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TERENY REKREACJI JAKO OBSZAR INTERWENCJI 
W STREFIE PODMIEJSKIEJ

RECREATION TERRAINS AS AN AREA 
OF INTERVENTION IN THE SUBURBAN ZONE

S t r e s z c z e n i e

Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach potencjalnych obszarów interwencji zlokali- 
zowanych w strefie podmiejskiej Krakowa. Wybrane tereny, obecnie wykorzystywane są dla rekreacji wod- 
nej- sezonowej, charakteryzują się dogodnym położeniem z punktu widzenia zasięgu oddziaływania i posia- 
dają potencjał dla ich dalszej aktywizacji. Dawniej stanowiły miejsca eksploatacji kruszyw, co w znaczny spo- 
sób wpłynęło na ich dzisiejszą formę przestrzenną i częściową degradację otoczenia. Stanowią one główne  
obszary rekreacji wodnej w wschodniej i zachodniej części strefy podmiejskiej Krakowa. Od wielu lat pozo- 
stają w formie tymczasowego i prowizorycznego zainwestowania bez czytelnej wizji zagospodarowania. Rola 
tych obszarów nie ogranicza się jedynie do skali lokalnej, ale ze względu na położenie w strefie podmiej- 
skiej i zasięg oddziaływania ma także znaczenie w skali metropolitalnej. Z uwagi na brak terenów o podob- 
nym charakterze, wielkości i specyfice w najbliższym sąsiedztwie tereny te mogą stać się w przyszłości 
znaczącym elementem sieci zielonych przestrzeni dla miasta i strefy podmiejskiej.
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A b s t r a c t

The purpose of this paper is to present on chosen examples, potencial areas of intervention located in Krakow’s 
suburban zone. These chosen grounds are now used for seasonal water recreation. Their main feature is their 
convenient localization as for as their range of influence is concerned, what is more, they have a potential  
for further activation. They used to be places where natural resourses were exploited. That had a big influence 
on their spatial form and partial degradation of the surroundings. They are the main areas of water recreation 
in eastern and western parts of Krakow’s suburbs. For many years they have been remaining in the form  
of temporary investment without a clear vision of development. The role of these grounds isn’t limited only  
to a local scale. Because of their localization in the suburban zone is also remarkable on a metropolitan scale. 
Due to the lack of similar areas in the neighbourhood  this grounds can become in the near future a remarkable 
element of green space system for the city and its suburban zone. 
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1.  Wstęp

Rozwój przestrzenny i gospodarczy Polski co- 
raz częściej wymaga decyzji wyboru obszarów, 
których potencjał pozwoli na optymalne wyko- 
rzystanie środków unijnych, a tym samym ich 
aktywizacja będzie impulsem dla dalszego roz- 
woju danego regionu.

Delimitacja tych terenów wymaga jednak 
szczegółowej analizy lokalnych uwarunkowań  
i przewidywania perspektywicznych skutków po- 
dejmowanych działań. Założenia przyjęte przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odnoszą się 
do terenów problemowych1. Wymagają one analiz  
i interwencji, a wskazanie ich związane jest z poli- 
tyką rozwoju regionalnego, która w swoich zało- 
żeniach winna koncentrować się na wyodrębnio- 
nych obszarach mogących poprzez swój rozwój 
aktywizować gospodarczo poszczególne regiony.

W obowiązującej Ustawie o planowaniu i za- 
gospodarowaniu przestrzennym obszary proble- 
mowe definiowane są jako tereny występowania 
konfliktów przestrzennych wymagających nowych 
decyzji i wsparcia ze strony władz publicznych2.

Pomimo regionalnego charakteru i zasięgu wy- 
znaczania obszarów strategicznej interwencji wy- 
daje się celowym określanie takich miejsc, także  
w mniejszych skalach i lokalnych warunkach. 
Wynika to z bardziej szczegółowego rozpoznania 
lokalnych potrzeb i uwarunkowań środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. Ważne są również 
wielkość wyznaczonych terenów i zakres akty- 
wizacji, a także ich znaczenie dla prawidłowego 
rozwoju przestrzennego danego obszaru czy całej 
strefy.

