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

Celem artykułu jest przedstawienie na wybranych przykładach relacji pomiędzy układem komunikacyj-
nym a strukturą przestrzenną strefy podmiejskiej Krakowa. W obszarze Krakowa główny układ komuni-
kacyjny strefy podmiejskiej opiera się na istniejących arteriach wylotowych z miasta, pełniących także 
rolę tras tranzytowych. Analiza zachodzących przemian wskazuje, że nie jest on dostosowany do przeję-
cia dodatkowych funkcji związanych z obsługą rozwijających się rejonów podmiejskich, co powoduje na-
rastanie problemów i uciążliwości. Wydaje się zatem, że komunikacja jako integralny element struktury 
przestrzennej może stać się jedynym czynnikiem porządkującym strefę podmiejską, pozostając w ścisłym 
związku z planowanym zagospodarowaniem terenu.  
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A b s t r a c t  

The purpose of this article is to present, on chosen examples the relation between the communication 
layout and spatial structure of Kraków suburban area. In Krakow area the main communication layout of 
the suburban zone is based on existing outlet arteries which also fulfill the role of transport routes. The 
analysis of occurring transformation points out that this transport system isn’t ready to take over 
additional functions connected with servicing of developing suburban regions. To sum up the 
communication as an integral element of spatial structure may became the only factor sorting out 
suburban zones. However it must be tightly linked with the developing plans of the areas. 
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1. Wstęp 

W związku z dynamicznym rozwojem motoryzacji zagadnienia komunikacyjne stały się 
jednym z ważniejszych problemów współczesnego miasta. Rozwój i modernizacja układów 
komunikacyjnych związane są z przeobrażeniem struktury przestrzennej i pojawieniem się 
wielu niekorzystnych zjawisk. Konieczność dostosowania arterii komunikacyjnych do 
współczesnych warunków technicznych powoduje zmiany w użytkowaniu przestrzeni, 
a także przemiany tkanki miejskiej.  

Występujące relacje funkcjonalne i kompozycyjne pomiędzy komunikacją a strukturą 
przestrzenną oddziałują na jakość życia, odbiór miasta i jego strefy podmiejskiej. Potrzeby 
transportowe są czynnikiem dominującym w mieście, mającym istotny wpływ na jego 
rozwój. Kształtowanie układu komunikacyjnego staje się więc jednym z ważniejszych 
zadań planowania rozwoju miast jako działania integrującego przestrzeń i pozostającego 
w ścisłym związku z pozostałymi elementami zainwestowania miejskiego1.  

W ostatnich latach nastąpił wzrost intensywności zabudowy w strefie podmiejskiej. 
Istotnym czynnikiem umożliwiającym migrację ludzi i powstanie nowych funkcji w tym 
obszarze jest dynamiczny rozwój motoryzacji. 

W wypadku Krakowa główny układ komunikacyjny strefy podmiejskiej opiera się na 
istniejących arteriach wylotowych z miasta, pełniących także rolę tras tranzytowych. Nie 
jest on w żaden sposób dostosowany do przejęcia dodatkowych nowych funkcji związa-
nych z obsługą rozwijających się rejonów podmiejskich, co powoduje narastanie proble-
mów i uciążliwości. Charakterystycznym zjawiskiem jest obudowa na znacznych odcin-
kach głównych arterii obiektami o zróżnicowanej funkcji i formie przestrzennej, generują-
cymi w znacznym stopniu ruch kołowy. Brak jest rozwiązań zapewniających bezkolizyjną 
obsługę komunikacyjną tych rejonów i poszczególnych zespołów zabudowy. Wewnętrzne 
układy komunikacyjne są nieczytelne, co w powiązaniu z nową strukturą funkcjonalną nie 
sprzyja integracji przestrzeni.  

