stronie Tatr i ośrodków turystycznych Spisza.  

Poprawienie funkcjonowania transportu publicznego pomiędzy mniejszymi miejscowościami będącymi 

atrakcjami turystycznymi 

Szczególnym problemem jest deficyt połączeń lokalnych w weekendy, które nie zawsze są 

opłacalne dla operatorów prywatnych. Osoby nieposiadające własnego transportu indywidualnego mają 

utrudnioną możliwość przemieszczania się między mniejszymi ośrodkami turystycznymi czy uzdrowiskami. 

Dotyczy to także osób zmotoryzowanych, które spędzają dłuższy okres wypoczynku w danym miejscu 

(np. turnus) i mogłyby korzystać z komunikacji publicznej w celu przemieszczania się między 

miejscowościami. Celowe staje się wskazanie takich braków w siatce połączeń.  

BUDOWA / WYTYCZENIE NOWYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, SCHRONISKA GÓRSKIE, NOWA 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA NA SZLAKACH 

W ostatnich latach powstaje wiele szlaków pieszych i rowerowych, ale także specjalistycznych np. 

konnych, kajakowych. Wyzwaniem staje się połączenie ich w spójne systemy, łączące atrakcje turystyczne. 

Ważne jest, aby tworzone były z zastosowaniem jednolitego oznakowania na znakach i tablicach 

informacyjnych. Takim działaniem powinna budowa połączeń lokalnych szlaków z projektowanymi 

trasami rowerowymi pn. „VeloMałopolska”. Równie ważne jest wyposażone ich w odpowiednią 

infrastrukturę turystyczną np. miejsca odpoczynku z wiatami i małą infrastrukturą czy kładkami pieszo-

rowerowymi poprawiającymi dostępność. Szansą na stworzenie nowej atrakcji turystycznej są inicjatywy 

dotyczące wodnych szlaków turystycznych w ramach istniejących dróg wodnych i cieków, gdzie jest 

możliwe powstanie infrastruktury do uprawiania np. kajakarstwa w dolnych odcinkach większych rzek 

(Dunajec, Raba i in.)   

Problemem jest niewystarczająca liczba działających całorocznie schronisk górskich, przy czym nie 

chodzi tu o miejsca oblegane obecnie przez turystów (Tatry, Pieniny, Babią Górę czy Turbacz), ale o 
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obszary mniej uczęszczane. Nie powinny być to duże ośrodki noclegowe, ale schroniska maksymalnie 

kilkunasto-kilkudziesięcioosobowe, dostosowane do turystyki pieszej. Szczególnie brakuje takich obiektów 

w Beskidzie Makowskim (Pasmo Koskowej Góry), Beskidzie Wyspowym, Gorcach (Pasmo Lubania), 

Beskidzie Niskim (zachodnia i środkowa część). 

ROZWÓJ OŚRODKÓW UPRAWIANIA SPORTU I KWALIFIKOWANEJ TURYSTYKI AKTYWNEJ 

Zmiana stylu życia oraz potrzeby nowoczesnych społeczeństw do życia w zdrowiu wymagają 

zwiększania możliwości uprawiania aktywnego wypoczynku. Jest szereg aktywności i dyscyplin związanych 

z tą gałęzią turystki np. narciarstwo, kolarstwo górskie (downhill, singletrek), sporty wodne (kajakarstwo, 

kajakarstwo górskie, spływy pontonowe, nurkowanie), wspinaczka skałkowa, sporty lotnicze 

(baloniarstwo, paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo). Obszarami predystynowanymi do 

takich aktywności są w szczególności obszary górskie i podgórskie Małopolski. Połączenie stacji 

narciarskich z możliwością zjazdów rowerowych lub paralotniarstwem w sezonie letnim powoduje 

możliwość całorocznego wykorzystania ośrodków. Trzeba pamiętać, że niektóre z aktywności związane z 

turystyką osiągają taką popularność i rozmiary, że stają się realnym zagrożeniem dla naturalnych 

ekosystemów i ich możliwości regeneracji. W przypadku sportów zimowych działania województwa 

powinny raczej koncentrować się na poprawie obecnego stanu i nie zwiększając istotnie liczby stacji 

narciarskich, wspierać działania kompensacyjne oraz dotyczące zrównoważonego funkcjonowania 

infrastruktury narciarskiej i zagospodarowania terenów wokół. Dobrym kierunkiem jest rozwijanie nieco 

mniej inwazyjnych dla środowiska sportów jak narciarstwo biegowe, biathlon, ski-touring. 

Duże perspektywy, ze względu na wciąż niewielką w skali kraju istniejącą bazę, ma tworzenie pól 

golfowych, szczególnie w pobliżu większych miast, o dobrej dostępności transportowej, a jednocześnie na 

terenach posiadających ciekawe walory krajobrazowe np. okolicach autostrady A4 Alwerni i Zamku 

Tenczyn , Słomnik (po powstaniu drogi S7), Zatora, Nowego Targu i Nowego i Starego Sącza. 

POPRAWA INFRASTRUKTURY ISTNIEJĄCYCH SZLAKÓW TEMATYCZNYCH 

Ze względu na rosnące oczekiwania turystów ważne jest wyposażenie tych szlaków w wiaty, 

miejsca odpoczynku i postoju dla pieszych, rowerzystów czy turystów zmotoryzowanych, a także przegląd 

istniejących tablic informacyjnych pod kątem ich jakości i stanu technicznego. Ponieważ obiekty te 

stanowią odrębne miejsca, celowe byłoby stworzenie odpowiedniego jednolitego oznakowania dróg i 

szlaków do nich prowadzących. Uzupełnieniem powinno być stworzenie odpowiedniej aplikacji mobilnej 

ułatwiającej zwiedzanie oraz umożliwiającej dostęp do informacji o aktualnych wydarzeniach i 

dodatkowych atrakcjach, bazie gastronomicznej i noclegowej. 

WSPARCIE MNIEJSZYCH I MNIEJ ZNANYCH MIEJSCOWOŚCI TURYSTYCZNYCH ORAZ OCHRONA ICH 

UKŁADÓW URBANISTYCZNYCH I ZABYTKÓW PRZED DEGRADACJĄ 

Części miejscowości w Małopolsce trudno wyjść z cienia popularności najbardziej znanych i licznie 

odwiedzanych miejsc regionu. Pomimo, że często posiadają bardzo interesujące zabytki, przestrzeń 

rekreacyjną i inne walory np. w postaci lokalnej kuchni czy produktów regionalnych, pozostają nieznane 

dla turystów. Niezbędne jest podjęcie działań zwiększających ich potencjał m.in. poprzez powstawanie 

miejsc wielopokoleniowej rozrywki i rozwijania kultury, gdzie mogą odbywać się wydarzenia z nimi 
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związane, stworzenie dostępu do publicznego Wi-Fi, utworzenie lepszej siatki połączeń transportem 

publicznym, umieszczanie tablic informacyjnych i planów z jednolitym oznakowaniem przy obiektach 

zabytkowych. Tam gdzie to uzasadnione należy ustanowić parki kulturowe w celu ochrony 

i uporządkowania przestrzeni, zachowania unikatowych zespołów krajobrazowych i urbanistyczno-

architektonicznych.  

UNOWOCZEŚNIENIE LOKALNYCH I REGIONALNYCH INSTYTUCJI KULTURY 

Zwiększenie atrakcyjności Małopolski to także odpowiednie działania w ramach poprawy 

funkcjonowania instytucji kultury w wymiarze infrastrukturalnym i merytorycznym. Odwiedzający są coraz 

bardziej wymagający, a jednocześnie oczekujący ciekawej formy przedstawienia dorobku lokalnej kultury 

czy ekspozycji zbiorów. Istotne staje się stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty opartej 

o interaktywność, w której zwiedzający mogą bezpośrednio uczestniczyć. To także organizowanie imprez 

tematycznych związanych z przedmiotem prowadzonej działalności, pikników historycznych, pikników 

wiedzy i tradycji itp. Ważne jest dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób podróżujących z dziećmi, 

osób z niepełnosprawnością oraz seniorów, jak również wyposażenie w różne wersje językowe. Dobrym 

przykładem takich działań są instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Małopolskie 

np. Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. 

UNOWOCZEŚNIENIE BAZY UZDROWISKOWEJ REGIONU 

Turystyka uzdrowiskowa to wciąż ważny segment marki województwa Małopolskiego. Nie maleje 

zapotrzebowanie na obiekty o charakterze sanatoriów szpitalnych, gdzie świadczy się usługi rehabilitacji 

pooperacyjnej, ortopedycznej, chorób serca czy układu nerwowego. Niezwykle ważna jest jednak 

modernizacja istniejących obiektów sanatoryjnych do wyższych standardów, rozszerzanie wachlarza 

dostępnych usług. Celowe jest także nadanie statusu uzdrowisk miejscowościom spełniającym takie 

wymagania. Są to Szczawa, Krościenko nad Dunajcem, Krzeszowice. 

Jednocześnie rozkwit przeżywają i mają dobre perspektywy rozwoju ośrodki świadczące usługi 

typowo komercyjne, kosmetyczno-pielęgnacyjne, o bardzo wysokim standardzie, mające zachęcić klienta 

biznesowego i zagranicznego. Usługi takie oczywiście mogą być świadczone także poza miejscowościami 

uzdrowiskowymi, ale to właśnie w nich tkwi, nie zawsze wykorzystany, potencjał regionu. Aby wciąż 

pozostać konkurencyjnymi na rynku, uzdrowiska muszą stać się centrami odnowy i wypoczynku, gdzie 

zapewnione będą wysokie standardy leczenia, zabiegów pielęgnacyjnych oraz stworzona możliwość 

ciekawego spędzania czasu wolnego, także dla klientów zagranicznych. Konieczne jest stworzenie miejsc 

organizowania wydarzeń kulturalnych, amfiteatrów, muszli koncertowych, przestrzeni konferencyjnych, 

ale także stref aktywnego wypoczynku, np. korty tenisowe, pola golfowe.  

WSPIERANIE ROZWOJU AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI WIEJSKIEJ 

Szczególnie pożądane są gospodarstwa pielęgnujące tradycje wsi w formułach tematycznych 

promowanych dotychczas przez samorząd województwa: Miodowa kraina, Małopolska wieś dla dzieci, 

Małopolska wieś pachnąca ziołami, Małopolska wieś dla seniorów, Małopolska wieś w siodle jak i nowych 

np. związanych z winnicami (enoturystyka) i sadami. Wsparcie funkcjonowania istniejących i powstawanie 

nowych gospodarstw, w tym szczególnie winnic i sadów, powinno prowadzić do funkcjonowania ich 
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w formule otwartej dostępności dla gości, z możliwością obserwowania produkcji, zakupu produktów. 

Trzeba pamiętać, że taka działalność przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

wzrostu przedsiębiorczości i poprawy zamożności mieszkańców, a jednocześnie bardziej równomiernego 

rozproszenia turystów w regionie. Jednak wszelkie działania powinny być prowadzone z nadrzędną zasadą 

ochrony tradycyjnego krajobrazu wsi, unikanie inwestycji gwałtownie ingerujących w jej krajobraz, 

przeciwdziałanie likwidacji zadrzewień śródpolnych, na obszarach wsi, przy kościołach i na cmentarzach. 

Ze względu na swój rolniczy charakter połączony z urozmaiconymi krajobrazami Małopolska 

niemalże na całym swym obszarze, na obszarach wiejskich, może być atrakcyjną dla prowadzenia różnych 

form agroturystyki lub gospodarstw edukacyjnych. Są jednak obszary szczególnie predestynowane do 

rozwoju tej formy spędzania wolnego czasu, gdyż cechują się posiadaniem wysokich walorów 

krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych, przy niewielkiej obecność przemysłu. Są to tereny Wyżyny 

Krakowsko – Częstochowskiej, obszary Pogórzy od Wielickiego i Wiśnickiego po Rożnowskie i  

Ciężkowickie, Beskid Wyspowy, Beskidy Niskie, Podhale.   

REWITALIZACJA OBSZARÓW ZIELONYCH W MIASTACH I ICH STREFACH PODMIEJSKICH 

Na obszarze Małopolski zaznaczają się pasowe koncentracje miast – wzdłuż autostrady A4, dróg 

DK52, DK28. Miasta te posiadają potencjał usługowy, przemysłowy, demograficzny, cechują się dość 

wysoką przedsiębiorczością mieszkańców. Nie zawsze znajduje to właściwe odzwierciedlenie w jakości 

przestrzeni, której jedną ze składowych są tereny zielone i wypoczynkowe. Aby przywrócić atrakcyjność 

przestrzeni miast władze samorządów prowadzą lub planują inwestycje na rzecz rewitalizacji i 

wzmocnienia bazy dla aktywnej rekreacji i wypoczynku. Są to działania polegające na restauracji i 

tworzeniu bulwarów, alei spacerowych, zagospodarowaniu nabrzeży, parków, budowy otwartych 

obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych – ścieżek zdrowia, siłowni parkowych, placów do gry i 

placów zabaw, amfiteatrów. Jest to trafny kierunek i działania województwa powinny wspierać takie 

przedsięwzięcia, szczególnie tam, gdzie istnieje możliwość  łączenia ich z terenami podmiejskimi w 

sąsiadujących gminach.  

Elementem tych działań powinno być zagospodarowanie i zarezerwowanie terenów wokół miast na 

cele rekreacji – ścieżki rowerowe, drogi dla rolkarzy, wykorzystanie zbiorników i szlaków wodnych, 

budowa małej infrastruktury, miejsc sanitarnych, nasadzenia zieleni, ograniczenie możliwości wjazdu 

pojazdom mechanicznym nad sam brzeg, budowa miejsc postoju. Działania te umożliwiałyby też 

zabezpieczenie istniejących i powstanie nowych korytarzy przewietrzania miast. Szczególnie ważnym 

wydaje się także zagospodarowanie wód (stawy, jeziora, byłe żwirownie) w otoczeniu  Tarnowa, 

Chrzanowa i Trzebini, Oświęcimia celem udostępniania ich celom rekreacji i aktywnego wypoczynku. 

STWORZENIE NOWYCH FUNKCJONALNOŚCI OBIEKTOM TRACĄCYM SWÓJ DOTYCHCZASOWY 

CHARAKTER 

Ważnym zadaniem jest wykorzystanie miejsc takich jak pałace, dwory, obiekty powojskowe 

i poprzemysłowe, do tworzenia miejsc związanych z kulturą, bazą turystyczną, wypoczynkiem i rekreacją, 

jednocześnie zachowując i ratując ich interesujący historyczny kontekst. Często znajdują się w pobliżu 

dużych ośrodków ruchu turystycznego, a są niemalże zapomniane np. niektóre pałace wokół Krakowa, 

w większości niewykorzystane forty i urządzenia Twierdzy Kraków. 
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PARKI TEMATYCZNE, WIEDZY, ROZRYWKI 

W ostatnich latach rośnie popularność dość dużych obszarowo miejsc rozrywki, często znacząco 

ingerując w otaczającą przestrzeń. Stanowią one atrakcję dla turystów podróżujących z całymi rodzinami i 

dość dużych grup turystycznych. Ich tworzenie jest najczęściej efektem prywatnych inwestycji na 

obszarach nieco oddalonych od centrów większych miast. Można wskazać zarówno pozytywne, jak i 

negatywne przesłanki ich powstawania: 

 pozytywne: stworzenie nowego produktu turystycznego, aktywizacja obszarów peryferyjnych, 

pozbawionych atrakcji, stworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie się szans rozwojowych na 

obszarach wcześniej nieatrakcyjnych lub nieznanych dla odwiedzających,  pojawienie się 

kolejnych usług obsługujących zwiększający się ruch turystyczny. 

 negatywne: żywiołowość powstawania, niekiedy przypadkowy dobór tematyki, zagrożenie 

agresywną formą przestrzenną dla otaczającego krajobrazu, brak nawiązania do lokalnych 

uwarunkowań kulturowych i tradycji. 

Lokalizacja ich na terenie województwa może być korzystna pod warunkiem dobrego dostępu 

komunikacyjnego i dostępności czasowej ośrodków miejskich, odpowiedniej tematyki nawiązującej do 

lokalnych uwarunkowań, walorów edukacyjnych przedsięwzięcia. Takim obszarem powinien być  obszar 

Klina lub Oazy, np. w okolicach Chrzanowa, Trzebini, także w Tarnowie (np. park wiedzy poświęcony 

tworzywom sztucznym i chemii). Jako przykład parku tematycznego, ściśle nawiązującego do lokalnych 

uwarunkowań, o dużych walorach historycznych i edukacyjnych, można wskazać Skansen Taboru 

Kolejowego w Chabówce. Prowadzone tam działania, związane także z uruchamianiem pociągów retro na 

różnych kierunkach, posiadają duży potencjał dla rozszerzenia atrakcyjności turystycznej województwa na 

obszary mniej popularne.   

DZIAŁANIA POŚREDNIE I DODATKOWE 

Działania o pośrednim, ale znaczącym wpływie na podniesienie atrakcyjności turystycznej 

– przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, w tym w szczególności poprawą stanu jakości wód 

i powietrza, 

– dostęp do szybkiego internetu i technologii mobilnych (np. Wi-Fi) w obszarach koncentracji ruchu 

turystycznego, przy zabytkach, 

– utrzymanie tradycyjnego charakteru wsi – stworzenie katalogu typów architektury regionalnej dla 

Jury, Podhala, Łemkowszczyzny i in., umożliwienie przedsiębiorcom i mieszkańcom skorzystanie 

z projektów architektonicznych nawiązujących do tradycyjnej architektury regionu, katalog dobrych 

praktyk organizacji przestrzeni przy inwestycjach infrastrukturalnych. 
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6. ROZWÓJ SYSTEMÓW TRANSPORTU  

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 

1315/2013 z dnia 11.12.2013 r. sieć TEN-T podzielona jest obecnie na dwa poziomy: 

– sieć bazową, która obejmuje traktowane priorytetowo najważniejsze połączenia i węzły TEN-T, ma 

być ukończona do 2030 r., 

– sieć kompleksową, która stanowi jej rozwinięcie i ma być ukończona do 2050 r. Sieć kompleksowa 

obejmie całą UE i zapewni dostępność wszystkich jej regionów. 

Obydwa poziomy obejmują wszystkie rodzaje transportu, tj.: drogowy, kolejowy, lotniczy, morski 

oraz żeglugę śródlądową, jak również platformy intermodalne. 

W Małopolsce w ramach sieci TEN-T sieć bazowa zarówno drogowa jak i kolejowa przebiega na 

kierunku wschód-zachód z jednym węzłem w Krakowie. W sieci bazowej kolejowej funkcjonuje również 

linia Warszawa-Kraków, jednakże bez wskazania do rozbudowy jako koleje dużych prędkości. Kraków jest 

również w sieci bazowej portów lotniczych. Ponadto występują elementy sieci kompleksowej drogowej 

(oś pokrywająca się z planowaną trasą drogi S7 do Chyżnego oraz drogą S52 – BDI) i kolejowej (na odcinku 

Trzebinia-Bielsko-Biała oraz Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna i dalej w kierunku Muszyny i 

Preszova). 

Europejski mechanizm finansowy w ramach programu „Łącząc Europę” wskazuje dodatkowo 

korytarze transportowe mające na celu koordynację w tworzeniu sieci bazowej i wskazanie priorytetów 

przy ich realizacji i finansowaniu do 2020 roku. Przez Małopolskę nie przebiega żaden z 9 wskazanych 

korytarzy transportowych.  

Oznacza to, że Małopolska nie jest postrzegana z poziomu europejskiego jako obszar 

priorytetowych inwestycji transportowych. 

TRANSPORT DROGOWY 

Zgodnie z programem strategicznym „Transport i Komunikacja” (Załącznik do uchwały Nr 1055/16 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r): 

„Celem województwa w zakresie transportu jest wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność 

transportowa regionu, przy poprawie płynności ruchu, jego bezpieczeństwa oraz sprzyjanie 

konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji 

uciążliwości przez poszerzenie stosowania niskoemisyjnych środków transportu”. 

Miernikiem osiągnięcia celu jest między innymi (w zakresie wewnętrznej dostępności regionu) 

efektywny i bezpieczny czas dojazdu z Krakowa do: 

 ośrodków subregionalnych (Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów/Oświęcim, Nowy Targ) poniżej 2 godz. 

 pozostałych ośrodków powiatowych i gminnych poniżej 3 godz. 
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CELE 

Istotą głównych zmian w infrastrukturze jest realizacja następujących celów: 

A. Stworzenie i rozwijanie szkieletu dróg w oparciu o najszybsze połączenia z autostradą A4 

i budowanymi drogami ekspresowymi S7 i S1. 

B. Integracja sieci głównych dróg regionu ze znaczącymi drogowymi węzłami transportowymi Europy, 

w szczególności: Budapeszt, Wiedeń, Monachium, Praga – poprzez stworzenie sprawnego 

połączenia drogowego na kierunku południowym (droga ekspresowa S7 Kraków-Chyżne) i 

zachodnim/południowo-zachodnim (połączenie Krakowa z węzłem Bielsko-Biała poprze Beskidzką 

Drogę Integracyjną - BDI)  

C. Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie. 

D. Wzmocnienie połączeń drogowych z sąsiednimi województwami (śląskim, świętokrzyskim 

i podkarpackim i Krajem Preszowskim i Krajem Żylińskim). 

E. Poprawa parametrów dróg, w szczególności dróg dojazdowych do stref ekonomicznych i stref 

aktywności gospodarczej.  

F. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach miejskich poprzez budowę obwodnic i wyprowadzenie 

ruchu tranzytowego poza obszar miast. 

G. Ścisła integracja sieci transportu drogowego (indywidualnego i publicznego) i kolejowego poprzez 

nakierowanie inwestycji drogowych i „okołodrogowych” (park&ride) na potrzeby transportu 

zbiorowego, a zwłaszcza kolejowego.  

H. Rozproszenie ruchu w strefie górskiej, w szczególności ruchu turystycznego od Nowego Targu na 

południe. 

I. Stworzenie efektywnego systemu połączeń transportowych pomiędzy ośrodkami regionalnymi a 

miastami poszczególnych terytoriów. 

 

Powyższe cele przekładają się na program inwestycji, który został przedstawiony w poniższej tabeli. 

Zadania przedstawiono w 2 grupach:  

 zadania realizowane posiadające finansowanie i harmonogram prac, zadania zaplanowane 

będące w trakcie opracowywania dokumentacji koncepcyjnych lub projektowych jednak 

nie posiadające środków na realizację  

 zadania postulowane wymagające uwzględnienia z uwagi na osiągnięcie powyższych 

celów. 

Przebudowa i modernizacja układu drogowego odbywać się będzie poprzez realizację 

następujących zadań i inwestycji: 
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Tabela 2. 10: Inwestycje i zadania w zakresie przebudowy i modernizacji układu drogowego 

Lp. ZADANIE REALIZOWANE/PRZYGOTOWANE  POSTULOWANE CEL 

1. Budowa DK 75 (Sądeczanki) – A, C, I 

2. Budowa S-7 Lubień - Rabka 
Budowa S-7  
Rabka - Chyżne 

A, B, H 

3. Budowa drogi ekspresowej Rabka – Nowy Targ  – F, H, I 

4. Budowa północnej obwodnicy Krakowa – A, F 

5. Budowa S-7 gr. woj. Świętokrzyskiego - Węzeł Igołomska 
oraz rozbudowa ul. Igołomskiej  

– A, C, D 

6. 

 

Rozbudowa Autostrady A4 o 
trzeci pas ruchu: 

 odcinek autostradowej 
obwodnicy Krakowa  
między węzłami  
Balice - Opatkowice 

 odcinek Katowice - Kraków  

 odcinek od węzła Kraków - 
Bieżanów - do węzła 
Brzesko 

A, B, D, E, F, I 

7. Budowa obwodnicy Skawiny (DK 44) – A, F 

8. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (DK 73) – A, D, F 

9. Budowa obwodnicy Zatora (DK 28) – D, F 

10. Budowa węzła drogowego w Poroninie (DK 47) – H 

11. Budowa obwodnicy Chełmca (Nowego Sącza) (DK 28) – E, F, H 

12. Budowa drogi S52 Bielsko-Biała – Głogoczów (Beskidzka 
Droga Integracyjna) 

– A, B,  D, F 

13. Budowa obwodnicy Zabierzowa (DK 79) – A, C, D 

14. Budowa połączenia A4: 

 (węzeł Krzyż) z DK 94 - wschodnia obwodnica Tarnowa 

 (nowy węzeł Niepołomice) z DW 964 
 

 Budowa połączenia A4 z 
DK 94 - wschodnia 
obwodnica Bochni 

 Olkusz – Zator (przez 
węzeł Rudno) z DK 79 i 
DK 28 z autostradą A4 

A, D, E, F, I 

15. Budowa obwodnic miast i miejscowości na drogach 
krajowych: 

 Nowy Targ (DK 49) 

 Oświęcim  (DK 44/S1) 

Budowa obwodnic miast i miejscowości na drogach 
wojewódzkich: 

 Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w 
Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek 

 Skała (DW 794)  

 Miechów (DW 783) 

 Skawina - Etap II (DW 953) 

 Babice (DW 780 i DW 781) 

 Wolbrom (DW 794)  

 Gdów - Etap II (DW 967) 

 Proszowice - etap II  północno-wschodni, (DW776) 

 Tuchów (DW 977) 

Budowa obwodnic miast na 
drogach krajowych: 

 Piwniczna- Zdrój 
(DK 87) 

 Mszana Dolna (DK 28) 

 Limanowa (DK 28) 

 Grybów (DK 28) 

 Gorlice (DK 28) 

 Maków Podhalański (DK 
28) 

 Jordanów (DK 28) 

 Zakopane (DK 47) 

Budowa obwodnic miast i 
miejscowości na drogach 
wojewódzkich: 

 Krościenko nad 

C, E, F, H,  
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 Muszyna - Etap II (DW 971) 

 Wierzchosławice (DW 975) 

 Waksmund-Ostrowsko (DW 969) 
 

 Grybów (DW 981. DK 28) 

 Koszyce (DW 768, DK 79) 

 Zator, Podolsza (DW 781) 

 Szczurowa - Etap II  południowy (DW 964) 
 
 

Dunajcem (DW 969) 

 Łącko (DW 969) 

 Zakopane (DW 958) 

 Chochołów (DW 958) 

 Gorlice (DW 977) 

 Lisia Góra (DW 984) 

 Dziekanowic (DW 964) 

 Łapanów 

 Bobowa 

 Jabłonka 

 Mokrzyska 

 Klucze (DW 791) 

 Liszki (DW 780) 

 Chełmek (DW 780) 

 Kęty (DW 948) 

 Brzeszcze (DW 933) 

 Słomniki (DW 775) 
 

 

17. Budowa drogi ekspresowej S-1 Mysłowice (węzeł „Kosztowy 
II”) - Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”) 

– A, B, D 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Wśród postulowanych nowych dróg i obwodnic szczególne znaczenie nabiera szereg inwestycji 

wzdłuż drogi DK 28 będącej osią obszaru funkcjonalnego „Dolina”. Ranga tego korytarza (Zator-

Wadowice- Mszana Dolna- Limanowa – Nowy Sącz – Gorlice – gr. województwa – Jasło/Dukla) będzie w 

kolejnych latach wzrastać, ze znacząca dynamiką w chwili oddania do użytku drogi ekspresowej S19 – 

Rzeszów – Barwinek.  Projektowane i realizowane inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej powinny 

spełniać wymagania techniczno – obronne4 wraz z wyznaczniem wojskowych klas obciążeń obiektów 

mostowych położonych w ciągach wytypowanych dróg publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Zarządzenie  n r  2  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych 

w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich; Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 

maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
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Ryc. 2. 11: Mapa inwestycji – transport drogowy 

 

nr na 
mapie 

nazwa kategoria inwestycji 
Status 

(1–projektowana 
2–postulowana) 

1 
S52 Bielsko-Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga 
Integracyjna) 

droga ekspresowa lub klasy GP 
1 

2 S7 Lubień - Rabka droga ekspresowa  1 

3 S7 gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków droga ekspresowa  1 

4 DK 75  odc. Brzesko – Nowy Sącz (Sądeczanka) droga klasy GP 1 

5 S1 Kosztowy – Bielsko-Biała droga ekspresowa  1 

6 S52 Północna Obwodnica Krakowa droga ekspresowa lub klasy GP 1 

7 DK 47 (Zakopianka) droga klasy GP 1 

8 Olkusz – Zator (przez węzeł Rudno) nowa droga krajowa 2 

9 S7 Rabka - Chyżne droga ekspresowa 2 

1 Zabierzów obwodnica na drodze krajowej 1 

2 Dąbrowa Tarnowska obwodnica na drodze krajowej 1 

3 Skawina obwodnica na drodze krajowej 1 

4 Zator obwodnica na drodze krajowej 1 

5 Oświęcim obwodnica na drodze krajowej 1 

6 Mszana Dolna obwodnica na drodze krajowej 2 

7 Jordanów obwodnica na drodze krajowej 2 

8 Maków Podhalański obwodnica na drodze krajowej 2 

9 Limanowa obwodnica na drodze krajowej 2 

11 Nowy Sącz i Chełmiec obwodnica na drodze krajowej 1 

12 Grybów obwodnica na drodze krajowej 2 
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13 Gorlice obwodnica na drodze krajowej 2 

14 Piwniczna-Zdrój obwodnica na drodze krajowej 2 

15 Tarnów obwodnica na drodze krajowej 2 

16 Szczucin obwodnica na drodze krajowej 2 

1 Miechów obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

2 Wolbrom obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

3 Klucze obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

4 Skała obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

5 Proszowice obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

6 Liszki obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

7 Babice obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

8 Nowy Targ obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

9 Chełmek obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

10 Oświęcim obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

11 Zator obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

12 Podłęże obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

13 Brzeszcze obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

14 Kęty obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

15 Chochołów obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

16 Zakopane obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

17 Waksmund obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

18 Krościenko n/Dunajcem obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

19 Ochotnica obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

20 Muszyna obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

21 Gorlice obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

22 Tuchów obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

23 Tarnów Zachód obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

24 Wierzchosławice obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

25 Żabno obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

26 Lisia Góra obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

27 Szczurowa obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

28 Koszyce obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

29 Nowe Brzesko obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

30 Gdów obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

31 Trasa Wolbromska obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

32 Bochnia obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

33 Skawina obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

34 Gdów-Limanowa nowa droga wojewódzka 2 

35 Książ Wielki – gr. województwa nowa droga wojewódzka 2 

36 Borusowa most na rz. Wiśle wraz z obejściem 1 

37 Bobowa obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

38 Dziekanowice obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

39 Łapanów obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

40 Jabłonka obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

41 Balice przełożenie na drodze wojewódzkiej 1 

42 Mokrzyska obwodnica na drodze wojewódzkiej 1 

43 Słomniki obwodnica na drodze wojewódzkiej 2 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Mimo przedstawionego powyżej bogatego programu inwestycyjnego należy liczyć się z potrzebą 

kolejnych inwestycji do realizacji poza horyzontem planu, tj. po roku 2030. Będą to zapewne zadania 

związane z konieczną nową autostradą omijającą od południa centrum GOP-u oraz trasy tworzące tzw. 

