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S t r e s z c z e n i e  
Alokacja (wyprowadzenie) funkcji miejskich na tereny wiejskie wzdłuż dróg wyprowadzających z Krakowa 
znacznie się nasila w ostatnim czasie. W większości przypadków jest to reakcja na zapowiedź realizacji 
autostrad dublujących daną drogę i modernizację samych dróg. Autor w artykule poszukuje przyczyn, 
opisuje zjawisko i kategoryzuje rodzaje funkcji wprowadzanych w te strefy, zwane przez autora strefami 
przepływu1, które z czasem stają się ulicami międzymiejskimi. Opisuje strukturę stref odmienną od 
otaczającej struktury przestrzenno-funkcjonalnej. Na tym tle rozważa rolę, jaką powinny pełnić małe 
organizmy miejskie znajdujące się na drodze stref przepływu. Miasta te mają szanse stać się węzłami – 
przestrzenią miejsca2 – tych stref w wyniku prowadzonych w nich obecnie programów rewitalizacji. Z kolei 
te miasta, które nie wykorzystają nadarzającej się okazji do rozwoju i przekonstruowania swej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej zostaną jedynie wzmocnieniem, poszerzeniem stref przepływu ukierunkowanym 
funkcjonalnie. Autor stara się udowodnić, że małe miasta wchodzące w strefę Krakowskiego Obszaru Me-
tropolitalnego mogą mieć duże znaczenie dla miasta metropolitalnego. 
Słowa kluczowe:  planowanie przestrzenne obszarów metropolitalnych, struktura przestrzenna regionu 

metropolitalnego, małe miasta, nowe zjawiska 

A b s t r a c t  
Allocation (the removal) of municipal functions on country-side along ways seeing off from Kraków, 
grows more intense considerably in the last period of time. It is the reaction in most cases on the 
announcement of the highways realization which are doubling the given way and the modernization of 
themselves ways. The author in the article seeks reasons, describes the occurrence and categorises kinds 
of functions introduced into these zones, called by him with zones of the flow which over time become 
municipal streets. In its own the author describes the structure of zones different from the circumjacent 
structure spatially – functional. On this background, the author considers which part should fulfil small 
municipal organisms being found in the way of the flow zones. These cities stand a chance to become 
with nodes, with the space of the place, these zones as result of driven at present in them revitalisation 
programs. These while from the city which will not use occurring opportunity to the development and 
constructings of their own structure functionally – spatial, they will remain only a strengthening, an 
extension of the flow zones oriented applicatively. Author try to prove that small cities entering into the 
Kraków – Metropolitan zone area can have the large meaning for the metropolitan city. 
Keywords:  spatial planning of metropolitan areas, spatial structure of metropolitan regions, small cities, new 

phenomena 
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W miarę jak gospodarka globalna rozszerza się i wchłania nowe rynki, organizuje także 
produkcję zaawansowanych usług niezbędnych do zarządzania nowymi jednostkami 
włączającymi się w system oraz stanem ich nieustannie zmieniających się połączeń3. Tak 
na podstawie badań Borji, dotyczących przemian zachodzących w Metropolii Madryckiej 
w drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku, pisze Manuel Castells4. Omawia on procesy 
urbanistyczne zachodzące w metropolii po włączeniu Hiszpanii do Wspólnoty Europej-
skiej. Zwraca szczególną uwagę na to, że miasto to zostało głęboko przekształcone 
zarówno przez nasycenie przestrzeni o wysokiej wartości w śródmieściu, jak i przez proces 
masowej suburbanizacji5, która wcześniej była zjawiskiem marginalnym. 

Podobne procesy urbanistyczne możemy prześledzić obecnie w metropolii krakowskiej, 
z tym że o ile problemy śródmieścia są wielokrotnie omawiane na różnych forach, o tyle 
suburbanizacja, a szczególnie strefy związane z alokacją funkcji miejskich w te tereny 
o wiele rzadziej stanowią temat rozważań.  

