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POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJOWE OŚRODKÓW 
PODREGIONU KRAKOWSKIEGO –  
PRZYKŁAD BOCHNI JAKO OBSZARU 
STRATEGICZNEJ INTERWENCJI

DEVELOPMENT POTENTIALS AND BARRIERS 
OF CRACOW SUBREGION URBAN AREAS – 
BOCHNIA AS AN EXAMPLE 
OF A STRATEGIC INTERVENTION AREA

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

Wśród wszystkich obszarów zakwalifikowanych jako problemowe na szczególną uwagę zasługują podre- 
giony i ośrodki miejskie leżące w strefach bezpośredniego oddziaływania dużych miast (metropolii)  
o znaczącym w skali kraju potencjale gospodarczym i społecznym –  tzw. lokomotyw wzrostu. Zgodnie  
z przyjętą metodą identyfikacji i delimitacji obszarów problemowych (obszarów strategicznej interwencji) 
osobną grupę tych obszarów stanowią zaplecza metropolii oraz silne ośrodki ponadlokalne. Do tej grupy 
zaliczana jest między innymi Bochnia – miasto powiatowe średniej wielkości, położone we wschodniej części 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Słowa  kluczowe:  obszar problemowy, obszar strategicznej interwencji, obszary metropolitalne

A b s t r a c t

Among all areas categorized as problematic, special attention should be paid to subregions and urban areas 
situated in the zones of direct influence of big cities (metropolises) with significant economic and social potential 
in nation scale – the so called growth locomotives. In accordance with the accepted method of identification 
and delimitation of problematic areas (areas of strategic intervention), a separate group of such areas includes 
metropolises hinterlands and strong supralocal urban areas. Among others, Bochnia – a medium-sized county 
city located in the eastern part of the Cracow Metropolitan Area – is classified as belonging to this group.
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1.  Wstęp

We współczesnym rozwoju Bochni – miasta 
średniej wielkości, położonego w województwie 
małopolskim – okres ostatnich trzech dekad cha- 
rakteryzuje się szczególnie dynamicznymi prze- 
mianami, zarówno w zakresie funkcji miasta, 
jak i jego przestrzennym układzie. Jedną z pod- 
stawowych przyczyn rozpoczęcia tych procesów 
było postawienie w stan likwidacji Kopalni Soli 
„Bochnia” – zakładu górniczego działającego nie- 
przerwanie od połowy XIII wieku. Pomimo adap- 
tacji części podziemnych wyrobisk na sanatorium 
i trasę turystyczną, Bochnia bezpowrotnie utraciła 
znaczenia górniczego miasta przemysłowego. 
Zaistniałe uwarunkowania stały się impulsem do 
poszukiwań nowych podstaw rozwoju Bochni, 
w którym coraz większą rolę odgrywa obecnie 
lecznictwo uzdrowiskowe, turystyka oraz ruch piel- 
grzymkowy. Głównym czynnikiem sprzyjającym 
rozwijaniu wymienionych funkcji jest bliskość Kra- 
kowa – dużego ośrodka miejskiego o znaczeniu 
ponadregionalnym. Istotny wkład we współczes- 
ny rozwój regionu bocheńskiego wniosły również 
inwestycje realizowane przy udziale środków fi- 
nansowych pochodzących z funduszy Unii Euro- 
pejskiej – zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak  
i w czasie pełnego członkostwa Polski we wspól- 
nocie.