Pomimo dynamicznego rozwoju obszaru podmiejskiego pod względem przestrzennym 
odnosi się wrażenie jego niekontrolowanego rozwoju, braku spójności, a także zasad 
kształtowania zabudowy2. Wydaje się zatem, że komunikacja jako integralny element 
struktury przestrzennej może stać się jedynym czynnikiem porządkującym strefę podmiej-
ską, pozostając w ścisłym związku z planowanym zagospodarowaniem terenu. Rozwój tej 
strefy powinien być oparty na całościowej koncepcji obsługi komunikacyjnej terenów 
podmiejskich oraz poszczególnych jego fragmentów, a także wyważonej strategii lokali-
zacji nowej zabudowy o zróżnicowanej funkcji. Wiąże się to z analizą powiązań komunika-
cyjnych w obrębie całej strefy podmiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasadniczych 
kierunków migracji ludności na tych terenach, powiązań z sąsiednimi gminami i ich wza-
jemnych relacji gospodarczych. Część gmin lub ich znaczne fragmenty sąsiadujące z Kra-
kowem stały się już strefą podmiejską miasta i w zasadniczy sposób doświadczają prze-
mian w swojej przestrzeni. 

2. Charakterystyka wybranych terenów – relacje z miastem 

Wybrane do analiz obszary strefy podmiejskiej stanowią charakterystyczne przykłady 
współczesnego kształtowania strefy podmiejskiej Krakowa. Są naturalnym terenem rozwoju 
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miasta, oferując przyszłym i obecnym mieszkańcom alternatywę osiedlenia się, mieszkania 
i tworzenia miejsc pracy w bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji miejskiej. 

Rejon północny obejmuje teren wzdłuż ulicy 29 listopada, która w tej części jest drogą 
krajową w kierunku Warszawy i Kielc. Analizowany obszar graniczy z linią kolejową na 
południu i z granicą administracyjną sołectwa Węgrzce na północy. Wschodnia część sięga 
Batowic i Dziekanowic, a zachodnia przebiega wzdłuż ulicy Dożynkowej w Witkowicach, 
obejmując tereny zabudowy wielorodzinnej Prądnika i Górki Narodowej (rys. 1). 

 

 

Rys. 1. Schemat lokalizacji wybranych obszarów strefy podmiejskiej na tle Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego (oprac. aut., 2008) 

Fig. 1. Diagram of the location of chosen suburban areas on the background of Kraków metropolitan 
areas 

Rejon ten charakteryzuje się bliskością centrum miasta (odległość do Rynku Głównego 
wynosi ok. 5 km), sąsiedztwem linii kolejowej dającej w przyszłości szansę na nowe 
powiązania z miastem.  

Ma również zróżnicowaną konfigurację terenową, wznosząc się w kierunku północy 
(różnica wysokości pomiędzy terenem przy linii kolejowej a centrum Węgrzc wynosi 
ok. 70 m). Dzięki temu otwierają się szerokie widoki na panoramę miasta i okolic, co 
dodatkowo stanowi o wyjątkowym charakterze i atrakcyjności tego obszaru (fot. 1). 
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Fot. 1. Panorama północno-wschodniej części Krakowa od strony Węgrzc (fot. B. Winnicki, 2008) 

Photo 1. Panorama of the northern and eastern parts of Kraków from Węgrzce 
(photo by B. Winnicki, 2008 

Rejon południowy obejmuje obszar Libertowa i Sidziny od strony zachodniej i czę-
ściowo Lusiny do rzeki Wilgi od strony wschodniej. Północną granicę stanowi obwodnica 
Krakowa i węzeł Opatkowicki, a południowa sięga po Gaj. Rejon charakteryzuje się znacz-
nym rozproszeniem zabudowy zlokalizowanej wzdłuż istniejącego układu dróg i zróżnico-
waną konfiguracją terenu. Dzięki bliskości zjazdu z autostrady ma dogodne powiązania 
komunikacyjne z różnymi częściami miasta, lotniskiem i trasami wylotowymi w kierun-
kach zachodnim i wschodnim.       

3. Uwarunkowania wybranych rejonów strefy podmiejskiej Krakowa 

3.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

Rejon północny do niedawna był terenem rolniczym, jednak duża presja inwestycyjna 
w znaczący sposób ograniczyła ten sposób jego użytkowania. Charakterystycznym zjawi-
skiem stała się obudowa głównej arterii komunikacyjnej łączącej Węgrzce z Krakowem 
zabudową usługową i przemysłowo-składową. Dotyczy to też fragmentu przebiegu trasy 
przez same Węgrzce, które – do niedawna oderwane od Krakowa pasem pól uprawnych – 
są obecnie obszarem znacznych przemian funkcjonalnych i lokalizacji zespołów zabudowy 
wielorodzinnej i jednorodzinnej na bazie bardzo słabo wykształconego układu komunika-
cyjnego.  