Z samego problemu wzrastającej suburbanizacji najciekawszym aspektem jest 
tworzenie się stref silnie zainwestowanych wzdłuż dróg, szczególnie po ich modernizacji. 
Za Castellsem możemy nazwać te obszary strefami przepływu. Wyprowadzanie funkcji 
miejskich na tereny wiejskie wzdłuż dróg doprowadzających do Krakowa nasiliło się 
znacznie w ostatnim czasie.  

Gdzie można szukać przyczyny tego zjawiska? Jakie funkcje zaczynają pojawiać się 
w tych strefach? Przyczyn alokacji funkcji miejskich w tereny podmiejskie lub nawet 
wiejskie doszukiwać się możemy głównie w: 
–  niższej cenie gruntu lub jego dzierżawy, 
–  łatwości przeprowadzenia procesu inwestycyjnego poza Krakowem, 
–  zwiększonej dostępności komunikacyjnej wzdłuż dróg, 
–  dużej liczbie passatów. 
Odnajdujemy je również w: 
–  specyfice zachowań społecznych, 
–  specyfice i indywidualności lokowanych funkcji, 
–  specyfice funkcji strefy przepływu. 

Z jakimi rodzajami funkcji możemy spotkać się wzdłuż stref przepływu wokół 
Krakowa? Czy można przeprowadzić kategoryzację funkcji wzdłuż stref przepływu?  

Wydaje się możliwe podzielenie funkcji wprowadzanych w strefy na: 
1) funkcje powiązane bezpośrednio z funkcją strefy przepływu (przemieszczania się): 

– stacje paliw, 
– parkingi, 
– gastronomia, 
– motele, hotele; 

2) funkcje będące alokacją funkcji miejskich w tereny wiejskie wzdłuż dróg: 
– zakłady przemysłowe, 
– hurtownie, składy budowlane, 
– komisy samochodowe, 
– dyskoteki, 
– tereny i obiekty związane z rekreacją. 
Przeprowadzono inwentaryzację jednej ze stref, która wydaje się być w pewnych 

aspektach wzorcowa i charakterystyczna z wielu względów dla tego zjawiska. Droga 
Wieliczka–Bochnia została w ostatnim czasie zmodernizowana i odpowiada standardom 
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nowoczesnej, europejskiej drogi tej klasy. Drugim istotnym faktem jest przesądzenie 
o budowie autostrady biegnącej równolegle do istniejącej drogi. Wymienione przyczyny 
spowodowały najszybszy wzrost zainwestowania omawianej strefy przepływu w stosunku 
do pozostałych. 

Na trasie liczącej 25 kilometrów zidentyfikowano 89 obiektów i elementów różnego 
rodzaju zainwestowania, podczas gdy jeszcze pięć lat temu było ich zaledwie 7, w tym 
jedna fabryka i trzy komisy samochodowe. 

W ciągu ostatnich lat wzrosła na tym odcinku drogi oferta funkcji skierowanych bezpo-
średnio do przejeżdżających, powstały parkingi dla tirów wraz z zapleczem gastronomicz-
nym i handlowym oraz technicznym. Zwiększyła się również liczba zajazdów, moteli 
i hoteli oferujących różnorodne usługi dodatkowe, od organizacji konferencji i wesel, po 
spędzenie czasu wolnego w stadninie czy na kładach. Poziom oraz ceny usług są różne, od 
najniższych po ekskluzywne. 

Szczególnie dyskusyjne jest wprowadzanie w tereny strefy, która do niedawna 
stanowiła obszary wiejskie o drobnej strukturze przestrzennej, obiektów wielkokubaturo-
wych o zróżnicowanej funkcji. Obiekty te znacznie zmieniają obraz struktury oraz sposób 
funkcjonowania tych obszarów, a także okolicznej ludności. Szczególnie istotna jest 
zmiana użytkowania terenów do niedawna ornych, które obecnie odłogują i czekają na 
zagospodarowanie w inny sposób. Zmienia się również sposób życia mieszkańców oko-
licznych wsi, którzy przestają żyć z roli, a zaczynają ,,z drogi”. Pracują oni w zakładach 
przemysłowych i usługowych lub czerpią korzyści ekonomiczne z dzierżawienia terenów 
lub plansz reklamowych. 

