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Analiza polityk przestrzennych
jednostek samorządu terytorialnego
w granicy ośrodka metropolitalnego
na przykładzie Krakowa
Abstrakt

Obecnie zauważalne jest zjawisko zacierania się granic pomiędzy miastem a jego otoczeniem w wyniku postępującego procesu suburbanizacji.
Podstawowa funkcja granicy – oddzielanie od siebie fragmentów przestrzeni –
ulega zatraceniu. Analiza planowanych funkcji terenów przyjętych w studiach
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego po obu stronach granicy administracyjnej Krakowa pozwoli na wskazanie tendencji związanych z kształtowaniem
przez władze samorządowe strefy przejściowej pomiędzy miastem centralnym (metropolią) a jego funkcjonalnym otoczeniem. Dodatkowa analiza
zagospodarowania przestrzennego terenu w promieniu 500 m od granicy
stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy to miasto „rozlewa się” w stronę
sąsiadujących gmin, czy gminy chcą „wlać się” do miasta?
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Wstęp

Strefa podmiejska jako obszar wpływów miasta

Celem niniejszej pracy jest – na przykładzie Krakowa,
próba odpowiedzi na pytanie czy to miasta „rozlewają się” w stronę sąsiadujących gmin, czy gminy chcą
„wlać się” do miasta? Analiza funkcji terenów określonych w politykach przestrzennych poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego po obu stronach
granicy administracyjnej Krakowa pozwoli na wskazanie tendencji związanych z kształtowaniem strefy
podmiejskiej stanowiącej strefę przejściową pomiędzy
miastem centralnym (metropolią) a jego funkcjonalnym otoczeniem.

centralnego i gmin sąsiednich
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Granica jako przedmiot analiz

Według Słownika języka polskiego PWN „granica” definiowana jest między innymi jako „linia zamykająca
lub oddzielająca pewien określony obszar” lub „linia
podziału lub czynniki rozróżniające coś”. Słownik odnosi się również do granicy geograficznej – „granica
jakiegoś zjawiska w terenie”, granicy naturalnej czyli
„przebiegającej wzdłuż naturalnych elementów krajobrazu” oraz granicy państwa – „powierzchnia pionowa
przechodząca przez linię graniczną wyznaczoną na powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od innych państw”.
Każda granica powstaje w wyniku umowy między
ludźmi, którzy ją wyznaczają (Bański 2010). Zgodnie
z obowiązującym prawodawstwem granice administracyjne gmin ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Wydanie takiego rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw
administracji publicznej opinii zainteresowanych
rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez
te rady konsultacji z mieszkańcami. Rozporządzenie
takie może być wydane także na wniosek zainteresowanej rady gminy. Ustalenie i zmiana granic gmin
dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ
osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający
zdolność wykonywania zadań publicznych (Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Biorąc
pod uwagę charakter prawno-administracyjny granic, granice jednostek terytorialnych są granicami
formalnymi. Formalność granic administracyjnych
polega na „(…) wyznaczeniu obszaru o określonym
prawie lokalnym i lokalnej władzy. Na przykład granice gminy wyznaczają zasięg obowiązywania lokalnego
planu zagospodarowania przestrzennego, zasięg inwestycji realizowanych przez samorząd gminy, miejsce
odprowadzania podatku gruntowego, itd.” (Bański
2010: 494).