„wielkie obejście Krakowa”, gdyż obecna, w znacznej części przebiegająca wewnątrz granic miasta 

przeciążona zostanie lokalnym ruchem międzydzielnicowym.  
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Ryc. 2. 12: Kierunkowy układ sieci transportu drogowego – perspektywa 2030 

 

 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Ryc. 2. 13: Docelowy układ sieci transportu drogowego – perspektywa po roku 2030 

 
Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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W związku z gwałtownie rozwijającą się i zyskującą na znaczeniu elektromobilnością należy 

uwzględniać w rozbudowie infrastruktury punkty/stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz sieci 

doprowadzające do tych punktów energię. Ma to szczególne znaczenie w ośrodkach miejskich oraz w 

pobliżu atrakcji turystycznych, punktów handlowych, stacji benzynowych i drogowych miejsc obsługi 

podróżnych (MOP-y). 

TRANSPORT KOLEJOWY 

Jednym ze sposobów poprawy warunków transportowych (w tym drogowych) w Małopolsce jest 

znaczące zwiększenie udziału kolei w strukturze przewozów osób i towarów. W związku z tym transport 

kolejowy w najbliższych latach czekają dwa podstawowe wyzwania. Pierwszym jest przejmowanie 

wiodącej roli w dojazdach do pracy i szkół w obrębie Aglomeracji Krakowskiej. Drugim wyzwaniem jest 

stworzenie realnej alternatywy dla komunikacji samochodowej w przewozach pomiędzy głównymi 

ośrodkami województwa i kraju. 

Aby uzyskać cel jakim jest zwiększenie udziału kolei w strukturze przewozów osób i towarów należy: 

A. systematycznie rozbudowywać Szybką Kolej Aglomeracyjną (SKA) 

B. skrócić czasu przejazdu transportem kolejowym pomiędzy Krakowem a głównymi ośrodkami 

województwa: Tarnowem, Nowym Sączem, Nowym Targiem, Chrzanowem/Oświęcimiem; 

C. rewitalizować sieci kolejowe województwa ze szczególnym uwzględnieniem złego stanu linii 

kolejowych w południowej i południowo-wschodniej Małopolsce; 

D. budować  infrastrukturę integrującą sieć kolejową i drogową (organizacja transportu 

intermodalnego - Oświęcim, Tarnów, oraz budowa park&ride dla pasażerów kolei); 

E. nie dopuścić do fizycznej likwidacji linii kolejowych, dla zachowanie korytarzy transportowych; 

F. stworzyć warunki dla powstania kolei uzdrowiskowej (Nowy Sącz – Krynica-Zdrój łączącej kilka 

uzdrowisk) i lunaparkowej (Kraków - Zator); 

G. skrócić czasu przejazdu transportem kolejowym pomiędzy Krakowem a ośrodkami w Polsce: 

Warszawa, Katowice, Rzeszów, Kielce,  

Powyższe cele przekładają się na program inwestycji, który został przedstawiony w tabeli poniżej. 

Zadania przedstawiono w 3 grupach, analogicznie do zadań ujętych w rozdziale Transport drogowy . 

Oprócz wymienionych zadań inwestycyjnych należy rozpocząć prace koncepcyjne i studialne nad 

możliwością rozbudowy SKA o nowe odcinki linii kolejowych w Krakowskim Obszarze 

Metropolitalnym, w tym  zwłaszcza Kraków - Myślenice  i połączenie do Olkusza. 

Rozwój infrastruktury kolejowej odbywać się będzie poprzez realizację zadań i inwestycji ujętych 

w poniższej tabeli (tab. 2.10). 

Tabela 2. 11: Rozwój infrastruktury kolejowej 

Lp. ZADANIE PRZYGOTOWANE POSTULOWANE CEL 

1. Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - 
Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii 
kolejowych Nowy Sącz - Muszyna - granica państwa i 
Chabówka - Nowy Sącz.  

– A, B, C 
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2. 
– 

Budowa brakującego odcinka linii 
kolejowej (CMK) wysokich prędkości 
(Zawiercie przez Olkusz do Krakowa) 

G 

3. Uruchomienie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków 
Krzemionki”, dla zapewnienia bezpośredniego połączenia 
kolejowego stacji Kraków Główny w kierunku Skawiny (i dalej: 
do Zakopanego i Oświęcimia). Budowa łącznicy kolejowej w 
Chabówce i Kalwarii Zebrzydowskiej. 

– 
A, B, 
D, F 

4.  Przebudowa istniejących i budowa nowych przystanków 
kolejowych 

 Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich 
w Aglomeracji Krakowskiej 

– 
A, B, 
D, F 

5. Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby 
przewozów międzyregionalnych oraz regionalnych. 

– A, F 

6. Modernizacja linii kolejowych: 
1) Linia kolejowa E30 na odcinku Kraków Główny  Towarowy 

- Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na 
odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów - Bieżanów - 
19,80 km – w trakcie realizacji 

2a)  nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia -
Oświęcim z infrastrukturą  
towarzyszącą – 23,4 km 

2b)  nr 93 na odcinku Brzezinka - Czechowice - Dziedzice - 
21,98 km 

3) nr 138 Oświęcim - Katowice (na dł. 3 km na terenie woj. 
małopolskiego) 

4) nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna - Kielce - Kozłów (dł. 
3,97 km )  

5) nr 62 na odcinku Tunel - Bukowno -  
(Sosnowiec Płd.), 59,2 km 

6) nr 94 na odcinku Kraków Płaszów - Skawina - Oświęcim - 
61,6 km 

7) nr 97,98, 99 odc. Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - 
Zakopane, wraz z budową łącznicy w Chabówce – 126,10 
km. 

8) Linia kolejowa E 30 (nr 133), odcinek Katowice - Kraków, 
etap IIb 

9) Linia kolejowa E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III 
10) nr 96 odc. Tarnów – Stróże 
11) nr 95 odc. Kraków Mydlniki – Podłęże wraz z łącznicami 
12) stacji Libiąż na linii nr. 93 

 
Przedsięwzięcie uzupełniające w rewitalizacja linii kolejowych: 
1) Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 Wadowice - granica 

województwa 

2) Rewitalizacja linii kolejowej nr 96 na odcinku  
Stróże - Muszyna 

3)  Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Sucha 
Beskidzka - gr. wojew. 

4) Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Stróże - gr. 
wojew. 

– 
A, B, 
C, G 

7. 

– 

Budowa parkingów i punktów 
przesiadkowych  (P&R) w pobliżu 
przystanków kolei Aglomeracyjnej, w 
tym w szczególności w punktach: 
1) Kraków-Bonarka/Kraków-

Swoszowice/Opatkowice/Sidzina 
2) Podłęże 
3) Kościelniki 
4) Batowice/Raciborowice 

A 
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5) Zabierzów (KBP) 
6) Os. Piastów 
7) Bronowice 
8) Prądnik Czerwony 
9) Mydlniki-Wapiennik 
10)    każdej stacji poza Krakowem na 

liniach kolei SKA 

8. 

– 

Budowa i rozbudowa terminali 
intermodalnych i multimodalnych na 
terenie Małopolski (Oświęcim, Tarnów) 

D 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Ryc. 2. 14: Inwestycje kolejowe w Małopolsce i regionach sąsiednich 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Centrum Zrównoważonego Transportu oraz 
Krajowego Programu Kolejowego (KPK) 

TRANSPORT LOTNICZY 

Rozwój transportu lotniczego Małopolski  opiera się na – Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. 

Jana Pawła II Kraków-Balice. Celami wpływającymi na priorytety inwestycyjne w Balicach są: 

– zwiększenie przepustowości Kraków Airport,  

– stała poprawa dostępności kolejowej i drogowej lotniska, 

Ponadto zakłada się utrzymanie w funkcjonowaniu lotnisk lokalnych/sportowych (Kraków-

Pobiednik Wielki;  Łososina Dolna; Nowy Targ). 

Tabela 2. 12: Rozwój infrastruktury transportu lotniczego 
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Lp. PROJEKT INWESTYCJE 

1. Zachowanie operacyjności Kraków Airport  Budowa nowej drogi startowej 

2. Zwiększenie przepustowości i podniesienie 

jakości usług dla pasażerów i linii lotniczych 

Kraków Airport 

 Uruchomienie nowej wieży kontroli ruchu lotniczego 

 Rozbudowa infrastruktury okołolotniskowej  
(układ komunikacyjny, parkingi, hotele, przystanki) 

3. Zapewnienie dostępności w komunikacji lotniczej 
poszczególnych ośrodków regionu dla potrzeb 
helikopterów i małych samolotów w sytuacjach 
kryzysowych i ratowniczych 

Utrzymanie małych lotnisk sportowych i rozbudowa 
lądowisk dla helikopterów ratunkowych i prywatnych 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Aktualnie wieża kontrolna jest już w zaawansowanej budowie, a w przygotowaniu inwestycji jest 

kolejny obiekt hotelowy. 

W ostatnich 5 latach liczba odprawianych pasażerów rosła w tempie średnio 10,5%. Zakładając 

nadal 10% wzrost liczby pasażerów obecna 8 milionowa przepustowość lotniska w Balicach wypełni się w 

roku 2022. Najnowsze dane wskazują, że rozwój jest jeszcze szybszy (np. w pierwszej połowie 2017 r. 

wyniósł on 19%). Biorąc pod uwagę kilkuletni cykl procedowania działań projektowych oraz standardowy 

cykl budowy, należy natychmiast przystąpić do studiów i działań projektowych mających na celu 

rozbudowę terminala do przepustowości nawet 15 mln pasażerów. Szacunki Międzynarodowego Portu 

Lotniczego Kraków-Balice są nieco niższe, co przedstawia Tab. 2.12. 

Tabela 2. 13: Potencjalny ruch pasażerski lotniska Kraków-Balice - szacunkowa liczba pasażerów (w mln osób) 

ROK 2016 2017 2020 2021 2022 2026 2030/31 

Szacunek UMWM 4,80 5,28 6,90 7,51 8,15 11,13 14,89 

Plan generalny 

lotniska 
4,70   6,10  7,82 9,78 

Źródło: Opracowanie własne oraz na podstawie materiałów Kraków Airport 

Stała poprawa dostępności komunikacyjnej lotniska w Krakowie winna być realizowana głównie 

poprzez wprowadzenie bezkolizyjnych skrzyżowań (w tym na przecięciach dróg i linii kolejowych), 

dobudowę trzeciego pasa autostrady na zachodnim odcinku obwodnicy Krakowa do Węzła Łagiewniki 

oraz całkowicie nowe trasowanie dróg wojewódzkich w rejonie portu i wybudowanie nowego połączenia 

centrum miasta z lotniskiem, tzn. Trasy Balickiej. 
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7. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

SYSTEM ENERGETYCZNY (W TYM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I PROSUMENCKIEJ) 

Rozwój systemu energetycznego opierać się będzie na modernizacji i unowocześnianiu systemu 

wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych, budowie i modernizacji sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych wysokich, średnich i niskich napięć oraz stopniowego zwiększania udziału energii  

pochodzącej Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) do osiągniecia poziomu założonego w Dyrektywie5. 

W zakresie energetyki konwencjonalnej planowane inwestycje w system opierają się na realizacjach 

głównych podmiotów branży działających na terenie Małopolski. W sieci przesyłowej plany inwestycyjne 

to dokończenie realizowanych obecnie działań przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.:  

– przyłączenia elektrociepłowni Skawina do linii 400 kV - rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina 

o rozdzielnię 400 kV i 110 kV wraz z wprowadzeniem linii 2x400 kV Tarnów-Tucznawa, 

– rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Lubocza, 

– rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kV Tarnów. 

W sieci średnich i niskich napięć realizacja inwestycji odbywa się poprzez podmioty zajmujące się 

dystrybucją energii. W Małopolsce przedsiębiorstwami prowadzącymi dystrybucję energii elektrycznej są:  

– Tauron Dystrybucja S.A.,  

– PGE Dystrybucja S.A.,  

– PKP Energetyka S.A.,  

– Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.,  

– Synthos Dwory Sp. z o.o.,  

– Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.,  

– Energomedia Sp. z o.o.,  

– Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław S.A.,  

– Grupa Kęty S.A. 

Wśród realizowanych przez Tauron Dystrybucja S.A. inwestycji należy wymienić budowę 

nowoczesnego Centrum Zarządzania Siecią w Krakowie, które umożliwi szybsze i skuteczniejsze 

reagowanie w sytuacjach kryzysowych związanych z dostawami prądu oraz modernizację stacji 

energetycznej w Bochni. 

W zakresie OZE zakłada się: 

– stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu zwiększenie udziału wytworzonej energii 

odnawialnej w bilansie energetycznym województwa (z 9,5% w 2015 do 15% w 2022 roku) 

                                                           
5 Unia Europejska poprzez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04. 2009 w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych określa jako jeden z celów dla państw członkowskich promowanie energii ze źródeł odnawialnych. 
W dyrektywie tej przyjęto jako ogólny cel dla państw członkowskich UE uzyskanie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii brutto we Wspólnocie do 2020 roku. Ze względu na zróżnicowanie potencjałów rynków energii odnawialnej w państwach 
członkowskich, poprzez odmienne warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne oraz przy uwzględnieniu opłacalności i sektorowych 
analiz potencjału każdego kraju, ustalono indywidualne cele dla poszczególnych państw członkowskich, w tym dla Polski wartość udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii brutto w wys. 15%. 
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w szczególności w oparciu o energię słoneczną i energię pochodząca ze spalania biogazu i spalarni 

biomasy; 

– wsparcie działań mających na celu oszczędne i efektywne wykorzystanie energii (w tym 

termomodernizacje budynków, odnawialne źródła energii w ogrzewaniu budynków); 

– poprawę systemu rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i finansowych w zakresie polityki 

energetycznej. 

Tabela 2. 14: Instalacje produkujące energię elektryczną z OZE w Małopolsce (źródła koncesjonowane) 

TYP INSTALACJI 

ISTNIEJĄCE 
2015 

DOCELOWE 
2022 

Ilość 
instalacji 

Moc [MW] 
Ilość 

instalacji 
Moc [MW] 

wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków 6 3,72 15 7,0 

wytwarzające z biogazu składowiskowego 6 2,93 10 5,0 

wytwarzające z promieniowania słonecznego 2 1,04 25 14,0 

elektrownia wiatrowa na lądzie 11 2,97 25 9,5 

elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW 34 3,23 50 5,0 

elektrownia wodna przepływowa do 1 MW 7 3,72 9 5,0 

elektrownia wodna przepływowa do 5 MW 9 21,95 10 25,0 

elektrownia wodna przepływowa do 10 MW 1 9,00 1 9,0 

elektrownia wodna przepływowa powyżej 10 
MW 

1 56,00 1 56,0 

elektrownia wodna szczytowa-pompowa  
lub przepływowa z członem pompowym 

1 92,75 1 92,8 

klastry energetyczne/spółdzielnie energetyczne  
wytwarzające w ramach:  

 biogazowni,  

 farm fotowoltaicznych,  

 małych elektrowni wodnych,  

 farm wiatrowych,  

 wód geotermalnych  

 spalania biomasy 

0 0,0 20 27,0 

realizujące technologię współspalania  
(paliwa kopalne i biomasa) 

5 – 6 – 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Województwo małopolskie zlokalizowane jest w strefie niekorzystnej dla energetyki wiatrowej. 

Tylko na terenach o urozmaiconej rzeźbie terenu, a taka występuje w południowej części województwa, 

istnieją lokalne strefy, w których wiatry mają korzystne własności energetyczne. Lokalne warunki 

klimatyczne i terenowe, sprzyjające rozwojowi energetyki wiatrowej występują m.in. na Przysłopie w 

Zawoi oraz na terenie gminy Rytro (powiat nowosądecki). Jednocześnie powstawanie nowych elektrowni 
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wiatrowych na obszarach chronionych przyrodniczo i krajobrazowo powinno być daleko ograniczone. 

Według dokumentu „Określenie potencjału energetycznego regionów Polski” Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego – potencjał rynkowy na małe elektrownie wiatrowe w Małopolsce wynosi 70 MW, co daje 

roczną produkcję energii w 2020 roku na poziomie 140 GWh. 

Korzystniejsze warunki występują w Małopolsce w zakresie energetyki wodnej. Dlatego 

dotychczasowy udział tak wytwarzanej energii wśród pochodzących z odnawialnych źródeł stanowił 

ok. 96%. 

Tabela 2. 15: Kierunki wspierania infrastruktury w zakresie energetyki cieplnej 

Lp. PROJEKT INWESTYCJE 

1. Stymulowanie racjonalizacji i likwidacji 
przestarzałych i niskosprawnych ogrzewań 
węglowych – opracowanie i wdrożenie 
programu ograniczenia „niskiej emisji” 

W szczególności w obszarach uzdrowiskowych oraz 
rejonach o niesprzyjających warunkach 
ukształtowania terenu i położenia wdrażanie 
programów systematycznej wymiany urządzeń 
grzewczych z paliw stałych na paliwa ekologiczne w 
szczególności ze źródeł odnawialnych 

2. Podniesienie efektywności użytkowania 
ciepła 

 termomodernizacją obiektów użyteczności 
publicznej  

 wspieranie działań termomodernizacyjnych  
i modernizacji systemów grzewczych w 
zabudowie jednorodzinnej 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 

Z uwagi na zyskującą popularność przydomowych źródeł energii (głównie instalacje solarne i małe 

wiatraki) wprowadzono prawną możliwość odsprzedaży nadmiaru energii wytworzonej do sieci 

systemowej. W ten sposób energia prosumencka równocześnie zwiększa udział OZE w wytwarzanej 

energii ale również mobilizuje właścicieli tych mikroinstalacji do oszczędnego jej użytkowania. Kierunek 

ten należy wspierać, jednak nie należy się spodziewać aby jej udział w globalnej produkcji energii był 

znaczący. 

W perspektywie lat 2025-2030 znaczenia powinny nabrać spółdzielnie energetyczne (klastry 

energetyczne) opierające się o współpracę gmin wiejskich/rolniczych. Źródło energii w tym przypadku 

stanowić powinny głównie spalarnie biomasy i biogazownie. Pozwoli to na zagospodarowanie pozostałych 

składników produkcji rolniczej oraz dodatkowo pozwoli na skuteczniejsze eliminowanie sukcesji leśnej na 

tym obszarze. Aby można to było zrealizować  dopracowania i uszczegółowienia wymaga ustawodawstwo 

w zakresie wytwarzania i współpracy spółdzielni (klastrów) z obecnie funkcjonującymi przedsiębiorstwami 

energetycznymi. Kolejnym istotnym źródłem energii dla lokalnych grup wytwórczych będzie geotermia, 

w szczególności dotyczy to obszaru podhalańskiego i północnej Małopolski. 

SYSTEM GAZOWNICZY 

Inwestycje w zakresie gazownictwa w Małopolsce dotyczą dwóch poziomów. Pierwszym jest 

realizacja gazociągów wysokich ciśnień. Drugi poziom to uzupełnianie i modernizacja sieci przyłączeniowej 

do budynków i pozostałej sieci dystrybucyjnej.  

Realizacja gazociągów należy do spółki Gaz-System S.A. i do 2020 roku firma ta planuje zrealizować 

odcinek Podgórska Wola – Tworzeń (woj. śląskie) przechodzący przez małopolskie gminy: Skrzyszów, 
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Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, 

Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław. Średnica gazociągu to 1000 mm. 

Gazociąg ten ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski i stanowić będzie istotny 

element korytarza gazowego Północ-Południe. Jego realizacja wpłynie korzystnie na wzrost budżetów 

gminnych z tytułu podatku od nieruchomości.  

Rozbudowa sieci dystrybucji należy do spółek GK PGNiG  – głównego sprzedawcy gazu w kraju. Sieć 

dystrybucyjna nie dociera do 15 gmin Małopolski (głównie południowe i północne krańce województwa), 

jednakże możliwości uzupełnienia sieci w znacznej mierze uzależnione jest od koniunktury i opłacalności 

w korzystaniu z paliwa gazowego na tle pozostałych źródeł energii. Dlatego realne możliwości rozbudowy 

sieci dla użytkowników końcowych warunkowane są obniżką cen gazu sieciowego znacznie poniżej 

dotychczasowych rocznych wahań na poziomie 2 – 5%. 

SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Podstawowym problemem do rozwiązania w Małopolsce w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

jest zredukowanie liczby gmin o znaczącej przewadze odsetka mieszkańców korzystających z sieci 

wodociągowej przy równoczesnym braku doprowadzenia do tych obszarów kanalizacji.  

Ryc. 2. 15: Obszary szczególnie wymagające inwestycji w zakresie kanalizacji 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 przewidziane jest dofinansowanie dla gmin (ze 

środków europejskich, budżetu państwa oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW). Pozwoli to na realizację w tym 

systemie ok. 1 500 km sieci kanalizacyjnej, 260 km sieci wodociągowej oraz 13 oczyszczalni ścieków. 
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Zakłada się równocześnie, że instalacje wodociągowe będą realizowane wyłącznie równolegle z realizacją 

inwestycji kanalizacyjnej w tym samym obszarze. 

Realizacja planowanych oczyszczalni postulowana jest dla następujących aglomeracji wodnych: 

 aglomeracja Zator (w gminie Wieprz- miejscowość Gierałtowice) 

 aglomeracja Jodłownik – w miejscowości Słupia 

 aglomeracja Iwkowa – w miejscowości Kąty 

 aglomeracja Drwinia – Niedary – obecnie aglomeracja Drwinia, planowana budowa oczyszczalnie 

ścieków w miejscowości Niedary i Dziewin (dwie oczyszczalnie) 

 aglomeracja Niepołomice – w miejscowości Podłęże 

 aglomeracja Wiśniowa – w miejscowości Poznachowice Dolne 

 aglomeracja Jerzmanowice-Przeginia-Szklary – w miejscowości Szklary 

 aglomeracja Bukowina Tatrzańska – w miejscowości Białka Tatrzańska 

 aglomeracja Lanckorona- Izdebnik 

 aglomeracja Kraków - w miejscowości Bodzanów 

 aglomeracja Dobra - w miejscowości Przenosza  

 aglomeracja Łącko - w miejscowości Kadcza  

 aglomeracja Bochnia - w miejscowości Siedlec 

 aglomeracja  Nowy Targ - w miejscowości Krempachy  

 aglomeracja Kamienica - w miejscowości Zalesie  

 aglomeracja Żegiestów - w miejscowości Andrzejówka-Ługi  

 aglomeracja  Grybów – w miejscowości Kąclowa  

 aglomeracja Lubień-Pcim – w miejscowości Stróża 

 Maków Podhalański  

Konieczna jest też dalsza i intensywna modernizacja sieci wodociągowej zapobiegająca 

nadmiernym stratom przesyłowym. 

Ryc. 2. 16: Mapa aglomeracji wodnych 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

Ustawa o odpadach znowelizowana ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. nałożyła na samorząd 

wojewódzki obowiązek aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Opracowanie aktualizacji 

wojewódzkich planów gospodarki odpadami umożliwiło samorządom województw weryfikację stanu 

gospodarki w tym zakresie oraz właściwe zaplanowanie niezbędnych inwestycji pozwalających na 

osiągnięcie celów wynikających z przepisów krajowych oraz UE. 

W aktualnym Planie gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego ujęto stan obecny, 

kierunki działań i prognozy związane z powstawaniem, metodami przetwarzania, ponownego 

wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów. Szczegółowo opisana została infrastruktura niezbędna do 

osiągnięcia wytycznych unijnych i krajowych – w tym w zakresie: instalacji rycyklingu, mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów, regionalnych instalacji RIPOK, gospodarki odpadami komunalnymi 

wraz z kierunkami ograniczenia składowania odpadów.  

Ryc. 2. 17 Gospodarka odpadami – rozmieszczenie infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022” obszar 

województwa małopolskiego stanowić będzie jeden region gospodarowania odpadami. W skład tego 

regionu (zwanego dalej Region Małopolski) włączone zostają dodatkowo obszary z województwa 

śląskiego: powiat miasto Jaworzno, gmina Miedźna, gmina Wilamowice. Na całym tym obszarze 

planowana jest budowa jednej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w 

Oświęcimiu. 
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Nie jest planowane budowanie nowych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych. W docelowym modelu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Regionu Małopolski 

funkcję instalacji do przetwarzania odpadów zielonych przejmą istniejące kompostownie oraz części 

biologiczne istniejących instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 

 

SYSTEM TELEKOMUNIKACJI 

Kluczowym systemem telekomunikacyjnym znacząco ponoszącym potencjał województwa 

małopolskiego jest rozwijana szkieletowa sieci światłowodowa i na ich bazie pozostała sieć 

szerokopasmowa z punktami dostępowymi. Rozwój tej sieci realizowany jest poprzez kluczowy projekt 

Województwa pod nazwą Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS). Celem projektu jest udostępnienie 

możliwości sieci dla 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji publicznych. W dalszej kolejności 

projekt ten pozwoli na inicjowanie działań samorządom lokalnym oraz przedsiębiorcom na dotarcie do 

maksymalnej liczby mieszkańców i turystów. Działania te to w szczególności: 

 publiczne punkty dostępowe (bezpłatne strefy Wi-Fi) 

 indywidualne przyłącza domowe (o przepustowości co najmniej 30Mb/s do roku 2020) 

 indywidualne przyłącza domowe  w miastach powiatowych (o przepustowości co najmniej 100Mb/s 

do roku 2020) 

 

Ryc. 2. 18: Docelowa infrastruktura Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej 

 

Źródło: Małopolska Sieć Szerokopasmowa 
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Równolegle do rozwoju sieci przewodowej rozwija się sieć bezprzewodowego Internetu. w 

najbliższych latach kluczowa rolę odegrają sieci GSM zwłaszcza po uzupełnieniu obszarów o 

dotychczasowym braku pokrycia. Ma to istotną rolę w kreowaniu nowych usług i systemów dla całego 

obszaru Małopolski zwłaszcza dla potrzeb obszarów o niskim potencjale z uwagi na małą liczbę 

użytkowników a pozwalające przyciągnąć turystów. Do 2025 roku zakłada się pokrycie całego 

województwa zasięgiem sieci bezprzewodowej a obszarów zurbanizowanych zasięgiem sieci piątej 

generacji (5G) o parametrach porównywalnych z dzisiejszymi możliwościami sieci przewodowych. 
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8. OBRONNOŚĆ I RYZYKA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM SYTUACJI 
KRYZYSOWYCH  

OBRONNOŚĆ 

OBSZARY TERENÓW ZAMKNIĘTYCH MON 

Przez tereny zamknięte rozumie się tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i 

bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 

Minister Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia określa tereny zamknięte niezbędne dla obronności 

państwa, na których nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne. Tereny te wyznacza się dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania systemów obrony kraju, w tym w zakresie wykorzystania infrastruktury 

drogowej, kolejowej i lotniczej na potrzeby przewozów wojskowych.  