Ścisłe związki Bochni z Krakowem, a także 
specyficzne walory miasta i atrakcyjność jego 
otoczenia sprawiają, że region bocheński jest 
postrzegany jako obszar o dużym potencjale 
rozwojowym. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie 
w polityce przestrzennej państwa. W dokumencie 
Identyfikacja  i  delimitacja  obszarów  problemo- 
wych  i  strategicznej  interwencji  w  Polsce.  Wnios- 
ki  z  analiz  [1], opracowanym dla potrzeb Krajo- 
wej Strategii Rozwoju Regionalnego, region bo- 
cheński – ujęty w granicach administracyjnych 
powiatu, został uznany za obszar strategicznej 
interwencji. Zgodnie z kryteriami podziału tych 
obszarów, Bochnię zaliczono do grupy miast sta- 
nowiących zaplecza metropolii. Czynnikiem decy- 
dującym o takiej kwalifikacji było położenie Boch- 
ni w granicach Krakowskiego Obszaru Metro- 
politalnego, w strefie bezpośredniego oddziaływa- 
nia Krakowa, tzw. lokomotywy wzrostu – miasta 
o znaczącym w skali całego kraju potencjale 
gospodarczym i społecznym.

2. Kraków jako lokomotywa wzrostu

Wpływ Krakowa jako bieguna wzrostu prze- 
kłada się na wysoką aktywność gospodarczą, 
zarówno na terenach wiejskich, jak w i miastach 
położonych w strefie bezpośredniego otoczenia 
ośrodka centralnego. Nieodłącznym procesem, któ- 
ry towarzyszy wzrostowi ekonomicznemu, jest po- 
stępująca suburbanizacja, związana z silną pres- 
ją inwestycyjną na obszary dotychczas nieza- 
budowane. Przykładem ilustrującym te zjawiska 
są między innymi Niepołomice oraz północno- 
-zachodnia strefa podmiejska Krakowa. Dynami- 
ka zachodzących procesów maleje wraz z od- 
dalaniem się od Krakowa, jednak ich skutki są 
coraz wyraźniej zauważalne w szerokim otocze- 
niu, obejmującym również Bochnię, położoną oko- 
ło 40 km na wschód od miasta metropolitalnego.

Wzajemne relacje pomiędzy Bochnią a Kra- 
kowem są typowe dla układów tworzonych przez 
metropolie i zlokalizowane w ich otoczeniu małe 
i średnie ośrodki miejskie. Potencjał Krakowa 
mieszkańcy regionu bocheńskiego wykorzystują 
przede wszystkim w zakresie zróżnicowanych 
możliwości zatrudnienia, dostępu do towarów  
i usług specjalistycznych oraz bogatej oferty kul- 
turalnej i edukacyjnej – szczególnie na szczeblu 
szkolnictwa wyższego. Duże znaczenie ma rów- 
nież funkcja administracyjna Krakowa jako siedzi- 
by władz rządowych i samorządowych na szczeb- 
lu wojewódzkim1.

Nie ulega wątpliwości, że Kraków jest obec- 
nie bardzo silnym ośrodkiem stymulującym rozwój  
w południowo-wschodniej części Polski, również  
poza granicami Krakowskiego Obszaru Metropo- 
litalnego. Jednak z punktu widzenia miast średnich 
istotny jest przede wszystkim ich indywidualny 
wkład w ten rozwój, pełne wykorzystanie własne- 
go potencjału, a także wzmocnienie konkurencyj- 
ności w odniesieniu do większych miast regionu, 
takich jak Tarnów czy Nowy Sącz. Przywołany 
wcześniej raport dotyczący identyfikacji i delimita- 
cji obszarów strategicznej interwencji określa naj- 
bliższe otoczenie Krakowa mianem „zaplecza me- 
tropolii”. Z jednej strony zapis ten słusznie podkreś- 
la dominującą rolę miasta metropolitalnego w ca- 
łym regionie, ale z drugiej sugeruje marginalne 
znaczenie potencjału mniejszych ośrodków miej- 
skich, przypisując im rolę miast służebnych – głów- 
nie w zakresie funkcji mieszkalnej (tzw. sypialni 
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Krakowa). Uciążliwość życia codziennego w wiel- 
kim mieście, a także gwałtowny wzrost cen nie- 
ruchomości gruntowych i mieszkań w granicach 
administracyjnych Krakowa oraz w ościennych 
gminach skłaniają coraz częściej do wyboru na 
miejsce zamieszkania miasta mniejsze i wsie, po- 
łożone względem Krakowa w stosunkowo nie- 
wielkiej izochronie dostępności (około 1 godziny). 
Wzrost ilości zabudowy mieszkaniowej (głównie 
jednorodzinnej) na obrzeżach Krakowa nasilił się 
szczególnie w ostatnich latach i jest obserwowa- 
ny w coraz większym promieniu, obejmującym 
obecnie Krzeszowice, Słomniki, Skałę, Nowe Brze- 
sko, Proszowice, Dobczyce, Gdów,  Niepołomice, 
Bochnię i inne.

