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Użytkowanie ziemi
w strefie podmiejskiej Krakowa w XXI wieku
na przykładzie sołectwa Bolechowice

zarys treści: Problematyka użytkowania ziemi od blisko wieku stanowi przedmiot
badań podejmowanych przez geografów i kartografów. wraz z rozwojem możliwości
technologicznych zmieniały się metody pozyskiwania i opracowywania danych, jednak zasadnicza idea prezentacji stanu zagospodarowania danego obszaru pozostała
niezmienna. celem pracy było udokumentowanie zmian użytkowania ziemi w gminie
zabierzów w kontekście postępującego procesu suburbanizacji w latach 1995–2014;
w związku z tym zbadano także dynamikę i przestrzenne zróżnicowanie budownictwa
mieszkaniowego. Przeprowadzono kartowanie terenowe oparte na zasadach klasyfikacji form użytkowania ziemi przyjętych przez k. Bromka i R. mydela (1972) oraz analizę
zdjęć satelitarnych. Ponadto dokonano inwentaryzacji placówek usługowych, wykorzystując metodę prezentacji kartograficznej zastosowaną przez z. Górkę (1973). wyniki
przeprowadzonych badań dowodzą, że z procesem suburbanizacji wiążą się istotne
zmiany w areale poszczególnych form użytkowania terenu, przy czym na aktywność
budowlaną największy wpływ miała dostępność komunikacyjna oraz infrastruktura
przestrzenna, a w mniejszym stopniu rzeźba terenu i środowisko przyrodnicze.
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Wprowadzenie
sposoby zagospodarowania terenu, w tym formy użytkowania ziemi, od długiego czasu znajdują się w sferze zainteresowań naukowych badaczy z różnych dyscyplin. wraz z rozwojem możliwości technologicznych zmieniały
się metody pozyskiwania i opracowywania danych, jednak zasadnicza idea
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prezentacji stanu zagospodarowania danego obszaru pozostała niezmienna.
wiele dokumentów kartograficznych, w tym „historyczne plany katastralne,
wojskowe zdjęcia topograficzne, materiały ikonograficzne oraz współczesne
mapy ewidencyjne i przedmiotowe są nośnikami różnych informacji o charakterze przestrzennym” (Przegon 2013). Pierwsze mapy w zakresie użytkowania ziemi wykonano w stanach zjednoczonych przed i wojną światową,
natomiast w latach 1930–1949 pod kierownictwem l.D. stampa zrealizowano
analogiczne opracowanie dla wielkiej Brytanii (kostrowicki 1962; Przegon
2011). kilkanaście lat później uaktualnił ją a. coleman i dała ona początek
nowoczesnym metodom kartowania zmian użytkowania ziemi na całym
świecie (jankowski 1972). według l.D. stampa (1960) mapa użytkowania
ziemi stanowi „przestrzenny obraz struktury form pokrycia powierzchni
ziemi, użytkowanych bądź nieużytkowanych przez człowieka, ujętych w ich
relacjach przestrzennych i wzajemnej współzależności”. warto dodać, że termin ten odnosi się zazwyczaj do funkcjonowania określonego terenu i utożsamiany jest z opisem jego powierzchni pod względem społeczno-ekonomicznym (kostrowicki 1959).
Pierwszą polską mapę użytkowania ziemi opracował w 1916 roku e. Romer.
tytułując ją Użycie ziemi, wprowadził to pojęcie do kanonu terminów kartograficznych (jankowski 1972). Dynamiką przemian użytkowania, ziemi szczególnie od początku XX wieku, zajmowali się polscy badacze: np. w latach 20. –
z. hołub-Pacewiczowa, w 30. – s. leszczycki, a w 50. – k. Bromek (kostrowicki
1962; Przegon 2011). Badaczy z ośrodka krakowskiego w późniejszych latach
fascynowały m.in. karpaty. stanowiły one częsty przedmiot badań w zakresie użytkowania ziemi. jednym z pierwszych badaczy karpat był k. Bromek,
który w różnych ich rejonach wyróżnił i zobrazował rozmieszczenie na mapie
w skali 1:300 000 pięciu kategorii użytków, a mianowicie: gruntów ornych, łąk,
pastwisk, lasów, użytków technicznych i nieużytków (Bromek 1979). sporą
liczbę prac odnoszących się do tematyki użytkowania ziemi wykonywano