Lokalizacja fabryk czy też hurtowni na tych obszarach wynika głównie z rachunku 
ekonomicznego, niższej wartości gruntu, szybszego przeprowadzenia procesu inwestycyj-
nego w gminach oraz tańszej miejscowej siły roboczej. Bliskość drogi powoduje, że 
w dobie zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych jest elementem wystarczają-
cym dla stworzenia dostępności funkcjonalnej. Obecnie nie jest istotne lokalizowanie tego 
typu obiektów w mieście, aby były odnalezione, zidentyfikowane przez kontrahentów czy 
kooperantów. 

Ciekawym elementem tej strefy przepływu jest klub muzyczny Blue Star. Jest to nowo-
czesny, specjalnie zaprojektowany dla tej funkcji obiekt. Można przypuszczać, że został 
zlokalizowany w tym miejscu ze względów nie tyle ekonomicznych, co prawno-ekologicz-
nych. Uciążliwość podobnego obiektu zlokalizowanego w mieście spowodowałaby prote-
sty wielu okolicznych mieszkańców w trakcie użytkowania. Tu z dala od terenów mieszka-
niowych może funkcjonować bez większych problemów, a atrakcyjność samej funkcji 
powoduje, że lokalizacja nie ma większego znaczenia dla klientów. Jest to klub położony 
najbliżej Krakowa, podobne obiekty funkcjonują na innych strefach przepływu w odległo-
ściach dwukrotnie większych od Krakowa. 

Strefy przepływu wokół Krakowa zaczynają się również specjalizować w określonych 
funkcjach skierowanych do potencjalnego użytkownika. Dominującymi funkcjami, które 
rozpoczynają się już na terenie Wieliczki, są w przypadku strefy Kraków–Bochnia funkcje 
związane z motoryzacją. 

Strefa Wieliczka–Bochnia przejęła funkcję związaną z motoryzacją, o czym świadczy: 
–  5 firmowych salonów sprzedaży samochodów, 
–  19 komisów samochodowych, 
–  5 komisów maszyn rolniczych, drogowych, 
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–  10 hurtowni, sklepów z częściami samochodowymi, 
–  3 zespoły kasacji samochodów, 
–  8 aut na sprzedaż wystawionych przed domami. 

Należy pamiętać, że jeszcze pięć lat temu na tej trasie istniały jedynie 3 komisy samo-
chodowe, jest to niezwykle szybki przyrost funkcji związanych z usługami motoryzacyj-
nymi. Podobną rolę pełni strefa przepływu Kraków–Myślenice, lecz o wiele mniejszym 
znaczeniu. 

Ta duża liczba punktów związanych z motoryzacją na trasie Wieliczka–Bochnia powo-
duje, że mieszkańcy Krakowa pokonują tę trasę w poszukiwaniu auta czy części do samo-
chodu. Trasa Wieliczka–Bochnia stała się rodzajem ulicy międzymiejskiej, którą przemierza 
się w wyspecjalizowanym celu dokonania zakupu samochodu. 

Zjawisko to, nowe w dotychczasowych strukturach przestrzenno-funkcjonalnych me-
tropolii krakowskiej, związane jest przede wszystkim z ekonomią dzierżawy terenu w mie-
ście na te cele oraz możliwością stosunkowo niewielkich nakładów finansowych na rozpo-
częcie tego typu działalności poza miastem. Można zaobserwować rozwój gospodarczy 
tego rodzaju działalności od jedynie wygrodzonego terenu do tworzenia centrów o rozwi-
niętej strukturze funkcjonalnej i ofercie dla passantów. 