3.  Potencjały i bariery rozwojowe Bochni

Dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej 
w Bochni objął w szczególnym stopniu dwa 
obszary: północny – na terenach przylegających 
bezpośrednio do doliny Raby, również poza gra- 
nicami administracyjnymi miasta, w bliskim są- 
siedztwie Puszczy Niepołomickiej oraz połud- 
niowy – obejmujący stoki pierwszych linii wznie- 
sień Pogórza Wiśnickiego, tworząc jedno pasmo 
zabudowy z wsiami Pogwizdów, Dołuszyce, Kurów 
i Brzeźnica.

Proces ten wywołał wiele niekorzystnych skut- 
ków w przestrzeni miasta i jego otoczeniu. Do 
najważniejszych z nich należy:
– rozrost powierzchniowy Bochni wpływający na 

koszty utrzymania miasta i zmniejszający wygo- 
dę jego użytkowania;

– dezintegracja przestrzeni, w której rzeka Raba 
oraz obwodnica miasta biegnąca po południo- 
wej stronie centrum stały się trudnymi do po- 
konania barierami;

– chaos przestrzenny obniżający wartość este- 
tyczną Bochni i jej atrakcyjność jako ośrodka 
turystycznego i uzdrowiskowego;

– postępująca degradacja środowiska przyrod- 
niczego, szczególnie w obrębie doliny Raby oraz 
na terenach leśnych graniczących z miastem  
od strony południowej;

– uciążliwość komunikacyjna, wywołana niewy- 
dolnością układu drogowego.
Pomimo ciągłego nasilania się opisanych zja- 

wisk, Bochnia wciąż pozostaje miejscem atrak- 

cyjnym do zamieszkania dla osób pracujących lub 
uczących się w Krakowie. W tym aspekcie dużą  
rolę odgrywa wzmocnienie powiązań komunika- 
cyjnych pomiędzy miastami, mające na celu skró- 
cenie czasu dojazdu do Krakowa. Wydaje się, że 
podstawowe znaczenie dla poprawy dostępności 
Krakowa ma realizacja następujących zadań:
– uruchomienie szybkiego tramwaju w oparciu  

o istniejącą linię kolejową, bezpośrednio łączą- 
cego Bochnię z centrum Krakowa;

– przedłużenie odcinka autostrady A4 na wschód 
od węzła Szarów, co znacznie skróci czas do- 
jazdu z Bochni do południowej i zachodniej 
części Krakowa;

– budowa wschodniej obwodnicy Krakowa w cią- 
gu drogi krajowej S7 dla zapewnienia dob- 
rej dostępności Krakowa od strony wschodniej  
i północnej.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odcinek 

autostrady A4 pomiędzy Krakowem a węzłem 
Szarów, oddany do eksploatacji w listopadzie 
2009 roku skrócił niemal o połowę czas dojazdu 
do południowych i wschodnich dzielnic Krakowa2, 
ale tylko w nieznacznym stopniu poprawił do- 
stępność jego wschodniej części, obejmującej ob- 
szar aktywności gospodarczej zlokalizowany  
w Pleszowie, Nowej Hucie i na Rybitwach.