Należy brać pod uwagę zróżnicowanie gos- 
podarcze i funkcjonalne poszczególnych obsza- 
rów, ich rolę dla prawidłowego funkcjonowania 
terenu, a także zasięg oddziaływania. Nie każdy 
obszar, w którym występują problemy funkcjonal- 
no-przestrzenne, wymaga interwencji ze strony 
sektora publicznego. Jeżeli tak się dzieje, to za- 
kres i rodzaj interwencji winien być dostosowany  
do zakładanych efektów i korzyści w szerszej skali.

Część występujących zjawisk ma charakter 
przejściowy wynikający z zaniedbań i braku kon- 
cepcji na rozwój danego terenu, a czasami kon- 
trowersyjną formę zagospodarowania. Do tych ob- 
szarów można zaliczyć między innymi tereny 
rekreacji związane z wodą występujące w stre- 

fach podmiejskich miast, które z uwagi na wielo- 
letnie niedoinwestowanie i zaniedbanie wymaga- 
ją pilnych działań mających na celu ich ochronę,  
a także aktywizację w kierunku stworzenia nowych 
miejsc dla rekreacji i wypoczynku.

Działania w tych rejonach są szczególnie istot- 
ne ze względu na coraz większą presję inwesty- 
cyjną w obszarach podmiejskich, ale przede 
wszystkim ze względu na brak czytelnej wizji roz- 
wojowej tej strefy. Tereny rekreacyjne planowane na 
podstawie towarzyszących im cieków i zbiorników 
wodnych, mogą stać się ważnym elementem struk- 
tury przestrzennej strefy podmiejskiej dającym 
szansę na stworzenie systemu zielonych prze- 
strzeni łączących te rejony z miastem. Są również 
bardzo pożądanym sąsiedztwem dla rozwijającej 
się nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej  
w tych obszarach.

2. Charakterystyka wybranych  
obszarów rekreacji

Charakterystycznym przykładem terenów re- 
kreacyjnych o niewykorzystanym potencjale i atrak- 
cyjności dla miasta mogą być obszary towarzy- 
szące zbiornikom wodnym w Kryspinowie i Przy- 
lasku Rusieckim w strefie podmiejskiej Krakowa.

Wybrane tereny obecnie wykorzystywane są  
dla celów rekreacji wodnej sezonowej, charak- 
teryzują się dogodnym położeniem z punktu wi- 
dzenia zasięgu oddziaływania i posiadają poten- 
cjał dla ich dalszej aktywizacji. Dawniej stanowiły 
miejsca eksploatacji kruszyw, co w znaczny sposób 
wpłynęło na ich dzisiejszą formę przestrzenną  
i częściową degradację otoczenia. Obecnie sta- 
nowią główne obszary rekreacji wodnej w za- 
chodniej i wschodniej części strefy podmiejskiej 
Krakowa (il. 1). Od wielu lat pozostają w formie 
prowizorycznego zainwestowania bez czytelnej 
wizji zagospodarowania.

Rola tych obszarów nie ogranicza się jedy- 
nie do skali lokalnej, ale ze względu na położenie  
w strefie podmiejskiej i zasięg oddziaływania ma 
także znaczenie w skali metropolitalnej. Ze wzglę- 
du na brak terenów o podobnym charakterze, 
wielkości i specyfice w najbliższym sąsiedztwie, 
przestrzenie te mogą stać się w przyszłości 
znaczącym elementem sieci zielonych przestrze- 
ni dla miasta i strefy podmiejskiej.
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Obszar rekreacji towarzyszący zbiornikom  

w Kryspinowie składa się z dwóch jezior i obej- 
muje łącznie ok. 64 ha, z czego 6 ha przezna- 
czono na uprawianie sportów motorowych.