Minister Obrony Narodowej wskazał nieruchomości gruntowe stanowiące tereny zamknięte6. 

Granice tych terenów, wymienionych w załączniku do decyzji, określone są granicami działek 

ewidencyjnych, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. W Województwie Małopolskim wojskowe 

tereny zamknięte zlokalizowane są na terenie kilkunastu gmin. Dla niektórych z nich zostały ustalone 

strefy ochronne i obszary ograniczonego użytkowania (Tab.2. 15, Ryc. 2.18). 

Tabela 2. 16 Wykaz terenów zamknietych MON 

                                                           
6 Decyzja nr 42 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych (Dz.U. MON z 2016 r. poz.25  
z późn.zm.). 

Lp. 
Nr 

kompleksu  
Powiat  Gmina  Strefy ochronne i obszary ograniczonego 

użytkowania   

1 586 krakowski Słomniki  

2 825 krakowski Zabierzów Brzoskwinia – strefa ochronna 

3 826 m.Nowy Sącz Nowy Sącz  

4 3300 wielicki Kłaj Kłaj – strefa ochronna 

5 3307 m.Kraków Kraków  

6 3309 m.Kraków Kraków  

7 3310 m.Kraków Kraków  

8 3322 m.Kraków Kraków  

9 3324 m.Kraków Kraków  

10 3336 m.Kraków Kraków  

11 3344 m.Kraków Kraków  

12 3377 m.Kraków Kraków  

13 3390 m.Kraków Kraków  

14 3391 m.Kraków Kraków  

15 3401 m.Kraków Kraków  

16 3410 nowosądecki Krynica-Zdrój  

17 3421 m.Kraków Kraków  

18 3448 
m.Kraków Kraków  

krakowski Wielka Wieś  

19 3517 m.Tarnów Tarnów  
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Źródło: na podstawie Decyzji nr 42  Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie 
ustalenia terenów zamkniętych [Dz.U. MON z 2016 r. poz.25 z późn.zm.); Wojewódzki Sztab Wojskowy 
w Krakowie 

Ryc. 2. 19:  Tereny zamknięte MON i strefy ochronne terenów zamkniętych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Decyzji nr 42 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 
2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych. 

  

20 3526 tatrzański Kościelisko  

21 4505 oświęciemski Oświęcim  

22 5066 m.Kraków Kraków  

23 5752 nowosądecki Krynica-Zdrój  

24 5838 m.Kraków Kraków  

25 6007 

m.Kraków Kraków Balice – strefa ochronna, powierzchnie 
ograniczające wysokość zabudowy w otoczeniu 
lotniska wojskowego Kraków-Balice, obszar 
ograniczonego użytkowania 

krakowski Zabierzów 

krakowski Liszki 

26 6105 olkuski Klucze  

27 7173 krakowski Zabierzów Zabierzów – strefa ochronna 

28 7373 krakowski Zabierzów  

29 7753 tatrzański Kościelisko  

30 7775 nowotarski Nowy Targ  

31 8109 m.Kraków Kraków  

32 - tatrzański Zakopane  
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KOLEJOWE TERENY ZAMKNIĘTE 

Obszary te w województwie małopolskim występują w ciągu linii kolejowych i terenach przyległych. 

Wyznaczone zostały na podstawie decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. 

w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, 

z późniejszymi korektami7. Część obszarów na których znajduje się infrastruktura kolejowa służy do 

obsługi terenów przemysłowych i nie stanowi w myśl przepisów kolejowych terenów zamkniętych.  

Dla utrzymania stanu obronności i bezpieczeństwa konieczne jest zachowanie funkcji terenów 

zamkniętych oraz ich stref ochronnych. W obszarach tych powinny zostać przyjęte następujące zasady 

zagospodarowania: 

 ograniczona integracja przestrzenna terenów zamkniętych z ich otoczeniem funkcjonalnym; 

 ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ich zabezpieczenie i adaptacja 

oraz ewentualne wykorzystanie dla nowych funkcji; 

 ograniczenie zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym wykluczenie możliwości zabudowy 

w strefach ochronnych terenów zamkniętych. 

ZAGROŻENIA AWARIAMI PRZEMYSŁOWYMI I KOMUNIKACYJNYMI 

ZAKŁADY O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ (ZDR I ZZR) 

W województwie małopolskim funkcjonuje około 90 dużych zakładów przemysłowych, które 

wykorzystują w procesach technologicznych, przetwarzają lub magazynują substancje niebezpieczne oraz 

około 950 stacji paliw i gazu płynnego, stwarzających w wyniku ewentualnej awarii bardzo duże 

zagrożenie ekologiczne i pożarowe8. Są to najczęściej tzw. toksyczne środki przemysłowe i substancje 

ropopochodne, składowane i wykorzystywane w bardzo dużych ilościach. Największe ryzyko wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej występuje w rejonach funkcjonowania 10 zakładów o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii przemysłowej (ZDR) i 7 o zwiększonym ryzyku (ZZR) – Tab. 2. 15. 

Tabela 2. 17: Wykaz zakładów na terenie Województwa Małopolskiego o ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej  

Lp. MIEJSCOWOŚC/GMINA  POWIAT NAZWA ZAKŁADU 

RODZAJ 
RYZYKA 

(ZDR/ZZR)  

1.  Kraków m.Kraków 
ArcelorMittal Poland S.A, Oddział  
w Krakowie 

ZDR 

2.  Wola Rzędzińska tarnowski 
OLPP sp. z o.o. Baza Paliw nr 9 w Woli 
Rzędzińskiej 

ZDR 

3.  Oświęcim                                                                oświęcimski Synthos Dwory ZDR 

4.  Alwernia chrzanowski Zakłady chemiczne Alwernia S.A ZDR 

5.  Tarnów m.Tarnów Grupa Azoty S.A ZDR 

6.  Trzebinia chrzanowski Rafineria Trzebinia Orlen Południe S.A. ZDR 

                                                           
7 Obecnie w gestii Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 
8 Na podstawie „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Małopolskiego”, 
Małopolski Urząd Wojewódzki, Kraków, 29.11.2016 r. 
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Lp. MIEJSCOWOŚC/GMINA  POWIAT NAZWA ZAKŁADU 

RODZAJ 
RYZYKA 

(ZDR/ZZR)  

7.  Swarzów/Olesno dąbrowski Podziemny Magazyn Gazu Swarzów PGNiG ZDR 

8.  Bukowno olkuski Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” ZDR 

9.  Bukowno olkuski „Arkop” Bukowno ZDR 

10.  Nowy Sącz m.Nowy Sącz SGL Carbon Polska ZDR 

11.  Brzesko brzeski Browar Okocim ZZR 

12.  Tarnów m.Tarnów Linde Gaz Polska  ZZR 

13.  Kraków m.Kraków Air Liqide Polska ZZR 

14.  Kraków m.Kraków Baza paliw PKN Orlen  ZZR 

15.  Krzeszowice krakowski Maxam Polska Sp. z o. o.  ZZR 

16.  Kraków m.Kraków EDF Polska  ZZR 

Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, opracowanie własne 

ZAGROŻENIE KATASTROFĄ RADIACYJNĄ9 

Potencjalne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego na terenie województwa małopolskiego 

występuje w związku z lokalizacją w stosunkowo niewielkich odległościach od granicy państwowej 

10 elektrowni atomowych (25 bloków – reaktorów energetycznych) o łącznej mocy zainstalowanej około 

16 tys. MW. W razie awarii i niekorzystnych warunków meteorologicznych mogą one potencjalnie 

stworzyć duże zagrożenie – opad pyłu promieniotwórczego na obszarze województwa jest możliwy po 

upływie około 24 godzin. 

Największe zagrożenie stanowią elektrownie atomowe: 

 Dukowany (Czechy) ok. 290 km od Krakowa, 4 bloki elektrowni po 440 MW; 

 Bohunice (Słowacja) ok. 240 km od Krakowa, 4 bloki elektrowni po 440 MW, w tym 2 bloki 

starego typu WWER 440/220; 

 Paks (Węgry) ok. 400 km od Krakowa, 4 bloki elektrowni po 440 MW 

 Chmielnicki (Ukraina) ok. 510 km od Krakowa, 1 blok 1000 MW 

 Równe (Ukraina) ok. 450 km od Krakowa, 1 blok 1000MW 

 Mochowce (Słowacja) ok. 225 km od Krakowa 

 Temelin (Czechy) ok. 300 km od Krakowa 

ZAGROŻENIA KOMUNIKACJI DROGOWEJ 

Zagrożenie poważną katastrofą wynika także z komunikacji drogowej i przemieszczaniem się 

znacznej liczby uczestników ruchu, w tym z transportujących towary niebezpieczne. Przez teren 

                                                           
9 Na podstawie Planu Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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województwa małopolskiego przebiegają drogowe trasy komunikacyjne, którymi najczęściej są 

przewożone toksyczne środki przemysłowe oraz inne substancje niebezpieczne. Nie są to jednak ściśle 

wyznaczone korytarze. Najczęściej przewożone substancje to: chlor, amoniak, dwutlenek siarki, kwas 

siarkowy, tlen ciekły, wszystkie substancje ropopochodne, propan-butan. Do najbardziej niebezpiecznych 

toksycznych środków przemysłowych przewożonych w dużych ilościach należą chlor i amoniak. W rejonie 

niektórych miast (np. Tarnów, Oświęcim) znajdują się trasy przewozu materiałów niebezpiecznych, co 

związane jest z występowaniem szeregu firm prowadzących działalność związaną z przemysłem 

chemicznym.Obowiązujący Plan Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

wskazuje, że szlaki przewozów materiałów niebezpiecznych dotyczą szczególnie kierunków: 

 Mysłowice – Krzeszowice – Kraków – Nowe  Brzesko;  

 Miechów – Proszowice – Nowe  Brzesko – Szczurowa; 

 Andrychów – Myślenice – Dobczyce – Bochnia; 

 Busko Zdrój – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica; 

 Nowy Sącz – Limanowa – Chyżne; 

 Grybów – Gorlice; 

 Nowy Targ – Szczawnica. 

ZAGROŻENIA NATURALNE 

OCHRONA PRZED POWODZIĄ 

Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne) wiodącą rolę w 

ochronie przeciwpowodziowej odgrywają organy administracji rządowej.  Dla Małopolski kluczowe znaczenie 

ma Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania 

Ryzykiem Powodziowym [PZRP] dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1871), który jest ostatnim 

etapem wdrażania Dyrektywy Powodziowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 

23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim) 

PZRP zawiera listę działań technicznych i nietechnicznych, które będą realizowane w ramach przyjętego 

planu. Treść planu oraz pełny wykaz działań, w tym inwestycji związanych z ochroną przed powodzią dostępny 

na stronach Rządowego Centrum Legislacji: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1841/1  

Dla poszczególnych grup działań zarządzania ryzykiem powodziowym określone zostały różne priorytety: 

W obszarze Małopolski wysoki priorytet jest wskazany dla: 

1. wyeliminowania (lub przynajmniej unikanie wzrostu) możliwości zabudowy na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, w tym również wykup gruntów 

2. odtwarzania retencji dolin rzek  

3. budowa obiektów retencjonujących wodę 

4. budowa i modernizacja wałów 

Priorytet średni to: 

1. ochrona i zwiększenie retencji leśnej 

Jako niski priorytet uznane zostały: 
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1. ochrona lub zwiększanie retencji na obszarach rolniczych i zurbanizowanych 

2. ograniczenie istniejącego zagospodarowania i zwiększenie jego odporności na zagrożenie powodziowe 

3. budowa instrumentów prawnych i finansowych wspierających zachowania zwiększające bezpieczeństwo 

powodziowe 

4. budowa programów edukacyjnych zwiększających wiedzę i świadomość zagrożeń powodziowych 

 

Szczególną rolę dla regionalnej i lokalnej polityki przestrzennej będą posiadały dokumenty dające 

podstawę do identyfikacji granic obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego. W obszarach tych 

obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia, wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed 

powodzią. Dla terenu Województwa Małopolskiego podstawą prawną określenia obszarów jw. są: 

1. Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) sporządzone przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, udostępnione na stronach internetowych ISOK: http://mapy.isok.gov.pl/imap/10  

Na poszczególnych arkuszach MZP uwidocznione są obszary zagrożenia powodziowego (wraz z 

głębokością wody i prędkością przepływu), obejmujące: 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q2%) 

oraz obszary narażone na zalanie w przypadku przerwania lub całkowitego zniszczenia wałów powodziowych 

                                                           
10 ISOK -  Informatyczny System Osłony Kraju – wsparcie osłony społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami. 

Ryc. Mapy zagrożenia powodziowego sporządzone przez Prezesa KZGW – przykłady 

układ sekcji map                                                                                        numeracja map- wybór sekcji 
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2. Dla rzek oraz odcinków rzek, dla których jeszcze nie zostały sporządzone mapy zagrożenia 

powodziowego, do czasu ich sporządzenia, formalną podstawą identyfikowania granic obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią są sporządzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

opracowania pn: 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Soły” stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej; 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Skawy” stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej; 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni górnego Dunajca do ujścia Popradu” stanowiące I etap studium 

ochrony przeciwpowodziowej; 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu” stanowiące I etap studium 

ochrony przeciwpowodziowej; 

 „Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako integralny 

element studium ochrony przeciwpowodziowej” stanowiące I etap studium ochrony 

przeciwpowodziowej; 

 „Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Wisłoki” stanowiące I etap studium ochrony przeciwpowodziowej 

w części dot. województwa małopolskiego. 

 

 

 

 

zasięg i głębokość wody                                                                             kierunki i prędkości przepływu wody 
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Kierunki polityki przestrzennej samorządu województwa w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa 

powodziowego Małopolski to: 

1. uznanie terenów zagrożenia powodziowego Q1% (tzw. woda stuletnia) zidentyfikowanych na mapach 

zagrożenia powodziowego oraz w Studiach ochrony przeciwpowodziowej za tereny, na których co do 

zasady należy odstąpić od planowania nowej zabudowy 

2. wsparcie dla działań stopniowo eliminujących istniejącą zabudowę w terenach zagrożenia 

powodziowego Q1% 

3. wsparcie działań zwiększających naturalną retencję terenów leśnych i zalesionych 

4. wsparcie działań utrzymujących i zwiększających retencję terenów rolnych  

5. wsparcie działań podejmowanych dla zachowania lub przywrócenia naturalnej retencji dolin rzecznych 

w terenach zurbanizowanych   

 

Realizacja działań wymienionych w pkt. 3-5 będzie równocześnie miała istotne znaczenie również dla 

przeciwdziałaniem skutkom suszy. Wprawdzie Małopolska nie jest regionem, w którym potwierdzono 

występowanie zjawiska długotrwałej suszy, ale występują tu okresowe niedobory wody i epizodyczne okresy 

suszy. 

Zapobieganie konsekwencjom suszy jest uzależnione od możliwości retencyjnych zlewni rzek i czystości 

wód. Priorytetem regionalnej polityki przestrzennej będzie zatem odtwarzanie naturalnej retencji w zlewniach 

rzek, rozwój małej retencji i mikroretencji, odtwarzanie naturalnych dolin rzecznych, utrzymywanie drożności 

rzek i potoków oraz utrzymywanie retencji leśnej. Są to działania, służące nie tylko ochronie bioróżnorodności i 

ciągłości systemów ekologicznych (wymienione i omówione w Rozdz. 3), ale również bardzo ważny segment 

działań zwiększających odporność regionu na suszę i zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu na 

gospodarkę, a szczególnie rolnictwo. 

Rozpoznanie zjawiska suszy w Małopolsce i wdrażanie odpowiednich działań realizuje RZGW  

w Krakowie. Opracowane Programy przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy zostały przyjęte  

w sierpniu 2017 r. i są dostępne tu: http://www.krakow.rzgw.gov.pl 

 

OCHRONA PRZED SKUTKAMI OSUWISK  

Rozmiar zagrożenia osuwiskami w Małopolsce i skutki, jakie to zjawisko może powodować sprawia, 

że problem istniejącego i przyszłego zagospodarowania terenów zagrożonych wystąpieniem zjawiska 

będzie przedmiotem polityki przestrzennej samorządu województwa przy współdziałaniu z samorządami 

lokalnymi. Głównym kierunkiem współdziałania powinno być zapobieganie zwiększaniu się ryzyka, a tam 

gdzie to jest możliwe – jego minimalizowanie. Niezależnie od tego, konieczny jest stały monitoring 

sytuacji, zarówno w skali gmin, jak i w skali całego województwa, realizowany w oparciu i z 

wykorzystaniem danych projektu SOPO.  

Kierunki działań samorządu województwa w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa osuwiskowego 

Małopolski zostały sformułowane w Programie Ochrony Środowiska (Zał. do uchwały Nr LVI/894/14 SWM 

z dnia 27 października 2014 r.:  
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Działanie 4.4 Identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wprowadzenie 

systemu monitoringu, właściwe zabezpieczanie i zagospodarowywanie terenów osuwiskowych i 

terenów o predyspozycjach osuwiskowych  

– Identyfikacja i monitoring osuwisk,  

– Zapobieganie powstawaniu osuwisk poprzez właściwe zabezpieczanie terenów predysponowanych 

do ich powstania,  

– Wykluczenie obszarów osuwiskowych z inwestowania,  

– Prowadzenie prac zabezpieczających na obszarach stwierdzonych osuwisk zagrażających 

istniejącym obiektom budowlanym oraz zabezpieczenie terenów osuwiskowych przed dalszym 

rozszerzaniem się ruchów masowych,  

– Właściwe zagospodarowywanie terenów osuwiskowych i terenów o predyspozycjach osuwiskowych 

(zalesianie, właściwa orka, odwodnienia),  

– Prowadzenie prac zabezpieczających na obszarach górniczych i pogórniczych. 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 264 – Poz. 3215



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

92 

9. KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ W UKŁADZIE TERYTORIALNYM – 
OBSZARY FUNKCJONALNE 

TERYTORIUM „FARMA” 

Charakterystyka geograficzna  

Obszar funkcjonalny „Farma” wyróżnia się na tle województwa dominacją rolniczego 

zagospodarowania na dobrych jakościowo glebach, z wysokim udziałem gleb o najwyższych klasach 

bonitacyjnych (I-III). Stanowi nie tylko zaplecze żywnościowe dla aglomeracji krakowskiej i tarnowskiej, ale 

także kluczowy obszar produkcji warzywniczej w skali kraju. Północno-zachodnia część Farmy znajduje się 

w silnie zróżnicowanym pod względem rzeźby obszarze wyżyn – Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz 

Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego, natomiast część południowo-wschodnia położona 

jest na równinnej Nizinie Nadwiślańskiej oraz Podgórzu Bocheńskim i Płaskowyżu Tarnowskim – 

mezoregionach o łagodnej rzeźbie terenu. Historycznie rzecz biorąc północna część obszaru w przeszłości 

znajdowała się pod zaborem rosyjskim, natomiast południowa część w monarchii austro-węgierskiej, co 

tłumaczy czytelne jeszcze do dziś zaszłości w infrastrukturze czy modelu urbanizacji.  

Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Obszar funkcjonalny Farma tworzy  29 gmin obejmujących łącznie 2396 km², czyli 15,8 % 

powierzchni województwa zamieszkałych przez ok. 241 tys. osób (7,2% populacji Małopolski). Jest to 

region słabo zurbanizowany, gdzie ludność miejska stanowi 21,0 %. Wyróżnić można trzy dominujące 

ośrodki miejskie, będące siedzibami instytucji powiatowych: Miechów – położony przy drodze krajowej nr 

7 i liczący 11,9 tys. mieszkańców, Dąbrowa Tarnowska – położona przy drodze krajowej nr 73 z liczbą 

ludności 11,7 tys. mieszkańców oraz Proszowice – liczące 6,32 tys. mieszkańców, położone przy drodze 

wojewódzkiej nr 776 z Krakowa do Buska-Zdrój. Obecnie coraz silniej zaznaczają się powiązania północnej 

części obszaru z Krakowem, co wyraża się wzrostem dojazdów do pracy i do szkół w stolicy regionu. 

Proces ten będzie się pogłębiał w miarę rozwoju kolei aglomeracyjnej i budowy drogi ekspresowej S7. 

Południowa część obszaru funkcjonalnego, obejmująca powiaty dąbrowski i brzeski, jest tradycyjnie strefą 

dojazdów do pracy do Brzeska i Tarnowa. 

Wyzwania rozwojowe 

Największym wyzwaniem rozwojowym obszaru jest utrzymanie jego konkurencyjnej pozycji jako 

strefy produkcji rolniczej (specjalizacja, modernizacja, integracja), przy jednoczesnym wzbogaceniu 

i zróżnicowania profilu gospodarczego. Chodzi tutaj nie tylko o miejsca pracy w sektorze usług dla 

mieszkańców i usług dla rolnictwa, ale także w przemyśle spożywczym i innych działach gospodarki, w tym 

w turystyce i logistyce.  

Cechą charakterystyczną obszaru funkcjonalnego Farma jest niższy od średniej wojewódzkiej 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Część gmin charakteryzuje się najniższymi dochodami 

w województwie, a na dodatek są to gminy małe, co jeszcze bardziej ogranicza ich możliwości 

inwestycyjne. Generalnie rzecz biorąc jest to obszar kumulacji negatywnych procesów społecznych - 
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odpływu ludności, niskiego przyrostu naturalnego i starzenia się społeczeństwa. Wydaje się, że 

najtrudniejsza sytuacja występuje w powiecie dąbrowskim. 

Problemem stanowiącym zagrożenie dla dalszego rozwoju produkcji rolnej w obszarze wyżynnym 

są procesy erozyjne, na które narażone są wysokiej jakości gleby, a zwłaszcza urodzajne pokrywy lessowe. 

Równinne tereny południowej części obszaru położone są w terenach zagrożonych powodzią i wymagają 

szczególnej polityki zagospodarowania przestrzennego. Kluczową kwestią dla zachowania rolniczego 

charakteru obszaru jest utrzymanie, a nawet polepszenie jakości przestrzeni produkcyjnej poprzez 

ochronę gleb najwyższej jakości przed przekształceniami ich na cele nierolnicze oraz ochronę przed 

naturalną sukcesją roślinną oraz zapewnienie dobrego stanu melioracji.  

Kierunki działań 

Wprowadzenie zadrzewień i zalesień  śródpolnych, a także tworzenie małych zbiorników wodnych 

powinno przyczynić się do poprawy stanu środowiska, w tym zwiększenia bioróżnorodności i ograniczenia 

erozji wodnej i wietrznej, na które najbardziej narażone są lessowe gleby. Małe zbiorniki wodne wpłyną 

korzystnie na zmiany stosunków wodnych i mikroklimatycznych. Prace na rzecz poprawy stosunków 

wodnych będą realizowanie poprzez projekty zakresu mikroretencji oraz zadrzewiania miedz. Zarówno 

zadrzewienia śródpolne, jak i małe zbiorniki wodne podniosą walory krajobrazowe.  

W celu poprawy struktury przestrzennej gospodarstw rolnych oraz stworzenia 

wysokoprodukcyjnych obszarów rolniczych, w tym zwłaszcza produkcji warzywniczej, na obszarach gleb o 

najwyższych klasach bonitacyjnych (I-III) warto w starannie wybranych lokalizacjach przeprowadzać akcje 

scaleniowe.  

Aktywizacja tego obszaru, rozwój innowacyjnych technik upraw i polepszenie dystrybucji towarów 

wymaga rozwoju doradztwa rolniczego (np. nowego ośrodka tego typu w powiecie miechowskim) oraz 

utworzenia giełd rolniczych.  

Czynnikami intensyfikującymi rozwój tego obszaru będą inwestycje w poprawę jakości usług 

głównych trzech ośrodków miejskich – Miechowa, Proszowic i Dąbrowy Tarnowskiej, a także pozostałych 

miast-ośrodków lokalnych (Skały, Słomnik, Żabna, Szczucina i Radłowa) poprzez odpowiednie 

wyposażenie w obiekty oświatowe, kultury, rekreacji, rynku pracy i opieki społecznej. Szansą na rozwój 

gospodarczy gmin nadwiślańskich może być także dostosowany do odpowiedniej skali produkt turystyczny 

związany z doliną Wisły, która w przeszłości stanowiła tzw. „Szlak Jagielloński” – biegnący z Krakowa przez 

Sandomierz, Lublin do Wilna.  

W związku z tym obok wiodącej funkcji rolniczej komplementarną funkcją tego obszaru winna stać 

się turystyka weekendowa, rozwijana także w oparciu o takie zasoby jak: zabytkowe założenia 

urbanistyczne, zespoły dworsko-pałacowe i inne obiekty zabytkowe w Miechowie, Słomnikach, Podborzu 

Breniu, a także wspomniany Szlak Doliny Wisły. Rejon Dąbrowy Tarnowskiej to także zabytkowe 

malowane chaty wiejskie w Zalipiu. Istotnym z punktu widzenia walorów historycznych i kulturowych jest 

zagospodarowanie turystyczne pola bitwy w Racławicach. 

W związku  z procesami ubytku ludności miasta i starzeniem się ludności Istotną kwestią jest  

rozwój placówek związanych z systemem opieki nad osobami starszymi w miastach „kurczących się” 

(szczególnie w Miechowie, Proszowicach, Słomnikach, Żabnie). 

Transport 
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W związku z nieuniknionym zmniejszaniem się rynku pracy w rolnictwie ważne jest tworzenie 

pozarolniczych miejsc pracy. Szansą na przyspieszenie takiego procesu będzie budowa trasy ekspresowej 

S7, która podniesie atrakcyjność położonych przy niej terenów, jako potencjalnych lokalizacji nowych 

przedsięwzięć i poprawi dostępność obszaru.  

Obszar Farmy pokryty jest rzadką siecią dróg wojewódzkich. Postuluje się jej zagęszczenie, 

zwłaszcza poprzez rozbudowę połączeń z miasteczkami województwa świętokrzyskiego, aby zostały one 

silniej wciągnięte w orbitę Krakowa. Budowa drogi ekspresowej S7 wymusi zresztą głęboką przebudowę 

dróg regionalnych i lokalnych. Pozytywnym czynnikiem rozwoju będzie budowa mostu na Wiśle pomiędzy 

Borusową a Nowym Korczynem.  

Koniecznym elementem rozwoju transportu będzie także budowa lub dokończenie drogowych 

obejść głównych miejscowości – Skały, Miechowa, Proszowic, Koszyc, Szczurowej oraz Dąbrowy 

Tarnowskiej. Po przeprowadzeniu odpowiednich analiz, należy ponadto uwzględnić budowę postulowanej 

obwodnicy Słomnik. Pilnym zadaniem jest poprawa stanu dróg od strony Dąbrowy Tarnowskiej do 

Tarnowa. Do priorytetów zaliczyć także należy zapewnienie dwujezdniowego wjazdu do Krakowa od 

strony Proszowic. 

Warunkiem rozwoju gospodarczego i utrzymania potencjału demograficznego jest poprawa 

warunków dojazdu do pracy w ośrodkach poza obszarem funkcjonalnym – stąd znaczenie szybkiej kolei 

aglomeracyjnej w kierunkach do Krakowa, Tarnowa, Miechowa. 

Rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach planistycznych i 

strategicznych gmin 

 Zachowanie rezerw terenowych pod magistrale wodociągowe oraz planowany strategiczny 

gazociąg DN 1000 „Podgórska Wola-Tworzeń”; 

 Kształtowanie terenów zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 

 Wyznaczanie terenów pod zadania z zakresu mikroretencji; 

 Planowanie zwartej zabudowy mieszkaniowej i zdecydowane zapobieganie procesom rozpraszania 

zabudowy; 

 Objęcie programami rewitalizacyjnymi centrów miast oraz kreacja centrów we wsiach gminnych 

z urządzoną atrakcyjną przestrzenią publiczną (zwłaszcza poprzez programy odnowy wsi); 

 Zabezpieczenie miejsc pod parkingi P&R przy stacjach i przystankach kolejowych; 

 Utworzenie parku kulturowego w Dolinie Prądnika (Ojców, Zamek Pieskowa Skała); 

 Zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych i obszarów węzłowych – Korytarz Doliny Wisły, 

Korytarz Wiśnicko-Lipnicki, Korytarz Ciężkowicko-Radłowski, obszar Radłowski, obszar 

Niepołomicki, rozumianej jako utrzymanie lub zapewnienie ciągłości tych korytarzy w obrębie lub 

bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych w PZPWM; 

 Ustalenia dotyczące sposobów i zasad ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego 

i krajobrazu w obszarach parków krajobrazowych, sformułowane na podstawie planów ochrony 

tych parków; 
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 Utworzenie Parku Krajobrazowego Lasów Radłowskich; 

 Wybór lokalizacji terenu pod giełdę rolniczą oraz strefy aktywności gospodarczej w korytarzu drogi 

ekspresowej S7. 

TERYTORIUM „KLIN ROZWOJOWY” 

Charakterystyka geograficzna  

Obszar funkcjonalny „Klin rozwojowy” jest z punktu widzenia geograficznego i krajobrazowego 

bardzo heterogeniczny. Nigdy nie stanowił jedności w sensie administracyjnym czy politycznym, ale 

przesłanki społeczno-ekonomiczne i transportowe wskazują na celowość wyodrębnienia tego obszaru.  

Rozciąga się na przedpolu Karpat – pomiędzy pasmem Pogórzy a pasmem gmin nadwiślańskich 

i częściowo Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Część zachodnia rozparta jest pomiędzy drogą krajową 

Kraków – Olkusz a drogą Kraków – Bielsko Biała, z osią w postaci autostrady A4 i linii kolejowej Kraków – 

Katowice. Geograficznie występują tu cztery jednostki: obszar jurajski (w tym prawie wszystkich jurajskich 

parków krajobrazowych), Dolinę Wisły, północne stoki Beskidu Małego i zachodnią krawędź Wyżyny 

Śląskiej.  

Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Obszar funkcjonalny Klin rozwojowy tworzy 42 gmin obejmujących łącznie 3358 km², czyli 22,1 % 

powierzchni województwa. Mieszka w nim  ok. 925 tys. osób (27,5% populacji Małopolski) z czego ludność 

miejska stanowi 48,6 % ludności obszaru. Jest to ta część województwa, która posiada bogate tradycje 

przemysłowe, jest silnie zurbanizowana i wyraźnie zamożniejsza. Doświadcza dynamicznych procesów 

rozwojowych, skutkujących atrakcyjnością lokalnych rynków pracy. 

Obszar przebiega południkowo przez całą Małopolskę, ale ma wyraźnie inny charakter na zachód, a 

inny na wschód od Krakowa. W zachodniej, szerszej części, szczególną rolę odgrywa zespół miast: 

Brzeszcze – Oświęcim – Libiąż – Chrzanów – Trzebinia – Olkusz, tworzących jeden obszar zurbanizowany 

na granicy Małopolski i Śląska. Węższa część wschodnia to pasmo rozwojowe wzdłuż korytarza 

transportowego autostrady A4 i linii kolejowej E30. Znajdują się na tej osi takie ośrodki jak Bochnia, 

Brzesko, Wojnicz i Tarnów jako kulminacja.  

Klin dysponuje najlepszą w regionie, i konkurencyjną w skali kraju, infrastrukturą transportową 

i energetyczną, bogatymi tradycjami przemysłowymi (kopalnie węgla, huty w Bukownie i Olkuszu, 

tarnowskie Azoty), wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi oraz nowoczesną bazą przemysłową (np. 

Synthos-Dwory w Oświęcimiu, Maspex w Wadowicach, Valeo w Chrzanowie, Telefonika w Myślenicach, 

Can Pack w Brzesku).  

Jest to także obszar występowania ważnych gospodarczo surowców naturalnych, takich jak węgiel 

kamienny (Brzeszcze, Libiąż), rudy cynku i ołowiu (Bukowno, Olkusz), soli kamiennej (Bochnia), gazu 

ziemnego oraz kamieni budowlanych  (np. Paczółtowice) i kruszyw budowlanych (np. rejon Lasów 

Radłowskich).  

Wyzwania rozwojowe 
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Podstawowym wyzwaniem przed jakim stoi ten obszar funkcjonalny, jest przyciągnięcie nowych 

inwestycji, zwłaszcza w zakresie przemysłu, transportu, logistyki, a tym samym zwiększenia liczby 

i podniesienia jakości miejsc pracy. Ma to szczególne znaczenie dla miast, które utraciły znaczną część 

swojej bazy ekonomicznej (np. Andrychów czy Trzebinia) albo przeżywają negatywne procesy „kurczenia 

się” i starzenia się ich populacji. Jak przezwyciężyć te tendencje, jak skorzystać z renty położenia 

i wykorzystać przewagi infrastrukturalne – oto główne dylematy rozwojowe. Warto podkreślić, że nawet 

w tym dość jednorodnym obszarze sytuacja poszczególnych miast bardzo się różni, co wskazuje na 

znaczenie polityki lokalnej. 

Specyfiką tego obszaru jest występowanie licznych kolizji układu przyrodniczego – regionalnych 

i ponadregionalnych korytarzy ekologicznych o przebiegu południkowym, z wielką infrastrukturą 

techniczną – z reguły o przebiegu równoleżnikowym. Minimalizowanie tych konfliktów, zwłaszcza 

w obszarze węzłowym Puszczy Niepołomickiej i Lasów Radłowskich oraz na obszarze Jurajskim i Beskidu 

Małego, stanowi wyjątkowo złożone wyzwanie planistyczne i administracyjne. 

Kierunki działań 

Główne zadanie tego obszaru funkcjonalnego to stwarzanie warunków dla procesów 

reindustrializacji i przyciągania nowych miejsc pracy, zwłaszcza w przemyśle i logistyce, a tą drogą 

pobudzenie procesów migracyjnych do mniejszych miast. Oznacza to organizację i budowę nowych 

parków przemysłowych, technologicznych oraz stref aktywności gospodarczej. Chodzi przede wszystkim o 

przedsięwzięcia tego typu w Tarnowie, Bochni, Andrychowie, Kętach i Libiążu oraz generalnie poprawę 

infrastruktury istniejących stref aktywności, zwłaszcza położonych bezpośrednio przy autostradzie i 

drogach ekspresowych. Większość miast wymaga nowych impulsów rozwojowych w postaci projektów 

rewitalizacyjnych, które muszą nabrać większego rozmachu oraz projektów w zakresie wspieranego 

budownictwa mieszkaniowego. Chodzi o to, by małe miasta stały się konkurencyjnym miejscem 

zamieszkania w stosunku do obszarów wiejskich i by przyspieszyć procesy migracyjne. 

Specjalnym kierunkiem działania winno być doposażenie funkcjonalne miast, które stanowią, jak 

Tarnów, bądź aspirują, jak Chrzanów i Oświęcim, do roli ośrodków regionalnych. Niemniej istotną kwestią 

jest rozwój placówek związanych z systemem opieki nad osobami starszymi w miastach „kurczących się” 

(przede wszystkim w miastach terytorium Klin K1 oraz w Tarnowie i Brzesku). 

 

Kierunki działań – transport 

Ukształtowanie przestrzenne tego obszaru funkcjonalnego w wyjątkowy sposób odpowiada 

specyfice szynowego transportu publicznego. Jego wewnętrzna integracja jednolitego rynku pracy dokona 

się poprzez rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej i regionalnej. Winna ona sięgać od Chrzanowa przez 

Kraków po Tarnów oraz z Krakowa przez Skawinę do Wadowic oraz przez Zator do Oświęcimia. Oznacza to 

modernizację i budowę stacji i przystanków oraz tworzenie przy nich sieci parkingów P+R. Wymaga także 

modyfikacji sieci dróg lokalnych tak, aby zwiększyć dostępność węzłów infrastruktury kolejowej. 

Druga grupa zadań związana jest z autostradą A4. Wymaga ona zwiększenia przepustowości 

poprzez budowę trzeciego pasa ruchu na odcinku Chrzanów – Opatkowice oraz w okresie kierunkowym 

na odcinku Bieżanów – Brzesko. Konieczne są inwestycje drogowe ułatwiające dostęp do węzłów 

autostradowych, zwłaszcza w rejonie Bochni, Wierzchosławic i samego Tarnowa.  
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Nie sposób przecenić znaczenia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (BDI), która nie tylko 

umożliwi otwarcie efektywnego połączenia aglomeracji krakowskiej z Czechami i Słowacją, poprzez 

dynamiczna aglomerację bielską, ale także odblokuje rozwój Kęt, Andrychowa, Wadowic i Kalwarii 

Zebrzydowskiej. 

 

Rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach strategicznych i 

planistycznych gmin 

Obszar „Klina” stanowi idealną lokalizację dla centrów logistycznych i intermodalnych węzłów 

transportowych – toteż należy dla nich w planowaniu miejscowym tworzyć przestrzenne warunki. 

Pozostałe istotne działania planistyczne to: 

 zabezpieczenie w lokalnych aktach planistycznych miejsc pod parkingi P+R w rejonach stacji 

kolejowych, 

 dostosowanie sieci dróg lokalnych do potrzeb transportu kolejowego oraz poprawa dostępności 

węzłów autostradowych; 

 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju otoczenia jeziora Mucharskiego; 

 objęcie parkami kulturowymi najważniejszych zespołów urbanistycznych (Kalwaria Zebrzydowska, 

Lanckorona), zwrócenie uwagi na punkty kolizyjne układu przestrzennego i systemu wielkiej 

infrastruktury; 

 opracowanie programów rewitalizacji miast lub ich części, zwłaszcza ośrodków subregionalnych 

(Tarnowa, Chrzanowa-Oświęcimia) i powiatowych (Olkusza, Wadowic, Bochni, Brzeska i Myślenic); 

 wyprowadzenie dróg wojewódzkich poza obręb zabytkowych centrów miast; 

 zwiększenie oferty terenowej parków przemysłowych i SAG-ów; 

 wytyczenie terenów pod zorganizowane/wspierane ze środków publicznych budownictwo 

mieszkaniowe. 

TERYTORIUM „OAZA” 

Charakterystyka geograficzna  

Obszar funkcjonalny „Oaza” położony jest w Dolinie Górnej Wisły oraz częściowo Podgórzu 

Wilamowickim. Oaza stanowi enklawę wśród otaczających go mocno zurbanizowanych i stosunkowo 

wysoko rozwiniętych gospodarczo terenów. Jego oryginalną cechą jest występowanie wielkich rybnych 

stawów hodowlanych – jeszcze o średniowiecznej genezie – oraz licznych meandrów i starorzeczy Wisły, 

Skawy i Wieprzówki.  

Pewna odrębność tego terenu ma swoje źródła historyczne – to obszar dawnego Księstwa 

Zatorskiego, będącego przez pewien czas częścią Księstwa Oświęcimskiego. Księstwa te zostały 

inkorporowane do Korony dopiero w 1564 r. jako tzw. „powiat śląski” w województwie krakowskim. Tytuł 

Księcia Zatora należał do tytulatury Cesarza Austrii, toteż ziemie te wchodziły w XIX w. w skład Związku 

Niemieckiego, a w czasie II wojny światowej zostały włączone, jak i teren dawnego Księstwa 

Oświęcimskiego, do III Rzeszy. 
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Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Obszar funkcjonalny Oaza tworzy 9 gmin obejmujących łącznie 440 km2, czyli 2,9% powierzchni 

województwa. Mieszka na nim 78,1 tys. osób (2,3% populacji Małopolski) i jest to region bardzo słabo 

zurbanizowany, gdyż ludność miejska stanowi zaledwie 4,7 %. Głównym i jedynym ośrodkiem miejskim 

jest Zator, liczący obecnie 3,7 tys. mieszkańców, leżący przy linii kolejowej Skawina – Oświęcim i przecięciu 

dwóch dróg krajowych nr 28 i 44. 

Szanse rozwoju gospodarczego i przestrzennego tego obszaru wynikają z trzech przesłanek. 

Pierwszą są unikalne walory przyrodnicze – 20% jego powierzchni stanowią tereny prawnie chronione, zaś 

8% to powierzchnie wód. Tędy przebiegają ważne korytarze ekologiczne: korytarz Wisły (korytarz o 

znaczeniu krajowym) oraz korytarz północ-południe łączący parki krajobrazowe Beskidów z obszarem 

parków jurajskich. Drugą przesłanką jest położenie Zatora niemal dokładnie w tej samej odległości od 

trzech wielkich aglomeracji: krakowskiej, śląskiej i bialskiej. Odległości drogowe do Krakowa, Katowic i 

Bielska Białej wynoszą odpowiednio: 40, 42 i 33 km. Obszar ten może zatem stanowić atrakcyjny teren 

rekreacyjny i turystyki weekendowej łatwo dostępny z kilku ważnych kierunków. Trzecią przesłanką są 

tradycje rybackie, wspierane promocją regionalnego produktu gastronomicznego „Karp zatorski”. 

W Polsce południowej jest to największe zagłębie rybactwa śródlądowego. 

Do tej pory atuty te wykorzystywane były w niewielkim stopniu, choć marka „Doliny Karpia” stała 

się już rozpoznawalna. Wzrósł także ruch turystyczny związany ze skansenem w Wygiełzowie oraz ruinami 

zamku Lipowiec. W ostatnim okresie w rejonie Zatora powstały parki rozrywki, w tym największy w 

regionie park „Energylandia”, a w bliskim sąsiedztwie także w Inwałdzie (ok. 20 km od Zatora). Inwestycje 

te całkowicie zmieniły charakter sektora czasu wolnego w tym rejonie, jak i rozpoznawalność całego 

obszaru.  

Wyzwania rozwojowe 

Nowe przedsięwzięcia związane z organizacją czasu wolnego stanowią zarówno szansę, jak i 

zagrożenie dla przyszłości rejonu „Doliny Karpia”. Ochrona wartości historycznych i przyrodniczych 

sprzyjać będzie utrzymaniu dotychczasowego, ruralistycznego charakteru obszaru, podobnie jak 

utrzymanie, a nawet rozbudowa stawów rybackich oraz zachowanie starorzeczy. Lokalizacja parków 

rozrywki jest, w sensie rynkowym i z punktu widzenia lokalnego rynku pracy, dokonana prawidłowo, ale 

ich dalszy rozwój wymaga pogłębionej oceny wpływu na środowisko.  

Pożądanymi, mniej inwazyjnymi kierunkami rozwoju jest rozbudowa infrastruktury turystycznej dla 

obsługi ruchu weekendowego (restauracje, motele, trasy rowerowe, trasy spacerowe i biegowe wokół 

stawów, miejsca do wędkowania, punkty widokowe, piknikowe etc.). Jako uzupełnienie oferty dla ruchu 

weekendowego, w związku z unikalnymi wartościami mikroklimatycznymi, można by zarekomendować 

władzom lokalnym utworzenie większego parku w typie arboretum. Działania te powinny uwzględniać 

fakt, że na obszarze tym krzyżują się regionalne i ponadregionalne korytarze ekologiczne. 

Kierunki działań 

Atrakcyjność obszaru, obok dalszego rozwoju centrów rozrywkowych, podniosłyby także inwestycje 

związane z rewitalizacją Zatora, w tym zwłaszcza zamku, oraz przeprowadzenie programów odnowy 

większości wsi. Szansę gospodarczą obszaru funkcjonalnego Oaza należy upatrywać także w rozwoju usług 
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zdrowotnych i usług SPA (rozbudowa istniejących i budowa nowych sanatoriów) oraz w usługach 

związanych z opieką nad ludźmi starszymi. 

W związku z koncepcją rozwoju Oazy jako obszaru rekreacyjnego, lokalizacji usług przemysłu czasu 

wolnego, ale także funkcji medycznych i uzdrowiskowych, kluczowym warunkiem sukcesu jest utrzymanie 

wysokiej jakości stanu środowiska. Stąd postulat, aby cały obszar został objęty polityką antysmogową, 

zwłaszcza, że oprócz uciążliwych źródeł niskiej emisji cierpi on także na skutek zanieczyszczeń ze Śląska. 

Ważnym elementem tej polityki powinno być wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Celowe jest także utworzenie Parku Krajobrazowego Stawów Zatorskich celem ochrony 

regionalnych i ponadregionalnych korytarzy ekologicznych oraz istniejącego krajobrazu związanego z 

tradycyjną gospodarką rybacką, w tym  odpowiednie jego wyeksponowanie. 

Ze względu na charakter obszaru związany z znaczącą ilością wód konieczne jest uzupełnienie 

infrastruktury poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieprz. 

Transport 

Rozwój ruchu turystycznego, a zwłaszcza dojazdy parków rozrywki, wymagają nowej strategii 

komunikacyjnej. Największą szansę stwarza modernizacja linii kolejowej Kraków – Skawina – Oświęcim. 

Zwłaszcza w okresie letnim obsługę parków rozrywki w Zatorze powinny w znaczącym stopniu przejąć 

kolej – regionalna i aglomeracyjna. Wiąże się z tym modernizacja, lub wręcz przebudowa, stacji kolejowej 

Zator. Poza miasto powinien być przeniesiony węzeł skrzyżowania dróg krajowych (pełna obwodnica 

Zatora).  

Inną ważną inwestycją dla obszaru Oaza jest budowa obwodnicy Babic – Wygiełzowa. Także 

powstanie BDI, mimo iż nie przebiega ona bezpośrednio przez obszar funkcjonalny Oaza, znacząco 

wpłynęłoby na jego dostępność komunikacyjną. 

Istotnym działaniem będzie także ukończenie budowy głównych ścieżek rowerowych 

w województwie oraz powiązanie z nimi lokalnych tras. 

Rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach planistycznych i 

strategicznych gmin 

 Zabezpieczenie terenów po kątem stworzenia Parku Krajobrazowego Stawów Zatorskich. Po 

utworzeniu parku oraz w sytuacji sporządzenia planów ochrony dla istniejących parków 

krajobrazowych wprowadzenie do przepisów prawa miejscowego ustaleń planów ochrony parków. 

 Przeznaczenie terenów pod ewentualne kolejne parki rozrywki powinno mieć charakter 

zrównoważony i odpowiadać potencjalnym możliwościom komunikacyjnym obszaru. 

 Ochrona cennych obszarów przyrodniczych oraz regionalnych i ponadregionalnych korytarzy 

ekologicznych wymaga uwzględnienia ich przebiegu w lokalnych aktach planistycznych. 

TERYTORIUM „KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY” 

Charakterystyka geograficzna 
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Geograficznie obszar ten jest dość mocno zróżnicowany. W północno-zachodniej części jest to 

Wyżyna Olkuska, Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński, gdzie znajdują się m.in. malownicze i cenne 

przyrodniczo Dolinki Krakowskie oraz Ojcowski Park Narodowy. W części północno-wschodniej 

i wschodniej rolnicze Wyżyna Miechowska, Płaskowyż Proszowicki oraz Nizina Nadwiślańska z rozległymi 

meandrami i starorzeczami Wisły. Z kolei południowa część to silnie pofałdowane o dużych wysokościach 

względnych Pogórze Wielickie. Niektóre z tych form pojawiają się bliskim otoczeniu centrum Krakowa. 

Takie ukształtowanie terenu wpływa na trudność w przeprowadzeniu ciągów komunikacyjnych i innej 

infrastruktury liniowej oraz na warunki klimatyczne, a położenie Krakowa w obniżeniu sprzyja 

niekorzystnym warunkom aerosanitarnym, w tym występowaniu smogu.  

 

Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Obszar funkcjonalny „KOM”, czyli Krakowski Obszar Metropolitalny stanowi główne ogniwo 

rozwoju gospodarczego, kulturalnego i naukowego Małopolski. Ponadto sam Kraków stanowi 

najważniejszą polską markę na arenie międzynarodowej. Przy oczywistej dominacji Krakowa, coraz 

lepszymi wskaźnikami rozwoju charakteryzują się ościenne gminy, takie jak Niepołomice, Wieliczka, 

Skawina, Zabierzów, Wielka Wieś czy Zielonki, gdzie zlokalizowano wiele nowych zakładów 

przemysłowych, obiektów biurowych i nowych zespołów mieszkaniowych. 

Obszar funkcjonalny tworzy 17 gmin (w tym 6 miast: Kraków, Wieliczka, Skawina, Niepołomice, 

Krzeszowice i Świątniki Górne) obejmujących łącznie 1 483 km², czyli 9,8% powierzchni województwa 

małopolskiego. Mieszka tu prawie 1,1 mln osób, co stanowi 32,2% wszystkich mieszkańców Małopolski 

i jest to najsilniej zurbanizowany obszar województwa, gdzie ludność miejska stanowi 76,6%. Ze względu 

na cechy struktury przestrzennej i społecznej tworzących go gmin cały obszar można zaliczyć do strefy 

zurbanizowanej, tzn. z dominacją miejskiego stylu życia. Kraków i 14 gmin zawiązało Stowarzyszenie 

„Metropolia Krakowska” i realizuje zadania wspierane środkami pomocowymi UE w modelu 

„zintegrowane inwestycje terytorialne”.  

Wyzwania rozwojowe 

Obszar KOM stoi przed wieloma i to wyjątkowo złożonymi wyzwaniami rozwojowymi.  

Po pierwsze musi sprostać ostrej konkurencji ze strony innych ośrodków metropolitalnych – 

zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Musi zatem stale rozwijać swoje metropolitalne funkcje 

i metropolitalną infrastrukturę. 

Po drugie, musi tworzyć warunki dla intensywnego rozwoju gospodarczego czyli nieustannie 

modernizować i rozszerzać swoją bazę ekonomiczna bez której nie ma możliwości wypełniania funkcji 

metropolitalnych. 

Po trzecie zaś musi dbać o konkurencyjna jakość przestrzeni zamieszkania i warunków życia. Jest to 

trudne zadanie w warunkach silnej presji urbanizacyjnej przy bardzo liberalnych zasadach gospodarki 

przestrzennej. 

KOM, który już dziś doświadcza klęski ekologicznej w zakresie stanu powietrza, zagrożony jest, jako 

środowisko mieszkaniowe, ogromnym rozproszeniem zabudowy. Generuje to wysokie koszty 

funkcjonowania układu, utrudnia organizację regionalnego systemu transportu publicznego a lokalnie zaś 
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–  zwłaszcza w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego – wywołuje silne 

przegęszczenie zabudowy, co prowadzi do trwałej degradacji krajobrazu i systemu terenów otwartych.  

Kierunki działań 

Podstawowymi celami rozwoju KOM są: wzmocnienie funkcji metropolitalnych oraz poprawa 

struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru. W zakresie kształtowania metropolii i poprawy jakości życia 

najważniejsze działania to:  

 w zakresie rozwoju gospodarczego: 

- budowa centrów logistycznych: Kraków Airport i Nowa Huta, 

- budowa Parku Technologicznego Branice-Nowa Huta jako kompleksowe zagospodarowanie 

terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie (czyli realizacja projektu „Nowa Huta Przyszłości”, 

- budowa parku technologicznego w Podłężu, 

- rozwój obszaru „Płaszów-Rybitwy” jako kluczowego projektu strategicznego o randze 

metropolitalnej, 

- rozwój Stref Aktywności Gospodarczej, np. w Wieliczce, Mogilanach, Skawinie, Liszkach, 

Wielkiej Wsi, Zielonkach i Kocmyrzowie-Luborzycy. 

 w zakresie rozwoju społecznego: 

- podjęcie działań rewitalizacyjnych w Krakowie oraz w innych miastach   KOM, w celu 

wykreowania atrakcyjnych przestrzeni do zamieszkania i spędzania czasu wolnego, 

- wzmocnienie roli lokalnych centrów usługowych w miejscowościach stanowiących siedzibę 

gmin, jako element budowania tożsamości lokalnej, np. wykreowanie centrów Świątnik 

Górnych,  Mogilan, , Zielonek, Wielkiej Wsi, Michałowic i  w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, 

- ukształtowanie ośrodków krystalizujących wraz z wiodącą rolą rdzenia metropolii – Krakowa 

strukturę przestrzenną KOM w następujących obszarach: Krzeszowice, Zabierzów, Skawina, 

Wieliczka, Niepołomice i Kocmyrzów-Luborzyca,  

- intensyfikacja zabudowy mieszkaniowej i usługowej, w tym zabudowy biurowej w sąsiedztwie 

przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, 

- stworzenie systemu powiązań Krakowa z obszarami rekreacji i wypoczynku w strefie 

suburbiów, m. in.  poprzez system ścieżek rowerowych, 

- stworzenie pasów ograniczenia reklam wzdłuż głównych dróg wlotowych i wylotowych 

z Krakowa. 

 w zakresie poprawy jakości środowiska przyrodniczego: 

- wdrożenie programu walki ze smogiem i eliminacji niskiej emisji na całym obszarze KOM, 

- zwiększenie powierzchni i poprawa struktury terenów urządzonej zieleni publicznej, w tym 

m.in. utworzenie ogrodu botanicznego, rozbudowa systemu publicznych parków i skwerów, 

wraz z powiązaniami między nimi oraz rozwój zadrzewiania obszaru metropolitalnego 

w ramach zieleni ulicznej i zieleni towarzyszącej zabudowie jako elementów podnoszących 

walory estetyczne oraz poprawiających stan aerosanitarny powietrza, 

- harmonizowanie rozwoju terenów mieszkaniowych, powstrzymanie ich nadmiernego 

zagęszczania i zabudowy resztek terenów zielonych, zwłaszcza pełniących funkcje w ramach 

klinów przewietrzania miasta, 

- ochrona cennych przyrodniczo fragmentów KOM i opracowanie spójnego systemu ochrony 

tych obszarów w powiązaniu z terenami chronionymi poza obszarem funkcjonalnym. 
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 w zakresie poprawy jakości dostępu do kultury i rekreacji: 

- budowa filharmonii oraz centrum nauki, 

- utworzenie wodnego parku rekreacyjnego w Przylasku Rusieckim oraz opracowanie koncepcji 

rozwoju istniejących obszarów wodnych i ich otoczenia przeznaczonych do rekreacji – 

Kryspinów, Zakrzówek (Kraków), Bagry (Kraków), Zabierzów Bocheński i Wola Batorska  

- stworzenie ośrodków konferencyjno-bankietowych na bazie istniejących, 

ale niewykorzystanych adekwatnie do potencjału i często niszczejących, dworów i pałaców.  

Transport 

Zwiększająca się kongestia na drogach wymaga poprawy dostępności transportowej KOM w skali 

regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Nie mniej istotnym elementem jest poprawa dostępności strefy 

podmiejskiej Krakowa. Działaniami szczególnie istotnymi w tym zakresie są: 

 rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, w tym budowa nowych przystanków kolejowych, 

 domknięcie północnej i wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu dróg krajowych wraz z budową 

drogi S7 w kierunku północnym, 

 budowa drogi S7 w kierunku południowym – autostrady A4 do istniejącego odcinka S7, 

 dobudowa trzeciego pasa autostrady A4, 

 domknięcie tzw. III obwodnicy (Trasa Zwierzyniecka, Trasa Pychowicka, Trasa Łagiewnicka, Trasa 

Ciepłownicza, Trasa Nowopłaszowska), 

 przebudowa dróg wlotowych do Krakowa jako dwujezdniowych, 

 budowa obwodnic Skawiny, Liszek, Zabierzowa 

 budowa/modernizacja węzłów autostradowych wraz z drogami dojazdowymi w Niepołomicach i 

Krzeszowicach (węzeł Rudno) 

 organizacja systemu parkingów P&R, 

 budowa linii metra/premetra w Krakowie, 

 rozbudowa portu lotniczego Kraków Airport wraz z jego strefą ekonomiczną oraz poprawa układu 

komunikacyjnego w jego otoczeniu, 

 budowa kolejowej linii wysokich prędkości w kierunku północno-zachodnim oraz linii kolejowej 

Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna. 

Rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach planistycznych i 

strategicznych gmin 

 Dostosowanie wyznaczania nowych terenów zabudowy do realnego popytu i możliwości 

inwestycyjnych w zakresie towarzyszących im inwestycji infrastrukturalnych i społecznych; 

 Rewitalizacja centrów miast i miejscowości stanowiących siedziby gmin wokół Krakowa, jako 

element ograniczający dalsze rozpraszanie zabudowy oraz kreujący tożsamość lokalną – integrację 

starych i nowych mieszkańców; 

 Kształtowanie nowych terenów do zabudowy (mieszkaniowej i usługowej, w tym biurowej – 

stanowiącej miejsca pracy) poprzez intensyfikację zagospodarowania istniejących terenów 
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zainwestowanych w rejonach istniejących i planowanych przystanków Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej, w powiązaniu z dostępem do atrakcyjnych przestrzeni publicznych i terenów 

zieleni;  

 Kształtowanie obszarów zurbanizowanych na zasadzie kontynuacji istniejącej struktury 

przestrzennej bez tworzenia nieuzasadnionych analizami przestrzennymi i społeczno-

ekonomicznymi nowych izolowanych terenów inwestycyjnych bądź terenów o znacznej 

powierzchni przylegających do istniejących terenów zabudowanych (sytuacja ta nie dotyczy 

terenów lokalizacji stref gospodarczych pod rozwój przemysłu); 

 Przy wyznaczaniu nowych terenów inwestycyjnych należy ustalić zasady zachowania ciągłości 

korytarzy ekologicznych, rozumianą jako utrzymanie lub zapewnienie ciągłości tych korytarzy 

w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie wskazanych w PZPWM;  

 Ustalenia dotyczące sposobów i zasad ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego 

i krajobrazu w obszarach parków krajobrazowych, sformułowane na podstawie planów ochrony 

tych parków; 

 Rozbudowa systemu publicznych parków i skwerów oraz sieci powiązań między nimi, a także 

rozwój zadrzewiania miasta i obszaru metropolitalnego w ramach zieleni ulicznej oraz zieleni 

towarzyszącej zabudowie, jako elementów podnoszących walory estetyczne oraz poprawiających 

jakość powietrza; 

 Powołanie nowych parków kulturowych (obok już istniejącego Kraków – Stare Miasto) w Krakowie 

(Kazimierz-Stradom z Bulwarami Wisły, Stara Nowa Huta, Stare Podgórze z Krzemionkami) oraz w 

Czernej z Doliną Eliaszówki. 

 Kształtowanie systemu powiązań Krakowa z obszarami rekreacji i wypoczynku w strefie suburbiów 

m. in. poprzez system ścieżek rowerowych; 

 Ochrona cennych przyrodniczo fragmentów KOM i opracowanie spójnego systemu ochrony tych 

obszarów w powiązaniu z terenami chronionymi poza KOM-em; 

 Zorganizowanie parkingów P&R przy końcowych pętlach tramwajowych i autobusowych 

oraz przy przystankach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. 

TERYTORIUM „OGRÓD” 

Charakterystyka geograficzna  

Obszar obejmuje Pogórza: Wiśnickie, Rożnowskie, Ciężkowickie oraz część Beskidu Wyspowego 

(Pasmo Łososińskie i Pasmo Ciecienia). Największą rzeką przepływającą przez obszar jest Dunajec, tworząc 

przełomy, oddzielając Beskid Wyspowy od Pogórza Rożnowskiego, gdzie utworzono zbiorniki: Rożnowski i 

Czchowski. Inne większe cieki wodne to Łososina, Uszwica i Biała. Występują tu zarówno kompleksy leśne, 

szczególnie w wyższych partiach Pogórzy, jak i stosunkowo duża liczba pól użytkowanych rolniczo, przy 

jednoczesnym dużym ich rozdrobnieniu i znacznym rozproszeniu struktury osadniczej. Walory 

krajobrazowe tego obszaru uzupełnia bogate dziedzictwo kulturowe – zwłaszcza liczne zabytki 

architektury drewnianej. Elementy te składają się na atrakcyjny przyrodniczo obszar wzgórz, dolin, rzek, 

lasów, małych miasteczek, sadów i podworskich parków. Znajdują się tu 3 parki krajobrazowe: Wiśnicko–
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Lipnicki, Ciężkowicko–Rożnowski oraz Pasma Brzanki, a ponad 1/5 powierzchni obszaru stanowią tereny 

prawnie chronione.  

Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Obszar funkcjonalny tworzą 24 gminy, obejmujące łącznie 1 767 km², czyli 11,6% powierzchni 

województwa małopolskiego. Liczba ludności wynosi ok. 219 tys. (6,5% mieszkańców Małopolski), z czego 

tylko ok 22 tys. mieszka (10%) w 7 małych miasteczkach, a największy Tuchów nie przekracza 7 tys. 

mieszkańców. W związku z tym wskaźnik urbanizacji jest bardzo niski i wynosi 10%. Miasta Ogrodu należą 

wprawdzie do miast małych, ale większość posiada cenne układy urbanistyczne, niejednokrotnie 

z zachowanym ratuszem i zabytkowymi budynkami przyrynkowymi. W miastach tych skupia się lokalna 

przedsiębiorczość, która nie posiada jednoznacznego ukierunkowania, głównie spełniając lokalne potrzeby 

mieszkańców. 

Obszar jest atrakcyjnym krajobrazowo i kulturowo terenem, będąc dotychczas stosunkowo 

nierozpoznanym, zarówno przez mieszkańców innych części regionu, jak i gości spoza Małopolski. 

W całym obszarze znajdują się liczne zabytki: zamki, kościoły i założenia klasztorne, obiekty architektury 

drewnianej, dwory i pałace. W przypadku zamków należy dodać, że tworzą one ciąg warowni nad 

Dunajcem (Trzewlin, Melsztyn, Czchów, Tropsztyn, Rożnów), i choć większość z nich jest w ruinie stanowią 

doskonałe miejsca dla stworzenia nowych atrakcji turystycznych np. w postaci punktów widokowych. 

Warto także pamiętać o znajdujących się tu licznych cmentarzach wojennych z okresu I Wojny Światowej.  

Ze względu na trudność uprawy ziem w tym obszarze, głównie za sprawą ukształtowania terenu 

i dużych przewyższeń względnych, szansą jest rozwój, wsparcie i promocja rolnictwa z zachowaniem 

metod tradycyjnych. W ostatnich latach wyraźnie rośnie popyt konsumencki na wytwarzane lokalnie, ale 

o wysokiej jakości i odpowiednio certyfikowane, produkty żywnościowe. Ważnym elementem powinna 

być kontynuacja rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, najlepiej w zakresie lokalnych specjalizacji 

rolniczych, sadowniczych, pszczelarskich, a także prowadzenia upraw winorośli. Obszar ten sprzyja także 

funkcjonowaniu stadnin i tworzenia szlaków turystyki konnej 

Duży potencjał rekreacji posiada teren wokół Jezior Rożnowskiego i, w nieco mniejszym zakresie, 

Czchowskiego oraz leżące w okolicy lotnisko aeroklubu w Łososinie Dolnej. Wokół wymienionych 

zbiorników wodnych konieczna jest rewitalizacja i budowa nowych przystani żeglarskich, lepsze 

i zaplanowane zagospodarowanie brzegów, wyposażenie w pomosty, postawienie wież lub tarasów 

widokowych, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, publicznych węzłów sanitarnych.  

Wyzwania rozwojowe 

Obszar Ogrodu należy do gorzej rozwiniętych gospodarczych części województwa. Jest to jego 

słabość, ale i potencjalny atut. Wyzwanie rozwojowe polega na tym, aby w przyszłości nie utracić walorów 

krajobrazowych, kulturowych i rozlicznych, lecz na ich bazie zbudować ofertę dla ruchu turystycznego, 

zwłaszcza weekendowego, i specjalizowanego rolnictwa. 

Oznacza to wysoki priorytet dla ochrony krajobrazu i ochrony zabytków, ale także potrzebę 

umiejętnego zorganizowania się na poziomie samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych dla 

konsekwentnego budowania lokalnej marki i wizerunku. Walory obszaru są stosunkowo mało rozpoznane, 

toteż wyzwaniem jest z jednej strony promocja i „sprzedanie” swoich wartości, a z drugiej strony ich 

wzbogacanie i przekształcanie w rynkowy produkt i rynkową ofertę. Procesowi temu musi towarzyszyć 
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poprawa dostępności transportowej i tu kluczowe znaczenie ma budowa drogi ruchu szybkiego brzesko – 

Nowy Sącz. Jest ona kluczowa dla przyszłości Nowego Sącza, ale poprawi także dostępność całego 

subregionu. 

Kierunki działań 

Priorytetowym działaniem w obszarze Ogród winna być ochrona krajobrazu, co oznacza potrzebę 

uchwalenia planów ochrony w istniejących parkach krajobrazowych oraz utworzenie nowego, Żegocińsko-

Łososińskiego Parku Krajobrazowego, będącego częścią karpackiego korytarza ekologicznego Pogórzy. 

Pilne jest także utworzenie parków kulturowych w najcenniejszych miastach, zwłaszcza tam, gdzie 

zachowały się jeszcze obiekty miejskiej architektury drewnianej oraz – co równie ważne – tradycyjny 

charakter zabudowy. Chodzi tu przede wszystkim o Ciężkowice, Lipnicę Murowaną, Nowy Wiśnicz wraz z 

zamkiem, Szczyrzyc wraz z klasztorem, Tuchów z klasztorem a także Zakliczyn. Na całym obszarze ogrodu 

pożądane jest wprowadzenie twardej regulacji dotyczącej reklam i szyldów. 

W zakresie rozwoju gospodarczego kluczowe znaczenie ma odpowiednie uprofilowanie rolnictwa, 

a mianowicie: 

 wsparcie wysokiej jakości produkcji rolniczej wytwarzanej lokalnie i tradycyjnymi metodami, 

odpowiednio certyfikowanej miejscem pochodzenia i sposobem produkcji, 

 wsparcie zakładania sadów i winnic, zwiększania ich powierzchni z możliwością otwarcia dla małego 

ruchu turystycznego, 

 rozwijanie pszczelarstwa na obszarach wolnych od chemicznych środków ochrony, 

 wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki np. w formułach Miodowa kraina, Wieś dla 

dzieci, Wieś dla seniorów, Małopolska w siodle. 

Rozwój gospodarczy opierać się winien także o funkcje turystyczne, co oznacza m.in.: 

 rozwój szlaków i infrastruktury uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz szlaków 

kajakowych  

 budowę wież widokowych (np. na niektórych wzniesieniach lub w miejscach historycznie 

uzasadnionych m.in. w miejscach po dawnych zamkach), przeciwdziałanie zarastaniu miejsc 

widokowych, 

 wyznaczenie odpowiednio oznakowanych szlaków drogowych (tras widokowych) i budowa miejsc 

zatrzymania w obszarach atrakcyjnych krajobrazowo. 

Poprawy wymaga infrastruktura (w tym np. modernizacja istniejących i budowa nowych 

oczyszczalni ścieków w Wiśniowej - Poznachowicach Dolnych, Jodłowniku - Słupi, Iwkowej – Kątach). 

Transport 

Główne potrzeby rozwojowe w zakresie transportu na obszarze Ogród to:  

 droga DK75 Brzesko – Nowy Sącz w klasie drogi ekspresowej (lub gruntowna modernizacja 

oraz budowa obejść drogowych Czchowa, Jurkowa, Gnojnika), 

 nowa droga wojewódzka Gdów – Limanowa, 

 obwodnica Tuchowa oraz nowa droga wojewódzka Tuchów – Ryglice (Pilzno/Brzostek), 
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 budowa linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna przebiegającej w zachodniej 

części obszaru 

 stworzenie atrakcyjnego czasowo i ekonomicznie połączenia kolejowego Kraków – Tarnów  

– Tuchów – Cieżkowice – Bobowa  w kierunku Nowego Sącza i Gorlic, 

Rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach planistycznych i 

strategicznych gmin 

 wyznaczenie granic stref parków kulturowych i ich zakresu ochrony (w tym Ciężkowice, Lipnica 

Murowana, Nowy Wiśnicz wraz z zamkiem, Szczyrzyc- klasztor i otoczenie, Tuchów z klasztorem 

oraz Zakliczyn), 

 zarezerwowanie terenu pod nową linię kolejową Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna, 

 zarezerwowanie terenu pod nową drogę wojewódzką Gdów – Limanowa, 

 wskazanie możliwości kształtowania krajobrazu w ramach stref chronionego krajobrazu i uchwał 

warunkujących odpowiednie jego utrzymanie w ramach obszarów priorytetowych (audyt 

krajobrazowy). 

TERYTORIUM „DOLINA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 

Charakterystyka geograficzna  

Geograficznie ten obszar funkcjonalny to przede wszystkim przedpole Beskidu Wyspowego, Kotlina 

Sądecka oraz północna część Beskidu Niskiego wraz z Obniżeniem Gorlickim. Takie położenie przesądza 

o atrakcyjności krajobrazowej (tło gór) przy występowaniu dużej ilości terenów wypłaszczonych – czyli 

łatwiejszych do zainwestowania. Główne rzeki obszaru to Dunajec, Poprad, Kamienica, Ropa i Łososina. 

Jednak takie ukształtowanie terenu pogłębia jego problemy ekologiczne – otoczenie wzgórz sprzyja 

gwałtownemu przyborowi wód w dolinach i powstawaniu osuwisk, pojawia się także zjawisko smogu, 

zwłaszcza w Kotlinie Sądeckiej. 

Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Obszar funkcjonalny „Dolina” grupuje gminy położone wzdłuż drogi krajowej nr 28 i znajdujące się 

w strefie wpływu Nowego Sącza jako ośrodka regionalnego, zajmując obszar 1 423 km2 (9,4 % powierzchni 

województwa). Obejmuje on 19 gmin, gdzie żyje 351 tys. mieszkańców, co stanowi 10,4% liczby ludności 

województwa. Na obszarze znajduje się 6 miast, a wskaźnik urbanizacji wynosi 41,9 %.  

Obszar Dolina został wydzielony przede wszystkim z powodu swojej specyfiki społeczno-

gospodarczej. Są to bogate tradycje przemysłowe, sięgające początku XX w. związane z przemysłem 

naftowym i maszyn wiertniczych w Gorlicach, taboru kolejowego w Nowym Sączu, spożywczym w 

Grybowie, Limanowej i Tymbarku. Szanse rozwojowe związane są przede wszystkim z wyjątkowymi 

zasobami demograficznymi, walorami historycznego krajobrazu małych miast oraz możliwościami 

współpracy transgranicznej z obszarami Słowacji a nawet Węgier. Wykorzystanie potencjału obszaru 

funkcjonalnego uwarunkowane jest w głównej mierze poprawą relacji transportowych Nowego Sącza z 

autostradą A4 (kierunek na Brzesko), rejonu Limanowej z KOM, budową linii kolejowej Kraków – Nowy 
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Sącz – Zakopane oraz w okresie kierunkowym – zbudowanie połączenia Nowy Sącz – Słowacja dostępnego 

dla pojazdów TIR.  

Mimo upadku tradycyjnych gałęzi, w Dolinie wyraźnie istnieje fenomen nowej, innowacyjnej 

przedsiębiorczości, którego centrum jest Nowy Sącz, gdzie dynamicznie działają liczne firmy z wielu branż 

(m.in.: Koral, Conspol, Fakro, Wiśniowski, Newag). Funkcjonują także specjalne strefy ekonomiczne 

w Nowym Sączu i w Gorlicach, a dochody gmin, intensywność ruchu budowlanego oraz poziom 

przedsiębiorczości są wyraźnie wyższe niż w otoczeniu obszaru.  

Słabością jest ograniczona dostępność transportowa. Uwaga ta dotyczy zarówno dróg krajowych nr 

28, jak i 75, niedostosowanych do wielkości ruchu i potencjału obszaru, jak i kolei. O ile ruch pociągów 

pasażerskich i towarowych na trasie Leluchów – Nowy Sącz – Tarnów odbywa się i jest w miarę regularny, 

to linia z Chabówki przez Nowy Sącz i Gorlice w stronę Krosna, będąca niegdyś bardzo ważnym czynnikiem 

integrującym ten obszar, obecnie nie odgrywa praktycznie żadnej roli.  

Wyzwania rozwojowe 

Rejon Nowego Sącza i Limanowej to nadal najbardziej prężna demograficznie część Małopolski. 

Dlatego największym wyzwaniem rozwojowym Doliny jest wykorzystanie tego potencjału czyli 

przeciwdziałanie migracjom poprzez stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy i zamieszkania w miastach 

obszaru, a także wykorzystanie przemysłowych tradycji do kreowania nowej przedsiębiorczości i 

reindustrializacji.  

Obszar Doliny mimo generowania pozytywnych impulsów i posiadanego potencjału gospodarczego 

oraz atrakcyjnego położenia krajobrazowego boryka się z problemami. Są to: 

 stosunkowo słaba pozycji Nowego Sącza jako ośrodka regionalnego w Małopolsce, 

 stagnacja grupy miast „kurczących się” demograficznie (Biecz, Limanowa, Grybów), 

 niewydolność drogi krajowej nr 28 stanowiącej kręgosłup gospodarczy obszaru oraz 

nieprzystosowanie do wzrastających potrzeb transportu drogi krajowej nr 75 łączącej ten 

przedsiębiorczy obszar z autostradą A4,  

 utrata standardu technicznego i znaczenia linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz – Gorlice, 

 gwałtownie postępujące rozpraszanie zabudowy i degradacja krajobrazowa, 

 zły stan jakości powietrza w ośrodkach miejskich tego obszaru. 

Kierunki działań 

Główne działania powinny zostać skierowane na realizację następujących zadań: 

 rozwój stref aktywności gospodarczej wzdłuż drogi krajowej nr 28, 

 ograniczenie niskiej emisji, zwłaszcza w Nowym Sączu i innych miastach Doliny, 

 rewitalizacja terenów poprzemysłowych – zwłaszcza w Gorlicach, 

 utworzenie parków kulturowych w Nowym Sączu, Starym Sączu i Bieczu, 

 rozwój bazy turystycznej w ośrodkach stanowiących punkty wypadowe w Beskid Sądecki i Beskid 

Niski, 
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 modernizacja istniejących i budowa nowych oczyszczalni ścieków: Łącko – Jazowsko, Grybów  

– Kąclowa. 

Transport 

 przebudowa i modernizacja drogi krajowej nr 28 – obejścia Limanowej, Nowego Sącza 

(dokończenie), Grybowa, Gorlic; pasy ruchu powolnego w rejonie Ptaszkowej i Ropskiej Góry; 

przebudowa skrzyżowań,  

 wytyczenie nowej drogi wojewódzkiej pomiędzy Gdowem i Limanową poprzez modernizację 

i przebudowę wybranych dróg lokalnych, 

 budowa linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna,  

 modernizacja linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz – Stróże i dalej w stronę: Grybowa, Gorlic 

(Zagórzan), Biecza i województwa podkarpackiego, wraz z przebudową otoczenia węzła kolejowego 

w Nowym Sączu po realizacji linii Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna. 

Rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach planistycznych i 

strategicznych gmin 

 zarezerwowanie terenu pod linię kolejową Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna i 

modernizację linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz, 

 zarezerwowanie terenu pod nową drogę wojewódzką Gdów – Limanowa, 

 wyznaczenie i przygotowanie miejsc pod strefy aktywności gospodarczej wzdłuż drogi nr 28, 

 wyznaczenie granic stref parków kulturowych i ich zakresu ochrony. 

TERYTORIUM „PARK GÓRSKI” 

Charakterystyka geograficzna  

Obszar funkcjonalny „Park” to obejmujące ponad ¼ powierzchni województwa tereny górskie 

stanowiące najcenniejszy w skali kraju kompleks przyrodniczo – krajobrazowy i ważny element 

europejskiego systemu biosfery. Głównymi jednostkami geograficznymi są Działy Orawsko – 

Podhalańskie, Gorce oraz częściowo Beskid Wyspowy w swojej centralnej części, oddzielająca je od Tatr 

Kotlina Orawsko – Nowotarska, Tatry, Pieniny, Beskid Sądecki aż po Beskid Niski. Taka rozległość wynika z 

wyjątkowości obszaru zarówno pod względem przyrodniczym, jak i uwarunkowań kulturowych, tradycji, 

specyfiki gospodarowania. Znajduje się tu 5 parków narodowych, w tym w całości na terenie obszaru: 

Tatrzański, Gorczański i Pieniński. Prawdziwym unikatem są fragmenty lasu o charakterze pierwotnym, 

które zachowały się jeszcze w Pieninach, masywie Babiej Góry, Tatrach i w Beskidzie Sądeckim. W samych 

parkach narodowych skatalogowano ponad połowę wszystkich gatunków roślin i zwierząt występujących 

w Polsce. Żyją tu też wszystkie polskie duże ssaki drapieżne: niedźwiedź, wilk, ryś i żbik. W Tatrach, można 

zobaczyć szarotkę alpejską i kozicę – symbole środowiska niezmienionego działalnością człowieka.  

Charakterystyka społeczno-gospodarcza 
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Park zajmuje 4 304 km2 (co stanowi 28,4% powierzchni Małopolski).  W jego granicach znajduje się 

42 gmin (w tym 11 miast), które zamieszkuje prawie 480 tys. mieszkańców – 14,0% ludności Małopolski. 

Poziom urbanizacji jest niski (27,6%), co przy tej gęstości zaludnienia oraz rozproszenia zabudowy oznacza 

wysoki stopień antropopresji i wynikający stąd w sposób nieunikniony wysoki poziom konfliktów 

przestrzennych pomiędzy wymaganiami ochrony środowiska i krajobrazu a rozwojem społeczno-

gospodarczym. 

Główne potencjały regionu to zasoby ludzkie (relatywnie młoda społeczność) oraz zasoby 

naturalne: walory krajobrazowe, wody mineralne, występowanie źródeł geotermalnych oraz 

infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-hotelowa i największa w Polsce baza sportów zimowych i 

kwalifikowanej turystyki aktywnej. 

Obszar spełnia w skali kraju ważne funkcje kulturowe. Wynikają one zwłaszcza z kulturalnej roli 

Zakopanego i tradycyjnej architektury zakopiańskiej, kultury Podhala, a także, w części wschodniej, 

z tradycji i kultury łemkowskiej. 

Wyzwania obszaru 

Głównym wyzwaniem rozwojowym jest utrzymanie atrakcyjności turystycznej obszaru jako 

najważniejszego w kraju terenu rekreacji zimowej i turystyki górskiej oraz osiągnięcie standardu usług 

turystycznych i sanatoryjnych konkurencyjnego w stosunku do regionów zagranicznych. Oznacza to 

przezwyciężenie podstawowych problemów rozwojowych, do których należą: 

 niska dostępność transportowa, zwłaszcza zupełna niewydolność linii kolejowych, a przez to 

niewykorzystanie ich potencjału w redukcji ruchu indywidualnego, 

 zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza powietrza, podważające sens funkcjonowania uzdrowisk 

i miejscowości turystyczno-rekreacyjnych, 

 konieczność znalezienia równowagi między gospodarką człowieka, w szczególności związanym 

z turystyką, a koniecznością ochrony najcenniejszych krajobrazów i przyrody przed przeobrażaniem, 

 mała liczba miejsc pracy poza sektorem czasu wolnego, sezonowość miejsc pracy, 

 trudne, specyficzne warunki dla rozwoju rolnictwa – ostrzejszy klimat, duże przewyższenia, gorsza 

jakość gleb. 

Kierunki działań  

Główne kierunki działań rozwojowych obszaru Park powinny uwzględniać: 

 podniesienie rangi zespołu miejskiego Nowy Targ – Zakopane jako regionalnego ośrodka 

usługowego; oznacza to jego rozwój jako centrum usług medycznych, kulturalnych, 

administracyjnych i biznesowych, 

 wprowadzenie programu antysmogowego dla całego obszaru Park, w tym miejscowości 

turystycznych a zwłaszcza uzdrowiskowych; rozwój źródeł energii OZE w oparciu o istniejące tam 

zasoby geotermalne, 

 utworzenie parków kulturowych (obok istniejących w Zakopanem) w Chochołowie, , Frydmanie, 

Krościenku nad Dunajcem, Krynicy Zdrój, Niedzicy, Sękowej i Szczawnicy ze względu na konieczność 
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chronienia ich zespołów zabytkowych przed postępującą dewastacją i pogorszeniem jakości 

estetycznej,  

 programowe działania na rzecz jakości architektury i likwidacja chaosu reklamowego w 

miejscowościach turystycznych i przy drogach dojazdowych do nich.  

 utworzenie parków krajobrazowych: Beskidu Niskiego, Beskidu Wyspowego, Małych Pienin , oraz 

Spiskiego, uchwalenie planów ich ochrony a także towarzyszących im planów chronionego 

krajobrazu,  

 politykę ochrony krajobrazu poprzez wyznaczenie stref widokowo-krajobrazowych w obszarze 

Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zwłaszcza w gminie Rytro celem ochrony strefy widokowo-

krajobrazowej Góry Połom; 

 wzmożoną ochronę bioróżnorodności obszarów węzłowych i utrzymanie ciągłości powiązań 

pomiędzy obszarami cennymi przyrodniczo (korytarze ekologiczne),  

 rozwój infrastruktury kulturalnej i kongresowej, zwłaszcza Zakopanego i Krynicy,  

 stworzenie infrastruktury uzdrowiskowej i nadanie statusu uzdrowiska Szczawie oraz stworzenie 

infrastruktury uzdrowiskowej w Czarnym Dunajcu, 

 powstanie dodatkowych schronisk górskich uzupełniających sieć istniejących, umożliwiających 

pieszą turystkę górską na obszarach mniej popularnych – w Beskidzie Niskim (w Górach 

Hańczowskich oraz w okolicy Brunar Wyżnych), Gorcach (na Lubaniu), Beskidzie Wyspowym 

(np.Ćwilin), 

 powstanie  ośrodków narciarskich i turystyki aktywnej w Lubomierzu, Ochotnicy Dolnej i Wysowej-

Zdrój, 

 rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w oparciu o bazę biathlonową w Kościelisku – Kirach 

 stworzenie sieci szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych (w tym połączenia lokalnych 

szlaków z siecią „Velo Małopolska”), narciarstwa biegowego – ze szczególnym uwzględnieniem 

obszaru Beskidu Niskiego 

 budowę oczyszczalni ścieków w Bukowinie-Białce Tatrzańskiej, Nowym Targu-Krempachach i 

Kamienicy-Zalesiu. 

Transport 

W zakresie usprawnienia połączeń transportowych wskazuje się następujące działania: 

 budowa drogi dwujezdniowej od obecnie budowanej drogi S7 do Nowego Targu i podniesienie 

standardu połączenia do Zakopanego, 

 kontynuacja przebiegu drogi S7 do granicy państwa, 

 budowa obwodnic Chochołowa, Zakopanego, Nowego Targu, Krościenka nad Dunajcem, 

Piwnicznej, Krynicy-Zdrój i Muszyny, 

 przebudowa linii kolejowej od Chabówki do Zakopanego, 

 przebudowa linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz - Piwniczna-Zdrój - Muszyna - Leluchów, wraz z 

uwzględnieniem budowy linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna. 
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Rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach planistycznych i 

strategicznych gmin 

 wprowadzenie lokalnych przepisów w zakresie kodeksu dotyczącego umieszczania reklam powinno 

dotyczyć wszystkich gmin obszaru Park. Zmiany w tym zakresie rozpoczęte od trasy Zakopane – 

Kraków posiadałyby znaczenie symboliczne, 

 wyznaczenie granic stref parków kulturowych i ich zakresu ochrony, 

 uchwalenie planów ochrony i towarzyszących im planów chronionego krajobrazu tworzonych 

parków krajobrazowych, 

 zapisy dotyczące powiązań pomiędzy obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo (korytarze 

ekologiczne). 
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10. DZIAŁANIA NA OBSZARACH FUNKCJONALNYCH WYODRĘBNIONYCH 
W KPZK 

OBSZARY FUNKCJONALNE (OF) WG KPZK 

Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, PZPW zostają 

wskazane obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym, wyodrębnione zgodnie z typologią 

i wymaganiami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz przeprowadzonymi analizami 

diagnostycznymi. Obszary te stanowić mają, co do zasady, miejsca strategicznej interwencji prowadzonej z 

poziomu krajowego. W związku z powyższym nie pokrywają one w całości obszaru województwa. Co 

więcej, zasięgi poszczególnych obszarów funkcjonalnych mogą wielokrotnie nakładać się na siebie (i tak 

jest w rzeczywistości), toteż niektóre jednostki osadnicze znajdują się jednocześnie w granicach kilku 

obszarów funkcjonalnych. Inaczej mówiąc – w przeciwieństwie do podziału na terytoria – jest to system 

podziałów nierozłącznych. 

Obszary funkcjonalne charakteryzują wspólne cechy i zbliżone uwarunkowania rozwoju oraz 

wynikające stąd kierunki zagospodarowania przestrzennego.   O ponadregionalnym charakterze 

wyodrębnionych Obszarów Funkcjonalnych decyduje zasięg przestrzenny lub ranga oddziaływania. 

W zależności od przyszłych zmian legislacyjnych, granice Obszarów Funkcjonalnych będą podlegać 

weryfikacji oraz rozbudowaniu odpowiednich ustaleń dedykowanych poszczególnym obszarom. 

MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY OŚRODKA WOJEWÓDZKIEGO: 

Krakowski Obszar Metropolitalny 

Obszar Funkcjonalny obejmuje: 

 miasto Kraków 

 oraz 26 jednostek samorządu terytorialnego, tworzących otaczającą miasto strefę wzajemnych 

oddziaływań. 

Wewnątrz Obszaru Funkcjonalnego wyodrębniona została również strefa rdzeniowa, obejmująca 

obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). 

 

Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na: 

 priorytet dla rozwoju spójnego transportu zbiorowego, integrującego systemy komunikacyjne 

w skali KOM oraz subregionu 

 kształtowanie struktury przestrzennej KOM w oparciu o kluczowe obszary koncentrujące potencjał 

metropolitalny (Kraków, Airport City Balice, Kraków-Nowa Huta –Przyszłości, Płaszów-Rybitwy, 

Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia)  

 związanie funkcjonalno-przestrzenne urbanizujących się obszarów stref podmiejskich Krakowa 

z rdzeniem układu, oparte o ciągłość powiązań komunikacyjnych, infrastrukturalnych i 

przyrodniczych 
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 ograniczenie nieuzasadnionego rozszerzania terenów inwestycyjnych i rozpraszania zabudowy 

poprzez bilansowanie wykorzystania już istniejących terenów i prognozy rozwojowe, oparte 

o systematyczny monitoring prowadzony w skali KOM 

 ukształtowanie sieci terenów przyrodniczych w oparciu o istniejące zasoby : Niepołomickiego 

Obszaru Węzłowego oraz dolin rzek: Wisły,  Prądnika, Rudawy, Drwiny, Wilgi i Dłubni 

 wykorzystanie terenów zielonych dla kształtowania ciągów przestrzeni publicznych o charakterze 

sportowym, rekreacyjnym i edukacyjnym. 

Ryc. 2. 20: Obszar Funkcjonalny Ośrodka Wojewódzkiego – Krakowski Obszar Metropolitalny 

 

Źródło: Wg projektu PZPWM 2012 r. 

 

OBSZARY FUNKCJONALNE SZCZEGÓLNEGO ZJAWISKA W SKALI MAKROEKONOMICZNEJ: 

Obszary górskie 

Obszary Funkcjonalne górskie obejmują obszary o cechach środowiska górskiego istotnie 

wpływających na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ze względu na zróżnicowanie uwarunkowań 

i potencjałów rozwojowych wyodrębniono dwie strefy terenów należące do tego OF: 

 strefa obszarów górskich, do których zaliczono gminy o przeważającym udziale terenów położonych 

na wysokościach powyżej 500 m n.p.m. oraz 
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 strefa obszarów podgórskich obejmujące pozostałe gminy o przeważającym udziale terenów na 

wysokości powyżej 300 m n.p.m. Kryterium dodatkowym jest ukształtowanie terenów oraz 

położenie w zasięgu fliszu karpackiego, powodujące zagrożenia osuwiskami. 

Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na: 

 Ochronę wartości przyrodniczych i bioróżnorodności, 

 Ograniczenie zagrożeń powodziowych poprzez realizację zadań, wynikających z Planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym, Programu małej retencji, Programu zapobiegania suszy 

 Monitorowanie zagrożeń ruchami masowymi ziemi oraz realizacja wynikających z rozpoznania 

ograniczeń i zabezpieczeń 

 Opracowanie zasad wykorzystania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej i regulacji granicy 

rolno-leśnej 

 Równoważenie rozwoju przemysłów czasu wolnego, gwarantujące utrzymanie (i pomnażanie) 

istniejących zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych  

 Wykorzystanie zasobów leczniczych wód mineralnych do utrwalenia i rozwoju funkcji lecznictwa 

uzdrowiskowego. 

Ryc. 2. 21: Obszary Funkcjonalne górskie 

 

Źródło: Wg projektu PZPWM 2012 r. 

 

  

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 287 – Poz. 3215



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

115 

OBSZARY KSZTAŁTOWANIA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WYMAGAJĄCE PROGRAMOWYCH 

DZIAŁAŃ OCHRONNYCH: 

Obszary cenne przyrodniczo 

Obszary Funkcjonalne cenne przyrodniczo obejmują: 

 wszystkie obszary objęte na terenie województwa ochroną prawną na podstawie Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 węzłowe obszary przyrodnicze oraz łączące je korytarze ekologiczne, stanowiące o ciągłości sieci 

terenów przyrodniczych. 

Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na przestrzeganie zasad opisanych w Rozdz. 3 

Planu (Wzmocnienie systemu zasobów przyrodniczych oraz poprawa gospodarki środowiskiem). 

Ryc. 2. 22: Obszary Funkcjonalne cenne przyrodniczo 

 

Źródło: Wg projektu PZPWM 2012 r. 

Obszary funkcjonalne ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego 

Obszary Funkcjonalne ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego Małopolski 

zostały określone z uwzględnieniem następujących kryteriów delimitacji: 

 występowania miejsc wpisanych na Listę UNESCO oraz miejsc proponowanych, jako polskie 

kandydatury do wpisu na Listę UNESCO, 

 występowania pomników historii uznanych przez Prezydenta RP,  
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 istnienia zabytkowych obszarów i obiektów o wysokiej wartości artystycznej lub historycznej oraz 

szczególnie istotnym znaczeniu dla regionu,  

 funkcjonowania utworzonych oraz proponowanych do utworzenia parków kulturowych,  

 koncentracji gmin dysponujących zasobami dziedzictwa kulturowego o podwyższonej atrakcyjności, 

powiązanych z gminami o walorach przyrodniczych wybitnych i wysokich,  

 przeprowadzonej na potrzeby planu waloryzacji krajobrazowej oraz krajobrazów i obiektów 

typowanych do Czerwonej Księgi Krajobrazu Polski. 

Ryc. 2. 23: Obszary funkcjonalne ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego 

 

Źródło: Wg projektu PZPWM 2012 r. 

Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na: 

 inicjowanie i wspieranie budowy systemu obszarów chronionych kulturowo-krajobrazowych, 

powiązanych z ochroną walorów przyrodniczych 

 ochrona różnorodności i wielokulturowości dziedzictwa kulturowego regionu i dóbr kultury 

współczesnej,  

 szczególna opieka nad obiektami dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym m.in. 

w zakresie ochrony wartości zabytkowych i ich wykorzystania, umożliwiająca racjonalne 

gospodarowanie obiektem,  

 utrzymanie zasobów budownictwa drewnianego, jako charakterystycznego elementu krajobrazu 

kulturowego Małopolski, 

 rozwóju turystyki kulturowej powiązanej z promowaniem specyfiki dziedzictwa kulturowego 

subregionów oraz tematycznych szlaków kulturowych, 
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 stworzenie warunków do prowadzenia monitoringu standardu ochrony i opieki wybranych 

kategorii zasobów dziedzictwa kulturowego. 

Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych 

Obszary Funkcjonalne kształtowania zasobów wodnych obejmują: 

 zasięgi występowania głównych zbiorników wód podziemnych, 

 zasięg wielkopowierzchniowych torfowisk,  

 tereny lasów wodochronnych 

 

Ryc. 2. 24: Obszar Funkcjonalny ochrony i kształtowania zasobów wodnych 

 

Źródło: Wg projektu PZPWM 2012 r. 

 

Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na: 

 zwiększenie retencyjności obszaru  

 zabezpieczenie wód przed zanieczyszczeniem, przede wszystkim drogą racjonalnej gospodarki 

ściekowej oraz gospodarki odpadami 

 objęcie granicami parku krajobrazowego zespołu torfowisk orawsko-nowotarskich i ustalenie w 

planie ochrony zasad ich użytkowania, gwarantujących utrzymanie (i przywrócenie)  zdolności 

retencyjnych. 
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OBSZARY FUNKCJONALNE STRATEGICZNYCH ZŁÓŻ KOPALIN 

Do klasy strategicznych złóż kopalin zostały zaliczone złoża objęte właściwością górniczą. 

Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na: 

 ochronę złóż przed zainwestowaniem, uniemożliwiającym ich eksploatację, 

 minimalizację skutków środowiskowych eksploatacji górniczej. 

Ryc. 2. 25: Obszary Funkcjonalne strategicznych złóż kopalin 

 

Źródło: Wg projektu PZPWM 2012 r. 

 

OBSZAR FUNKCJONALNY WYMAGAJĄCY RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU FUNKCJI PRZY UŻYCIU 

INSTRUMENTÓW WŁAŚCIWYCH POLITYCE REGIONALNEJ: 

Funkcjonalny obszar przygraniczny 

Obszar Funkcjonalny przygraniczny obejmuje swym zasięgiem gminy, położone bezpośrednio 

wzdłuż granicy polsko – słowackiej: 

Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka, Czarny Dunajec, Kościelisko, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, 

Łapsze Niżne, Czorsztyn, Krościenko n/Dunajcem, Szczawnica, Piwniczna, Muszyna, Krynica, Ujście 

Gorlickie, Sękowa. 
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Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na: 

 integrację podejmowanych działań planistycznych, szczególnie w zakresie powiązań 
komunikacyjnych oraz przyrodniczych, w tym również uzdrowiskowych 

 wykorzystanie w zagospodarowaniu przestrzennym ciągłości kulturowej pogranicza polsko-
słowackiego 

 koordynacja zagospodarowania w zakresie lokalizacji infrastruktury sportowej o standardach 
umożliwiających organizację imprez sportowych najwyższej rangi. 

Ryc. 2. 26: Obszar Funkcjonalny przygraniczny 

 

Źródło: Wg projektu PZPWM 2012 r. 
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NARZĘDZIA REALIZACJI PLANU  
I JEGO MONITORINGU 
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1. NARZĘDZIA REALIZACJI PLANU 

Realizacja ustaleń PZPWM wymaga użycia szeregu narzędzi. Można je podzielić na: 

 legislacyjne 

 inwestycyjne 

 promocyjno-edukacyjne 

 organizacyjne 

W wypadku działań legislacyjnych i inwestycyjnych trzeba rozróżnić poziom krajowy, wojewódzki i 

lokalny. Z punktu widzenia zarządzania województwem najważniejszy jest poziom regionalny, ale 

województwo winno aktywnie oddziaływać zarówno na działania rządu, jak i działania samorządów 

lokalnych.   

Narzędzia realizacji PZPWM można usystematyzować także z punktu widzenia dwóch głównych 

jego funkcji. 

Funkcją pierwszą jest odpowiednie terytorialnie ukierunkowanie (czyli przestrzenna optymalizacja) 

wydatków budżetu wojewódzkiego i wydatków w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Funkcją drugą jest stworzenie ram i wytycznych dla lokalnych aktów planowania przestrzennego, 

w tym zwłaszcza dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, ale 

także lokalnych przepisów dotyczących reklam i małej architektury, opracowania audytu krajobrazowego  

oraz planów ochrony parków krajobrazowych i stref chronionego krajobrazu. 

UZGADNIANIE GMINNYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 

Adresatem planu zagospodarowania przestrzennego województwa, jako aktu kierownictwa 

wewnętrznego jest samorząd regionalny i podległe mu jednostki. Faktyczna możliwość realizacji jego 

ustaleń odbywa się w na podstawie i w granicach prawa, a w szczególności na podstawie ustaw 

związanych z planowaniem rozwoju oraz ustaw o charakterze ustrojowym, definiujących kompetencje 

organów publicznych. 

Kluczowe znaczenie dla operacyjnej roli planu województwa ma jego formalne powiązanie 

z dokumentami rządowymi na poziomie krajowym oraz powiązania z planowaniem miejscowym. Relacje 

te określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dwóch kategoriach obowiązkowych 

czynności: wzajemnego uwzględnienia w dokumentach planistycznych odpowiednich ustaleń oraz 

uzgodnienia projektów dokumentów z właściwym organem.  

Zgodnie z ustawą w planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się: 

 ustalenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz programy rządowe, służące 
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym (art.39 ust. 4) 

 inwestycje publiczne o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone w dokumentach 

przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa (art. 39) 
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Sposób uwzględnienia ustaleń KPZK jest przedmiotem uzgodnienia projektu PZPW z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

(art. 41 ust. 6a), natomiast sposób uwzględnienia inwestycji zawartych w programach rządowych jest 

przedmiotem uzgodnienia projektu PZPW z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego (art. 41. 

ust.1 pkt 7). Z wnioskiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa występują ministrowie i centralne organy rządowe (art. 49 ust. 2). W SUiKZP gminy określa 

się obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

zgodnie z PZPW oraz programami rządowymi (10 ust. 2 pkt.7), również tymi, które zostaną przyjęte po 

wejściu w życie PZPW. 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gmina 

uzgadnia z zarządem województwa w zakresie zgodności z ustaleniami PZPW oraz z wojewodą w zakresie 

zgodności z ustaleniami programów o których mowa w art. 48 ust. 1 (art. 11 pkt 6). W planie miejscowym 

obowiązkowo określa się granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

umieszczone w PZPW lub ostatecznych decyzjach lokalizacyjnych wydanych w trybie przepisów odrębnych 

(art. 15 ust. 3 pkt 4b). 

Projekt planu miejscowego uzgadnia między innymi (art. 17 ust ust.6): 

 starosta (w zakresie zagrożenia osuwaniem się mas ziemnych)  

 wojewoda (w zakresie zadań rządowych) 

 zarząd województwa (w zakresie: zadań samorządowych, wyników audytu krajobrazowego) 

 marszałek województwa (zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze) 

 zarząd powiatu (w zakresie zadań powiatowych). 

Gmina wprowadza ustalenia PZPW do planu miejscowego po uzgodnieniu z marszałkiem 

województwa terminu realizacji inwestycji celu publicznego (ICP) rządowych i samorządowych oraz 

warunków wprowadzenia ich do MPZP (art. 44). 

Obok programów rządowych, o których mowa w art. 48 ust. 1 , a które nie zostały w ogóle 

opracowane, istnieje cały szereg programów resortowych, zawierających katalogi inwestycji rządowych w 

poszczególnych dziedzinach. 

Nie ulega wątpliwości, że ustalenia PZPW w zakresie ICP o znaczeniu krajowym mogą być tylko 

„rejestrem” inwestycji przyjętych/akceptowanych do realizacji przez stronę rządową. Zdefiniowanie ich 

lokalizacji, przebiegu lub zasięgu w treści PZPW jest możliwe tylko w przypadkach, w których zapadły 

ostateczne decyzje administracyjne, wydane na podstawie przepisów odrębnych. Pozostałe inwestycje 

mogą być w treści PZPW wskazane w sposób orientacyjny/ideowy, w zależności od zaawansowania 

procesu przygotowania inwestycji. PZPW nie może rozstrzygnąć o ich przebiegu, ponieważ odbywa się to 

w trybie postępowań administracyjnych, przy wydawaniu odpowiednich decyzji umożliwiających 

realizacje inwestycji. W planie powinny jednak zostać zawarte rekomendacje dot. rodzaju, lokalizacji, 

przebiegu, zasięgu rekomendowanych inwestycji, jako stanowisko władz samorządu województwa i 

podstawa podejmowanych uzgodnień ze stroną rządową. 

Ustalenia PZPW wskazują również inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, należące do zadań 

samorządu województwa i powiatu. Sposób ich określenia w treści planu (tekstowej i graficznej) zależy od 

etapu przygotowania inwestycji. Analogicznie, jak w przypadku inwestycji rządowych, ich jednoznaczne 
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zdefiniowanie w przestrzeni (dokładny przebieg, zasięg) jest możliwe jedynie w przypadku, gdy zapadły 

ostateczne decyzje o realizacji inwestycji. W pozostałych przypadkach, PZPW wskazuje ich przybliżoną 

/rekomendowaną lokalizację i przebieg na podstawie przeprowadzonych prac studialnych i analitycznych 

(np. jako korytarz, połączenie kluczowych punktów, zasięg rozpatrywanych wariantów). Umieszczenie ich 

w PZPW jest zobowiązaniem samorządu województwa do kontynuowania przygotowania inwestycji i do 

jej realizacji (na podstawie decyzji uzyskanych w trybie przepisów odrębnych) Tak określone w PZPWM 

zadania inwestycyjne są obligatoryjne dla dokumentów planistycznych gmin. 

PZPW jest zatem „rejestrem” rozstrzygnięć dokonywanych w trybie innych (administracyjnych) 

procedur ale również stanowi podstawę przyszłych działań samorządu zmierzających do realizacji 

postulowanych w planie ICP. 

Jak wynika z powyższych uwarunkowań prawnych, część graficzna planu zagospodarowania 

przestrzennego nie może być podstawą do identyfikowania (wyznaczania linii rozgraniczających) granic 

inwestycji celu publicznego w planowaniu miejscowym. Jest to jedynie wskazanie lokalizacji z 

dokładnością stosowną do planowania regionalnego. Granice te są szczegółowo ustalane w trybie 

procedur administracyjnych na podstawie odpowiednich przepisów. 

Przy konstruowaniu ustaleń dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego w studiach gmin lub 

linii rozgraniczających w projektach planów miejscowych należy opierać się na odpowiednich decyzjach 

wydanych w sprawach związanych z realizacją tych inwestycji. 

PZPWM jest zapisem deklarowanej wizji rozwoju regionu, opartej o system wartości, uznawanych 

przez demokratycznie wyłoniona reprezentację województwa.  Przedstawia kierunki działań, jakie 

samorząd województwa zamierza podejmować w odniesieniu do poszczególnych terytoriów/obszarów. 

Jako dokument programowy, PZPWM niesie również inspiracje i wymagania dla przyszłej strategii i innych 

polityk regionalnych, a także postulowane przedsięwzięcia ponadregionalne, o które będzie zabiegać 

samorząd. 

Wymagana ustawą (art.11, ust.6) zgodność SUIKZP gminy z ustaleniami planu województwa 

oznacza zatem, że samorządy lokalne zostały zobowiązane do współpracy w realizacji polityki 

regionalnego rozwoju przestrzennego. Z jednej strony wskazuje to możliwości wykorzystania przez nie 

regionalnych instrumentów wsparcia a z drugiej – obliguje do kształtowania lokalnej polityki „wpisanej” w 

rozwój całego regionu. Spójność polityki przestrzennej na poziomie lokalnym i regionalnym buduje nie 

tylko porządek funkcjonalno-przestrzenny, ale wywołuje efekt synergii procesów rozwojowych, korzystny 

dla władz każdego szczebla. 

ZAKRES UZGODNIEŃ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY 

Przedmiotem oceny zgodności projektów SUIKZP gmin z ustaleniami PZPWM i uzgodnienia projektu 

SUiKZP gminy przez Zarząd Województwa (na podst. art. 11 pkt. 6 uopizp) będzie uwzględnienie 

Kluczowych zasad polityki przestrzennej województwa, sformułowanych w rozdz. pt. Cele i zasady 

gospodarki przestrzennej” Wymagany zakres i sposób uwzględnienia tych zasad w dokumencie studium 

jest dostosowany do jego charakteru i skali. Nie narusza właściwości gminy w kształtowaniu i prowadzeniu 

polityki przestrzennej. Dotyczy problemów, których istota i oddziaływanie ma charakter ponadlokalny i 

ponadregionalny, dlatego wymaga spójności podejmowanych działań.  
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Poniżej – wymagany sposób i zakres uwzględnienia ustaleń planu województwa w dokumencie 

studium gminy w odniesieniu do poszczególnych zagadnień: 

1. Lokalizacja ponadlokalnych inwestycji celu publicznego krajowych i wojewódzkich zawartych w 

treści PZPWM 

˃ obligatoryjne umieszczenie w części graficznej SUIKZP lokalizacji inwestycji na podstawie 

wydanych decyzji przesądzających o ich lokalizacji, granicach, przebiegu 

2. Planowane lub rekomendowane ponadlokalne inwestycje celu publicznego krajowe i 

wojewódzkie, niezdefiniowane przestrzennie, o orientacyjnej lub postulowanej lokalizacji  

˃ wskazanie w części tekstowej i/lub graficznej SUIKZP lokalizacji inwestycji, jako informacja 

o zamierzeniach inwestycyjnych o charakterze ponadlokalnym 

3. Kierunki urbanizacji: 

˃ zawarcie w treści suikzp priorytetu dla uzupełnień i kontynuacji istniejących układów 

zurbanizowanych 

˃ ograniczanie rozpraszania zabudowy  

4. Zagrożenie powodziowe: 

˃ zasięg terenów zagrożonych powodzią (Q 1%)  

˃ ustalenia dotyczące kierunków zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią, 

sformułowane, jako sposoby i zasady ograniczania ryzyka powodziowego, spójne z 

priorytetami określonymi w „Planie zarządzania ryzykiem powodziowym” 

5. Zagrożenie osuwiskowe: 

˃ wskazanie granic obszarów zagrożenia osuwiskowego wg PZPWM (OF) oraz uwzględnienie 

ich wewnętrznego zróżnicowania na podstawie danych SOPO 

˃ sposób/zasady ograniczenia ryzyka osuwiskowego wyrażone w kierunkach 

zagospodarowania obszarów terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi, 

dostosowane do skali studium i z wykorzystaniem danych SOPO 

6. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo (obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych) 

˃ wskazanie w części graficznej granic obszarów węzłowych wg PZPWM 

˃ sposób/zasady ochrony bioróżnorodności w obszarach węzłowych, określone jako kierunki 

zagospodarowania OW 

˃ określenie w części graficznej SUIKZP lokalnych powiązań ekologicznych o kierunkach i 

przebiegach dostosowanych do skali opracowania, spójnych z systemem korytarzy 

ekologicznych określonych w PZPWM. Spójność jest rozumiana, jako utrzymanie i/lub 

zapewnienie ciągłości terenów przyrodniczych w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie 

wskazanych w PZPWM korytarzy ekologicznych (z wykorzystaniem szczegółowych 

materiałów udostępnianych przez GDOŚ i RDOŚ a dotyczących m. in. szlaków migracji 

poszczególnych gatunków) 
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˃ sposób i zasady zachowania ponadregionalnej i regionalnej ciągłości ekologicznej, 

wyrażone w części tekstowej ustaleń studium dla terenów znajdujących się w obrębie 

głównych i regionalnych korytarzy ekologiczny  

7. Zasady ochrony krajobrazu i środowiska kulturowego  

˃ granice proponowanych w PZPWM parków krajobrazowych, jako informacja w części 

graficznej studium 

˃ ustalenia dotyczące sposobów i zasad ochrony środowiska kulturowego i krajobrazu w 

obszarach istniejących Parków Krajobrazowych, sformułowane na podstawie planów 

ochrony tych parków 

8. Polityka przestrzenna województwa w układzie terytorialnym (obszary funkcjonalne: Farma, 

Klin Rozwojowy, Oaza, Krakowski Obszar Metropolitalny, Ogród, Dolina, Park) 

˃ Zorientowanie celów i kierunków lokalnej polityki przestrzennej na rekomendowane w 

PZPWM kierunki działań rozwojowych, wzmacniające specyfikę i potencjał obszaru 

funkcjonalnego 

Uzgodnienie przez Zarząd Województwa projektu studium gminy (również jego zmiany) dokonywane 

będzie na podstawie analizy spełnienia powyższych wymagań. W przypadku odmowy uzgodnienia 

projektu studium, zarząd województwa zobowiązany jest do udowodnienia niespełnienia przez gminę 

tych wymagań oraz określenia warunków, na jakich uzgodnienie będzie mogło nastąpić.  

ZAKRES UZGODNIEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Przedmiotem uzgodnienia projektu MPZP gminy przez Zarząd Województwa (na podst. art. 17 pkt. 6b 

uopizp) będzie:  

1. Lokalizacja ponadlokalnych inwestycji celu publicznego krajowych i wojewódzkich 

˃ Granice inwestycji oznaczone w MPZP obowiązującymi liniami rozgraniczającymi według 

wydanych decyzji przesądzających o lokalizacji, granicach, przebiegu inwestycji celu 

publicznego. 

2. Planowane ponadlokalne inwestycje celu publicznego krajowe i wojewódzkie, niezdefiniowane 

przestrzennie, o orientacyjnej lokalizacji  

˃ Lokalizacja inwestycji wskazana w części tekstowej i/lub graficznej MPZP jako informacja  

3. Zapisy dotyczące parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu (granice oraz 

zasady zagospodarowania obszarów) 

4.  

4.     Zapisy dotyczące ochrony i sposobu zagospodarowania terenów górniczych. 

NARZĘDZIA INWESTYCYJNE 

Narzędzia o charakterze inwestycyjnym to:  

 budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, 
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 wspieranie budowy i modernizacji dróg powiatowych i gminnych, 

 budowa i doposażenie obiektów infrastruktury społecznej (służby zdrowia, kultury, sportu, 

rekreacji, opieki społecznej), 

 wspieranie przedsiębiorczości, zarówno poprzez realizację infrastruktury (parki przemysłowe, 

technologiczne, strefy aktywności gospodarczej, specjalne strefy ekonomiczne), jak i bezpośrednie 

wspieranie firm,  

 finansowanie projektów odnowy wsi, 

 rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (np. trasy rowerowe, wieże widokowe, etc.), 

 finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji i odnowy zabytków, 

 wspieranie budowy obiektów infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  

 wspieranie projektów innowacyjnych w zakresie OZE, 

 organizowanie transportu publicznego, rozwijanie kolejowych przewozów pasażerskich i realizacja 

inwestycji w tym zakresie. 

Narzędzia o charakterze inwestycyjnym stanowią jedynie ważną część strategii rozwoju regionu. 

W momencie, gdy przestają być traktowane terytorialnie, tzn. adresowane  w takim samym stopniu 

do całego regionu, lecz przestrzennie celowane stają się elementem rozwoju terytorialnego, opisywanego 

w kategoriach regionalnego planowania przestrzennego. Ujawnia się w tym momencie głęboki 

strukturalny związek pomiędzy strategia rozwoju regionu a jego planem zagospodarowania 

przestrzennego. Spójność tych dwóch systemów myślenia o rozwoju wyznacza poziom integralności 

planowania. 

Zestawienie kluczowych projektów i inicjatyw służących realizacji planu przedstawia tabela 2.18. 

Zestawienie kluczowych projektów i inicjatyw służących realizacji planu przedstawione zostały 

w ujęciu tabelarycznym (Ryc. 2.26, Tab. 2.18). 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 299 – Poz. 3215



PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

127 

1.Legislacyjne

LRs, LRz 

Sejm, Senat, 
Rząd 

LWs, LWz

Województwo

LL 

Samorządy 
lokalne

2.Inwestycyjne

IR_1, IR_2

Rządowe

IW_1

Samorządu 
województwa

IW_2

Inwestycje wspierane 
przez województwo

3. Promocyjno-
edukacyjne

Działania 
promocyjno-
edukacyjne

4. Organizacyjne

Działania 
związane z 
organizacją

Ryc. 2. 27: Podział działań ze względu na typ projektu i podmiot odpowiedzialny 

 

 

 

 

     

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indeksy dokumentów w tabeli: 

Ⓐ – Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego - Uchwała Nr 224 Rady Ministrów z 

dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Małopolskiego (M.P. z dnia 14 listopada 2014 r. poz. 1066) 

Ⓑ - Program budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) - Uchwała 
Rady Ministrów nr 156/2015 z dnia 8 września 2015 r. 

Ⓒ – Krajowy Program Kolejowy - Uchwala Rady Ministrów nr 144/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. 

Ⓓ  – Plan zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 18 października 2016 r.) 

Ⓔ – Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030 

Ⓕ – Plan rzeczowo – finansowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na rok 2017 - Uchwała nr 
1135/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18.07.2017 r. 

Ⓖ – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Uchwała 

Sejmiku Województwa Małopolskiego XXXVIII/566/17 z dnia 3 lipca 2017r. 

Ⓗ - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - 
Uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 z 
dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. 

Ⓘ - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
- Uchwała nr 4/I/2017 NWZC Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 12 stycznia 
2017r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 1/IV/2015 Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, ze zm.  

Ⓙ - Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych – V aktualizacja - Program przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r (ze zmianami). 
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1. LRs  – realizowane przez Sejm, Senat RP (ustawy),  LRz  – Rząd RP (rozporządzenia),   

LWs – uchwały Sejmiku WM,  LWz – uchwały Zarządu WM, LL  – legislacyjne samorządów 

lokalnych 

2. IR_1  – inwestycyjne rządowe,  IR_2  – rządowe, realizowane przez spółki państwowe, 

instytucje centralne, IW_1 – inwestycyjne wojewódzkie i jednostek podległych, IW_2 – 

inwestycyjne wspierane przez województwo (np. we współpracy z samorządami  lokalnymi) 

3.   P    – promocyjno-edukacyjne 

4.   O   – organizacyjne     

5. Podział wniosków ze względu na charakter: 
S – systemowe 

J – jednostkowe 

DUŚ - decyzja uwarunkowań środowiskowych 

Indeksy dokumentów w tabeli: 

Ⓐ – Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego - Uchwała Nr 224 Rady 

Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu 

Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. z dnia 14 listopada 2014 r. 

poz. 1066) 

Ⓑ - Program budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) - 

Uchwała Rady Ministrów nr 156/2015 z dnia 8 września 2015 r. 