również na terenach największych aglomeracji miejskich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, czyli w strefach podmiejskich. już w latach 1947–1948
k. Bromek wykonał w krakowie pierwsze zdjęcie użytkowania ziemi, a dwa
lata później pod jego kierunkiem sporządzona została mapa w skali 1:5000,
na której wyróżniono 30 różnych form użytkowania. Bardziej szczegółowe
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mapy krakowa (w skali 1:1000) wykonali w późniejszych latach z. malinowska
i R. mydel, zawężając badania do dzielnicy katastralnej czarna wieś i nowa
wieś (Bromek, mydel 1972). Równie szczegółową analizę użytkowania ziemi
w dzielnicy śródmiejskiej krakowa przedstawiał w swych pracach z. Górka
(1974, 2004), wyróżniając: użytki techniczne, do których zaliczył zabudowę,
tereny komunikacyjne i inne, zieleń typu miejskiego (łącznie z użytkami rolnymi) oraz tereny budowy. Ponadto rozszerzył on tematykę badawczą o elementy związane z geografią usług, co znakomicie podniosło walory poznawcze owych opracowań. tematyka związana ze sposobami badań użytkowania
ziemi, w których wykorzystuje się potencjał bezkontaktowych metod uzyskiwania zbioru danych, została przedstawiona – także w ujęciu już historycznym – w licznych pracach (np. Baranowska i in. 2002; ciołkosz i in. 2004;
ciołkosz, Białousz 2008; lewiński 2010; mazur 2013).
celem niniejszej pracy było zdiagnozowanie zmian użytkowania ziemi
w kontekście postępującego procesu suburbanizacji oraz określenie dynamiki i przestrzennego zróżnicowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego
w obszarze jednego z sołectw gminy zabierzów, a mianowicie Bolechowic.
Badana gmina, należąca nb. do krakowskiego obszaru metropolitalnego,
posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową oraz atrakcyjne atuty
przyrodnicze (np. Park krajobrazowy Dolinki krakowskie), dzięki czemu
jest dobrym przykładem obszaru, w którym nasilają się procesy suburbanizacyjne (trzepacz, więcław-michniewska 2007; Rettinger, wójtowicz 2009).
obszar rozpatrywanej gminy cieszy się coraz większym zainteresowaniem
potencjalnych jej mieszkańców, a także podmiotów gospodarczych. Poprzez
swoją działalność z roku na rok coraz intensywniej wpływają oni na zmiany
użytkowania ziemi. w trakcie badań terenowych zaobserwowano m.in., że
nowoczesna zabudowa mieszkaniowa, z willami, basenami, kamiennymi
ogrodzeniami i automatycznymi bramami, stopniowo zmienia krajobraz
wsi, zwykle wypierając użytki rolne będące przecież typową cechą obszarów
wiejskich.
jedną z najpowszechniejszych metod służących poznaniu i analizie zmian
użytkowania ziemi jest kartowanie (ciołkosz, luc 2011). w celu uzyskania pełniejszego obrazu badanego terenu w pracy zastosowano połączenie bardziej
tradycyjnych metod kartowania z możliwościami, jakie dają współczesne
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techniki, a przede wszystkim technologia. Badania terenowe wraz z opracowaniem map użytkowania ziemi oparto na zasadach klasyfikacji form użytkowania ziemi przyjętych przez k. Bromka i R. mydela (1972). Dodano do
tego własne modyfikacje, które wiązały się z charakterem badanego obszaru,
zwłaszcza różnicami wynikającymi z form użytkowania istniejących w terenie miejskim i wiejskim. mapy usług wraz z opisem wykonano w oparciu
o metodę zaproponowaną przez z. Górkę (1973) dotyczącą identyfikacji placówek usługowych i sposobu prezentacji kartograficznej ich lokalizacji. można
tu dodać, że autorzy niniejszego opracowania zrealizowali swoje prace magisterskie (które powstawały jednak w odstępie 20 lat) właśnie w oparciu
o prezentowaną powyżej metodę kartowania użytkowania ziemi i rozmieszczenia usług, co pośrednio może dowodzić stałej jej przydatności (więcław
1995; kuciel 2015).