Bliska odległość od centrum Krakowa, a także atrakcyjne relacje widokowe z miastem 
nie stały się jednak podstawą do budowy nowego układu urbanistycznego i próby wytwo-
rzenia nowej jakości struktury przestrzennej, np. w formie nowego centrum opartego na 
istniejącym układzie przestrzennym Węgrzc lub w otoczeniu przystanku na linii kolejowej 
w rejonie ulicy księdza Meiera.  

Zabudowa powstaje w dużym rozproszeniu, a jej forma wydaje się ciągłym poszu-
kiwaniem, a nie świadomą decyzją nawiązującą do charakteru i specyfiki miejsca. Central-
nym punktem jest mało eksponowany fort wybudowany przez Austriaków w okresie reali-
zacji tzw. Twierdzy Kraków i socrealistyczna zabudowa wielorodzinna z lat 60. XX w., 
stanowiąca do dziś przykład podjętej próby zmiany charakteru dawnej wsi podkrakowskiej. 
Powiązania komunikacyjne z Zielonkami i Batowicami na wschodzie są mało czytelne i nie 
pełnią znaczącej roli funkcjonalnej i kompozycyjnej w całym układzie przestrzennym. 
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Rejon południowy to przede wszystkim zabudowa jednorodzinna wolno stojąca o małej 
intensywności, realizowana od lat 70. XX w. Charakterystyczną cechą tego terenu jest brak 
wytworzenia jakiegokolwiek centrum i oparcie powstającej tkanki na istniejącym układzie 
komunikacyjnym dawnych dojazdów do pól uprawnych. Obecnie ma się wrażenie chaosu 
przestrzennego i braku czytelnych powiązań w ramach całego obszaru.  

Wolno stojąca zabudowa usługowa zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Zakopiańskiej, sta-
nowiąc swoistego rodzaju obudowę arterii na tym odcinku i mało atrakcyjny komercyjny 
ciąg usług (fot. 2). 

 

 
Fot. 2. Ciąg usług wzdłuż ulicy Zakopiańskiej (fot. aut., 2008) 

Photo 2. Row of services along Zakopiańska Street (photo by the author) 

Analizowany teren wznosi się w kierunku Mogilan, otwierając szeroką panoramę 
południowych rejonów Krakowa i okolic. 

Tereny zielone w znacznej części stanowią pozostałości dawnych pól, wypełniając 
wolne przestrzenie. Nie tworzą jednak widocznych enklaw i pasm o znaczeniu kompozy-
cyjnym dla tego rejonu.  

Barierą przestrzenną i funkcjonalną jest linia kolejowa w kierunku Skawiny i obwod-
nica komunikacyjna od strony północnej – w jednym wypadku ze względu na brak przy-
stanku, w drugim – na małą ilość przejazdów w kierunku miasta.  

3.2. Układ komunikacyjny 

Sieć powiązań komunikacyjnych ogranicza się do istniejących dróg, w większości bez 
chodników. W obydwu wypadkach głównymi arteriami łączącymi tereny z miastem są 
trasy pełniące rolę tranzytową w układzie komunikacyjnym kraju. Stąd ich charakter i rola 
dla dodatkowej obsługi analizowanych stref wydaje się bardzo ograniczona.  

Wewnętrzny układ komunikacyjny nie stanowi elementu porządkującego przestrzeń, 
wręcz wydaje się zupełnie przypadkowy, nie wspominając o jego parametrach technicz-
nych. W znacznej części jest nieczytelny i nie tworzy klarownego systemu (rys. 2 i 3). 