Ⓒ – Krajowy Program Kolejowy - Uchwala Rady Ministrów nr 144/2016 z dnia 23 

listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego 

Programu Kolejowego do 2023 r. 

Ⓓ  – Plan zarządzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Wisły (Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r.) 

Ⓔ – Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata 2010-2030 

Ⓕ – Plan rzeczowo – finansowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na rok 2017 - 

Uchwała nr 1135/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18.07.2017 r. 

Ⓖ – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - 

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego XXXVIII/566/17 z dnia 3 lipca 2017r. 

Ⓗ - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Krakowa - Uchwała Nr XII/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr 

XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010 r. zmieniona uchwałą Nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 

2014 r. 

Ⓘ - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego - Uchwała nr 4/I/2017 NWZC Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z 

dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 1/IV/2015 Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, ze zm.  

Ⓙ - Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych – V aktualizacja - Program 

przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r (ze zmianami). 
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Tabela 2. 18: Zestawienie kluczowych projektów i inicjatyw służących realizacji planu 

Sfery / sektory Nazwa projektu / przedsięwzięcia 
typ projektu 

/ podmiot 

realizujący 
charakter 

I. 

Transport  

i komunikacja 

1. Zakup nowoczesnego technologicznie taboru kolejowego na potrzeby rozwoju kolei małopolskich, w tym kolei 
aglomeracyjnych. 

IW_1 J 

2. Budowa nowych linii kolejowych i łącznic  
 odcinki posiadające decyzję uwarunkowań środowiskowych (DUŚ): łącznica kolejowa w Krakowie (Zabłocie - 

Krzemionki), 
 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: budowa nowej linii kolejowej na odcinku Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana 

Dolna, łącznica kolejowa w Chabówce 

IR_1, IR_2 J 

3. Modernizacje linii kolejowych 
 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: linia E-30 Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Trzebinia – Oświęcim, 

Oświęcim – Mysłowice, Kozłów – Kielce, Tunel – Bukowno, Chabówka – Nowy Sącz, Kalwaria Zebrzydowska 
Lanckorona – Bielsko-Biała, Rabka – Nowy Targ – Zakopane 

IR_1, IW_1 J 

4. Organizacja: 
 Podhalańskiej kolei aglomeracyjnej Rabka – Nowy Targ – Zakopane 
 Kolei uzdrowiskowej Nowy Sącz – Krynica-Zdrój 

  O_    S 

5. Budowa parkingów parkuj i jedź (P&R) przy stacjach kolejowych, węzłach przesiadkowych. 
 obiekty posiadające DUŚ: Kraków – Kurdwanów, Bieżanów 

 obiekty wymagające uzyskania DUŚ: 31 obiektów na obszarze KOMⒽⒾ 

 obiekty postulowane: budowa parkingów przy stacjach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 

IW_2 S 

6. Droga S-7:  

 odcinki posiadające DUŚ: Lubień – Rabka oraz granica woj. świętokrzyskiego – Kraków (Węzeł Igołomska) 

 odcinki postulowane: Rabka – Chyżne, Kraków-Myślenice 

IR_1 J 

7. S52 (Północna obwodnica Krakowa - POK) 

 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: od węzła „Modlniczka” (Radzikowskiego) do węzła Kraków Mistrzejowice 

(„Nowohucki”)ⒶⒷ 

IR_1 J 

8. Droga DK-75 (S-75, Sądeczanka): 

 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: Brzesko – Nowy Sącz (49,4 km)ⒶⒷ 
IR_1  J 

9. Droga DK-52 (S-52, BDI) 

 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: Beskidzka Droga IntegracyjnaⒶⒷ 
 J 
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10. DK-47 

 odcinki posiadające DUŚ: węzeł w Poroninie 

 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: Budowa Rdzawka - Nowy TargⒶ, modernizacja Nowy Targ - ZakopaneⒶ 

IR_1 J 

11. Droga S-1 

 Odcinki z DUŚ Pyrzowice- Bielsko-Biała (wraz z łącznikiem/ obwodnicą Oświęcimia - oczekuje na uzyskanie waloru 
ostateczności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) 

IR_1 J 

12. Obwodnice na drogach krajowych 

 odcinki posiadające DUŚ: Dąbrowa Tarnowska, Zabierzów 

 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: ZatorⒶⒷ, Nowy Sącz/ ChełmiecⒶⒷ, SkawinaⒶⒷ, LimanowaⒶ, GorliceⒶ 

 odcinki postulowane: Mszana Dolna, Jordanów, Maków Podhalański, Grybów, Piwniczna 

IR_1 S 

13. Autostrada A-4: węzły drogowe 

 odcinki posiadające DUŚ: Niepołomice/Podłęże 

 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: BochniaⒶ, Tarnów Zach. (Wierzchosławice)Ⓐ, Tarnów Wsch.Ⓔ 

IR_1 J 

14. Autostrada A-4: 

 odcinki postulowane: przebudowa autostrady A4 do standardu 3 pasów ruchu w każdym kierunku na odcinkach: 

Katowice-Kraków, obwodnica Krakowa oraz Kraków-Bieżanów – węzeł Brzesko 

IR_1 J 

15. Nowe odcinki dróg krajowych i wojewódzkich 

 odcinki postulowane: Olkusz-Zator, Gdów-Tymbark, Książ Wielki – Słaboszów, Tuchów – Ryglice, połączenie 
Skawina-BDI 

IR_1, IW_1 J 

16. Obwodnice na drogach wojewódzkich 
 odcinki posiadające DUŚ: Babice, Gdów, Koszyce, Miechów, Oświęcim, Skała, Skawina, Szczurowa, Tuchów, 

Waksmund, Wolbrom, Zator (Podolsza), 

 odcinki wymagające uzyskania DUŚ: BrzeszczeⒺ, ChochołówⒻ, GorliceⒺ, MuszynaⒺ, ProszowiceⒻ, Zielonki (Trasa 

Wolbromska)Ⓔ 

 odcinki postulowane: Chełmek, Grybów, Kęty (wschodnia), Klucze, Krościenko n/Dunajcem, Krynica, Lisia Góra, 
Liszki, Łącko, Nowy Targ (zachodnia), Słomniki, Trzebinia, Wierzchosławice, Zakopane, Żabno 

IW_1 S 

17. Pozostałe inwestycje na drogach wojewódzkich 

 odcinki postulowane:  
o most na rz. Wisła w m. Borusowa/Nowy Korczyn,  
o przełożenie DW 774 w rejonie lotniska Kraków - Balice na wschodnią stronę A4,  
o połączenie drogowe węzła autostrady A4 Brzesko z DW 768 - etap II,  
o połączenie drogowe węzła autostrady A4 Bochnia z drogą krajową nr 94,  

IW_1 J 
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o przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów – 
Książnice – Łężkowice z drogą krajową nr 94 w miejscowości Targowisko,  

o budowa połączenia węzła drogowego Podłęże na autostradzie z dojazdem do Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej,  

o połączenie węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie, 
o połączenie węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach z DW 975 wraz z budową obwodnicy Łętowic,  
o połączenie drogowe Muszyna – Leluchów,  
o budowa nowej drogi od DK 75 w Marcinkowicach do północnej obwodnicy Nowego Sącza (DK 28),  
o budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 (Obwodnica Podegrodzia),  
o budowa mostu na rz. Wisła w m. Nowe Brzesko 

18. Rozbudowa infrastruktury lotniska Kraków-Balice  
 obiekty wymagające uzyskania DUŚ: Budowa nowego pasa startowego oraz poprawa układu komunikacyjnego w 

bezpośrednim otoczeniu lotniska 

 obiekty postulowane: rozbudowa terminala pasażerskiego lotniska Kraków 

IR_2 J 

19. Budowa tras rowerowych Velo MałopolskaⒺⒻ IW_1 J 

II. 

Infrastruktura 

1. Budowa przyłączenia elektrociepłowni Skawina do linii 400 kV - rozbudowa stacji 220/110 kV Skawina o rozdzielnię 
400 kV i 110 kV wraz z wprowadzeniem linii 2x400 kV (inwestycja posiadająca DUŚ); modernizacja linii 220 kV Byczyna-
Siersza; rozbudowa stacji (400)/220/110kV Skawina w celu przyłączenia bloku  nr 3 Elektrowni Skawina; rozbudowa 
stacji 400/110 kV Tarnów; modernizacja rozdzielni: Klikowa, Lubocza, Siersza 

IR_2   J 

2. Realizacja gazociągu Ø 1000 mm na odcinku Podgórska Wola – Tworzeń (woj. Śląskie) przechodzący przez małopolskie 
gminy: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Pałecznica, Radziemice, 
Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław (inwestycja posiadająca DUŚ) 
Realizacja gazociągu Ø 500 Skoczów- Komorowice – Oświęcim (przechodząca przez małopolskie gminy: Kęty, 
Oświęcim) 

IR_2 J 

3. Uzupełnienie sieci gazowniczej na obszarach gmin bez instalacji gazu sieciowego. 
IR_2 S 

4. Budowa rurociągu paliwowego relacji Boronów – Trzebinia (przechodzącego przez małopolskie gminy: Bolesław, 
Bukowno, Trzebinia) 

  

5. Budowa oczyszczalni ścieków dla następujących aglomeracji wodnychⒿ:  

 obiekty nie posiadające DUŚ: 
o agl. Zator (w gminie Wieprz- miejscowość Gierałtowice) 
o Jodłownik – w miejscowości Słupia 
o Iwkowa – w miejscowości Kąty 
o Drwinia – Niedary – obecnie aglomeracja Drwinia, planowana budowa oczyszczalnie ścieków w miejscowości 

Niedary i Dziewin (dwie oczyszczalnie) 

IW_2 S 
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o Niepołomice – w miejscowości Podłęże 
o Wiśniowa – w miejscowości Poznachowice Dolne 
o Jerzmanowice-Przeginia-Szklary – w miejscowości Szklary 
o Bukowina Tatrzańska – w miejscowości Białka Tatrzańska 
o Lanckorona- Izdebnik 
o Kraków - w miejscowości Bodzanów 
o Dobra - w miejscowości Przenosza  
o Łącko - w miejscowości Kadcza  
o Bochnia - w miejscowości Siedlec 
o Nowy Targ - w miejscowości Krempachy  
o Kamienica - w miejscowości Zalesie  
o Żegiestów - w miejscowości Andrzejówka-Ługi  
o Grybów – w miejscowości Kąclowa  
o Lubień-Pcim – w miejscowości Stróża 
o Maków Podhalański 

6. Wsparcie dla tworzenia klastrów/spółdzielni energetycznych w oparciu o OZE. IW_2 S 

7. Wsparcie dla budowy spalarni biomasy i biogazowni, zwłaszcza w obszarze funkcjonalnym „Farma”. IW_2 J 

8. Likwidacja dysproporcji w obszarach o przewadze odsetka korzystających z kanalizacji w stosunku do korzystających z 
wodociągów (szczególnie w obszarach funkcjonalnych „Farma” i „Klin”). 

IW_2 S 

9. Stopniowa likwidacja „białych plam” w zakresie dostępu do sieci szerokopasmowych, jak również „białych plam” w 
pokryciu zasięgiem sieci komórkowych. 

IR_1, IW_2 S 

10. Dostęp do bezpłatnej sieci Wi-Fi w miejscach publicznych. 
IW_2 S 

III. 

Infrastruktura 

przeciw- 

powodziowa 

1. Ukończenie budowy Zbiornika Świnna-Poręba (Jezioro Mucharskie) 
IR_1 J 

2. Budowa zbiorników przeciwpowodziowych: 
 obiekty wymagające uzyskania DUŚ: Malinówka 1, Malinówka 2, Malinówka 3, Serafa 2 

 obiekty postulowane: Breńka 

IR_1, IW_1 J 

3. Budowa polderów 
 obiekty wymagające uzyskania DUŚ: Wątok; Staniątki, Winnica 

 obiekty postulowane: Żabnica – Breń 1, Żabnica – Breń 2, Macocha 

IR_1 J 
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4. Budowa suchych zbiorników 

 obiekty wymagające uzyskania DUŚ: Trąbki, Niegowić, Grybów, Cedron, Łężkowice, Tusznica, Jastrząbka, Piekary, 
Kamyk, Cicha, Porębianka, Stradomka – Lubomierz, Głogoczów, Stradomka, Joniny, Kowala, Łękawica, Łękawica 
Dolna, Czernicha, Bednarzówka, Japonia, Szynwałd Dolny, Gościba, Łękawka, Łękawka Górna, Krzczonówka, 
Okocim, Puszcza, Lipnica Murowana, Gosprzydawa, Chobot, Długa Woda, Niepołomice II, Żwirownia, Białucha, 
Prądnik, Sudoł Dominikański 

 obiekty postulowane: Moszczanka, Krzyworzeka, Czernianka, Swoszowianka, Zagrody, Chobot – Olszyny, Białucha 
Prądnik, Garliczka 

IR_1 J 

 
5. Kanały ulgi 

 obiekty wymagające uzyskania DUŚ: na Zakrzowiance 
IR_1 J 

IV. 

Środowisko 

1. Wprowadzenie standardów emisyjnych dla źródeł spalania paliw. 
LRz S 

2. Wprowadzenie standardów emisyjnych i wymagań dla kotłów grzewczych. 
LRz S 

3. Stworzenie systemu monitoringu jakości powietrza – prognozowanie stężeń zanieczyszczeń i informowanie 
społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych i alarmowych. 

P S 

4. Uchwalenie planów ochrony istniejących Parków krajobrazowych. 
LWs S 

5. Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu informacji przestrzennej Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego zawierającego w szczególności dane zebrane w ramach opracowania planów ochrony. 

P J 

6. Ustanowienie nowych parków krajobrazowych oraz uchwalenie planów ich ochrony (potencjalne obszary): 
1. Park krajobrazowy Beskidu Niskiego  
2. Park krajobrazowy Beskidu Wyspowego  
3. Zatorski Park Krajobrazowy  
4. Park krajobrazowy Lasów Radłowskich  
5. Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 
6. Spiski Park Krajobrazowy 
7. Park Krajobrazowy Małych Pienin 

LWs S 
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7. Ustanowienie i ochrona ekologicznych obszarów węzłowych i korytarzy ekologicznych  

Obszary węzłowe: 

1.       Babiogórsko – Orawski 6.       Beskidu Niskiego 

2.       Beskidu Małego 7.       Popradzki 

3.       Tatrzański 8.       Niepołomicki 

4.       Gorczański 9.       Radłowski 

5.       Pieniński 10.     Jurajski 
 

Korytarze ekologiczne: 

1. Graniczny Korytarz Karpacki  
2. Korytarz Karpacki Pogórzy 
3. Korytarz Doliny Wisły 
4. Korytarz Lipnicko – Wiślicki (Pieniny i Dolina Popradu – Gorce – Pogórze Lipnicko-Wiśnickie – Puszcza 

Niepołomicka) 
5. Korytarz Ciężkowicko – Radłowski (Beskid Niski – Pogórze Ciężkowickie – Lasy Radłowskie) 
6. Korytarz Beskid Mały – Zator 

LWs  

(we współpracy  

i na wniosek 

RDOŚ) 

S 

8. Powstanie ośrodków edukacji ekologicznej przy parkach krajobrazowych. 
LWs, IW_1,  P J 

9. Budowa ośrodka rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich. 
IW_1 J 

V. 

Kształtowanie 

krajobrazu 

1. Przeprowadzenie Audytu krajobrazowego i zidentyfikowanie „krajobrazów priorytetowych”. 
LWs J 

2. Utrzymanie tradycyjnego charakteru wsi – stworzenie katalogu typów architektury regionalnej dla Jury, Podhala, 
Łemkowszczyzny i in. 

 P J 

3. Ustanowienie nowych parków kulturowych w miejscowościach: Biecz, Chochołów, Ciężkowice, Czerna z Doliną 
Eliaszówki, Frydman, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków (Kazimierz-Stradom z Bulwarami Wisły, Stara Nowa Huta, Stare 
Podgórze z Krzemionkami), Krościenko nad Dunajcem, Krynica-Zdrój, Lanckorona, Lipnica Murowana, Niedzica, Nowy 
Sącz, Nowy Wiśnicz wraz z zamkiem, Ojców - Dolina Prądnika, Sękowa, Stary Sącz, Szczawnica, Szczyrzyc - klasztor i 
otoczenie, Tuchów z klasztorem, Wieliczka, Zakliczyn 

 LL J 

4. Rewitalizacja zespołów krajobrazowych dworskich lub pałacowo-parkowych – finansowanie przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska  (i fundusze powiatowe), utworzenie regionalnego funduszu na rzecz dworów i parków 
opartego o środki budżetu Województwa Małopolskiego. 

LW, IW_2 S 
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5. Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej – 
zrównoważony rozwój i ochrona obszarów górskich w oparciu o gospodarkę pasterską. Program typu „Owca”. 

IW_1 S 

6. Stworzenie obserwatorium rozwoju przestrzennego i jakości przestrzeni. 
LWz,  O_    J 

VI. 

Rozwój  

i rewitalizacja 

miast  

1. Wyposażenie ośrodków miejskich danego poziomu w zbiór instytucji usługowych i obiektów infrastruktury społecznej. 
IW_2 S 

2. Rewitalizacja centrów miejscowości, zgodnie z planszą Rozwój. 
IR_1, IW_2 J 

3. Utworzenie wielofunkcyjnych terenów sportowo-rekreacyjnych, w ramach których funkcjonować powinny ośrodki 
sportów wodnych, lub zbiorniki wodne o funkcji rekreacyjnej w ośrodkach regionalnych i powiatowych. 

IW_2 J 

4. Rozwój centrów doradztwa zawodowego i personalnego w głównych ośrodkach rozwoju – regionalnych  
oraz powiatowych (kształcenie przedsiębiorczości, znajomości prawa i nauki języków obcych, prowadzenie działalności 
gospodarczej wykorzystującej lokalne uwarunkowania i walory przyrodnicze). 

IW_2 S 

5. Przekształcenie terenów poprzemysłowych i pogórniczych w Zachodniej Małopolsce i adaptacja ich pod nowe tereny 
inwestycyjne  
oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

LRz,  LL, IW_2, 

IR_2 

S 

6. Rewitalizacja starszych zasobów mieszkaniowych, rozbudowa subsydiowanych mieszkań socjalnych i komunalnych, 
zapewnienia odpowiedniej podaży niedrogich i uzbrojonych terenów pod budownictwo jednorodzinne oraz budowy 
mieszkań czynszowych na wynajem (zahamowanie proces kurczenia się miast średnich i małych). 

 LL, IW_2 S 

7. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – obniżenie energochłonności w 
sektorze budownictwa użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego. 

IW_1, IW_2 J 

8.  Budowa Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowym w Nowym Targu 
IW_2 J 

9. Budowa siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu 
IW_2 J 

10. Rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowy Targu IW_2 J 

VII. 

Rozwój wsi  

1. Wzmocnienie uwarunkowań prawnych w zakresie ochrony gleb najwyższej jakości przed podziałami i 
przekształceniami na cele nierolnicze – wprowadzenie zakazu przekształcania gleb I i II klasy na cele nierolnicze i 
nieleśne w obszarach funkcjonalnych „Farma” i „Ogród”. 

LRs S 
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i obszarów 

wiejskich 

 

2. Wsparcie dla obszarów trudnych rolniczo np. koordynacja tworzenia grup producenckich i doradztwo rolnicze. 
LRz S 

3. Rozwój terenów i obszarów gospodarki rybackiej – modernizacja i odbudowa stawów rybackich dla umożliwienia 
wysokojakościowej produkcji rybackiej.  

IW_2 S 

4. Działania związane z przeciwdziałaniem erozji: 
1. Ochrona gleb przed erozją wietrzną – wprowadzanie zadrzewień i zalesień śródpolnych (program „Miedza”), 
2. Odtwarzanie lub tworzenie małych zbiorników wodnych dla potrzeb gospodarki rolnej w tym podmokłych 

terenów retencyjnych (program „Sadzawka”). 

LWz, IW_2 S 

5. Powstanie ośrodka doradztwa rolniczego na obszarze funkcjonalnym „Farma” (np. w powiecie miechowskim). 
IR_1 J 

6. Powstanie giełdy rolniczej obsługującej duży rynek produkcji warzywniczej (wysokotowarowa produkcja rolna 
odbywająca się  
w północnej części Małopolski oraz części województwa świętokrzyskiego). 
 

LWz,  LL, IW_2 J 

VIII. 

Infrastruktura 

społeczna 

 

1. Budowa nowych i modernizacja powiatowych budynków bibliotecznych w kierunku podwyższenia standardów, 
tworzenia nowoczesnych miejsc spotkań, poprawienia jakości i stanu księgozbiorów, multimediów. 

IW_2 S 

2. Rozwój szkolnictwa specjalnego we wszystkich ośrodkach regionalnych.  
IW_1 S 

3. Rozwój średniego szkolnictwa zawodowego z zapleczem warsztatowym w każdym z ośrodków powiatowych. 
IW_2 S 

4. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce – utworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych w branży 
społeczno-medycznej i turystyczno-gastronomicznej oraz doposażenie placówek w sprzęt i materiały dydaktyczne. 

IW_1 S 

5. Rozwój i modernizacja istniejącej szpitalnej, ambulatoryjnej i środowiskowej bazy lecznictwa psychiatrycznego i 
oddziałów geriatrycznych w większych ośrodkach miejskich – Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, 
Chrzanowie, Oświęcimiu i Andrychowie. Powstanie Centrów Zdrowia Psychicznego, lecznictwa specjalistycznego. 

IW_1, IW_2 S 

6. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy 
opieki medycznej. 

IW_1 J 

7. Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług 
medycznych m.in. Zakład Medycyny Nuklearnej, rozbudowa SOR  

IW_1 J 

8. Zorganizowanie szpitala wojewódzkiego w ośrodku zachodnim: Oświęcim – Chrzanów. 
IW_1 J 
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9. Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim 
IR_1, IW_2 J 

10. Lokalizacja nowych i rozbudowa istniejących domów pomocy społecznej, szczególnie w powiatach o wysokim udziale 
osób starszych i procesie starzenia się ludności – miechowskim, proszowickim, chrzanowskim, olkuskim i tatrzańskim. 

IR_2, IW_2,  O_ J 

IX. 

Gospodarka 

1. Tworzenie nowych Stref Aktywności Gospodarczej – obszary położone wzdłuż:  
 autostrady A4, 
 przyszłej Beskidzkiej Drogi Integracyjnej,  
 drogi krajowej 28. 

LWs,   LL, IW_2,    

_O_ 

S 

2. Powstanie Małopolskich Centrów Transferu Wiedzy wspierających MŚP. 
LW,   LL, IW_2 S 

3. Utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji – Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie. 
IW_1, IW_2 J 

4. Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych – otwarty dostęp do informacji sektora publicznego w 
obszarze informacji przestrzennej. 

IW_1,   O_ J 

X.  

Przemysły 

czasu wolnego 

1. Nadanie statusu uzdrowisk miejscowościom spełniającym takie wymagania – Szczawa, Krościenko nad Dunajcem, 
Krzeszowice. 

LRz,   LL J 

2. Uzdrowiska – modernizacja istniejących obiektów sanatoryjnych, amfiteatrów, muszli koncertowych, przestrzeni 
konferencyjnych, ale także stref aktywnego wypoczynku. 

IR_2, IW_2 J 

3. Utworzenie wojewódzkiej instytucji kultury z zapleczem w postaci sali widowiskowo-koncertowej (koordynacja z 
lokalną instytucją kultury) w ośrodku zachodnim (Oświęcim – Chrzanów) 

IW_2, IW_1, 

_O_ 

J 

4. Zakopane – budowa sali koncertowo-teatralnej na ok. 500 osób 
IW_2 J 

5. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i 
prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala. 

IW_1 J 

6. Utworzenie Ośrodka dziedzictwa kultury niematerialnej. 
IW_1,  _O_,   P     J 

7. Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na 
potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 

IW_1 J 
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8. Ochrona zabytków Małopolski – wspieranie wieloletnich zadań budowlanych i konserwatorskich mających na celu 
poprawę stanu i sposobu użytkowania zabytków oraz przeciwdziałanie ich degradacji. 

IW_1, IR_1 S 

9. Opracowanie studium uwarunkowań i strategii działań kompleksowego zagospodarowania Zbiornika Świnna-Poręba 
(Jeziora Mucharskiego). 

LWs,   LL J 

10. Stworzenie spójnego systemu oznaczeń drogowych prowadzących do atrakcji turystycznych. Dotyczy to wszystkich 
rodzajów dróg: od krajowych i wojewódzkich po powiatowe i gminne. 

  P , IW_1, IR_2 S 

11. Wprowadzenie krajowego systemu ewidencji i oznaczeń dróg rowerowych. 
 LRz S 

12. Budowa tras rowerowych EuroVelo oraz połączeń z nowymi i istniejącymi lokalnymi szlakami rowerowymi, 
wyposażenie ich w odpowiednią infrastrukturę turystyczną, miejsca odpoczynku z wiatami i małą infrastrukturą czy 
kładkami pieszo-rowerowymi poprawiającymi dostępność. 

IW_1, IW_2 S 

13. Szlaki kulturowe Małopolski – realizacja prac łączących ochronę i zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń z 
kreowaniem wizerunku regionu i zwiększaniem ruchu turystycznego: wyposażenie  w wiaty, miejsca odpoczynku i 
postoju dla pieszych, rowerzystów i turystów zmotoryzowanych, przegląd istniejących tablic informacyjnych pod 
kątem ich jakości i stanu technicznego . 

IW_1, IW_2 S 

14. Budowa obiektów sportowych dla uprawiania lekkiej atletyki, narciarstwa na wzór programu „Orlik”, wsparcie dla 
istniejących i nowych ośrodków narciarstwa biegowego i biathlonu. 

IR_1, IW_2 S 

15. Budowa wież i punktów widokowych, wyposażenie w wiaty i miejsca odpoczynku, wzmocnienie działań promocyjnych 
i inwestycyjnych w obszarach niewykorzystanych potencjałów turystycznych, szczególnie OF Ogród i Oaza, na Pustyni 
Błędowskiej, Polu Bitwy pod Racławicami.  

IW_2, J 
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INNE NARZĘDZIA LEGISLACYJNE 

Narzędzia o charakterze legislacyjnym to: 

 ustanawianie przez sejmik parków krajobrazowych i stref chronionego krajobrazu oraz uchwalanie 
planów ich ochrony 

 uchwalanie wyników audytu krajobrazowego, w tym stref krajobrazów priorytetowych 
i wytycznych architektonicznych dla zabudowy na ich terenach, 

 uchwalanie całego szeregu strategii branżowych o przestrzennych konsekwencjach, takich jak 
np. plan gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem, ochrony środowiska, zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego etc., 

 uchwalanie standardów środowiska (np. tzw. ustawy antysmogowe), 

 opiniowanie lokalnych programów dotyczących małej architektury i reklam. 

NARZĘDZIA EDUKACYJNO-PROMOCYJNE 

Narzędzia o charakterze edukacyjno-promocyjnym to: 

 prowadzenie akcji na rzecz ochrony krajobrazu,  w tym wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej, 

 wskazywanie dobrych wzorców zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, 
rewitalizacji, nowej architektury, urządzenia przestrzeni publicznych poprzez konkursy, 
wydawnictwa i nagrody, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz lepszego planowania przestrzennego, 

 pobudzanie lokalnej rywalizacji samorządów i środowisk w zakresie ochrony tradycyjnych wartości 
krajobrazu i architektury. 