Źródła danych i metoda badania
kartowanie terenowe wykonano na podkładzie mapowym bazy danych
obiektów topograficznych w skali 1:2000 pozyskanym ze strony małopolskiej
infrastruktury informacji Przestrzennej wraz z warstwą danych katastralnych udostępnioną przez Geoportal (www.miip.geomalopolska.pl; www.
geoportal.gov.pl). Podstawową jednostką, którą przyjęto do badań przestrzennych nad użytkowaniem ziemi, była granica działki wraz z jej numerem. szczególną uwagę poświęcono wypracowaniu zasad klasyfikacji form
terenu, tak aby jak najpełniej oddać zmiany zachodzące w związku z procesem suburbanizacji. w związku z tym w formularzu odnotowywano rodzaje
budynków występujących na poszczególnych działkach wraz ze szczegółową
informacją o typie budowli. Ponadto w formularzu katalogowano placówki
usługowe, firmy oraz działalności gospodarcze występujące w obrębie granic danej działki. na potrzeby niniejszej pracy przyjęto też zasadę, że każda
powierzchnia w obrębie danej działki z domem mieszkalnym została sklasyfikowana jako kategoria „ogród przydomowy”. forma ta obejmowała całą
działkę, niezależnie od udziału właściwego ogrodu, podjazdu, podwórka lub
ścieżek. Podobnie zakwalifikowano teren działki z domem niemieszkalnym,
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z tym że powierzchnię tę sklasyfikowano jako „zieleń urządzona”. jako materiały źródłowe dla określenia dynamiki przemian przestrzeni Bolechowic
w analizowanym okresie (1995–2014) wykorzystano Bazę Danych obiektów
topograficznych (BDot) uzyskaną przez uniwersytet jagielloński z zasobu
centralnego ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej, ortofotomapy z roku 1997 i 2012, udostępnione dzięki uprzejmości mgr. R. Bletka (wykorzystane w pracy jego autorstwa z 2014 roku), oraz ortofotomapy z urzędu
marszałkowskiego krakowa, a także dane Głównego urzędu statystycznego
(www.stat.gov.pl). Dodatkową warstwę informacyjną, niezbędną dla realizacji
celu pracy, uzyskano analizując dane (pozyskane z urzędu Gminy zabierzów)
dotyczące liczby wydanych pozwoleń na budowę oraz liczby odebranych
budynków do użytku.
następnie przystąpiono do prac kameralnych, polegających na opracowaniu czystorysów map użytkowania ziemi w skali 1:5000. mapy wykonano za
pomocą oprogramowania komputerowego arcmap 10.2.2 firmy esRi. łącznie
wyróżniono 35 form użytkowania ziemi, zgodnie ze sposobem zagospodarowania terenów wiejskich. w opracowaniu map użytkowania ziemi dla gminy
zabierzów wykorzystano układ utm utworzony na elipsoidzie odniesienia
wGs 84. zastosowana w opracowaniu cyfrowa kolorowa ortofotomapa z 2012
roku posiadała rozdzielczość terenową 0,25 m/piksel, co odpowiada skali
1:2000, natomiast cyfrowa, kolorowa ortofotomapa z lat 1997–2002 (wykonana na podstawie zdjęć lotniczych) posiadała rozdzielczość terenową 0,75
m/piksel. Po uwzględnieniu danych o charakterze katastralnym z granicami działek i ich numerami wraz z BDot (o poziomie dokładności danych
i szczegółowości map topograficznych w skali 1:10 000) wykreowano granice
badanych jednostek, a następnie poszczególnych form użytkowania ziemi.
Po zakończonej wektoryzacji przeprowadzono analizę topologiczną służącą
sprawdzeniu poprawności wykonanej analizy „przy zachowaniu zasady wzajemnego dopełniania się poligonów oraz poprawności i spójności topologicznej całego pokrycia” (lechowski 2013).
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Przekształcenia użytkowania ziemi w strefie
podmiejskiej w kontekście rozwoju budownictwa
mieszkaniowego
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne zachodzące obecnie w Polsce są
wynikiem zapoczątkowanej w latach 80. XX wieku transformacji systemowej. Początki wolnego rynku oraz budowa zrębów społeczeństwa obywatelskiego i demokracji wiązały się z restytuowaniem samorządów terytorialnych, którym przywrócono prawa i obowiązki związane z zarządzaniem
danymi jednostkami i kontrolowaniem podległych im obszarów, będących
niekiedy w zasięgu oddziaływania silnych ośrodków miejskich. zmiany
te wywarły olbrzymi wpływ zarówno na budownictwo mieszkaniowe, jak
i rynek nieruchomości (Rettinger, wójtowicz 2009; więcław-michniewska,
czado 2009). Proces suburbanizacji spowodował nie tylko wzrost natężenia
inwestycji budowlanych (oraz naturalnie wzrost liczby ludności), ale także
pojawienie się licznych funkcji, głównie usługowych, produkcyjnych i letniskowych (Gosik 2009). s. ciok (1992) wyróżnił zasadnicze konsekwencje
poszerzania terenów mieszkalnych, do których należą: „zmiana sposobu
zainwestowania, poprawa stanu technicznego budynków, warunków i standardu mieszkań oraz rozwój infrastruktury komunalnej. Ponadto zmiana
morfologii osiedli poprzez rozdrobnienie działek i zagęszczenie zabudowy,
lokalizacja nowej zabudowy wzdłuż dróg polnych wychodzących z siedliska i na przedłużeniu jego głównej osi, oraz powstawanie nowych, równoległych szeregów zabudowy do zagęszczonego siedliska kosztem rozłogów
pól”.
natężenie budownictwa mieszkaniowego zbadano w kilku sołectwach
gminy zabierzów, posługując się jako wskaźnikami wartością liczby wydanych
pozwoleń na budowę oraz liczby budynków oddanych do użytkowania (ryc. 1,
ryc. 2). w analizowanych sołectwach gminy zabierzów, tj. Bolechowicach,
Burowie, kleszczowie, Rząsce, szczyglicach oraz zelkowie, w latach 1995–
2003 największej liczby pozwoleń na budowę udzielono głównie na budynki
mieszkalne, a w dalszej kolejności na adaptacje. w zakresie pozwoleń na
budynki niemieszkalne oraz budynki usługowe odnotowano znikomą liczbę
owych dokumentów, choć to Bolechowice (obok Rząski) były najczęściej
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Ryc. 1. liczba wydanych pozwoleń na budowę ogółem w wybranych sołectwach gminy
zabierzów w latach 1995–2003
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędu Gminy zabierzów.