 278

 
Rys. 2. Schemat istniejącego układu komunikacyjnego wybranego fragmentu strefy podmiejskiej 

Krakowa – rejon północny (oprac. aut., 2008) 

Fig. 2. Diagram of the existing traffic layout of chosen part of Kraków suburban zone – northern 
district (by the author) 

 
Rys. 3. Schemat istniejącego układu komunikacyjnego strefy podmiejskiej Krakowa – rejon 

południowy (oprac. aut., 2008) 

Fig. 3. Diagram of the existing traffic layout of Kraków suburban zone – southern district (by the author) 
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Różnica pomiędzy tymi rejonami polega jedynie na tym, że w wypadku terenu pół-
nocnego możemy odnaleźć w szczątkowej formie zalążki układu urbanistycznego w ra-
mach strefy centralnej w rejonie zespołu zabudowy wielorodzinnej, szkoły i dawnego 
zabytkowego fortu adaptowanego na usługi. Natomiast obszar południowy nie wykształcił 
żadnego czytelnego wewnętrznego układu komunikacyjnego, został tylko dodatkowo zdo-
minowany przez tranzytowe arterie w kierunku Zakopanego, Katowic i Tarnowa, stano-
wiące wyraźną barierę rozwojową i funkcjonalną dla analizowanego terenu. Szczególnie 
trasa na Zakopane, będąc główną arterią łączącą analizowany teren z miastem, przez swój 
charakter i formę zabudowy jej towarzyszącą nie stanowi na tym odcinku atrakcyjnego 
i  reprezentacyjnego ciągu komunikacyjnego, a jedynie chaotycznie obudowaną dwu-
jezdniową ulicę z kolizyjnymi włączeniami. 

3.3. Przestrzenie publiczne 

W obydwu rejonach przestrzenie publiczne ograniczają się do nieurządzonych ciągów 
wzdłuż ulic lub małych powierzchni w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej. 
Brak jest chodników, zieleni, miejsc do parkowania i wytworzenia swoistego charakteru 
wnętrza ulic. Nie istnieją także urządzone ciągi piesze i tereny zieleni publicznej. Z tego też 
powodu nie możemy mówić tu o klarownej sieci tych przestrzeni, co w konsekwencji od-
działuje na brak integracji i spójności funkcjonalno-przestrzennej wewnątrz tych obszarów.   

3.4. Obowiązujące decyzje planistyczne  

Dla wybranych obszarów obowiązującymi opracowaniami planistycznymi są studia 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, a także opra-
cowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – odpowiednio – dla rejonu 
północnego (Węgrzc) i południowego (Libertowa). Obszar północny objęty jest kilkoma 
planami miejscowymi w zakresie poszczególnych fragmentów, które w większości prze-
znaczają tereny pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności, uzupełniającą w spo-
sób istotny dotychczasową tkankę osadniczą. Uwzględnia również proponowany w studium 
Krakowa przebieg północnej obwodnicy miasta równoległy do linii kolejowej i rozcinający 
w znacznym stopniu analizowany teren na kierunku wschodnio-zachodnim. To rozwiązanie 
komunikacyjne, realizowane po wielu latach w terenie będącym obecnie w fazie dynamicz-
nego rozwoju i przemian, w znacznym stopniu pogorszy warunki życia, a także w sposób 
znaczący ograniczy możliwości powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych z miastem. 
Stanie się z czasem następną po kolei barierą funkcjonalno-przestrzenną w tym obszarze. 
Realizacja trasy szybkiego ruchu na tym etapie urbanizacji terenu uniemożliwi prawidłowy 
rozwój przestrzenny północnych rejonów strefy podmiejskiej Krakowa.  

Paradoksalny jest fakt, że przebieg nowej trasy obwodnicowej będzie otwierał przed 
użytkownikami jedną z bardziej atrakcyjnych panoram Krakowa, poczynając od widoku na 
wzgórze Sowińca, przez historyczne centrum miasta, aż po zespoły mieszkaniowe wschod-
niej części Krakowa.   

Wydaje się, że korzystniejszym rozwiązaniem byłaby sieć terenów zielonych dających 
przy tej ekspozycji i zróżnicowaniu wysokościowym możliwość stworzenia pierścienia 
zielonego oddzielającego, a zarazem łączącego miasto ze strefą podmiejską, dającą znacz-
nie większe szanse na atrakcyjne zagospodarowanie tego rejonu bez dominacji i uciążli-
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wości nadmiernie rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej towarzyszącej trasie ob-
wodnicowej3.  