Katalog narzędzi realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa wydaje się 

obszerny, ale nie ulega wątpliwości, że pozycja województwa w stosunku do decyzji planistycznych 

podejmowanych w gminach jest dość słaba i ogranicza się do wymienionych powyżej narzędzi 

legislacyjnych. Należy postulować jej wzmocnienie. Największym mankamentem jest brak możliwości 

uzgadniania, a nawet opiniowania gminnych programów rozwojowych, w tym zwłaszcza potrzeb terenów 

rozwojowych. Pewne ważne inicjatywy w tym zakresie zapisano w projekcie „Kodeksu urbanistyczno-

budowlanego” (lokalne programy rozwojowe musiałyby być uzgadniane z marszałkiem). Wielokrotnie 

zdarza się, że lokalne potrzeby kreowane są w oderwaniu od regionalnego kontekstu i wyłamują się 

zarówno z regionalnej koncepcji układu funkcjonalnego, jak i koncepcji kształtowania krajobrazu. Nie 

chodzi o to, by łamać takie lokalne strategie, ale by jednoznacznie wyłączać takie gminne programy 

rozwoju z dostępu do środków publicznych dystrybuowanych przez region. 
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2. ZASADY MONITORINGU 

Szczególnym narzędziem realizacji PZPWM jest stały monitoring zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym regionu i ciągłe poddawanie ocenie skutków realizacji poszczególnych projektów. Można 

tu rozróżnić monitorowanie istniejącego i monitorowanie planowanego zagospodarowania 

przestrzennego. W pierwszym wypadku chodzi o systematyczne gromadzenie i analizowanie danych 

w zakresie zmian ilościowych i jakościowych obecnego stanu zagospodarowania przestrzennego oraz 

systematyczne pomiary zjawisk zachodzących w przestrzeni, czy też posiadających zidentyfikowaną 

lokalizację geograficzną. Zebrana w ten sposób informacja umożliwia diagnozy, pozawala wyznaczać 

i korygować zadania. W drugim przypadku chodzi o proces systematycznego gromadzenia i analizowania 

danych w zakresie zmian ilościowych planowanego zagospodarowania przestrzennego: np. liczby 

sporządzanych i uchwalanych aktów planowania przestrzennego i zawartych w nich ustaleń, 

opracowywanie kartograficznie zasięgów przyszłego planowania a także prowadzenie ocen stanu 

i uwarunkowań prac planistycznych. 

By sprostać tym wyzwaniom województwo musi dysponować odpowiednimi służbami 

i odpowiednią infrastrukturą. Generalnie należy założyć, że bazą takiego monitoringu są regionalne węzły 

informacji przestrzennej. Muszą one zostać rozbudowane o odpowiednie moduły, szczególnie te 

o zdolnościach analitycznych. Rewolucja informatyczna objęła całą sferę wiedzy o zagospodarowaniu 

przestrzennym co wymaga nowego personelu i nowych kwalifikacji.  

Materiały zbierane w procesie monitoringu służyć mają sporządzaniu okresowych analiz 

i sprawozdań służących ocenie trafności przyjętych rozwiązań i poziomu ich realizacji, a co za tym idzie – 

rekomendowanym korektom czy zmianom. Ustawa narzuca czteroletni tryb sporządzani ocen stanu 

zagospodarowania przestrzennego województwu. Słabość dotychczas opracowanych dokumentów tego 

typu wynikała w głównej mierze z faktu, że dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego 

województwa był w bardzo niskim stopniu sparametryzowany. I nie był w tym zakresie wyjątkiem – jest to 

praktycznie rzecz biorąc cecha wszystkich uchwalanych w tamtym czasie analogicznych dokumentów. 

Cechowało go ponadto sformułowanie nadmiaru celów, które w większości były nieskwantyfikowane, 

a więc nie sposób było wyraźnie stwierdzić czy dany cel został lub nie został osiągnięty, a jeśli został 

osiągnięty częściowo, to mniej więcej w jakiej części. W związku z powyższym w niniejszym dokumencie 

zaproponowano system wskaźników monitoringu stopnia realizacji planu. 

Składa się on ze wskaźników odnoszących się do obszarów całego województwa oraz wskaźników 

charakterystycznych dla poszczególnych siedmiu obszarów funkcjonalnych. Często jest tak, że pewien 

wskaźnik ma walor ogólnowojewódzki, ale ze względu na swoją wagę jest także stosowany w obszarze 

funkcjonalnym, ale wtedy np. przyjmuje inne wartości referencyjne. 

Oprócz podziału na wskaźniki horyzontalne i wskaźniki obszarów funkcjonalnych przyjęto podział 

na wskaźniki obserwacji stałej (corocznej) i wskaźniki okresowe (tzn. analizowane w skali czteroletniej czyli 

kadencyjnej, odpowiadającej ustawowemu harmonogramowi wojewódzkich raportów o stanie 

zagospodarowania przestrzennego). 
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Tabela 2. 19: Monitoring planu (a) 

DZIEDZINA 

WSKAŹNIKI 

coroczne 

wartość 

4-letnie 

wartość 

bazowa 
2015 

pośrednia 
2020 

kierunkowa 
2030 

bazowa 
2015 

pośrednia 
2020 

kierunk
owa 
2030 

ŚRODOWISKO 

 długość cieków, które 
podniosły klasę 
czystości (%) 

0% 50% 100% 

 liczba parków 
krajobrazowych  
(w tym z uchwalonym 
planem ochrony) 

11 
(1) 

15 
(10) 

18 
(18) 

 % odpadów 
składowanych na 
składowiskach 

64,00% 40% 20% 

 liczba gmin objętych 
wojewódzkim 
programem 
antysmogowym 

2 52 182 

STRUKTURA 
PRZESTRZENNA 
ZRÓŻNICOWANIE 
MIĘDZYREGIONALNE 

 wskaźnik urbanizacji 56% 63% 70% 
 liczba miast 
"kurczących się" 26 20 13 

 zróżnicowanie stopy 
bezrobocia (odchylenie 
standardowe) 

5,1 - 
16,9%  
σ=2,59 

σ=1,94 σ=1,29 
 liczba mieszkańców z 
dostępem  do 
metropolii w ciągu 1 h 
(mln) 

2,14 2,34 2,50  liczba nowych 
mieszkań na 1000 
mieszkańców 
(średniorocznie) 

4,33 5,2 6 

JAKOŚĆ 
PRZESTRZENI 

 liczba gmin 
wdrażających ustawę 
krajobrazową (%) 

0 - 100 
 liczba utworzonych 
parków kulturowych 3 10 24 

PRZESTRZEŃ 
ROLNICZA 
TERENY WIEJSKIE 

 liczba projektów 
odnowy wsi 
(narastająco) 

252 400 600 

 ubytek przestrzeni 
rolniczej 
(stosunek użytków 
rolnych do gruntów w 
dobrostanie) 

98,4% utrzymanie 
utrzym

anie 

INFRASTRUKTURA 

 liczba mieszkańców 
korzystających z 
kanalizacji (mln) 

2,01 2,70 3,00 

 stosunek sieci 
kanalizacyjnej do sieci 
wodociągowej 

0,78 0,84 0,90 

 moc energetyki OZE 
(%) 9,5 12,0 15,0 

 liczba gmin bez gazu 
ziemnego 15 10 5 

TRANSPORT 
 liczba par pociągów 
regionalnych 211 300 350 

 liczba mieszkańców 
w ramach „wysp 
niedostępności” 
drogowej (tys.) 

270 210 150 

 liczba parkingów 
P&R przy pętlach 
tramwajowych / przy 
stacjach kolei 
aglomeracyjnej 

1/4 5/12 11/60 

TURYSTYKA 

 liczba turystów w 
Małopolsce 
(korzystających z 
noclegu - w tys. osób) 

4 075 5 500 8 000 

 długość głównych 
tras rowerowych, w tym 
EuroVelo (km) 

190 
(do końca 

2016r.) 
650 1 900 

 odsetek turystów 
(korzystających z 
noclegu) w gminach 
obszarów 
funkcjonalnych „Ogród” 
i "Oaza" 

1,4% 
(2014 r.) 

2,5% 5% 

Źródło: Opracowanie własne UMWM 
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Tabela 2. 20: Monitoring planu (b) 

OBSZAR 
FUNKCJONALN

Y 

WSKAŹNIKI 

coroczne 
wartość 

4-letnie 
wartość 

bazowa pośrednia kierunkowa bazowa pośrednia kierunkowa 

FARMA 
 powierzchnia gruntów 
w dobrostanie       

 liczba utworzonych 
zbiorników mikroretencji       

KOM 

 ruch lotniczy w Balicach 
(mln) 4,5  8,8 15,0 

 powierzchnia 
magazynowa (tys. m²) 270 450 700 

 zatrudnienie  
w sektorze B&R 11 tys.  20 tys. 30tys. 

 powierzchnia terenów 
zieleni urządzonej w 
Krakowie 

21m²/os. 30m²/os. 40m²/os. 

 liczba dni 
z przekroczonymi 
dopuszczalnymi 
stężeniami pyłów i gazów 
w Krakowie 

200 100 0 

KLIN  wskaźnik urbanizacji 50% 55% 60% 

 liczba pasażerów w 
ruchu koleją 
aglomeracyjną (mln) 

10 13,5 16 

OAZA 

 powierzchnia akwenów 
wodnych (użytki rolne - 
grunty pod stawami oraz  
grunty pod wodami 
powierzchniowymi 
stojącymi) - w ha i udział w 
pow. obszaru Oaza 

2 217 

5,1% 

2014 

2 500 

6,7% 

3 000 

8,1% 

 liczba miejsc 
noclegowych ogółem 

346 
2014r. 

500 1 000 

OGRÓD 

 liczba obiektów 
noclegowych  
(wg BDL GUS) 

35  
2015r. 

100 150  powierzchnia sadów 4% 
6 983 ha 

6 8 

 liczba gospodarstw 
agroturystycznych (na 
podstawie MIIP, MSIT 
Małopolska) 

53 
2014r. 

90 140  liczba winnic 7  
(2015r.) 

20 60 

DOLINA  wskaźnik urbanizacji 41,9 50 60 

 liczba obiektów 
hotelowych   
(miejsc noclegowych) 

18 
(683) 

25 
(1000) 

30  
(1500) 

PARK 
 liczba miejsc w obiektach 
hotelowych 

13554 
2015r 

20 000 26 000 

 - liczba parków 
krajobrazowych 1 3 5 

 - liczba miejsc w 
zakładach 
uzdrowiskowych 

5 015 
2015r. 

6 000 7 500 

 - liczba stacji 
narciarskich 

44 47 50 

Źródło: Opracowanie własne  
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WNIOSKI DO PRZYSZŁYCH 
DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH 

- W STRONĘ PLANOWANIA ZINTEGROWANEGO 
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REKOMENDACJE DO LOKALNYCH AKTÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa w ograniczonym stopniu może oddziaływać 

na lokalne akty planowania przestrzennego. Są nimi studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz lokalne przepisy dotyczące 

małej architektury i reklam. Niemniej, PZPWM może przekazywać pewną filozofię postępowania, 

nakreślać pewien kierunek myślenia o przestrzeni regionu. Będzie on miał przełożenie na preferencje i 

wybory władz regionalnych co do inicjatyw, programów i projektów wspieranych ze szczebla 

wojewódzkiego. Nowe podejście do zagospodarowania przestrzennego opiera się na przekonaniu, że 

głównym celem nie jest kontynuowanie urbanizacji (czyli dalszego zajmowania terenów otwartych), ale 

wręcz przeciwnie, to tereny otwarte – ich zachowanie i ukształtowanie – staje się dziś priorytetem. W 

sytuacji bardzo umiarkowanego wzrostu demograficznego, a na większości obszarów wręcz regresu liczby 

ludności, tereny zajęte na cele zabudowy wydają się – biorąc globalnie – wystarczające. Niestety duża ich 

część ma charakter przestrzeni „śmieciowej” – nieuporządkowanej, zdegradowanej, nieefektywnie 

wykorzystanej. Dlatego priorytety lokalnego planowania przestrzennego winny się ogniskować wokół 

procesów dostosowania, rewitalizacji, likwidacji przestrzeni „śmieciowych” na obszarach 

zurbanizowanych i radykalnym postawieniu zapór przed terytorialną ekspansją zabudowy na tereny 

rolnicze i leśne. ten drugi element ma szczególne znaczenie w grupie gmin, przez które przebiegają 

główne korytarze ekologiczne. Grupa tych gmin wina uzyskać odrębny status w korzystaniu ze środków 

wojewódzkiego i narodowego funduszu ochrony środowiska. 

WNIOSKI DO STRATEGI ROZWOJU MAŁOPOLSKI I OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

Województwo Małopolskie wdrażało do tej pory trzy strategie rozwoju. Pierwsza przyjęta została w 

sierpniu roku 2000 na lata 2001 – 2006 , druga w styczniu 2006 r. na lata 2007 – 2013 (z horyzontem 

2015), zaś trzecią uchwalono we wrześniu 2011 r. na lata 2011 – 2020.  

Pierwsza i druga koncentrowały się na jak najszybszym odrobieniu zapóźnień cywilizacyjnych, 

zwłaszcza w zakresie gospodarki komunalnej i infrastruktury drogowej – a ich głównym beneficjentem 

stały się samorządy gminne.  

Trzecia akcentowała zagadnienia konkurencyjności gospodarki, walki z bezrobociem i tworzenia 

warunków dla przedsiębiorczości. Kontynuowała programy infrastrukturalne, w tym wypełnienia luk w 

infrastrukturze społecznej, zwłaszcza w infrastrukturze dla kultury. Głównymi jej beneficjentami stały się 

firmy, uczelnie oraz samorząd wojewódzki. 

Wydaje się, że czwarta strategia, której uchwalenie powinno nastąpić ok. roku 2018, z horyzontem 

2030, winna w większym stopniu akcentować zagadnienia jakości przestrzeni zamieszkania, czyli 

środowiska, krajobrazu, standardów mieszkaniowych, usługowych i transportu lokalnego. W tym sensie 

jej głównymi beneficjentami będą mieszkańcy Małopolski, a stan zagospodarowania jej przestrzeni stanie 

się elementem budowania konkurencyjności regionu.  

W takim kontekście jeszcze wyraźniej rysuje się konieczność możliwie głębokiego powiązania 

strategii z planem zagospodarowania przestrzennego czyli zintegrowanego podejścia do planowania 

rozwoju. Owa integracja winna opierać się na pewnych wspólnych założeniach metodologicznych oraz 

obejmować cały szereg zagadnień merytorycznych. Chodzi o odrzucenie, lansowanej w dotychczasowej 
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strategii, idei „nieograniczonych możliwości”, gdyż właśnie uwarunkowania przestrzenne Małopolski 

wskazują na możliwości ograniczone i konieczność ich starannego wykorzystania. 

W zakresie metodologii postuluje się: 

→ przyjąć dla PZPWM i dla strategii ten sam horyzont czasowy; 

→ uwzględnić w strategii, obok subregionów, zaproponowany w PZPWM podział na terytoria, 

zwłaszcza dla wdrażania celów niehoryzontalnych, budowania projektów ponadgminnych oraz 

inicjatyw na rzecz promocji, turystyki i środowiska; 

→ założyć wzrost znaczenia podejścia terytorialnego i projektów typu „ZIT”. 

 

Znaczenie głębokiego powiązania PZPWM ze strategią rozwoju regionu wynika z faktu, że cały 

szereg problemów zagospodarowania przestrzennego nie jest rozwiązywalny narzędziami planowania 

przestrzennego, ale środkami właściwymi dla polityki regionalnej. Należą do nich: udzielanie wsparcia 

finansowego dla samorządów lub firm (dotacje, pożyczki, kredyty preferencyjne lub umarzalne, 

poręczenia, etc.), terytorialne ukierunkowywanie wydatków inwestycyjnych, finansowanie działań 

miękkich takich jak promocja, szkolenia, wydarzenia kulturalne itp. Przykładowo – depopulacja jakiegoś 

obszaru czy jego słabości infrastrukturalne to zagadnienia o charakterze przestrzennym, ale da się je 

rozwiązać jedynie skoncentrowanym na tym terytorium wysiłkiem inwestycyjnym i odpowiednią polityką 

rozwoju. 

Dlatego w zakresie merytorycznym postuluje się: 

→ wzmocnić finansowanie rozwoju gmin, na obszarze których funkcjonują lub postuluje się 

utworzenie parków krajobrazowych; wsparcie winno dotyczyć takich zagadnień, jak zaopatrzenie w 

wodę, rozwój sieci kanalizacyjnych, budowa oczyszczalni ścieków, rozwój usług turystycznych i 

promocja turystyczna, rozwój transportu publicznego, ochrona zabytków i kultura, porządkowanie 

sieci energetycznych, w tym kablowanie istniejących i nowych odcinków, gazyfikacja, walka  ze 

smogiem, zalesienia, etc.; 

→ wesprzeć rozwój miast doświadczających zjawiska „kurczenia się” poprzez uprzywilejowanie ich 

dostępu do programów rewitalizacji, socjalnego budownictwa mieszkaniowego, rozwoju 

gospodarki komunalnej, a przede wszystkim reindustrializacji; 

→ ograniczyć zasięg występowania „wysp” niedostępności transportowej poprzez rozwój sieci dróg 

wojewódzkich i wspieranie transportu publicznego; 

→ przeciwdziałać rozpraszaniu zabudowy; 

→ przeciwdziałać redukcji przestrzeni rolniczej; 

→ położyć nacisk na rozwój systemu transportu kolejowego, zwłaszcza kolei aglomeracyjnej; 

→ ożywić nowe, potencjalne obszary turystyczne; 

→ w wyborze priorytetów i kluczowych projektów uwzględniać cele i kierunki działań w zakresie 

zagospodarowania przestrzennego oraz rozszerzyć zasady uwarunkowań udzielenia wsparcia 

o aspekty gospodarki przestrzennej i środowiskowej; 
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→ w większym stopniu skupić się na problemach rozwoju obszarów wiejskich, które stały się 

obszarem najbardziej dynamicznych zmian; 

→ wzmocnić ochronę krajobrazu Małopolski jako ważnego kapitału regionu; 

→ uczynić jakość architektury, ochronę dziedzictwa i krajobrazu elementami marki Małopolski; 

→ uznać priorytet budowy drogi ekspresowej Brzesko - Nowy Sącz jako przedsięwzięcia mającego 

największe znaczenie dla relacji wewnątrzregionalnych; 

→ uczynić priorytet zmiany energetycznej warunkującej poprawę stanu powietrza kluczowym 

wątkiem strategii (wzrost znaczenia OZE, zmiana relacji produkcja - konsumpcja energii 

w Małopolsce, oszczędność energetyczna itd.; 

→ podnieść znaczenie finansowania ochrony i rewitalizacji założeń pałacowo / dworsko / 

parkowych jako mających największe znaczenie dla krajobrazu Małopolski oraz zwiększenie 

nacisku na powstawanie parków kulturowych. 
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8.  
Podsumowanie zmian stanu zagospodarowania przestrzennego 
województwa małopolskiego na przełomie lat 2003 - 2010 wraz ze 
wstępną oceną zidentyfikowanych problemów 

2011 Mancewicz A. 

9.  
Skala, zasięg i problemy rozwoju osadniczych struktur 
przestrzennych  
w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 

2012 Mancewicz A. 

10.  
Problem suburbanizacji, jako uwarunkowanie procesów rozwoju 
przestrzennego województwa 

2012 Mancewicz A. 

11.  Struktura wewnętrzna systemu osadniczego województwa 2013 Mancewicz A. 

12.  
Wskazania do projektu zmiany PZPWM w zakresie 
gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem 
uwarunkowań wynikających z zagrożenia powodziowego oraz 
deficytu wody 

2011 Nachlik E. i inni 

13.  Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu 
zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym 

2011 Noworól A. 

14.  
Ocena uwarunkowań krajobrazowych dla potrzeb określania 
predyspozycji rozwoju przestrzennego Małopolski 

2012 
Rozenau-Rybowicz A.  

z zespołem 

15.  
Problematyka infrastruktury technicznej (w zakresie systemów: 
energetycznych, gazownictwa oraz gospodarki wodno-ściekowej) 

2013 Słysz K. 

16.  
Uwarunkowania dla zagospodarowania przestrzennego wynikające 
ze stanu istniejącego i perspektyw rozwojowych ponadlokalnych 
systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, 
energetyki i gazu 

2012 Słysz K. z zespołem 

17.  
Polityka miejska w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa 

2013 Ziobrowski Z. 

18.  Wizje i modele struktury osadniczej Małopolski 2013 Zuziak Z. 

19.  
Potencjał odnawialnych źródeł energii wraz z kierunkami rozwoju 
w województwie małopolskim, w kontekście zagospodarowania 
przestrzennego województwa 

2016 

Instytut 

Zrównoważonej Energii 

„MIĘKINIA” 

20.  
Ocena projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego z punktu widzenia metodologii 
regionalnego planowania przestrzennego, polityki ochrony 
krajobrazu oraz zagospodarowania przestrzennego 

2016 Dziekoński O. 

21.  
Ocena projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego w zakresie spójności dokumentu ze 
Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego a także ocena 
jego adekwatności w kontekście wyzwań rozwojowych regionu 
oraz ocena użyteczności jako narzędzia planowania rozwoju 

2016 Woźniak J. 

22.  
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

2017 IPROEKO Sp. z o.o. 

23.  
Ocena ekspercka systemu transportu zaproponowanego w 
projekcie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego wraz z ewentualnymi propozycjami 
korekt rozwiązań w tym zakresie, a także wykonanie szacunkowej 
oceny kosztów realizacji ww. programu rozwoju sieci drogowej 

2017 

Stanisław Albricht 

Pracownia Planowania 

i Projektowania 

Systemów Transportu 

ALTRANS" 
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24.  
Ocena projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego w celu wydania opinii przez 
Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną oraz 
akceptacji projektu przez Zarząd Województwa Małopolskiego 

2017 Ossowicz T. 
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WAŻNIEJSZ E  DOKUMENTY I  MATERI AŁY  WYKORZYSTANE W O PRACOWANIU 

PLANU  

Lp. Tytuł Wydawca Rok 

1.  Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego  

na lata 2016-2022 

 UMWM   

Załącznik do uchwały Nr XXXIV/509/17 

Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dn.27.03.2017 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 

25.08.2003 r. w sprawie PGO WM 

2017 

2.  Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - 

zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10 

WHO 2016 

3.  „Lista 500” - zestawienie czołowych polskich 

przedsiębiorstw 

Rzeczpospolita 2016 

4.  Raport o stanie technicznym  nawierzchni sieci dróg 

krajowych na koniec 2015 roku 

GDDKiA 2016 

5.  Program Strategiczny "Transport i Komunikacja" UMWM  

Załącznik do uchwały Nr 1055/16 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 12 lipca 2016r. 

2016 

6.  Raport Województwo Małopolskie 2015 UMWM 2015 

7.  Program Strategiczny 

„Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego” 

UMWM 2015 

8.  Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006–2011, 

oprac. Guzik R. 

Wojewódzki Urząd Pracy 2015 

9.  Ocena jakości powietrza 2015 WIOŚ 2015 

10.  Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Europejska Agencja Środowiska 2015 

11.  KZGW  

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi 

zagrożeniami ISOK: http://mapy.isok.gov.pl  

KZGW 2015 

12.  System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO s.96  

PIG 2015 

13.  Raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce - Poland 

Meetings and Events Industry Report 2015" 

Polska Organizacja Turystyczna 2015 

14.  Badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim  Pracownia Analiz Społecznych Ipsylon  

i Pracowania Badawcza Bosqo  

2015 

15.  Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce.  

Aktualny stan i plany. 

Małopolskie Obserwatorium 

Gospodarki, UMWM, Raport 

2015 

16.  Ewidencja gruntów i budynków Państwowy Zasób Geodezyjny  

i Kartograficzny 

2015 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 326 – Poz. 3215

http://mapy.isok.gov.pl/
http://mapy.isok.gov.pl/
http://mapy.isok.gov.pl/
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO


PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

154 

17.  Klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

w województwie małopolskim  

WIOŚ 2015 

18.  Baza danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w 

Małopolsce 

RDOŚ w Krakowie  (przy wykorzystaniu 

środków WFOŚ) 

 

19.  Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego 

województwa małopolskiego 2014 

UMWM 2014 

20.  Wojewódzki program opieki nad zabytkami 

w Małopolsce na lata 2014-2017 

UMWM 2014 

21.  Program strategiczny "Obszary wiejskie Województwa 

Małopolskiego" 

UMWM 2013 

22.  Korytarze ekologiczne;   

Załącznik C do Programu Ochrony Niedźwiedzia Brunatnego 

w Polsce 

  2013 

23.  Program ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego. Małopolska 2023 - w zdrowej atmosferze 

Uchwała Nr XLII/662/13 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dn. 

30.09.2013 r. 

2013 

24.  Regionalny Plan Energetyczny Małopolska Agencja Energii  

i Środowiska  

Sp. z o.o. 

www.maes.pl 

2013 

25.  Plan działań - Informacja w sprawie działań niezbędnych do 

podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne, 

zapewniających wdrożenie przyjętej przez Radę Ministrów 

w dn. 13 grudnia 2011 r. Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2012 

26.  Rejestr pomników przyrody, stan na 1 września 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska 

2012 

27.  Rejestr zabytków nieruchomych województwa 

małopolskiego – stan na maj 2012 r.  

Wojewódzki Konserwator Zabytków 2012 

28.  Subregionalny program rozwoju Marszałek Województwa 

Małopolskiego 

2012 

29.  Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności - Długookresowa 

Strategia Rozwoju Kraju 

Rząd RP 2012 

30.  Strategia Rozwoju Kraju 2020 Rząd RP 2012 

31.  
Zagrożenia osuwiskowe w polskich Karpatach  

dr Wojciech Rączkowski, PIG Oddz. 

Karpacki, opracowanie 

2012 

32.  Diagnoza stanu gospodarki energetycznej i założenia do 

Regionalnego Planu Energetycznego dla województwa 

małopolskiego na lata 2012-2032 

Małopolska Agencja Energii  

i Środowiska Sp. z o.o. 

2011 
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33.  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030   Rząd RP,  

Uchwała Rady Ministrów z dnia  

13 grudnia 2011 r 

2011 

34.  Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 

na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, 

podkarpackiego 

Opracowanie wykonano dla 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji Warszawa 

Dr hab. inż. Jan WINTER – Kierownik 

zespołu 

2011 

35.  Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 

2011-2020,  

Marszałek Województwa 

Małopolskiego, Uchwała Nr XII/183/11 

Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 26 września 2011 roku. 

2011 

36.  Projekt korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć 

Natura 2000  

Jędrzejewski et. al. 2005, aktualizacja 

2011 r. 

2011 

37.  Raport o stanie środowiska województwa małopolskiego w 

2010 roku 

UMWM 2010 

38.  Raport o stanie zagospodarowania kraju CBOS 2010 

39.  Spis Rolny GUS 2010 

40.  Wojewódzki Program opieki nad zabytkami w Małopolsce 

na lata 2010-2013, 

UMWM  

Uchwała nr LII/843/10 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 8 

listopada 2010 r. 

2010 

41.  Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 

Regiony, miasta, obszary wiejskie 

Rząd RP 2010 

42.  Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim – 

2009 

WIOŚ Kraków, Raport 2009 

43.  Obszary Natura 2000: Dyrektywa  w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa 

UE, Dyrektywa  2009/147/ WE 

Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 30 listopada 2009r. 

2009 

44.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  

UE, Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/28/WE  

z 23.04.2009 

2009 

45.  Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-

2013  

UMWM 2007 

46.  Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju kultury na lata 

2004 – 2020 

Ministerstwo Kultury 2005 

47.  Wojewódzki Program ochrony dziedzictwa i krajobrazu 

kulturowego Małopolski 

UMWM 

Uchwała nr XXXVII/469/05 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 

3.10.2005 r. 

2005 
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48.  Strategia Rozwoju Miasta Krakowa  Kraków, Uchwała Nr LXXV/742/05 

Rady Miasta Krakowa z dnia 

13.04.2005 r. 

2005 

49.  Program ochrony środowiska UMWM 2005 

50.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Krakowa 

Kraków 2003 

51.  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Małopolskiego 

UMWM  

Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 

grudnia 2003 r. 

2003 

52.  Koncepcja korytarzy ekologicznych łączących obszary 

Natura 2000 

Kiczyńska & Weigle 2003 

53.  Europejska Konwencja Krajobrazowa UE 

Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r. nr 14 

poz. 98. 

2000 

54.  Obszary Natura 2000: Ramowa dyrektywa wodna  

 

UE, Ramowa Dyrektywa Wodna 

2000/60/WE (RDW) z dnia 23.10.2000 

r. 

2000 

55.  Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska.  Fundacja IUCN Poland. Autor: Liro A. 1995 

56.  Obszary Natura 2000: Dyrektywa w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.  

UE, Dyrektywa Rady 92/43/Ewg z dnia 

21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory. 

1992 

57.  Strategie Gmin i Lokalnych Grup Działania objętych 

obszarem KOM 

uchwały rad gmin  

58.  Strategie Powiatów objętych obszarem KOM uchwały rad powiatów  
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ZAŁĄCZNIKI do PZPWM 
 

1. Mapa – Transport 

2. Mapa – Infrastruktura 

3. Mapa – KOM 

4. Mapa –Rozwój 

5. Mapa – Środowisko 
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