wybierane na lokowanie omawianych tu placówek. Prawdopodobnie spowodowane to było rosnącym popytem na usługi, wynikającym z najbardziej
intensywnego w tych sołectwach wzrostu liczby mieszkań i zarazem zwiększenia się liczby mieszkańców. w latach 1995–2003 we wszystkich sołectwach
zaobserwowano znaczną liczbę pozwoleń na rozbudowę budynku mieszkaniowego, dobudowę garażu bądź budynku gospodarczego, a niewielką na
adaptację poddasza na cele mieszkalne. ważnym elementem, który zapewne
doceniają nowi mieszkańcy, są wolnostojące garaże i budynki gospodarcze,
które zarazem przekształcają wiejski krajobraz. Podczas kartowania terenowego zaobserwowano dość częste zjawisko przekształcania/adaptacji stodół
na garaże i pomieszczenia gospodarcze.
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Ryc. 2. liczba oddanych budynków do użytkowania ogółem w wybranych sołectwach
gminy zabierzów w latach 1995–2003 oraz 2008–2013. Źródło: opracowanie własne na
podstawie danych urzędu Gminy zabierzów i www.stat.gov.pl.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych urzędu Gminy zabierzów.

liczba budynków oddanych do użytkowania była zdecydowanie niższa
niż wydanych pozwoleń, szczególnie w okresie od 1995 do 2002 roku. w 1995
i 1996 roku oddane zostały tylko domy mieszkalne, a w latach późniejszych
sporadycznie odbierane były domy z garażami, budynkami gospodarczymi
bądź wolnostojące budynki niemieszkalne czy adaptacje. w 2003 roku liczba
budynków oddanych do użytkowania gwałtownie wzrosła, co być może związane było ze zmianą prawa budowlanego i przepisów wchodzących w życie
w 2004 roku, które dość istotnie zmieniały procedury oddawania domów do
użytkowania. ogółem w gminie zabierzów w ciągu minionych 18 lat oddano
blisko 2300 nowych mieszkań, z czego prawie połowa była oddana w ciągu
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ostatnich 6 lat. Do 2001 roku liczba oddanych mieszkań kształtowała się na
stałym poziomie (czyli ok. 50 oddanych mieszkań rocznie), po czym w wyniku
przyspieszonej suburbanizacji, cechującej się zwiększoną aktywnością
budowlaną, od 2002 roku zaobserwowano znaczny ich przyrost. i tak największa liczba oddanych mieszkań przypadła na rok 2003 i 2009, natomiast
w okresie przejściowym pomiędzy tymi latami oraz po 2009 roku ich liczba
wahała się w przedziale od 100 do 200 rocznie. z danych publikowanych przez
Gus (www.stat.gov.pl) wynika, że w obrębie gmin sąsiadujących z krakowem
największą popularnością w latach 1995–2013 cieszyło się budownictwo
indywidualne szczególnie w wieliczce (ponad 5 tys. oddanych mieszkań),
zielonkach (ok. 2,5 tys.) oraz zabierzowie (ponad 2 tys.). w latach 2007–2013
zabierzów był zaraz za wieliczką najaktywniejszą gminą w powiecie krakowskim pod względem budownictwa indywidualnego.
Bolechowice cechowały się szczególną strukturą poszczególnych form
użytkowania ziemi (ryc. 2, ryc. 3). zarówno w 1997, jak i w 2014 roku największą powierzchnię zajmowały grunty orne, a to głównie za sprawą jednej
wyróżniającej się działki w obrębie granic administracyjnych Bolechowic.
Działka ta, o powierzchni ponad 80 ha (wraz z dwoma mniejszymi o łącznej
powierzchni prawie 30 ha), znajduje się w posiadaniu skarbu Państwa i agencji
nieruchomości Rolnych, co jest zjawiskiem relatywnie rzadkim w podkrakowskich gminach. o wzrastającej roli mieszkalnictwa w Bolechowicach
może jednak świadczyć wysoki udział powierzchni ogrodów przydomowych,
