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

Male miasta to ośrodki mogące pełnić istotną rolę w sieci osadniczej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Ich znaczenie ściśle powiązane jest z zachowanymi wartościami małych miast, zarówno tymi kulturowymi, 
jak i przyrodniczymi czy krajobrazowymi. Efekty zagrożeń związanych z gwałtownymi zjawiskami 
meteorologicznymi, oraz sposoby przeciwdziałania powyższym, wpływają bezpośrednio na przekształcenia 
małych miast. Jednocześnie miasteczka o walorach najwyższych – ze względu na swą atrakcyjność – są 
obszarami szczególnie mocno narażonymi na presję inwestycyjną. W niniejszym artykule porównano miasta 
o znaczących wartościach oraz przedstawiono, jaki wpływ na ich rozwój mają zarówno degradacje związane 
ze zjawiskami meteorologicznymi, jak i z intensywną działalnością człowieka.
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A b s t r a c t

Small towns are centres which can have vital role in the settlement network of the Krakow Metropolitan Area. 
Their significance is closely connected with the retained values of small towns, both cultural and natural, as well 
as landscape. The effects of hazards related to violent weather phenomena and methods of counteracting the 
same, have direct impact on transformations of small towns. At the same time, towns with the highest qualities 
– due to their attractiveness – are particularly exposed to investment pressure. This article compares towns 
with significant qualities, and presents the impact that degradations related to both weather phenomena and 
intensive human actions have on their development.
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1. Wstęp

Małe miasta położone w obszarze oddziaływania 
Krakowa, mogą stać się istotnymi elementami sieci 
osadniczej KrOM. Znaczenie, ranga i funkcja po�Znaczenie, ranga i funkcja po-
szczególnych ośrodków w tej sieci, związana jest 
z atrakcyjnością miasteczek. Atrakcyjność nato-
miast, z jednej strony zależna jest od wielu czynników, 
z drugiej zaś, jest różnie rozumiana przez mieszkań-
ców miasta czy jego włodarzy. Cechy mierzalne, jak 
dziedzictwo historyczne (architektoniczne, urbani�
styczne), walory przyrody ożywionej i nieożywionej 
itp. ze względu na stosunkowo wymierną wartość, 
potencjalnie łatwiej podlegają ochronie prawnej. 
Trudniej natomiast określić sposoby ochrony walo�
rów niemierzalnych (takich jak klimat miejsca, za-
chowane obrzędy, tradycje, czy szeroko rozumianą 
tożsamość małego miasta), które mają znaczący 
wpływ na charakter miejscowości niejednokrotnie 
decydując o jej atrakcyjności na tle obszaru. 

Także zagrożenia, którym ulegać mogą małe 
miasta, rozpatrywać można wieloaspektowo. Z jed-
nej strony są to niebezpieczeństwa związane ze 
zjawiskami meteorologicznymi z drugiej natomiast 
z działalnością człowieka.  Jakkolwiek te pierwsze  
kojarzone są ze stosunkowo gwałtownym przebie-
giem i brakiem bezpośredniego wpływu człowieka 
na skalę czy miejsce zniszczeń, tak drugi typ nega-
tywnych przemian jest często zjawiskiem długofalo-
wym, powodującym powolne wyniszczanie walorów 
miejscowości (najintensywniej tych trudnych do spa-
rametryzowania), często w imię rozrostu terenów 
zabudowanych, błędnie utożsamianego z rozwojem 
miasteczka. 

2. Małe miasta Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego – ocena walorów

Dostępność komunikacyjna, ranga funkcji miej�
skich czy skala obsługi otaczającego obszaru, to tylko 
niektóre z elementów stanowiących możliwościach 
rozwojowych miasteczka. Są to cechy, które można 
określić w bardzo wymierny sposób. Jednak o cha�
rakterze małego miasta, nie decydują wyłącznie te 
elementy, które łatwo ująć w ramy sztywnych defi� 
nicji. Równie istotne i perspektywicznie niejednokrot-
nie rozstrzygające o dalszym rozwoju miejscowości, 
są walory stanowiące o nastroju miejscowości, jej 
kolorycie i szeroko rozumianym małomiasteczkowym 
charakterze. Wyróżnić można tutaj trzy grupy wartości:

– walory kulturowe – zależnie od specyfiki oma-
wianej cechy; mogą mieć one charakter mie-
rzalny, bądź niemierzalny. Do pierwszej grupy 
zaszeregowano zabytki dziedzictwa architekto-
nicznego (kościoły, dwory, ratusze i inne obiekty 
ujęte w Ewidencji i Rejestrze Zabytków), urba-
nistycznego (zachowane układy urbanistyczne, 
podlegające ochronie konserwatorskiej; wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
i Przyrodniczego UNESCO itp.), obiekty, które 
nie są prawnie chronione, lecz ze względu na 
swój specyficzny charakter stanowią o tożsamo-
ści miejsca (zachowane układy urbanistyczne 
nieobjęte ochroną konserwatorską, małomia-
steczkowa zabudowa tworząca pierzeje zabyt-
kowych rynków i uliczek, często posiadająca 
bogaty detal architektoniczny charakterystyczny 
dla danego regionu czy miasteczka, zabudowa-
nia podworskie, stare młyny,  synagogi, kapliczki 
i inne, nie objęte żadną formą ochrony). Do tej 
grupy włączyć należy wszelkie cechy niemie-
rzalne, jak charakter miejsca, zachowane ob-
rzędy, lokalna mowa, stroje, tradycje, wierzenia, 
lokalne święta i inne elementy nadające miejscu 
specyficzny klimat i małomiasteczkową „swoj-
skość”;

– walory przyrodnicze – z jednej strony należy za-
liczyć do nich dziedzictwo przyrody ożywionej 
i nieożywionej w mieście, z drugiej natomiast 
elementy przyrodnicze na zewnątrz miasteczek 
zarówno te objęte ochroną (parki narodowe, 
rezerwaty przyrody) jak i te stanowiące nie-
chroniony element polskiego pejzażu; często 
będące tłem widokowym dla sylwet miasteczek 
(ściany lasu) lub przedpolami widokowymi (łąki, 
pastwiska, inne tereny niezainwestowane), cie-
ki czy zbiorniki wodne w zewnętrznych obsza-
rach itp.; 

– walory krajobrazowe, to elementy których fi-
zyczną wartość określić jest najtrudniej, będące 
często zestawieniem współgrających ze sobą 
wartości kulturowych i przyrodniczych: to przed-
pola widokowe pozwalające wyeksponować 
walor sylwety miasteczka, ściany lasu będące 
tłem widokowym dla malowniczej linii dachów 
małomiasteczkowej strefy centralnej wraz z do-
minantą wierzy kościoła, to otwarcia perspekty-
wiczne z niewielkich rynków na rysunek miedz 
na otaczających zboczach, sylweta miasteczka 
położonego na malowniczym wzgórzu. 
Przeprowadzona delimitacja uwzględniała kry-

terium dostępności komunikacyjnej i kryterium 
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Il. 1. Ocena walorów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych wybranych miast i miejscowści w obszarze oddziaływania Krakowa, 
opr. autor na podstawie badan własnych i danych GUS i UM, 2010

Ill. 1. Assessment of cultural, natural and landscape values of selected towns and localities in the Krakow area of effect, author’s study 
based on own research and data provided by GUS (Central Statistical Office) and City Hall, 2010

ludnościowe, oraz posiadanie współcześnie bądź 
w przeszłości praw miejskich. Jako obszar bezpo� przeszłości praw miejskich. Jako obszar bezpo�przeszłości praw miejskich. Jako obszar bezpo�Jako obszar bezpo-
średniego oddziaływania Krakowa, przyjęto izo-
chronę dostępności granicach 30–40 min. od gra-
nic Krakowa różnymi środkami transportu (samo-
chód własny, autobus/mikrobus, kolej). Ze względu 
na skalę układów urbanistycznych i zachodzące 
procesy przemian, górna granica przyjętego kry-
terium ludnościowego to 15 000 mieszkańców, 

jednocześnie rozszerzenie badań o miejscowości 
nieposiadające praw miejskich, pozwoliło na 
włączenie do delimitowanej puli miejscowości takich 
ośrodków, które utraciły co prawda prawny status 
miasta, posiadają jednak małomiasteczkowy cha�
rakter, układ urbanistyczny  i inne cechy świadczące 
o małomiejskości. 