Przylasek Rusiecki stanowi zespół ok. 12 róż- 
nej wielkości zbiorników wodnych jako pozosta- 
łość po eksploatacji kruszyw o znacznie ograniczo- 

nej dostępności brzegów. Zajmuje on obszar oko- 
ło 120 ha wraz z enklawą zieleni towarzyszącej.

Oba zespoły jezior charakteryzują się pierw- 
szą klasą czystości wody, a także stwarzają moż- 
liwości uprawiania sportów wodnych, co spotyka się 
z dużym zainteresowaniem i popularnością wśród 
użytkowników3.

Il. 1. Schemat lokalizacji wybranych obszarów rekreacji strefy podmiejskiej Krakowa (oprac. T. Bajwoluk, 2009)

Ill. 1. The diagram of the location of chosen recreational areas in Krakow suburban zone (T. Bajwoluk, 2009)

3.  Relacje z miastem i strefą podmiejską

Teren rekreacyjny w Kryspinowie znajduje się  
w odległości około 15 km od centrum miasta  
w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska w Balicach. 
Położony jest na przedłużeniu obszarów zielo- 
nych Lasku Wolskiego, stanowiąc niejako za- 
kończenie strefy zieleni rekreacyjnej Krakowa, 
biegnącej od Salwatora w kierunku zachodnim.  
W odległości około 3 km na południe znajduje 
się rzeka Wisła, wzdłuż której przeprowadzono 
ciągi pieszo-rowerowe łączące miasto z poblis- 
kim Tyńcem. Tereny nad Wisłą na wysokości 

Kryspinowa i Bielan wykorzystano dla lokalizacji 
toru kajakarstwa górskiego wraz z bazą sporto- 
wo-rekreacyjną (il. 2). Oprócz atrakcyjnych otwarć 
widokowych w kierunku Krakowa i Liszek nie ma 
czytelnych powiązań funkcjonalnych pomiędzy są- 
siadującymi strefami rekreacyjnymi. Barierą funk- 
cjonalną jest z pewnością obwodnica Krakowa 
przebiegająca od strony wschodniej w odległości 
około 2 km z możliwością zjazdu w rejonie por- 
tu lotniczego w Balicach.

Zbiorniki rekreacyjne w Kryspinowie mają po- 
wiązania komunikacyjne z Liszkami i Budzyniem od 
strony zachodniej, obecnie terenami o dużej presji 
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inwestycyjnej.  Istniejący układ komunikacyjny 
zapewnia dostępność komunikacyjną wschod- 
nich brzegów obydwu zbiorników, co przyczyni- 
ło się do lokalizacji w tych rejonach w większości 
tymczasowych miejsc parkingowych. Dostępność 
komunikacyjna zapewniona jest trasami wylotowy- 
mi z miasta w kierunku Oświęcimia od strony po- 
łudniowej i w kierunku Krzeszowic od strony pół- 
nocnej.

Rejon Przylasku Rusieckiego położony na gra- 
nicy dawnej strefy ochronnej kombinatu metalur- 
gicznego w Nowej Hucie ma znacznie bardziej 
peryferyjną lokalizację. Położony jest około 12 km  
od centrum Nowej Huty na styku z rzeką Wis- 
łą, stanowiąc swoistego rodzaju enklawę ziele- 

ni towarzyszącej tak specyficznemu i zdegrado- 
wanemu poprzemysłowemu otoczeniu. W bezpoś- 
rednim sąsiedztwie zbiorników wodnych przebie- 
ga linia kolejowa łącząca trasę kolei w kierunku 
Bochni z terenami kombinatu i północnymi rejona- 
mi Krakowa4.