zarówno w 1997 (16%), jak i w 2014 roku (25%). udział nieużytków wzrósł
o ponad 1/3, osiągając w 2014 roku prawie 25% ogólnej powierzchni sołectwa,
natomiast łąk zmniejszył się o połowę. Do kilku odsetek wzrósł zaś udział
dróg i jezdni. w 2014 roku 2% ogólnej powierzchni zajmowały urządzone
działki rekreacyjne, a w dalszej kolejności wymienić należy areał sadów
i lasów, których udział w 1997 roku wynosił jeszcze 4%. Pozostałe formy użytkowania ziemi zajmowały w obu analizowanych latach około 5%.
odnotowano także bardzo duży wzrost liczby budynków mieszkalnych:
z ponad 400 w 1997 roku do ok. 700 w 2014 roku (tab. 1). zajmowana przez nie
powierzchnia także istotnie się zwiększyła (o prawie 180%, zajmując w 2014
roku ponad 9 ha powierzchni). na terenie Bolechowic zaobserwowano
wzmożoną aktywność budownictwa deweloperskiego, które przejawiało się
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w powstawaniu licznych domów w zabudowie bliźniaczej, bądź nawet całych
osiedli domów jednorodzinnych. Do 2014 roku powstało niewiele zabudowań
gospodarczych i budynków niemieszkalnych. Były to głównie budynki usługowe lub przemysłowe, których zgrupowanie odnotowano w południowej
części Bolechowic przy skrzyżowaniu ulic: łąkowej, zielonej i szlacheckiej
(ryc. 4). tereny budowy zajmowały ponad 8 ha powierzchni, co oznaczało
4-krotnie większy udział w ogólnej powierzchni sołectwa w porównaniu do
1997 roku i może stanowić podstawę do konstatacji, że proces suburbanizacji
nadal jest aktywny.
całkowicie nowe formy użytkowania ziemi, których w drugiej połowie lat
90. XX wieku nie było w omawianym obszarze, to tereny sportowe, ogródki
jordanowskie i place zabaw oraz powierzchnie składowe. wzrost odnotowano także w przypadku areału parkingów i zieleni urządzonej, głównie na
skutek zwiększającej się liczby podmiotów gospodarczych, przyjęto bowiem,
że teren obejmujący działkę z budynkiem niemieszkalnym, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zaliczony będzie do tych właśnie form
użytkowania ziemi. Ponadto wzrosła powierzchnia zieleni publicznej, cmentarzy, nasadzeń leśnych i plantacji krzewów jagodowych (tab. 1).
warto odnotować, że w obszarze Bolechowic w ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji w postaci nowej infrastruktury – zarówno technicznej, jak i społecznej. największe skupienie usług koncentrowało się w „centrum” wsi na skrzyżowaniu ulic prowadzących do zelkowa i karniowic (ryc.
5). zlokalizowany był tam kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, tuż obok
funkcjonowało prywatne przedszkole sióstr zakonnych oraz szkoła podstawowa wraz z halą sportową, a nieco dalej znajdowało się trawiaste boisko piłkarskie. w budynku gminnym znajdowały się: sklep ogólnospożywczy, urząd
pocztowy, kwiaciarnia, filia biblioteki, gabinet dentystyczny, fryzjer i klub
seniora. Ponadto w Bolechowicach działały: hotel kilimandżaro, przychodnia
lekarska oraz apteka. Drugi rejon, w którym koncentrowały się usługi, znajdował się przy południowo-wschodniej granicy Bolechowic. Działały tam:
dwa supermarkety (euRo i lewiatan), stacja transformatorowa, cukiernia,
nestoR (producent pokarmów dla zwierząt), kamikar – zakład Produkcyjnousługowy, elektromechanik samochodowy, przychodnia weterynaryjna „na
zielonej” oraz wulkanizator. Pozostałe usługi zlokalizowane były w różnych
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Źródło : opracowanie własne na podstawie zdjęcia lotniczego z 1997 roku.