Przykład ten pokazuje wyraźnie, że funkcjonujące od lat decyzje komunikacyjne, na- 
wet nierealizowane przez dziesięciolecia, zapadają w pamięć i powielane są w nowych, 
a właściwie aktualizowanych opracowaniach planistycznych, bez wyraźnej analizy zmie-
niających się uwarunkowań i potrzeb. Nie przyczyniają się one do porządkowania prze-
kształcającej się tkanki podmiejskiej, a jedynie zaspokajają doraźnie narastające potrzeby 
komunikacyjne.  

Podobna sugestia dotyczy wewnętrznych układów komunikacyjnych, w częściach ist-
niejących w zasadzie bez możliwości przekształceń, a w nowych fragmentach bez znaczą-
cych decyzji co do nowego przebiegu, uwzględnienia atrakcyjnych otwarć czy kierunków 
widokowych, a także przekroju poprzecznego, a co za tym idzie – nowego charakteru ulic.  

Rejon południowy objęty jest częściowo miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego, stanowiąc fragment gminy Mogilany, a północna część (do linii kolejowej) 
podlega zapisom Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Krakowa. To bardzo interesujący przykład styku dwóch opracowań planistycznych w zasa-
dzie na jednym przestrzennie obszarze, szczególnie charakterystyczny dla strefy podmiej-
skiej. Przewidywany rozwój opiera się na przeznaczeniu większości powierzchni terenu 
pod intensywną zabudowę jednorodzinną na podstawie istniejącego układu komunikacyj-
nego, tworząc prawie jednorodny pas zainwestowany w kierunku Skawiny.  

Główną arterią komunikacyjną jest ulica Zakopiańska, która w tej części nadal będzie 
stanowić trasę tranzytową w kierunku Chyżnego i Bielska, co z pewnością – przy dodatko-
wej obudowie tej trasy usługami – przyczyni się do znacznych trudności komunikacyjnych 
w tym rejonie. Brak jest odniesienia do relacji widokowych z miastem i wykorzystania 
sąsiedztwa linii kolejowej dla transportu zbiorowego, który obecnie przy tak rozproszonej 
zabudowie tego obszaru wydaje się mało efektywny.     

4. Zadania projektowe 

W obydwu obszarach możemy obserwować duży stopień deformacji przestrzennej, 
niestety charakterystyczny dla coraz większej powierzchni strefy podmiejskiej Krakowa. 
Szanse zatrzymania tego procesu są nieco ograniczone, chociaż wydaje się, że działania te 
są konieczne, aby zatrzymać lub przynajmniej złagodzić narastające konflikty funkcjo-
nalne.   

Do głównych zadań w wypadku rejonu północnego należy stworzenie i wykorzystanie 
atrakcyjnego położenia i widokowych relacji z miastem przez ograniczenie wysokości 
zabudowy, kształtowanie nowych enklaw z zachowaniem skali i neutralnej formy zabu-
dowy. Istotne byłoby stworzenie czytelnego układu komunikacyjnego, częściowo jako 
kontynuację istniejącego z alternatywnymi nowymi lokalnymi połączeniami z miastem.  

Ważne jest zminimalizowanie negatywnych skutków przestrzennych prowadzenia ob-
wodnicy przez wkomponowanie jej w teren, a także podjęcie próby powiązania tego 
obszaru z Krakowem przez budowę sieci przestrzeni publicznych, ciągów pieszych i tere-
nów zielonych. 
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Dla odbioru przestrzeni istotne są zasady kształtowania zabudowy wzdłuż głównych 
połączeń z miastem, jej gabaryty i odległości od krawędzi jezdni, a także stworzenie bar-
dziej reprezentacyjnego wjazdu od strony północnej.  

Obszar południowy wymaga przede wszystkim nowej wizji funkcjonalno-przestrzennej 
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dodatkowych powiązań z miastem i we-
wnętrznych relacji z terenami sąsiednimi (Skawiną, Swoszowicami, Lusiną, Mogilanami 
i Gajem).  

