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1.WPROWADZENIE 

 

1.1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA STUDIUM 

  

Niniejsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Wieliczka, opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi 

zmianami).  

Rada Miejska w Wieliczce podjęła w dniu 29 września 2005 roku Uchwałę                

Nr XLV/ 337/2005, w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wieliczka. 

Zasięg opracowania Studium obejmuje obszar gminy Wieliczka w jej aktualnych 

granicach administracyjnych. 

Studium stanowi podstawowy dokument koordynacji działań samorządu 

lokalnego, uwzględniający potrzeby społeczności oraz spełniający wymogi zgodności 

z prawem. Jest to dokument planistyczny zawierający długofalowe zamierzenia, 

określający kierunki przestrzennych przemian, jak również przekształceń układu 

komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na obszarze całej gminy. 

Postępujący rozwój gminy i miasta Wieliczka a także znaczące zainteresowanie 

inwestorów terenami znajdującymi się w granicach gminy, spowodowały konieczność 

ustalenia takich kierunków rozwoju gminy, które pozwolą uzyskać oczekiwane 

wysokie standardy życia, przy uwzględnieniu stanu ładu przestrzennego i zasad jego 

ochrony oraz zrównoważonego rozwoju.  

Potrzeba opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Wieliczka wynika zarówno z przesłanek formalnych, 

merytorycznych jak i oczekiwań mieszkańców wnioskujących o nowe tereny 

budowlane.  

Podstawę do opracowania studium stanowiły: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r.  

(Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego gminy (Dz. U. nr 118 z 2004r. poz. 1233), 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą  

Nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003r., 

• Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2004 – 2013  

- przyjęty przez Radę Miejską w Wieliczce Uchwałą Nr XXXIV/252/2004 z dnia 

22 grudnia 2004 r., 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Wieliczka - przyjęty przez Radę Miejską w Wieliczce uchwałami z dnia 29 

września 2005 roku (4 plany obejmujące tereny obszaru miasta i gminy), 

• Program Gospodarczy w Zakresie Rozwoju i Modernizacji Infrastruktury 

Gminy i Miasta Wieliczka na lata 2002 –2006 - przyjęty przez Radę Miejską  

w Wieliczce uchwałą nr XXXVIII/454/2002 z dnia 26 marca 2002 r., 

• Projekt Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2005 – 

2013, 

• Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Wieliczka - przyjęty przez 

Radę Miejską w Wieliczce uchwałą z dnia 22 grudnia 2004 r., 

• Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wieliczka - przyjęty przez 

Radę Miejską w Wieliczce uchwałą z dnia 22 grudnia 2004 r., 

• Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2005 roku, 

• Projekt Koncepcji Programowo – Przestrzennej Rewitalizacji Zieleni 

Miejskiej na terenie Miasta Wieliczka, 

• Założenia do Planu Zaopatrzenia Gminy Wieliczka w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

• aktualne zamierzenia polityki społeczno - gospodarczej w zakresie 

przekształcania zainwestowania terenu gminy i miasta Wieliczka, 

• działania administracyjne dotyczące między innymi wydawania decyzji  

o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, itp., 

• wnioski złożone w wyniku zawiadomienia właściwych instytucji i organów  

o przystąpieniu do sporządzania studium, 

• wnioski złożone przez instytucje i osoby fizyczne w wyniku ogłoszenia  

o przystąpieniu do sporządzania studium. 
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1.2. KONSTRUKCJA I METODA OPRACOWANIA 

 

Dokument studium składa się z dwóch części: 

- część pierwsza –pt. „Stan istniejący i uwarunkowania rozwoju gminy i miasta 

Wieliczka” 

- część druga – pt. „Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy  

i miasta Wieliczka” . 

Część pierwsza zawiera uwarunkowania, uznane za istotne, które należy 

uwzględnić w polityce przestrzennej gminy i miasta Wieliczka. W uwarunkowaniach 

uwzględnia się prócz cech fizjograficznych obszaru, stanu środowiska, 

zainwestowania terenu, obowiązujące rozstrzygnięcia władz gminy i miasta oraz 

ponadlokalne zadania publiczne. 