Dostępność komunikacyjna z miastem i stre- 
fą podmiejską zapewniona jest jedynie z ulicy  
Igołomskiej bez możliwości powiązań komuni- 
kacyjnych przez Wisłę z dzielnicami południowy- 
mi Krakowa i Wieliczką. Teren Przylasku Rusiec- 
kiego charakteryzuje się brakiem wyraźnych do- 
minant przestrzennych i otwarciem interesujących 
widoków w kierunku południowym na Pogórze 
Wielickie.

Il. 2. Obszar zbiornika wodnego w Kryspinowie na tle wybranych elementów strefy podmiejskiej Krakowa (oprac. T. Bajwoluk, 2009)

Ill. 2. Kryspinów water reservoir area on the background of chosen elements of Kraków suburban (T. Bajwoluk, 2009)

4.  Struktura funkcjonalno-przestrzenna  
otoczenia

W otoczeniu zbiornika wodnego w Kryspino- 
wie od strony południowej i zachodniej zlokalizo- 
wana jest zabudowa jednorodzinna wolnostojąca 

i mieszkalno-usługowa ze zwartym układem prze- 
strzennym.

Tereny od strony północnej i częściowo także 
od strony zachodniej zachowały swój otwarty rol- 
niczy charakter. Sam zbiornik wraz z jego strefą 
rekreacyjną charakteryzuje się łatwą dostępnością 
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brzegów ograniczoną jedynie na fragmentach  
od strony południowej Budzynia przez nową za- 
budowę mieszkaniową. 

Punkty usługowe (w większości sezonowe) 
zlokalizowane są przy trasie do Balic i w rejonie 
południowym. Ich charakter jest tymczasowy,  
a forma architektoniczna i układ przestrzenny nie 
stanowią wartościowego dopełnienia przestrzeni  
(il. 3).

Nie ma tutaj stałych parkingów. Miejsca par- 
kingowe wyznaczane są prowizorycznie wyłącz- 
nie ze względu na sezonowość wypoczynku. Dla- 
tego też w okresie pełnego sezonu cały zespół  
wraz z otoczeniem ma poważne problemy komu- 
nikacyjne związane z dostępnością, funkcjono- 
waniem i obsługą sąsiadujących miejscowości.

Podobna sytuacja występuje w Przylasku Ru- 
sieckim (il. 4). Tu jednak ilość zbiorników powo- 
duje częściowe rozładowanie ruchu kołowego. 
Układ komunikacyjny jest chaotyczny i nieurzą- 

dzony i prowizoryczny, z wyjątkiem ciągu ob- 
sługującego zabudowę mieszkaniową od strony 
południowej. Brzegi jezior są w większości nie- 
dostępne, a brak wytyczonych i urządzonych  
miejsc do wypoczynku nie sprzyja bezpieczeń- 
stwu tego miejsca. Z uwagi na dawny przemysło- 
wy charakter otoczenia bezpośrednio nad częścią 
terenu przebiegają przesyłowe linie wysokiego na- 
pięcia, co w znaczny sposób zakłóca naturalny 
charakter obszaru.

Zabudowa ogranicza się jedynie do strony 
północnej i małej enklawy od strony południowej. 
W większości jest to struktura jednorodzinna i za- 
grodowa o małej intensywności, zlokalizowana 
wzdłuż nielicznych ciągów komunikacyjnych. Dal- 
sze otoczenie to pozostałości po dawnych poje- 
dynczych obiektach przemysłowych i składowych 
o małej wartości estetycznej, zróżnicowanych pod 
względem formy, wielkości i stanu technicznego.

Il. 3. Schemat istniejącego zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych w Kryspinowie (oprac. T. Bajwoluk, 2009)

Ill. 3. The diagram of current land use of Kryspinów water reservoir surroundings (T. Bajwoluk, 2009)
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Il. 4. Zbiorniki wodne w Przylasku Rusieckim na tle użytkowania terenu (oprac. T. Bajwoluk, 2009)
Ill. 4. Przylasek Rusiecki water reservoirs on the background of land use (T. Bajwoluk, 2009)

5.  Obowiązujące decyzje planistyczne

Oba tereny podlegają zapisom opracowa- 
nych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Zbiorniki w Kryspinowie Miejscowemu Planowi 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Liszki,  
a Przylasek Rusiecki planom Przylasku Rusiec- 
kiego, Ruszczy, Branic, Branic Dworu i Wyciąża 
(najbliższe sąsiedztwo tego terenu).