Do istotnych wyzwań należy uporządkowanie zabudowy z określeniem najbardziej 
korzystnej lokalizacji, rodzaju i intensywności, a także nowego wewnętrznego układu 
komunikacyjnego spełniającego rolę integrującą dla całego obszaru. Impulsem do porząd-
kowania przestrzeni byłoby zlokalizowanie przystanku kolejowego z wytworzeniem wokół 
niego lokalnego centrum dostosowanego skalą do omawianego rejonu. Ważne jest też za-
chowanie równowagi pomiędzy terenami zainwestowanymi i przeznaczonymi pod nowe 
inwestycje a obszarami otwartymi, które powinny stworzyć swoistą sieć przestrzeni zielo-
nych o naturalnym i urządzonym charakterze, łączącą poszczególne enklawy zabudowy. 

Należy jednak podkreślić, że nadmierne dogęszczanie tego rejonu obiektami mieszka-
niowymi i usługowymi spowoduje dalszą deformację tkanki i wzrost konfliktów funkcjo-
nalnych.  

5. Podsumowanie 

Pomimo istotnego znaczenia komunikacji jako elementu struktury funkcjonalno-prze-
strzennej terenów podmiejskich jej rola w porządkowaniu tych obszarów wydaje się obec-
nie niewykorzystana. Analiza wybranych obszarów strefy podmiejskiej wyraźnie wskazuje, 
że podstawowy układ komunikacyjny opiera się na istniejących pojedynczych ciągach 
komunikacyjnych, które pełnią dodatkowo rolę tras tranzytowych4. Nie sprzyja to prawi-
dłowemu funkcjonowaniu tych obszarów, a także powoduje wzrost uciążliwości, szczegól-
nie w bezpośrednim sąsiedztwie arterii.  

Nie bez znaczenia pozostaje fakt lokalizacji w ciągu kilku ostatnich lat wzdłuż tych tras 
nowych inwestycji w znacznym stopniu generujących ruch kołowy, bez zagwarantowania 
dodatkowych bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych, np. w postaci sieci niezależ-
nych dróg obsługujących poszczególne zespoły.  

Dla obydwu obszarów obowiązujące opracowania planistyczne zakładają dalszy wzrost 
intensywności zabudowy uzupełniający dotychczasowy układ przestrzenny oparty w znacz-
nym stopniu na istniejącej sieci komunikacyjnej. Nie ma perspektywicznych decyzji pla-
nistycznych zmierzających do wprowadzenia nowych brakujących powiązań komunikacyj-
nych stwarzających w przyszłości szansę na łagodzenie uciążliwości, ale przede wszystkim 
dających możliwość integracji tych obszarów z różnymi częściami miasta, a także pomię-
dzy sobą i w ramach poszczególnych fragmentów.  

Wydaje się, że brak jest zasadniczych rozstrzygnięć co do charakteru strefy podmiej-
skiej. Z jednej strony, należałoby zachować indywidualny charakter poszczególnych rejo-
nów, z drugiej zaś, stworzyć w pewien sposób jednorodny obszar przestrzenny jako 
kontynuację rozwoju miasta5.  

Bez sprecyzowania zasad kształtowania nowej tkanki możemy jedynie pogłębić obecny 
stan przestrzenny, który w zasadzie zatracił w znacznym stopniu cechy obszarów rolni-
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czych i wyparł zabudowę zagrodową, ale równocześnie nie wykształcił elementów charak-
terystycznych dla miasta. Istotnym zatem elementem, jaki w znacznym stopniu może zmie-
nić dotychczasowe tendencje, jest komunikacja, a w zasadzie jej sieć mająca ogromne 
znaczenie dla prawidłowego rozwoju tej strefy i jej relacji z miastem.  

Jej rola nie ogranicza się tylko do zapewnienia powiązań funkcjonalnych, ale przede 
wszystkim powinna porządkować układ zabudowy z uwzględnieniem relacji kompozy-
cyjnych. Dotychczasowy system zainwestowania terenów podmiejskich pogłębia jedynie 
negatywne wrażenia chaosu przestrzennego i przemieszania funkcji, bez stworzenia wyraź-
nych zasad kompozycji i strefowania funkcji. 