Ryc. 3. mapa rozmieszczenia użytkowania ziemi w Bolechowicach ( gmina zabierzów ) w 1997 roku

Źródło : opracowanie własne na podstawie badań terenowych i ortofotomapy z 2012 roku.

Ryc. 4. mapa rozmieszczenia użytkowania ziemi w Bolechowicach ( gmina zabierzów ) w 2014 roku

Źródło : opracowanie własne na podstawie badań terenowych.

Ryc. 5. mapa rozmieszczenia usług w Bolechowicach ( gmina zabierzów ) w 2014 roku
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częściach wsi i obejmowały głównie placówki przemysłu i rzemiosła przemysłowego oraz handlu artykułami przemysłowymi.
tab. 1. zmiany powierzchni form użytkowania ziemi w Bolechowicach oraz liczby budynków w latach 1997–2014

Rok
Rodzaje użytków

Zmiana
1997 = 100%

1997

2014

ha

ha

639,62

639,62

100,00

zabudowa

8,80

13,73

156,06

domy mieszkalne

5,24

9,31

177,84

hotele

0,02

0,02

domy mieszkalne
nieużytkowane

0,10

0,05

Powierzchnia ogółem

Liczba
budynków

Zmiana
1997 = 100%

1997

2014

760

1102

145,0

431

716

166,1

100,00

1

1

100,0

52,59

9

4

44,4

w tym:

domki letnie

0

0

-

-

-

-

domy mieszane

0

0

-

-

-

-

domy niemieszkalne

0,40

0,98

244,45

17

37

217,6

domy niemieszkalne
nieużytkowe

0,02

0,01

75,12

2

1

50,0

zabudowania gospodarcze

3,03

3,36

110,77

300

343

114,3

tereny komunikacyjne

22,26

27,58

123,86

-

-

-

drogi, jezdnie

21,79

26,26

120,50

-

-

-

mosty i wiadukty

0,08

0,08

100,00

-

-

-

parkingi

0,39

1,24

314,42

-

-

-

0

0

-

-

-

-

tereny zielone

503,15

443,64

88,17

-

-

-

ogrody przydomowe

104,13

150,55

144,58

-

-

-

tereny sportowe

0

0,86

-

-

-

-

ogródki jordanowskie i place
zabaw

0

0,33

-

-

-

-

torowiska kolejowe
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Rok

Rodzaje użytków

1997

2014

ha

ha

zieleń publiczna

0,46

0,98

zieleń urządzona

3,47

cmentarze

1,18
0

0

4,09

ogrody działkowe
urządzone działki rekreacyjne
cieplarnie i szklarnie

Zmiana
1997 = 100%

Liczba
budynków

Zmiana
1997 = 100%

1997

2014

214,37

-

-

-

5,64

162,50

-

-

-

1,89

159,17

-

-

-

-

-

-

-

11,87

289,93

-

-

-

0,48

0,29

59,55

-

-

-

299,91

217,57

72,55

-

-

-

sady

16,91

7,62

45,07

-

-

-

łąki

62,12

32,32

52,03

-

-

-

grunty orne

0

1,71

-

-

-

-

lasy

pastwiska

6,61

6,61

100,01

-

-

-

nasadzenia leśne

0,66

1,52

230,64

-

-

-

plantacje krzewów jagodowych

3,11

3,89

124,88

-

-

-

szkółki roślin ozdobnych

0

0

-

-

-

-

105,41

154,67

146,73

-

-

-

2,30

8,08

351,08

-

-

-

0

1,09

-

-

-

-

tereny specjalne, nie kartowane

1,34

1,34

100,00

-

-

-

wody

2,56

2,56

100,01

-

-

-

98,65

141,04

142,97

-

-

-

0,56

0,56

100,00

-

-

-

tereny inne
tereny budowy
powierzchnie składowe

nieużytki
strefy sanitarne

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
w niniejszej pracy skupiono się na przedstawieniu zmian użytkowania ziemi,
które zachodziły m.in. wskutek postępującego procesu suburbanizacji na
terenie wsi Bolechowice w gminie zabierzów oraz na określeniu dynamiki
i przestrzennego zróżnicowania budownictwa mieszkaniowego. Dobrze
skomunikowane z centrum gminy i z metropolitalnym krakowem, sołectwo
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cechowało się znacznym natężeniem budownictwa mieszkaniowego, zmiennego w zależności nie tylko od kondycji ekonomicznej potencjalnych inwestorów, ale także sytuacji gospodarczej w kraju i zmian formalno-prawnych, jak
np. przejęcia od gminy czynności budowlanych przez starostwo Powiatowe
lub wprowadzenia wyższego podatku Vat na materiały budowlane.
zasadniczy cel pracy, jakim była prezentacja dynamiki zmian form użytkowania ziemi, został zrealizowany. można stwierdzić, że największe
zmiany dotyczyły gruntów ornych oraz nieużytków, o czym pisał także B.
luchter (2002), badając w latach 1983–2000 przemiany użytkowania ziemi
w Bronowicach wielkich. Podobny proces przedstawiono także po analizie
zmian użytkowania ziemi w lublinie i jego strefie podmiejskiej (kałamucka
i in. 2012). wydaje się, że w wyniku zmian ustrojowych, prywatyzacji i przywrócenia ziemi właściwej ceny wzrastał areał gruntów nieużytkowanych,
często z zaznaczającą się sukcesją roślinną, a także liczba zaniedbanych zabudowań rolniczych. ogrody warzywne przekształcano w ogrody przydomowe,