Zachodzi tu zjawisko, o którym pisze Castells na podstawie badań prowadzonych przez 
Cappelina, a dotyczące usług sieciowych w miastach europejskich. Według Cappelina 
zachodzące zjawiska: ,,pokazują rosnącą wzajemną zależność i komplementarność średnich 
rozmiarów ośrodków miejskich w Unii Europejskiej (...) względna ważność relacji miasto– 
–region wydaje się zmniejszać w porównaniu z ważnością relacji, które wiążą ze sobą 
różne miasta odmiennych regionów i krajów”6. Ciekawa jest relacja pomiędzy biegunami 
omawianej strefy a samą strefą. Odmienność podejścia jest zastanawiająca. Wieliczka wy-
korzystuje strefę intensywnie w zakresie funkcji związanych ze strefą przepływu, a także 
funkcji będących specyfiką strefy. Bochnia zaś nie zauważa istnienia możliwości i korzyści 
płynących z jej istnienia. Interesujące jest, że nawet zjazd do miasta jest źle oznaczony, 
jakby Bochnia nie potrzebowała wykorzystywania tej liczby potencjalnych passantów, 
którzy mogliby przynieść korzyści ekonomiczne miastu. 

Innym zjawiskiem godnym zauważenia jest wysysanie z obu miast wykwalifikowanej 
siły roboczej i odbieranie możliwości tworzenia konkurencyjnych funkcji w samych 
miastach. Castells opisuje to w sposób następujący: ,,Tym samym, fenomenu globalnego 
miasta nie można zredukować do kilku miejskich rdzeni na szczycie hierarchii. Jest to 
proces, który łączy (...) ośrodki producenta i rynki w globalną sieć, z różną intensywnością 
i w różnej skali w zależności od relatywnej ważności form działalności ulokowanych 
w każdym obszarze względem sieci globalne”. I dalej: ,,Wewnątrz każdego kraju architek-
tura sieciowa reprodukuje się w centrach regionalnych i lokalnych, tak że cały system staje 
się wzajemnie powiązany na poziomie światowym. Terytoria otaczające te węzły spełniają 
coraz bardziej podporządkowaną funkcję, niekiedy stając się irrelewantne albo nawet 
dysfunkcjonalne”7. I właśnie z takim klasycznym przypadkiem mamy tu do czynienia. 
Bochnia, która ma stosunkowo wysoki poziom uprzemysłowienia i mały procent bezro-
bocia nie jest zainteresowana wykorzystaniem strefy przepływu do tworzenia nowych 
miejsc pracy, do zagospodarowania terenów bezpośrednio przylegających do strefy, nie 
zauważa na razie takiej konieczności, odkładając to na przyszłość. 

Odrębnym problemem dotyczącym sieci przepływu Wieliczka–Bochnia jest informacja 
wizualna oraz otwarcia krajobrazowe wzdłuż trasy. Na dystansie 25 kilometrów strefy 



 95

rozlokowano 366 tablic informacyjnych powyżej 1 m2 – jest to imponująca liczba. Biorąc 
pod uwagę jeszcze znaki drogowe, ilość informacji uderzająca w kierowcę powoduje na 
niektórych odcinkach wizualny chaos i niestety dekoncentrację prowadzących samochody. 

Pięć kilometrów drogi łączącej Wieliczkę z Bochnią można uznać za drogę warto-
ściową krajobrazowo w kierunku północnym z otwarciem na rozległą dolinę Wisły i w kie-
runku północnym na pasma górskie, aż po Tatry. Niestety nie istnieje żadna infrastruktura 
techniczna, która pozwoliłaby na zatrzymanie się w celu podziwiania tych widoków. 

Widoczne są następujące problemy związane z powstawaniem stref przepływu w strefie 
metropolitalnej Krakowa: 
–  żywiołowość powstawania stref przepływu, szczególnie, że położone są w kilku gminach 

i w związku z tym nie mogą być kontrolowane jednym dokumentem planistycznym; 
–  alokacja funkcji miejskich w tereny do tej pory rolnicze przyczynia się do tworzenia ulic 

międzymiejskich, co jest zjawiskiem dyskusyjnym szczególnie dla miast stanowiących 
ich bieguny; 

–  zachodzą wyraźne relacje zwrotne pomiędzy węzłami stref a determinantą funkcji wio-
dących w strefach, co przyczynia się do zahamowywania rozwoju tych miast; 

–  strefy przepływu jako zjawisko nowe wyraźnie zmieniają dotychczasową strukturę prze-
strzenną i funkcjonalną Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, stawiając go przed 
nowymi faktami przestrzennymi. 