Granica strefy podmiejskiej jest granicą nieformalną
o charakterze strefowym. Cechuje się różnym poziomem „ostrości” i niejednoznacznością (Bański 2010).
Strefa podmiejska to obszar oddzielający miasto od wsi,
stanowi „pasmo przejścia” (Gonda-Soroczyńska 2009),
w którym postępują procesy prowadzące do osłabienia
lub całkowitego zaniku funkcji związanych z produkcją
rolną, przy jednoczesnym niewystarczającym rozwoju
funkcji miejskich. Powstają tam struktury osadnicze nie
będące ani miastem, ani wsią (Becla, Czaja 2015). O strefie
podmiejskiej jako obszarze przejściowym między terenami miejskimi a obszarem rolniczym pisał Wehrwein
już w 1942 r. (Bryant, Russwurm, McLellan 1982). Strefa
przejściowa pomiędzy miastem a wsią, ale powiązana
funkcjonalnie z miastem określana jest jako strefa okołomiejska lub strefa peryurbanizacji (peri-urban) (Mantey
2011; Kurek, Gałka, Wójtowicz 2014; Degórska 2017).
Podstawowa funkcja granicy – oddzielanie od siebie fragmentów przestrzeni, ulega w tym przypadku zatraceniu.
Granica staje się zbyt słaba, w konsekwencji sąsiedztwo
nie jest w stanie utrzymać swojej tożsamości (Alexander
2008). Brak jest wyraźnego oddzielenia terenów miejskich od terenów wiejskich. Następuje proces zespalania
funkcjonalnego obszarów podlegających suburbanizacji
z miastem centralnym (Lisowski, Grochowski 2009).
W literaturze spotkać można przeciwstawne podejścia
charakteryzujące przyczyny powstawania strefy podmiejskiej. Dla niektórych badaczy suburbanizacja ma swoje
źródła w rozpadzie miasta (Górka 2006), dla innych określana jest jako konsekwencja siły oddziaływania ośrodka
miejskiego (Becla, Czaja 2015). „Zmiany w strefie podmiejskiej zachodzą przede wszystkim pod wpływem
miasta, które strefę tę wytwarza” (Harasimowicz 2018:
121). Otoczenie miasta stanowi bowiem obszar znajdujący
się pod wpływem jego rozwoju (Krzyk, Tokarczuk 2011).
Suburbanizacja nie jest zatem zjawiskiem nietypowym,
lecz, jak wskazują chociażby L.H. Klaassen i G. Scimemi
(1981), stanowi kolejny etap na ścieżce rozwoju miast
(Dubicki, Kułyk 2018). Z szeroko rozumianą suburbanizacją wiąże się również peryurbanizacja. Jest to pojęcie
wprowadzone przez badaczy procesów urbanizacyjnych
we Francji jako synonim eksurbanizacji definiowanej jako
„proces zagospodarowywania terenów w pobliżu miasta
centralnego w promieniu 30–50 km” (Lisowski 2009: 67).
Według D. Mantey (2011) genezy peryurbanizacji należy
upatrywać w koncepcji styku wiejsko-miejskiego prowadzącego do koegzystencji i wzajemnego przenikania
się obszarów miejskich i wiejskich. Obszary będące pod
wpływem procesów peryurbanizacyjnych stanowią strefę
przejściową między obszarami miejskimi a wiejskimi,

Polityka przestrzenna jednostek samorządu
terytorialnego

Do zadań własnych gminy należy kształtowanie polityki
przestrzennej na jej terenie (Art. 7, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Według ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną
gminy jest studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy (SUiKZP), w którym
poprzez analizę lokalnych uwarunkowań wyznacza się
przyszłe kierunki rozwoju przestrzennego. Po podjęciu
przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania
studium, wójt, burmistrz albo prezydent miasta zawiadamia na piśmie o tym fakcie instytucje i organy właściwe
do uzgadniania i opiniowania projektu studium, w tym
gminy sąsiednie. Na tej podstawie te ostatnie mogą składać
wnioski do projektu SUiKZP, przede wszystkim w zakresie
kierunków zagospodarowania w strefie granicznej.
Na dalszym etapie procedury sporządzania SUiKZP wymaga się także zaopiniowania projektu dokumentu przez
gminy sąsiednie. W przeciwieństwie do uzgodnień, opinia nie ma charakteru wiążącego. Jest to istotne z punktu
widzenia kształtowania przestrzeni znajdujących się „na
granicy”, w strefie przejściowej. Oznacza bowiem brak konieczności wypracowania wspólnego stanowiska jednostek samorządowych dotyczącego planowanego sposobu
zagospodarowania przestrzeni przygranicznej – bardzo
często o jednorodnym charakterze, podzielonej wyłącznie w sposób formalny. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji
związku metropolitarnego, gdzie sporządza się ramowe
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego związku metropolitalnego, dla całego obszaru metropolitalnego (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 37o,
Art. 37p)1. Zasady w nim określone uwzględniane są przez
wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu
SUiKZP gminy w celu określenia polityki przestrzennej
gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem związku
metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego związku metropolitalnego. Uzgodnienie ma
charakter wiążący, co oznacza że wójt, burmistrz, prezydent
muszą uwzględnić stanowisko związku metropolitalnego.
Obszar badań