Biorąc pod uwagę położenie Bochni w obrę- 
bie ważnego korytarza tranzytowego łączącego 
wschodnią i zachodnią Europę, można stwierdzić, 
że rozbudowa autostrady A4 do granicy z Ukrainą 
i dalej na wschód będzie istotnym czynnikiem 
stymulującym rozwój całego regionu bocheńskie- 
go. Znajduje to odzwierciedlenie w działaniach 
podejmowanych w celu utworzenia obszaru aktyw- 
ności gospodarczej, położonego wokół projekto- 
wanego węzła autostrady ze zjazdem do Boch- 
ni. Zgodnie z obowiązującymi dokumentami pla- 
nistycznymi, w obrębie tej strefy mogą być lo- 
kalizowane między innymi obiekty o funkcji han- 
dlowej, biurowej, produkcyjnej i magazynowej,  
a także centra logistyczne i spedycyjne stanowią- 
ce zaplecze dla dużych firm międzynarodowych. 
Budowa w pobliżu Bochni węzła autostrady oraz 
strefy aktywności gospodarczej niewątpliwie zwięk- 
szy atrakcyjność inwestycyjną miasta orz przyczy- 
ni się do uruchomienia nowych miejsc pracy. Warto 
jednak wspomnieć, że realizacja tych projektów 
może również spowodować niekorzystne zmiany,  
a szczególnie:
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– osłabienie rangi funkcjonalnej śródmieścia 

Bochni, spowodowane wprowadzeniem dużej 
ilości różnorodnych usług (głównie komercyj- 
nych) w obszar nowej strefy, zlokalizowanej  
na dzisiejszych peryferiach miasta;

– zniszczenie cennych wartości przyrodniczych 
i kulturowych, w tym doliny Raby i Babicy 
oraz historycznej osady Smyków, związane  
z intensywną przebudową północno-wschod- 
niej części miasta;

– trwałą niewydolność wewnętrznego układu  
komunikacyjnego Bochni, obecnie nieprzysto- 
sowanego do zmiany w strukturze ruchu dro- 
gowego, jaką wywoła uruchomienie węzła 
autostradowego Bochnia3.

4.  Wnioski

Analizując różnorodne uwarunkowania współ- 
czesnego rozwoju Bochni, można stwierdzić, 

że jednym z najważniejszych czynników tego 
rozwoju jest oddziaływanie Krakowa jako miasta 
metropolitalnego o znaczącym potencjale gos- 
podarczym i społecznym. Wydaje się również, że 
w poszukiwaniu podstaw rozwojowych dla całe- 
go regionu bocheńskiego jako obszaru strate- 
gicznej interwencji kluczowe jest ustalenie stanu 
równowagi pomiędzy korzystaniem z zasobów 
Krakowa a wypromowaniem wartości własnych, 
szczególnie związanych z salinarną przeszłoś- 
cią Bochni oraz atrakcyjnością przyrodniczą i kul- 
turową jej otoczenia. Jest to niezwykle istotne dla 
najbliższej przyszłości miasta – historycznego 
ośrodka poprzemysłowego związanego z gór- 
nictwem solnym, aspirującego do uzyskania sta- 
tusu miejscowości uzdrowiskowej.

Przypisy

1 W wyniku reformy administracyjnej z 1999 roku Bochnia pozostała miastem powiatowym i znalazła się w granicach województwa 
małopolskiego, co zacieśniło związek Bochni z Krakowem, ale jednocześnie, w sensie administracyjnym, znacznie osłabiło relacje  
z Tarnowem (miastem wojewódzkim przed wprowadzeniem reformy).

2 Przez węzły: Wielicka i Łagiewniki.
3 Podłączenie komunikacyjne Bochni do autostrady A4 przez węzeł zlokalizowany na północny-wschód od centrum miasta spowo- 

duje zmniejszenie rangi odcinka trasy nr 4, przecinającej miasto na kierunku wschód–zachód oraz wywoła zdecydowany wzrost natęże- 
nia ruchu na drodze dojazdowej do centrum Bochni od strony północnej – ulicą Krzeszowską, obecnie drogą jednojezdniową, obudo- 
waną zwartą zabudową mieszkaniową, zakończoną przejazdem kolejowym z zaporami.
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