P r z y p i s y  

1 [Za:] M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, s. 384. 
4 J. Borja, Las grandem ciudades en la dekada de los noventa, Editorial Sistema, Madrid 1991,  

s. 17-64. 
5 M. Castells, op. cit., s. 385. 
6 Ibidem, s. 385. 
7 R. Cappelin, International networks of cities, Belhaven Press, London 1991, s. 237. 
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Rys. 1. Kształtujące się strefy przepływu wewnątrz układu metropolitalnego Krakowa (oprac. aut.) 

Fig. 1. Zones of flow within Kraków Metropolitan Area (prep. by the author) 

 
Rys. 2. Rozmieszczenie funkcji zidentyfikowanych w strefie przepływu na trasie 

Wieliczka–Bochnia (oprac. aut.) 

Fig. 2. Location of functions identified in the zone of flow along Wieliczka–Bochnia road (prep. by 
the author). List of signs: fuel stations with parking lots and shops inns; restaurants, motels, 
hotels; large volume objects – factories, warehouses etc.; large volume buildings under 
                                                    construction; large-area functions 
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Rys. 3. Rozmieszczenie funkcji powiązanych bezpośrednio z funkcją strefy przepływu, 

przemieszczania się, na trasie Wieliczka–Bochnia (oprac. aut.) 

Fig. 3. Location of functions directly connected with the function of zone of flow along the 
Wieliczka–Bochnia road (prep. by the author). List of signs: fuel stations with parking lots an 
                                            shops inns; restaurants, motels, hotels 

 
Rys. 4. Rozmieszczenie funkcji niezwiązanych z funkcją strefy przepływu na trasie 

Wieliczka–Bochnia (oprac. aut.) 

Fig. 4. Location of function not connected with the function of the zone of flow along the Wieliczka– 
–Bochnia road (prep. by the author). List of signs: large volume objects – factories; large 
volume objects – warehouses; large volume objects – Disco-Music Club Blue Star; large volume 
                                                         objects under construction 
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Rys. 5. Duża dyskoteka Blue Star – Music Club zlokalizowana pod Wieliczką (fot. aut.) 

Fig. 5. Big discotheque Blue Star – Music Club (prep. by the author) 

 
Rys. 6. Rozmieszczenie funkcji stanowiących o specyfice strefy przepływu na trasie 

Wieliczka–Bochnia (oprac. aut.) 

Fig. 6. Location of functions determining the specific character of the zone of flow along the 
Wieliczka–Bochnia road (prep. by the author). List of signs: car showrooms; used car shops; 
used road and agricultural machines shops; warehouses, shops with spare parts for cars; 
                                               scrap car disposal centres; car for sale 
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Rys. 7. Jedno z tworzących się centrów usługowo-handlowych na trasie Wieliczka–Bochnia (fot. aut.) 

Fig. 7. One of retail and service centres along the Wieliczka–Bochnia road (prep. by the author) 

 
Rys. 8. Rozmieszczenie funkcji stanowiących o specyfice strefy przepływu na trasie 

Wieliczka–Bochnia (oprac. aut.) 

Fig. 8. Location of functions determining the specific character of the zone of flow along the 
Wieliczka–Bochnia road (prep. by the author). List of signs: hoardings, information boards 
                     bigger than 1 m2; spectacular landscape without parking spaces 
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Rys. 9. Jedno z ciekawszych otwarć widokowych w kierunku południowym na trasie 

Wieliczka–Bochnia (fot. aut.) 

Fig. 9. One of the most spectacular views to the south of the Wieliczka–Bochnia road 
(prep. by the author) 



 101 

As the global economy is expanding and absorbing new markets, advanced service tools 
are required to manage the new units and their constantly changing interconnections1 
absorbed by the system. This is how Manuel Castells describes the transformations of 
Madrid metropolis in the second half of 1980s basing his report on Borji research2. He 
describes urban processes which were taking place in the metropolis when Spain joined 
European Union. The author pays special attention to the fact that Madrid underwent very 
radical transformations: on one hand, its high-valued central area became very densely 
developed and on the other – the suburban development, which had been a marginal 
phenomenon, started on a massive scale3. 