Rozwój przestrzenny każdego miasta o statusie metropolii, a więc dużego miasta, które stanowi centrum gospodarcze i kulturalne większego obszaru (Encyklopedia
PWN), związany jest z poszerzeniem jego granic kosztem miejscowości sąsiednich, które stają się dzielnicami nowego miasta. Jest to naturalna konsekwencja jego
rozwoju. Nie inaczej wyglądała sytuacja z Krakowem,
który w swojej historii powiększał się wielokrotnie.
Z miasta o powierzchni niespełna 1 km2 do 1792 r. stał
się miastem o powierzchni prawie 327 km2 w 2019 r.
(Poczet Krakowski) (Ryc. 1.). Z perspektywy czasu nale1

wg stanu prawnego na dzień 31.07.2020
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która z jednej strony jest poddana silnemu oddziaływaniu procesów miejskich, a z drugiej – charakteryzuje się
morfologią typową dla obszarów wiejskich (Caruso 2001).
Następstwem zmian funkcjonalno-przestrzennych
dokonujących się w obszarach podmiejskich może być
włączenie ich w granice administracyjne miasta centralnego. W sytuacji, gdy proces ten przebiega przy aprobacie mieszkańców terenów włączanych do miasta, należy
niewątpliwie uznać to za korzystną sytuację. Włączenie
w granice miasta może sprzyjać zwiększeniu spójności
prowadzonych działań i zapewnieniu większej integralność obszarów funkcjonalnych, w tym korzystniejszego
przestrzennego ukształtowania rozwoju w sferach:
−− ekonomicznej – np. poprzez pozyskanie inwestorów
zewnętrznych lub dyslokację podmiotów gospodarczych funkcjonujących dotychczas w strefie centralnej,
−− społecznej – np. większa dostępność do instytucji edukacyjnych czy obiektów rozrywkowych dla mieszkańców strefy zewnętrznej,
−− środowiskowej – np. zachowanie terenów zielonych
przy stworzeniu możliwości do budowy obszarów inwestycyjnych (Dubicki, Kułyk 2018).
Z drugiej strony – w sytuacji, gdy podejmowane działania związane z poszerzeniem granic miasta spotykają
się z dużym niezadowoleniem społecznym i wpływają
niekorzystnie na relacje ośrodka centralnego z gminami
znajdującymi się w strefie jego oddziaływania, zamiast
klimatu wzajemnego zaufania pojawiają się strach przed
utratą podmiotowości i niechęć do współdziałania z miastem centralnym znajdującym się w pozycji potencjalnego „agresora” (Janas, Jarczewski 2017).
Tendencja zarządzania obszarem funkcjonalnym
przez jego „wchłanianie” raczej nie jest obecnie obserwowana w przypadku największych miast. Istnieje jednak
grupa ośrodków wojewódzkich o mniejszym potencjale
ludnościowym i ekonomicznym (Rzeszów, Zielona Góra
czy Opole), które problem integracji obszarów powiązanych funkcjonalnie postanowiły rozwiązać nie na drodze
współpracy, ale poprzez włączanie sąsiednich gmin lub
ich części w swoje granice administracyjne. Na krótką
metę takie działanie wydaje się skutecznie rozwiązywać
problem zarządzania, przynajmniej jeśli chodzi o obszar
włączony (Janas, Jarczewski 2017).
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Ryc. 1.
Historyczne zmiany
granic Krakowa
Źródło: opracowanie
własne na podstawie
materiałów ze
Strategii Rozwoju
Krakowa 2030