a do nowych domów budowano nowe połączenia, przez co zwiększono zasób
terenów komunikacyjnych. ubytki użytków zielonych w niewielkim tylko
stopniu rekompensowano poprzez znikomy wzrost powierzchni lasów oraz
zieleni urządzonej (luchter 2002), co w konsekwencji prowadziło do powolnego zatracania „wiejskości” polskiej wsi.
stwierdzono, że na dynamikę aktywności budownictwa oraz zmian w użytkowaniu ziemi wpływ mogą mieć – obok czynników prawnych i ekonomicznych – zarówno dostępność komunikacyjna, jak i środowisko przyrodnicze.
na omawianym terenie być może przybywać będzie nowych podmiotów
gospodarczych z branży usługowej, zwłaszcza gdy zostaną oddane kolejne
biurowce kraków Business Parku wchodzące w skład krakowskiego Parku
technologicznego. spory wpływ na dynamikę budownictwa może mieć
planowana obwodnica zabierzowa, która albo zniechęci do osiedlania się
w jej pobliżu, albo – wręcz przeciwnie – przyciągnie nowych mieszkańców.
na pewno tereny te staną się atrakcyjniejsze dla inwestycji gospodarczych.
Polityka prowadzona przez przedstawicieli samorządu terytorialnego już
obecnie koncentruje się na przyciąganiu w obszar gminy nowych mieszkańców oraz inwestorów pod hasłem: „zamieszkaj, zainwestuj, wypoczywaj”. można zatem śmiało założyć, że na badanym obszarze procesy
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suburbanizacyjne, nie tylko w wymiarze rezydencjonalnym, ale też gospodarczym, będą wciąż intensywne w kolejnych latach. Prawdopodobnie większe
jeszcze znaczenie będą mieć własne preferencje inwestora, zasobność jego
portfela, a niekiedy prestiż, jakim cieszy się wybrane przez niego miejsce do
zamieszkania. wszystkie te czynniki mogą tworzyć specyficzny klimat mający
decydujący wpływ na podjęcie decyzji o budowie domu w konkretnym miejscu rozległej strefy podmiejskiej krakowa.
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Land use in the suburban zone of Kraków
in the 21st century: the case of the Bolechowice village
authority area
summary

abstract: the aim of this work was to register land use changes in the zabierzów
municipality, in the context of the progressive suburbanisation process in the years 1995–
2014. in relation with this, the dynamics and spatial diversification of residential housing
was also studied. field mapping was also carried out on the basis of the classification
of land use forms proposed by Bromek and R. mydel (1972) and the analysis of satellite
photographs was performed. in addition, the inventory of services was taken using the
cartographic presentation method applied by z. Górka (1973). the survey results show
that major changes in the acreage of individual forms of land use are connected with the
suburbanisation process. a marked increase in the area of home gardens and transport
areas was noted, whilst arable land shrank and the wasteland area grew. also, a share of
other types of grassland areas increased, such as public green spaces, cultivated greenery,
recreation plots or playgrounds and sports facilities. in addition, it was proven that the
access to transport and spatial infrastructure had the greatest impact on development,
whilst the land sculpture and the natural environment were of smaller importance.
keywords: land use, extension of services, suburbanisation, zabierzów
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