W obu przypadkach tereny zbiorników wod- 
nych i najbliższego otoczenia zachowują funkcję 
rekreacyjną. Należy jednak zauważyć, że z uwagi 
na presję inwestycyjną, szczególnie w przypadku 
rejonu południowo-zachodniego Kryspinowa–Bu- 
dzynia, tereny rekreacyjne w otoczeniu zbiornika 
są mocno ograniczone. Zapisy planu dopuszcza- 
ją w tej strefie lokalizację usług towarzyszą- 
cych rekreacji, co w konsekwencji prowadzi do 
budowy w większości tymczasowych obiektów 
handlowych i gastronomicznych.

Rejon wschodni to obecnie teren mało za- 
inwestowany z uwagi na dawne oddziaływanie 
kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Opra- 
cowane plany określają zasady zabudowy i za- 
gospodarowania dawnych wsi Branic, Ruszczy, Wy- 
ciąża i Przylasku Rusieckiego, przeznaczając te- 

reny częściowo pod zabudowę mieszkaniową  
o małej intensywności i zabudowę przemysłowo- 
-składową w bezpośrednim sąsiedztwie kombina- 
tu i ulicy Igołomskiej. Plany te uwzględniają rów- 
nież przebieg wschodniej obwodnicy Krakowa 
z węzłem przy ulicy Igołomskiej niestety w bez- 
pośrednim sąsiedztwie zespołu jezior w Przylasku, 
co z czasem stanie się uciążliwe dla tego rejonu, ale 
wpłynie jednocześnie na jego lepszą dostępność.

Pomimo planów realizacji parku przemysło- 
wo-technologicznego w Branicach nie ma czytel- 
nych powiązań z terenami rekreacyjnymi w Przy- 
lasku i wykorzystania jego potencjału w struktu- 
rze funkcjonalno-przestrzennej tego zdegradowa- 
nego obszaru.

6.  Zadania inwestycyjne

W obu przypadkach konieczne wydaje się 
opracowanie bardziej szczegółowej koncepcji funk- 
cjonalno-przestrzennej zagospodarowania samych 
zbiorników oraz ich najbliższego otoczenia. Obo- 
wiązujące decyzje planistyczne dopuszczają dość  
elastyczne podejście do przyszłej formy zagos- 
podarowania tych terenów. Jest zatem istotne,  
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aby czytelna wizja urbanistyczna dała szansę nie 
tylko na uatrakcyjnienie tych terenów, ale przede 
wszystkim na ich planowy rozwój, udostępnienie  
i włączenie w pewną sieć rekreacyjną miasta i stre- 
fy podmiejskiej. Oba tereny mogą stać się w przy- 
szłości ważnym elementem struktury przestrzen- 
nej tych rejonów, a także miejscem integrującym 
przestrzeń.

W przypadku Kryspinowa interesujące jest  
podjęcie próby powiązania go z terenami rekrea- 
cyjnymi Lasku Wolskiego i ciągami spacerowo- 
-rowerowymi nad Wisłą, a dla Przylasku Rusiec- 
kiego włączenie go w sieć wałów wiślanych  
i ewentualnie sieć terenów urządzonych zielo- 
nych łączących projektowane obszary parku tech- 
nologicznego w Branicach, nowej zabudowy w ra- 
mach Wyciąża i istniejących zespołów zabytko- 
wych Ruszczy, Branic czy Pleszowa. Interesują- 
cym byłoby także powiązanie z centrum Nowej  
Huty przez kopiec Wandy i tereny nad rzęką Dłub- 
nią.