ży przyznać, iż za każdym razem decyzja o powiększeniu
Krakowa okazywała się pozytywna zarówno dla miasta,
jak i mieszkańców powiększonych obszarów. Często to
właśnie powiększenie granic miasta dokonane w sposób zrównoważony i kontrolowany było kluczowe dla
jego dalszego błyskawicznego rozwoju. Czego przykładem jest prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych
planów regulacyjnych w historii polskiej urbanistyki
– Plan Wielkiego Krakowa, którego realizacja w latach
1910–1915 w dużej mierze stanowi zasługę ówczesnego
prezydenta miasta Juliusza Leo (Kapołka 2017).
Poszerzenie granic Krakowa jest tematem, który powraca co jakiś czas. Najczęściej związane jest to z próbą
zwiększenia dochodów budżetu miasta, poprzez włączenie
w poczet mieszkańców osoby z gmin sąsiednich, które de
facto użytkują miasto – korzystają z jego dróg, pracują
w nim, posyłają dzieci do tutejszych szkół, ale nie płacą tu
podatków (Stelmach-Hawełka 2016). Ciekawą motywacją
dla wchłonięcia przez Kraków gmin sąsiednich wydaje
się być walka ze smogiem (Ogórek 2018). W 2018 r. jeden
z aktywistów miejskich stworzył projekt uchwały zakładający przejęcie przez Kraków części sąsiednich gmin celem
ograniczenia źródeł niskiej emisji2. Pomysł ten miał stanowić podstawę do dalszych działań i dyskusji. Do Krakowa
miałyby być włączone fragmenty gmin z północy i zacho2 na terenie Miasta Krakowa obowiązuje zakaz stosowania paliw

stałych zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw

du, czyli z kierunków, z których wiatr nawiewa najwięcej
zanieczyszczeń powietrza (Łoginow 2019). Historycznie są
to też kierunki, w których Kraków rozwijał się najmniej.
Do lat 1940. miasto rozwijało się koncentrycznie. W latach
późniejszych jego ekspansja przebiegała głównie w kierunku wschodnim i południowym w związku z ówczesnym
rozwojem przemysłu i wielkich osiedli mieszkaniowych.
Tereny położone na północ miały stanowić tereny rolnicze o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Nie przewidziano
wówczas tego, co nastąpiło zwłaszcza w okresie ostatnich
kilkunastu lat, a mianowicie intensywnego rozwoju zabudowy jednorodzinnej oraz powstania centrów biurowych,
tak jak np. Kraków Business Park w Zabierzowie.
Podczas dyskusji prowadzonych w czasie prac nad
projektem Strategii Rozwoju Krakowa 2030 silnie zarysowała się idea rozwoju miasta „do wewnątrz”. Wiąże się
ona z brakiem poszerzenia miasta poprzez zwiększenia
zasięgu granic administracyjnych. Rozwój miasta będzie
oparty na: wspieraniu poczucia lokalnej tożsamości, decentralizacji – stworzeniu jak największej liczby instytucji
i obiektów infrastruktury społecznej jak najbliżej mieszkańców. Współpraca z gminami ościennymi będzie miała
charakter współpracy aglomeracyjnej. Polegać powinna
m.in. na ograniczeniu negatywnych skutków rozlewania się miasta poprzez zintegrowane planowanie przestrzenne. Strategia Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków
2030 została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa 7 lutego
2018 r. Wśród wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi
Kraków wskazała, m in.: niekontrolowaną suburbanizację w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (KOM),

Tab. 1.
Przykładowe wnioski oraz opinie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składane przez gminy
sąsiednie (na przykładzie relacji Kraków – gmina Mogilany)
WNIOSKODAWCA

OBSZAR

TREŚĆ WNIOSKU

Wniosek do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa (08.2009)
Urząd Gminy
Mogilany

Dotyczy
granicy Mogilan
z Krakowem

„Wniosek o wykluczenie możliwość inwestycji, które swym zasięgiem mogłyby
niekorzystnie oddziaływać zarówno na warunki życia mieszkańców Gminy Mogilany, jak
i środowisko naturalne oraz walory krajobrazowe.”