Przeprowadzone badania pod kątem dostępno-
ści komunikacyjnej, liczby ludności oraz posiada-
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nia praw miejskich, pozwoliły na wyłonienie grupy 
16 miejscowości spełniających powyższe kryte-
ria. Są to: Słomniki, Proszowice, Nowe Brzesko, 
Niepołomice, Nowy Wiśnicz, Gdów, Dobczyce, 
Świątniki Górne, Sułkowice, Lanckorona, Kalwaria 
Zebrzydowska, Zator, Alwernia, Krzeszowice, Nowa 
Góra i Skała. Spośród tych miejscowości, trzy nie 
posiadają współcześnie praw miejskich (Gdów, 
Lanckorona, Nowa Góra). Ocenę walorów wyło-
nionych szesnastu miast przeprowadzono w trzech 
grupach: walory kulturowe, przyrodnicze i krajobra-
zowe, oraz czterech kategoriach: wartości znikome, 
wartości przeciętne, wartości ponadprzeciętne oraz 
wartości szczególne o znaczeniu ponadlokalnym.  

3. Szczególne walory – szczególne zagrożenia? 
Studium przypadku

Na podstawie przeporwadzonych badań ukazu-
jących skalę zachowanych wartości poszczeólnych 
miejscowości, szczególne znaczenie zdają się mieć 
cztery ośrodki: Lanckorona, Niepołomice, Ska-
ła i Kalwaria Zebrzydowska. Położona na północ 
od Krakowa Skała swą atrakcyjność zawdzięcza 
głównie walorom przyrodniczym i krajobrazowym. 
Kalwaria Zebrzydowska to centrum pielgrzym-
kowe o ponadlokalnej skali, nie bez powodu swej 
wartości upatrujące w dziedzictwie kulturowym1. 
Niepołomice i Lanckorona, to miejscowości wyróż-
niające się zarówno w skali dziedzictwa kulturo-
wego, walorów przyrodniczych, jak i szczególnych 
cech krajobrazowych. Niewielka, dwutysięczna, 
nieposiadająca współczesnie praw miejskich Lanc�
korona położona na południowy zachód od Kra-
kowa oraz około dziesięciotysięczne Niepołomice 
położone w południowo�wschodniej częsci strefy 
oddziaływania Krakowa, to miejscowości szcze�
gólnie atrakcyjne, które jednoczesnie można 
zaklasyfikować do miast znajdujących się w ob-
szarach zagrożeń, w każdej z tych miejscowości 
dotknięta została zagrozeniem innego typu. 

Niepołomice, dzięki bliskości Krakowa i dobrym 
połączeniom komunikacyjnym, znaczącym walorom 
przyrodniczym2 i krajobrazowym, stały się jedną 
z najatrakcyjniejszych miejscowości położonych nie-
daleko Krakowa. Atrakcyjność ta pociagnęła za sobą 
jednak liczne zagrożenia. Próba rozwoju błędnie ro-
zumianego jedynie jako jego rozrost przestrzenny 
i wzrost gospodarczy miasta spowodowała niszcze-
nie najcenniejszych walorów. Chaotyczna przebu�Chaotyczna przebu-

dowa tkanki historycznego układu urbanistycznego 
przyczyniła się do zatracenia małomiasteczkowego 
charakteru strefy centralnej Niepołomic. Przeska�Przeska-
lowanie i niewłaściwa lokalizacja wielu nowych 
obiektów pociągneła za sobą obniżenie jakości 
przestrzeni miejskiej poprzez brak wyeksponowa-
nia architektury o znaczącej wartości historycznej 
i kulturowej (takich jak Zamek Królewski czy Kościół 
pw. 10000 Męczenników). Zabudowywanie Łąk 
Niepołomickich czy przedpola widokowego poniżej 
skarpy staromiejskiej, wyznaczanie obszarów no-
wych inwestycji na terenach nadwiślanych cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo, bezpowrotnie niszczy 
wartość zewnątrznych obszarów małego miasta. 
Lokalizacja strefy przemysłowej na terenach nie-
objętych bezpośrednio żadną formą ochrony, lecz 
cennych wizualnie, czy intensywny rozwój zabudo-
wy mieszkaniowej na granicy Puszczy Niepołomic-
kiej wpływają na obnizenie walorów przyrodniczych 
i kompozycyjnych  miasteczka. 