At present, similar urban processes can be observed in Kraków metropolis. Yet, while 
the central area problems are widely discussed, the suburban issues, especially the transfer 
of urban functions into suburban areas are not popular subjects of debates.  

The most interesting aspect of the increasing suburban process is the creation of intense 
development spheres along roads, especially after their modernisation. Quoting M. Castells, 
one can call the spheres “the zones of flow”4. The functional allocation observed along the 
main roads leading to Kraków has had a growing tendency recently.  

What factors cause the phenomenon? Which functions have been allocated into the 
zones? One should seek the reasons for transferring urban functions into suburban (or even 
rural areas) in: 
–  lower price of land purchase or tenancy, 
–  simpler than in the city investment procedures, 
–  easier accessibility due to adjacent roads, 
–  bigger number of car users. 
Another factors that should be considered here are: 
–  specific social behaviour, 
–  peculiarity and individuality of allocated functions, 
–  functions characteristic of the zones of flow. 

What kind of functions can be found in the zones of flow surrounding Kraków? And 
can they be categorised? 

It seems viable to categorise the functions in the zones as follows: 
1) functions directly connected with the zone of flow (i.e. movement): 

–  fuel stations, 
–  parking lots, 
–  catering service, 
–  accommodation; 

2) functions transferred from urban areas into rural areas along roads: 
–  industrial plants and factories, 
–  warehouses,  
–  used car shops, 
–  discotheques, 
–  recreational infrastructure. 
The author has analysed one of the zones which seems to be in numerous aspects 

a characteristic example of the phenomenon. The Wieliczka–Bochnia road has been 
modernised lately and presently it complies with the modern standards. At the same time 
the decision was taken to build a motorway that would parallel the existing road. The two 
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factors considerably accelerated the investment in the analysed zone as compared to other 
zones. 

Along the 25-kilometre-long road as many as 89 mixed-use elements of development 
have been identified while 5 years ago there were only 7, including one factory and three 
used shops. 

Over the last few years the number of functions designated directly for all kinds of road 
user has considerably increased. They have built parking lots for lorries accompanied by 
catering, retail and technical services. There is a growing number of inns, motels and hotels 
that offer extra services such as organising business meetings or conferences, wedding 
receptions or leisure activities, e.g. horse-riding. The service standard and prices range from 
the lowest to the top. 

It is especially controversial to erect large volume, mixed-use buildings within the zone 
which until recently was the rural area with small-scale spatial structure. The buildings 
considerably change the character of the structure as well as the functioning of the area and 
its inhabitants. What plays a particularly important role here is the process of transforming 
cultivated fields into waste lands which wait to be used in a different way. It is connected 
with the change of villagers’ life style – they no longer live off cultivating fields since they 
earn money working in industrial plants and services or from land tenancy and renting the 
area for hoardings and other forms of advertising. 

Location of factories or warehouses within the zones is first of all the result of economic 
calculation: the land prices are lower there, the investment procedures are simpler and the 
work force is cheaper. In the age of advanced telecommunication technology, the road 
proximity means that the place is functionally available. Nowadays one does not need to 
place such objects in the city to make them conspicuous and easily accessible for business 
partners or customers. 

An interesting object belonging to this zone of flow is the music club Blue Star. It is 
a modern building designed especially for the purpose and one may assume that its location 
resulted from legal and ecological and not economic conditions. The building’s function 
may cause certain inconvenience for the neighbourhood. Hence, were it located in the city, 
it would result in neighbours’ complaints and protests. Its actual location away from 
residential districts let it function without problems and the attractiveness of the building 
itself is a strong magnet for the clients. It is the only place of that purpose in the immediate 
vicinity of Kraków. Similar objects located within different zones of flow are twice as 
distant from he city as the Blue Star. 

The zones of flow around Kraków are beginning to specialise as to particular functions 
designed for potential users. The dominating functions in Wieliczka (the Kraków–Bochnia 
zone) are connected with motorization.  