Wniosek gminy miejskiej Kraków w odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany (08.2019)
Prezydent Miasta
Krakowa

Dotyczy granicy
gminy Mogilany
z Krakowem

„Wnioskuję o kształtowanie zainwestowania na terenach graniczących z terenami
Gminy Miejskiej Kraków w powiązaniu z ustaleniami dokumentu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, w sposób uwzględniający
rozmieszczenie terenów inwestycyjnych i wolnych od zabudowy, ochronę istniejących
korytarzy ekologicznych ważnych dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego
i zapewniających odpowiednie warunki przewietrzania miasta, oraz przy zapewnieniu
koordynacji przebiegu lokalnych i ponadlokalnych tras komunikacyjnych.
Wnoszę o wykluczenie możliwości realizacji inwestycji, które mogą negatywnie
oddziaływać na warunki życia mieszkańców Krakowa oraz na wartości przyrodnicze
i krajobrazowe Gminy Miejskiej Kraków.”
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Fragment negatywnej opinii gminy miejskiej Kraków złożonej do projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany (02.2020)
Prezydent Miasta
Krakowa

„Wątpliwości Prezydenta Miasta Krakowa budzi wskazywanie nowych terenów do
zainwestowania położonych w dolinie rzeki Wilgi i jej dopływów, w bezpośrednim lub
bliskim sąsiedztwie Miasta Krakowa. (...) Tylko działania nakierowane na ochronę doliny
rzeki Wilgi wraz z dopływami przed jej nadmiernym zabudowaniem pozostają w korelacji
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Krakowa. (...) Dlatego pożądanym kierunkiem rozwoju tych terenów, powinna być
ochrona terenów nadrzecznych przed zabudową, tak jak ma to miejsce w krakowskiej
części doliny rzeki Wilgi.”
„Ponadto, wątpliwości organu opiniującego budzi kwestia zwiększenia powierzchni
terenów wskazanych dla realizacji nowej zabudowy, dla której nie przewidziano
w Studium adekwatnej rozbudowy systemu komunikacji drogowej. Mając na względzie,
iż znaczna część podróży odbywa się w kierunku Krakowa, nie można uznać za właściwe
dodatkowe “obciążenie” sieci dróg Krakowa, bez propozycji nowych rozwiązań, w tym
parkingów P&R, kanalizujących ruch lokalny w ramach systemu komunikacji zbiorowej.”

Źródło: wykaz i sposób rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Krakowa – Załącznik do Zarządzenia Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r.; wniosek gminy
miejskiej Kraków na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mogilany (08.2019); negatywna opinia gminy miejskiej Kraków do projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany (02.2020)

czy uczynienie KOM bardziej zintegrowanym, zwartym
terytorium, co pozwoli na szersze wykorzystanie jego
potencjałów, a w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności Krakowa i całego obszaru. Strategia wskazuje zatem
na konieczność myślenia o rozwoju miasta w kontekście
szerszym niż jego granice administracyjne – w skali otaczającego go obszaru funkcjonalnego. W tym celu planowane jest opracowanie programu strategicznego: Strategia
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.
Pewne ramy dla funkcjonowania Krakowa wraz ze
swoim obszarem funkcjonalnym nadaje plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego (PZPWM) oraz wyznaczony przez niego KOM.
Rozwiązania dokumentu odnoszą się m. in. do podstawowych wyzwań rozwojowych, wśród których na pierwszy plan wysuwa się konieczność stałego rozwijania przez
KOM funkcji metropolitalnej oraz poprawa struktury
funkcjonalno-przestrzennej obszaru. W PZPWM zdiagnozowane zostało również główne zagrożenie dla KOM
w zakresie środowiska mieszkaniowego – ogromne roz-