W przypadku Niepołomic, najbardziej narażone 
na presję inwestycyjną i chaotyczne przekształcenia 
zdają się być obszary najbardziej cenne ze względów 
kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych. 
Działania człowieka upatrujące szans rozwoju miasta 
jedynie na skutek jego rozrostu przestrzennego  są 
znaczącym zagrożeniem z dwóch powodów: braku 
świadomości mieszkańców (rozrost rozu�miany jako 
rozwój etc.) i skali zagrożenia (dzialania długofalowe, 
wielkoprzestrzenne, często nieodwracalne).

Druga miejscowość o szczególnych wartościach 
znajdująca się w strefie zagrożeń to Lanckorona – 
cechuje ją wybitny walor kulturowy (układ urbani-
styczny wraz z tkanką miejską wpisany na listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodnicznego 
UNESCO), lecz także bogactwo wartości niemie-
rzalnych  jak kultywowane obrzedy, folklor, tradycje 
itp. Świadomość lokalnego waloru i wartości jakie 
pociąga za sobą tak mocno identyfikowalna tożsa-
mość miejsca, zaowocowały podniesieniem jakości 
przestrzeni miasteczka, nie zaś zwiększeniem ilości 
terenów zabudowanych. Lanckorona usytuowana 
na zboczu Góry Zamkowej, znajduje się w obszarze 
innego typu zagrożeń. W maju 2010 roku na skutek 
długotrwałych opadów, miało miejsce osunięcie się 
mas ziemi co spowodowało poważne zniszczenia. 
Blisko 70 budynków zakwalifikowanych zostało do 
rozbiórki, a wiele dróg wymagało działań napraw�
czych. Chęć odbudowy zniszczonej tkanki miejskiej 
i infrastruktury technicznej gminy, oraz liczne prace 
mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji, do-
prowadziły z jednej strony do pozyskania środków 
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Il. 2. Osiedle Jarzębinowe Ogrody – wizualizacja, proj. biuro arch. Artur Jasiński i wspólnicy, 2010

Ill. 2. Jarzebinowe Ogrody Estate – visualization, design by architectural office Artur Jasinski and partners, 2010

m.in. z budrzetu państwa na ten cel, z drugiej na-
tomiast do stworzenia odpowiednich instrumentów 
prawnych odnoszących się do terenów objętych 
działaniem żywiołu (zarówno na skalę lokalną3, jak 
i ogólnokrajową4). Dla zagrożonych terenów stwo�
rzono karty osuwisk, przeprowadzając niezbędne 
badania geologiczne gruntu i określając skalę zja� 
wiska. Dla miejscowości Izdebnik, Skawinki i Lanc�Dla miejscowości Izdebnik, Skawinki i Lanc-
korona, opracowano Plany Odbudowy, wyznacza-
jące m.in. Obszary, na których wystąpiło uszkodze-
nie lub zniszczenie obiektów budowlanych w wy-
niku osunięcia się ziemi (osuwiska uaktywnione 
19.05.2011), działki, dla których zlecono wykonanie 
badań geologicznych, otwory geologiczne, tereny 
potencjalnych osuwisk oraz tereny predysponowa-
ne do powstawania osuwisk5. 

Efektem działań gminnych jest planowana od-
budowa zniszczonej infrastruktury technicznej oraz  
budowa 25 domów dla mieszkańców dotkniętych 
klęską. 