Na część pierwszą składają się: 

-  rozdział pierwszy – pt. „Wprowadzenie”, zawierający opis podstawy i celu oraz 

konstrukcji i metody opracowania, 

- rozdział drugi – pt. „Ogólna charakterystyka miasta i gminy Wieliczka”, 

opisujący podstawowe dane, położenie geograficzne, historie i układ 

przestrzenny oraz najważniejsze cele polityki przestrzennej , 

- rozdział trzeci – pt. „Ocena uwarunkowań rozwoju gminy i miasta Wieliczka”, 

zawiera opis przestrzennych możliwości rozwoju, stanu funkcjonalnego 

środowiska przyrodniczego, sytuacji demograficznej, stanu prawnego gruntów, 

istniejącej struktury funkcjonalno przestrzennej, stanu istniejącego  

i uwarunkowań rozwoju infrastruktury technicznej, stanu i funkcjonowania 

środowiska kulturowego,  

- rozdział czwarty – pt. „Uwarunkowania wynikające z planu zagospodarowania 

województwa i obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wieliczka”.  

 

Część druga zawiera cele polityki przestrzennej i sposób ich realizacji. 

Na część drugą składają się: 

- rozdział pierwszy – pt. „Ponadlokalne funkcje miasta i Gminy Wieliczka”, 
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- rozdział drugi – pt. „Główne kierunki rozwoju struktury przestrzennej miasta  

i Gminy Wieliczka”, 

- rozdział trzeci – pt. „ Kierunki zagospodarowania przestrzennego dla 

poszczególnych obszarów”, 

- rozdział czwarty - pt. „Prognozy demograficzne”, 

- rozdział piąty - pt. „Rozwój podstawowych funkcji miasta i gminy Wieliczka”,  

- rozdział szósty – pt. „Zasady ochrony lokalnych zasobów środowiska 

przyrodniczego”,  

- rozdział siódmy – pt. „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej”, 

- rozdział ósmy – pt. „Kierunki rozwoju komunikacji”, 

- rozdział dziewiąty – pt. „Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej”, 

- rozdział dziesiąty – pt. „Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji  

lub rekultywacji”, 

- rozdział jedenasty – pt. „Obszary, dla których sporządzenie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe i dla których 

zamierza się sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ze 

względu na uwarunkowania lokalne”, 

- rozdział dwunasty – pt. „Uzasadnienie przyjętych rozwiązań”, 

- rozdział trzynasty – pt. „Synteza ustaleń studium”. 

    

Gmina podzielona została, w dokumencie Studium, na cztery obszary stanowiące 

przedmiot opracowania. Podział na obszary nawiązuje do obowiązującego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka, 

przyjętego przez Radę Miejską w Wieliczce uchwałami z dnia 29 września 2005 roku. 

Są to obszary:  

- Obszar A – miasto Wieliczka w granicach administracyjnych, 

-  Obszar B: 

- od str. zachodniej i północno – zachodniej granice obszaru stanowią 

granice miasta Wieliczka a następnie granice gminy ( od strony Krakowa), 

- od str. północnej granicę obszaru stanowi północna strona torów 

kolejowych linii Kraków – Rzeszów, 

- od str. wschodniej granicę obszaru stanowią granice gminy Wieliczka  
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( z gminami Biskupice i Niepołomice), 

- od str. południowej granica przebiega korytem rzeki Wilgi ( w obszarach 

Golkowic, Podstolic Sygneczowa, Koźmic Wielkich i Koźmic Małych), 

następnie granicą Pawlikowic i Raciborska, odcinkiem granicy Pawlikowic  

z Mietniowem a następnie granicami pomiędzy wsiami Chorągwica – Mietniów 

i Choragwica – Lednica Górna(od granic gminy), 

- Obszar C: 

- od str. północnej granica przebiega wzdłuż rzeki Wilgi a następnie 

granicami wsi (wg określonego wyżej przebiegu dla obszaru B), 

- od strony wschodniej granicami gminy Wieliczka ( z gminą Świątniki Górne 

i gminą Siepraw), 

- od str. południowej granicami gminy Wieliczka (z gminą Dobczyce i gminą 

Gdów), 

- od str. zachodniej granica gminy Wieliczka ( z gminą Biskupice), 

-  Obszar D: 