proszenie zabudowy. Generuje ono wysokie koszty funkcjonowania, utrudnia organizację regionalnego systemu
transportu publicznego, lokalnie zaś – zwłaszcza w przypadku braku planów zagospodarowania przestrzennego –
wywołuje silne przegęszczenie zabudowy, co prowadzi do
trwałej degradacji krajobrazu i systemu terenów otwartych.
W związku z brakiem ustanowienia związku metropolitarnego dla miasta Krakowa i jego obszaru funkcjonalnego3 polityka przestrzenna w tym obszarze prowadzona jest nadal na podstawie procedury opisanej
w rozdziale niniejszego artykułu „Polityka przestrzenna jednostek samorządu terytorialnego”. Kształtowanie
strefy przygranicznej odbywa się w oparciu o składane
wnioski oraz opinie (Tab. 1.).
3 polskie ustawodawstwo określiło możliwość powołania związku

metropolitalnego tylko w województwie śląskim – z dniem 1 lipca
2017 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów został utworzony
związek metropolitalny w województwie śląskim pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”, który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2018 r.
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Dotyczy granicy
gminy Mogilany
z Krakowem

Tab. 2.
Klasyfikacja funkcji terenów wg kierunków zagospodarowania określonych w SUiKZP
FUNKCJA
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PRZEZNACZENIA ZE SUIKZP

MN

obszary zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i usługowej, obszary zabudowy zagrodowej, obszar
ekstensywnego kształtowania zabudowy, tereny osadniczy, obszar zabudowy mieszkaniowej o niskiej
intensywności

MW

obszar zabudowy wielorodzinnej, obszar zabudowy mieszkaniowej o średniej intensywności z przewagą zabudowy
wielorodzinnej

RM

obszar zabudowy zagrodowej i produkcji rolnej

U

obszary usług i aktywności gospodarczej, tereny usług publicznych

US

obszary sportu, rekreacji i usług turystyki, teren lotniska sportowego

P

tereny przemysłu i usług, tereny produkcyjno-usługowe, tereny składów i magazynów, złoża

IT

obszary infrastruktury technicznej, istniejące i projektowane urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu
kanalizacji

KD

drogi publiczne (autostrada, droga główna przyspieszona, droga główna, droga zbiorcza, droga lokalna, droga
dojazdowa), drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, obszar rozwoju usług i urządzeń komunikacji, rezerwa na
ponadlokalny układ komunikacyjny, tereny komunikacji, teren komunikacji – parkingi, tereny zarezerwowane do
obsługi komunikacji

KK

tereny zamknięte komunikacji kolejowej, linia kolejowa

TZ

tereny zamknięte, tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej, lotnisko

ZC

tereny cmentarzy

ZU

zespoły parkowe, tereny ogrodów działkowych, obszary zieleni fortecznej, obszary zieleni rekreacyjnej i parkowej,
obszary zieleni izolacyjnej

ZR

tereny zieleni nieurządzonej, korytarze i ciągi ekologiczne o cennych wartościach przyrodniczych, tereny objęte
formami ochrony przyrody

L

tereny lasów, tereny zalesień

R

tereny rolnicze (w tym: bez prawa zabudowy, z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej)

W

wody powierzchniowe, obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią

Źródło: opracowanie własne

Metoda badania i źródła danych

Kierunek ekspansji terenów zurbanizowanych

Przeprowadzone badanie polegało na porównaniu funkcji zagospodarowania terenów określonych w SUiKZP
wzdłuż granicy administracyjnej miasta Krakowa.
Analizie poddano funkcje wskazane w dokumentach
studium Krakowa oraz 13 sąsiednich gmin, do których
należą:
−− gminy miejsko-wiejskie: Wieliczka, Skawina,
Niepołomice, Świątniki Górne;
−− gminy wiejskie: Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca,
Liszki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Zabierzów, Mogilany,
Wielka Wieś, Michałowice, Koniusza.
Analizy w niniejszym artykule wykorzystują informacje ze SUiKZP jednostek samorządu terytorialnego, które
są zarówno obowiązującymi dokumentami, jak i przedstawionymi do publicznego wglądu projektami (w czasie procedury zmiany) według stanu na styczeń 2018 r.
Przygotowanie danych wymagało od autorów dokonania klasyfikacji wskazanych w 14 dokumentach funkcji
terenów oraz przyporządkowanie ich w 16 grup (Tab.
2.), co umożliwiło wykonanie analizy porównawczej.
Badanie skupia się jedynie na kierunkach zagospodarowania terenów wskazanych w dokumentach studiów. Nie
analizuje się tutaj elementów topograficznych oraz przyrodniczych terenu. Uzupełniająco wykorzystano również
dane z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT).