W centrum Lacnkorony planowana jest budowa 
dwóch osiedli mieszkaniowych (os. Świętego Jana 
obejmujące 10 obiektów i osiedle Słoneczne Tara-
sy obejmujące 8 obiektów), oraz osiedle Jarzębi-
nowe Ogrony w Izdebniku (liczące 7 domów). Bud�Bud-
ynki o powierzchni 60 m2, 80 m2 i 100 m2 powstaną 
w ramach osiedli: Słoneczne Tarasy i Św. Jana, 
projektowanych przez warszawskie biuro architek-

toniczne JEMS Architekci. Dla osiedla Jarzębinowe 
Ogrody projektu biura architektonicznego Artura 
Jasińskigo z Krakowa przewidziano zabudowę jed-
norodzinną i bliźniaczą wielkości 60m2 i 100 m2. 
W przypadku każdego z projektów zaznaczono, iż 
wykonane zostaną one w nawiązaniu do charaktery-
stycznych dla regionu form, z wykorzystaniem trady-
cyjnego, lokalnego materiału budowlanego, z po� 
szanowaniem dziedzictwa kulturowego i tożsamości 
Lanckorony. Planuje się również wykorzystanie 
w nowopowstałych obiektach energii ze źródeł 
odnawialnych, oraz zastasowanie nowczesnych 
rozwiązań technicnych, zgodnych z działaniami 
„eko” promowanymi przez gminę Lanckorona.

4. Wnioski

Przeprowadzone badania małych miast terenu 
oddziaływania Krakowa, znajdujących się w ob-
szarach szeroko rozumianych zagrożeń, pozwoliły 
na sformułowanie następujących wniosków 
i spostrzeżeń: 
– zniszczenia wywołane gwałtownością zjawisk 

przyrody, zdają się być w dalszej perspektywie 
mniej destrukcyjne dla małego miasta niż suk-
cesywna, chaotyczna działalność człowieka 
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utożsamiająca rozrost przestrzenny organizmu 
miejskiego z jego rozwojem;

– miejscowości o wybitnych wartościach szczegól-
nych (w większym stopniu niż miasta nieposia-
dające szczególnego charakteru) są beneficjen-
tami środków wspierających czy pomocowych, 
jednakże;

– małe miasta o szczególnych wartościach ze 
względu na swą atrakcyjność, są w znaczący 
sposób narażone na zatracenie swej specyfiki 
i walorów niemierzalnych, które przeważnie nie 
są w wystarczający sposób chronione. Stwier-
dzenie to odnosi się zarówno do przekształceń 
funkcjonalnych małego miasta, jak i jego specyfi-
ki przestrzennej. Atrakcyjność i zachowane walo-
ry miasteczek, często pociągają za sobą rozrost 
przestrzenny tych ośrodków. Nie jest to jedno-
znaczne z rozwojem tych obszarów;

– świadomość lokalnej wartości i tożsamości 
miasteczka zarówno u mieszkańców małego 
miasta, jak i u jego włodarzy jest elementem 
szczególnej wagi. Ma ona istotne znaczenie 
zarówno w przypadku odbudowy miasta do-
świadczonego działaniem intensywnych zja-
wisk przyrodniczych (jakość nowopowstają-
cej zabudowy, przestrzeni publicznej itp.), jak 
i w przypadku miast notujących wzrastające 
tempo rozrostu przestrzennego (ochrona spe-
cyfiki małego miasta, zahamowanie rozlewania 
się zabudowy w strefach zewnętrznych mia-
steczek, niedopuszczenie do zabudowywania 
obszarów szczególnie cennych przyrodniczo 
lub krajobrazowo, zahamowanie chaotycznych 
działań przebudowy obszarów cennych kultu-
rowo, czy przekształcania tkanki miejskiej stref 
centralnych itd.).

Przypisy

1 Sanktuarium pasyjno Maryjne i Klasztor oo. Bernardynów, wpisany na listę światowego dziedzictwa Kultury i natury UNESCO.
2 Miasteczko położone pomiędzy Puszczą Niepołomicką  na południu, a korytem Wisły na północy.
3 Zmiana dokumentów planistycznych  Gminy w zakresie obszarów objętych działaniem żywiołu oraz obszarów potencjalnie mogących 

znajdować się w zagrożeniu.
4 Współpraca przy tworzeniu ustawy która ma na celu przyspieszenie procedur prawno�własnościowych dotyczących terenów objętych klęską 

i terenów na których powstaną obiekty dla mieszkańców którzy stracili domy oraz przydziału środków pomocowych poszkodowanym (Usta-
wa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.).

5 Tereny potencjalnych osuwisk i tereny predysponowane do ich powstawania określono wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Lanckorona uchwalonego uchwałą Rady Gminy nr VII/62/2003 z 15.05.2003 r.
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