The Wieliczka–Bochnia zone has developed the function connected with motorization 
which can be justified by the following elements: 
–  5 car showrooms, 
–  19 used car shops, 
–  5 used road and agricultural machines shops, 
–  10 warehouses and shops with car spare parts, 
–  3 scrap car disposal centres, 
–  8 cars for sales in front of private houses. 
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It should be remarked here that five years ago there were only three used car shops 
along the road. Zones tend to develop very rapidly in connection with a particular function. 
Such a situation can be observed in the Kraków–Myślenice zone of flow, yet it does not 
have such importance. The functional specialisation along the Wieliczka–Bochnia road 
results in a new phenomenon, namely the inhabitants of Kraków frequent the zone in order 
to buy a car or car parts. the Wieliczka–Bochnia road has become a kind of inter-town 
street frequented by users with special needs. 

This new phenomenon for the spatial-functional structures within the area of Kraków 
metropolis is first of all connected with land tenancy costs in the city and relatively low 
expenditure necessary to set up the same kind of business outside the city. One can observe 
a characteristic tendency: a business started as a small enclosure develops into a complex 
with an advanced structure, diversified functions and various offer for road users. 

The phenomenon that occurs here is described by M. Castells (who based his report on 
the research done by Cappelin) and involves network services in European cities. 
According to Cappelin the phenomena: “indicate the mutual dependence and complementing 
of average-size towns in European Union (...) the relative importance of relations between 
the city and the region seems to diminish as compared to the one between towns in different 
regions and countries”5. The relationship between the polar elements of the zone and the 
zone itself is also worth considering. Especially interesting is the attitude diversity. 
Wieliczka takes significant advantage from the functions connected with the zone of flow 
as well from the functions characteristic of the zone. Bochnia, on the other hand, seems to 
disregard the possibilities and advantages offered by the zone. Even the slip road leading  
to Bochnia is poorly marked as if the town did not need potential visitors who might bring 
economic benefits. Another phenomenon worth mentioning is allocation of qualified work 
force and reduction of possibilities for creating competitive functions in towns. Castellas 
describes the phenomenon in the following way: “The global city phenomenon must not be 
reduced to a few urban cores at the top of hierarchy. It is a process that combines (...) 
manufacturer centres and markets into one global whole characterised by diversified 
intensity and scale depending on the relative importance of activity types located in each 
area as compared to the global network. In each country the network architecture  
re-products itself in the regional and local centres so that the whole system becomes 
interconnected at the global level. The areas surrounding the nodes are becoming more and 
more subordinated and sometimes they become totally irrelevant or even mal-functional”6. 
Bochnia is a representative example here. The rate of industrial development is relatively 
high there and the unemployment is low thus the town does not see the need for using the 
zone of flow to create new jobs or to develop the adjacent areas. All these possibilities may 
become the matter of concern in the future. 

Another problem connected with the Wieliczka–Bochnia zone of flow is visual 
information and landscape openings along the road. Along the 25-kilometre-long road there 
are 366 information boards bigger than 1 m2. It is an impressive number. Taking into 
consideration road signs, the amount of visual information which “attacks” the driver 
causes visual chaos and may lead to the drivers' distraction. The 5-kilometre-long road 
between Wieliczka and Bochnia can be considered as attractive with respect to the 
landscape features (to the north the widespread Vistula River valley and to the south – 
mountain ranges including the Tatras). Unfortunately, the road infrastructure lacking in 
parking spaces makes it impossible to stop and admire the views.  
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One can distinguish the following problems connected with the creation of zones of 
flow within Kraków Metropolitan Area: 
–  the uncontrolled growth of the zones facilitated by the fact that they belong to several 

communes and can not be regulated by one plan of spatial development; 
–  the transfer of urban functions into rural areas which contributes to the development of 

so-called inter-town streets; it is a controversial phenomenon, especially in the context 
of towns – the polar elements of the zones; 

–  the vicious circle – type of relations between the zone nodes and the factor determining 
the leading functions in the zones; it hinders the nodes development; 

–  zones of flow, as a new phenomenon, are considerably changing the spatial and 
functional structure of Kraków Metropolitan Area, which creates a new spatial situation. 
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