pomiędzy Krakowem a gminami ościennymi

Całkowita długość administracyjnej granicy miasta
Krakowa wynosi ok. 124,9 km. Zarówno po stronie wewnętrznej (Kraków ), jak i zewnętrznej (pozostałe gminy) linii granicy dominują przyrodnicze funkcje terenu
(ZU, ZR, L, R oraz W) (Ryc. 2.). Od strony Krakowa
tereny te stanowią 70,5% (88,1 km) długości granicy natomiast od strony gmin sąsiednich jest to jedynie 53,4%
(66,7 km). W zakresie funkcji inwestycyjnych (MN,
MW, RM, U, US, P) wskazanych na granicy administracyjnej dłuższy odcinek posiadają gminy ościenne 25,7 %
(32,1 km), wobec 20,9% (26,1 km) po stronie Krakowa.
Terenów szeroko rozumianej infrastruktury technicznej (IT, KD, KK, TZ) po stronie wewnętrznej granicy
wskazano ponad dwukrotnie mniej niż po stronie zewnętrznej – odpowiednio 8,6 % (10,7 km) w stosunku
do 20,9 % (26,1 km).
W związku, iż analiza wskazanych kierunków zagospodarowania przestrzennego w samej linii granicy
nie jest wystarczająca do opisu różnic w prowadzonych
politykach przestrzennych sąsiadujących z Krakowem
gmin, badaniem objęto również obszar leżący w buforze 500 m po obu stronach granicy (Ryc. 3.). Zarówno
od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej w porównaniu do linii granicy w analizowanym buforze nastąpił
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Ryc. 3.
Struktura funkcji terenów w pasie 500 m
od granicy po stronie Krakowa i gmin
sąsiadujących
Źródło: opracowanie własne na podstawie
SUiKZP badanych gmin
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Ryc. 2.
Długość granic gmin otaczających Kraków
na styku z Krakowem wraz ze strukturą
funkcji granicy po stronie Krakowa i gminy
sąsiadującej
Źródło: opracowanie własne na podstawie
SUiKZP badanych gmin

Ryc. 4.
Tereny faktycznie
zainwestowane
i tereny przeznaczone do
zainwestowania w pasie 500 m
od granicy po stronie Krakowa
i gmin sąsiadujących
Źródło: opracowanie własne
na podstawie danych z BDOT
oraz SUiKZP badanych gmin
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spadek udziału terenów przyrodniczych – w Krakowie
do 59,8%, a w gminach ościennych do 40,7%. Zauważa
się natomiast znaczne zwiększenie udziału terenów
inwestycyjnych, zwłaszcza po stronie zewnętrznej od
analizowanej granicy. Stanowiące 47,6% powierzchni
buforu tereny inwestycyjne w obszarze gmin sąsiednich
dodatkowo charakteryzują się większą różnorodnością
możliwości zagospodarowania terenu poprzez ustalenie
w studiach realizacji inwestycji w zakresie funkcji przemysłowych i produkcyjnych, zabudowy mieszkaniowej,
zabudowy rolniczej oraz usługowej. Po stronie Krakowa
udział terenów inwestycyjnych w buforze wynosi 31,2%
i charakteryzują się one przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Wykorzystując dane
dotyczące obecnego faktycznego zainwestowania obszaru badanego buforu (wykorzystanie danych BDOT)
stwierdza się iż, po stronie Krakowa stanowią one ok.
13,3% terenu w porównaniu do 17,4% po stronie gmin
sąsiednich (Ryc. 4.). Znacznie większe różnice występują
natomiast przy udziale obszarów wskazanych w studiach
pod nowe tereny inwestycyjne (obecnie niezainwestowane) – w Krakowie jest to 26,9% analizowanego obszaru
a po stronie gmin aż 41,8%.
Wnioski