6. Wnioski 

Komunikacja jako integralny element struktury przestrzennej może stać się czynnikiem 
porządkującym strefę podmiejską, szczególnie pozostając w ścisłym związku z planowa-
nym zagospodarowaniem terenu. Wymaga jednak determinacji na etapie opracowywania 
studium i planów miejscowych, gdyż wiąże się ze znacznymi skutkami finansowymi ze 
strony gmin, a także zmianą stosunków własnościowych. Nie bez znaczenia pozostaje sfera 
protestów społecznych, kosztów i porozumienia z władzami sąsiadujących gmin.  

Wydaje się jednak, że bez znaczących i śmiałych zmian w układach komunikacyjnych 
rozwój przestrzenny strefy podmiejskiej będzie w przyszłości generował konflikty funkcjo-
nalne na styku zabudowy i dostępności komunikacyjnej. Świadczą o tym coraz większe 
zainteresowanie tymi obszarami, presja inwestycyjna i tendencje ściągania przez gminy 
coraz większej liczby inwestorów – podyktowane narastającą spiralą potencjalnych zysków 
finansowych.  

Analizowane obszary stanowią charakterystyczne przykłady przemian zachodzących 
w strefach podmiejskich i w obydwu wypadkach ich obecny układ komunikacyjny nie 
porządkuje struktury przestrzennej. Stanowi jednak trwały element, który powinien stać się 
częścią nowego systemu transportu łączącego nie tylko wybrane obszary z centrum miasta, 
ale także zapewniać dogodne połączenia z terenami sąsiadującymi. Dla rejonu północnego 
to kierunek w stronę Zielonek i Batowic, a dla rejonu południowego to powiązania 
z Mogilanami na południu, Swoszowicami na wschodzie i Sidziną na zachodzie. Te czy-
telne powiązania mogłyby dać szansę na stworzenie systemu komunikacyjnego w ramach 
strefy podmiejskiej, odciążając dotychczasowe arterie. Mogłyby także stać się zalążkiem 
budowy nowych relacji kompozycyjnych i funkcjonalnych.  

W obydwu sytuacjach istnieje konieczność wykorzystania przebiegających linii 
kolejowych na potrzeby komunikacji zbiorowej, a także stworzenia małych centrów dają-
cych początek przestrzeniom publicznym i miejsc koncentracji nowych funkcji dostosowa-
nych do lokalnych potrzeb i skali.  

Takie kompleksowe podejście do kształtowania strefy podmiejskiej może w przyszłości 
ograniczyć negatywne tendencje i obecny brak charakteru tych rejonów. Podstawowym 
celem zagospodarowania tych terenów powinno być stworzenie nowej jakości przestrzeni 
na podstawie czytelnego układu komunikacyjnego, formy zabudowy i poszanowania 
lokalnych uwarunkowań ograniczających czasem także presję inwestycyjną w tej strefie.   
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P r z y p i s y  

1 Procesy rozwojowe miasta omawia J.M. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu 
i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 

2 Pisząc o niekontrolowanym i spontanicznym rozwoju tej strefy, mam na uwadze formę i układ 
zabudowy większości tych obszarów. Oczywiście, nowa zabudowa powstaje na podstawie decyzji 
administracyjnych obowiązujących w tych rejonach, jednak przeważający brak spójności prze-
strzennej skłania do pytania o skuteczność i trafność podjętych działań.    

3 Stworzenie sieci terenów zielonych wokół miasta zostało zapisane w Studium Krakowa z 2003 r. 
4 Dla rejonu północnego to ulica 29 listopada i droga krajowa na Warszawę, a dla rejonu południo-

wego to ulica Zakopiańska i trasa S-7 w kierunku Zakopanego, Chyżnego i Bielska. 
5 Problemy przestrzenne na styku poszczególnych gmin występujące w strefie podmiejskiej pojawiają 

się również w ramach obszarów metropolitalnych. Zagadnienia te porusza T. Markowski (red.), 
Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa 
2005. 
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