Ważne jest także wskazanie miejsca i roz- 
wiązanie przystanku kolejowego na linii, który  
w sposób znaczący poprawiłby dostępność tego 
terenu z centrum miasta i Nowej Huty, a także 
południowych rejonów Krakowa.

7. Wnioski

Celem artykułu było zwrócenie uwagi na zna- 
czenie terenów rekreacyjnych towarzyszących zbior- 
nikom wodnym dla prawidłowego rozwoju struk- 
tury funkcjonalno-przestrzennej miasta i przedsta- 
wienie ich na wybranych przykładach jako po- 
tencjalnych obszarów interwencji zlokalizowanych 
w strefie podmiejskiej.

Rozwój terenów rekreacyjnych w strefie pod- 
miejskiej Krakowa wydaje się ważnym elementem 

dla prawidłowego funkcjonowania miasta, a także 
aktualnym tematem w okresie dynamicznych prze- 
mian przestrzennych rejonów podmiejskich. Przez  
odpowiednie zagospodarowanie tych obszarów mo- 
gą one być atrakcyjne także poza ścisłym sezo- 
nem letnim. Lokalizacja nowych całosezonowych 
funkcji i urządzenie najbliższego otoczenia może 
przyciągać wielu użytkowników zainteresowa- 
nych odmiennością otwartego krajobrazu i specy- 
fiką miejsca.

W okresie transformacji tego obszaru funkcja 
rekreacyjna (szczególnie możliwość wypoczynku 
nad wodą) staje się bardzo atrakcyjna dla miesz- 
kańców i potencjalnych użytkowników. Istotne jest 
również przestrzenne i krajobrazowe znaczenie 
terenów rekreacyjnych dla najbliższego otoczenia, 
co przy odpowiednim zagospodarowaniu może 
podnosić jakość danego rejonu.

Można zatem sformułować następujące wnioski: 
– wybrane tereny rekreacji stref podmiejskich 

mogą w przyszłości stanowić znaczący element 
systemu działań i interwencji w poszczególnych 
miastach;

– przez realizację zróżnicowanych programowo  
i przestrzennie projektów inwestycyjnych towa- 
rzyszących terenom rekreacyjnym możemy po- 
prawiać konkurencyjność miasta, jakość prze- 
strzeni w mieście i strefie podmiejskiej;

– wspieranie rozwoju bazy rekreacyjnej może 
podnosić konkurencyjność danego obszaru 
i w konsekwencji sprzyjać rozwojowi funkcji 
metropolitalnych;

– wybrane obszary są ważnym elementem strefy 
podmiejskiej mogącym integrować strukturę 
przestrzenną i jednocześnie nie konfliktować 
lokalnej społeczności.

Przypisy

1 Autor ma na uwadze raport opracowany przez MRR [1], w którym autorzy odnoszą się do delimitacji obszarów problemowych 
wymagających interwencji i po analizach według przyjętych kryteriów dokonują próby ich identyfikacji w związku z wdrażaniem fundu- 
szy europejskich mających na celu pomoc w zrównoważonym rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów.

2 Należy także wziąć pod uwagę skalę oddziaływania wyznaczonych terenów. W założeniach do Koncepcji Zagospodarowania 
Przestrzennego Kraju z 2008 roku mają one charakter ogólnokrajowy, międzyregionalny i regionalny.

3 Według szacunkowych danych podczas słonecznych weekendów na terenie zbiorników wodnych w Kryspinowie może przebywać ok.  
30 tys. wypoczywających, a w całym roku z sezonem letnim ok. 400 tys.

4 Linia ta już od końca lat 90. została przewidziana do modernizacji i wykorzystania w komunikacji miejskiej Krakowa w opracowaniach 
planistycznych między innymi Studium Zagospodarowania Przestrzennego Kraków Wschód z 1998 roku opracowanego w zespole pod 
kierunkiem prof. Stanisława Juchnowicza [3].
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