Odpowiadając na zadane na początku artykułu pytanie, na podstawie przeprowadzonych analiz na przykładzie Krakowa i jego funkcjonalnego otoczenia, można
stwierdzić, iż to gminy sąsiednie próbują „wlać” się do
miasta. Po stronie zewnętrznej od analizowanej granicy
miasta zauważa się większy udział terenów inwestycyjnych kosztem terenów przyrodniczych. Pod względem
funkcjonalnym tereny buforowe po stronie zewnętrznej
miasta oferują bardziej zróżnicowane możliwości zagospodarowania. Występują tutaj tereny mieszkaniowe,

usługowe oraz przemysłowe. Natomiast w granicach
miasta mamy jedynie tereny o przeznaczeniu mieszkaniowym lub usługowym. Co więcej, analiza zamierzeń
planistycznych pozwala stwierdzić, iż to gminy sąsiednie
przewidują zwiększenie udziału terenów inwestycyjnych
w obszarze przygranicznym.
Otrzymane wyniki świadczą, iż błędem jest myślenie
o granicy miasta metropolitalnego (przynajmniej w przypadku Krakowa) jako wyraźniej linii rozdzielającej je od
obszarów sąsiadujących z nim gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Co więcej, niezgodne z rzeczywistością
jest również wyobrażenie granicy jako strefy buforowej
stopniowo przekształcającej się z silnie zurbanizowanych
terenów w tereny o przewadze funkcji przyrodniczych czy
rolniczych. Wręcz przeciwnie, strefa graniczna charakteryzuje się przekształceniami w kierunku odwrotnym niż
można było się spodziewać.
Występowanie tak zróżnicowanego zagospodarowania wynika z posiadania odmiennej wizji funkcji terenu przez władze miasta centralnego i gmin sąsiednich.
Stanowi wypadkową różnych polityk wynikających
z możliwości samodecydowania gmin o kierunkach zagospodarowaniu swoich terenów. Konkretne przeznaczenia funkcji terenów są konsekwencją decyzji podejmowanych przez rady gmin w formie uchwał. W związku
z powyższym, każda z sąsiadujących z Krakowem gmin
dba o swój rozwój wykorzystując maksymalnie dostępny
zasób jakim jest bez wątpienia przestrzeń, tym bardziej
cenna, iż znajdująca się przy granicy miasta centralnego,
stanowiąca jego strefę podmiejską.
W obliczu faktu, iż strefa przejściowa między obszarami miejskimi a wiejskimi może stać się najczęstszym
sposobem zamieszkania i pracy w XXI w. (Nilsson i in.
2013) wydaje się dziś koniecznym współdziałanie władz
ośrodków metropolitalnych z władzami sąsiadujących

ra powinna być traktowana jako strefa współdziałania
(Alexander 2008). Skutkiem tego może być przestrzeń
nieprzyjazna dla jej mieszkańców, która nie uwzględnia
szerszej perspektywy zrównoważonego rozwoju, zarówno w strefie wpływów miasta centralnego, jak i gminy,
w której się znajduje.
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z nim gmin w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju. Dowodem na to może być stanowiąca przedmiot
analiz w niniejszym artykule granica miasta Krakowa
i jej funkcjonalne otoczenie. Brak wspólnej wizji i urzeczywistniającego ją planu rozwoju potęguje brak spójności w kształtowaniu przestrzeni strefy granicznej, któ-
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Currently, there is a noticeable blurring of the boundaries between the city and its surroundings as a result of
the ongoing process of suburbanization. The basic function of the border – separating fragments of space from
one another, is lost. The analysis of the planned function of the area, adopted in the studies of the conditions and
directions of spatial development of individual local government units on both sides of the administrative border
of Krakow, will allow for the identification of trends related to the formation by local authorities of the transition
zone between the central city (metropolis) and its functional surroundings. An additional spatial development
analysis within a 500m radius from the border is an attempt to answer the question whether the city “spills over”
towards the neighboring municipalities or the municipalities want to “pour” into the city?