- od str. północnej ograniczony jest rzeką Wisłą, 

- od str. zachodniej granicą gminy Wieliczka ( z Krakowem) 

- od str. wschodniej granicą gminy Wieliczka ( z gminą Niepołomice), 

- od str. południowej granica przebiega południowa stroną terenów 

kolejowych Kraków- Rzeszów ), 

 

Integralną częścią Studium są następujące rysunki: 

1) rys. 1. „Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu – stan istniejący”,  

w skali 1:10.000, 

2) rys. 2. „Dziedzictwo kulturowe – uwarunkowania”, w skali 1:10.000, 

3) rys.3. „Środowisko przyrodnicze – uwarunkowania”,  

w skali 1:10.000, 

4) rys. 4. „Układ komunikacyjny – uwarunkowania”, w skali 1:10.000, 

5) rys. 5. „Infrastruktura techniczna – uwarunkowania”, w skali 1:10.000, 

6) rys. 6. „Dziedzictwo kulturowe – kierunki”, w skali 1:10.000, 

7) rys.7. „Środowisko przyrodnicze – kierunki”, w skali 1:10.000, 

8) rys.8. „Kierunki rozwoju komunikacji”, w skali 1:10.000, 

9) rys. 9. „Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej” 
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10) rys. 10. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Projektowana 

struktura funkcjonalno – przestrzenna”, w skali 1:10.000. 

 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY WIELICZKA 
 

2.1. PODSTAWOWE DANE O GMINIE 
 
 

Gmina Wieliczka o powierzchni 100,1 km2, jest największą gminą powiatu 

wielickiego. Zamieszkuje ją 47.303 mieszkańców (stan na 13.06.2006r). Miasto 

Wieliczka pełni funkcję głównego miasta powiatu, a powierzchnia miasta wynosi  

13,4 km2. 

Pod względem administracyjnym gminę tworzy 29 sołectw: Brzegi, Byszyce, 

Chorągwica, Czarnochowice, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grabie, Grabówki, 

Grajów, Jankówka, Janowice, Kokotów, Koźmice Małe, Koźmice Wielkie, Lednica 

Górna, Mała Wieś, Mietniów, Pawlikowice, Podstolice, Raciborsko, Rożnowa, 

Siercza, Strumiany, Sułków, Sygneczów, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa 

oraz miasto Wieliczka. Gmina ma charakter miejsko – wiejski. 

Struktura powierzchni pokazuje, że ponad 73% ogólnej powierzchni gminy to 

użytki rolne, a ilość gospodarstw rolnych sięga liczby 1620, przy średniej wielkości 

około 2,2 ha. Użytki leśne to 8% powierzchni gminy, a wiec lesistość gminy jest 

niewielka. Bezpośrednio pod terenem miasta znajduje się kopalnia soli. 

 
 

2.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
 
 

Gmina Wieliczka położona jest w południowej części Polski. Jej obszar 

rozciąga się na osi północ - południe w kotlinie pomiędzy wzgórzami Pogórza 

Wielickiego, u podnóża Karpat. Ma to bezpośredni wpływ na ukształtowanie terenu 

na tym obszarze.  

Zajmuje centralne miejsce w województwie małopolskim oraz wchodzi w skład 

powiatu wielickiego razem z gminami: Biskupice, Gdów, Kłaj oraz Niepołomice. 

Gmina Wieliczka graniczy bezpośrednio: 
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- od północy i północnego zachodu z miastem Kraków,  

- od wschodu z gminami Biskupice i Niepołomice,  

- od południa z gminami Dobczyce, Gdów i Siepraw,  

- od zachodu z gminami Świątniki Górne, 

Północną część gminy okala rzeka Wisła. 
 

2.3. HISTORIA I UKŁAD PRZESTRZENNY 
 
 

Pierwsze ślady pobytu człowieka w okolicach Wieliczki datuje się na czas 

mezolitu - epoki kamienia.  

Pierwsza informacja o produkcji soli w Wieliczce pojawia się w dokumencie Legata 

Idziego w latach 1123 – 1127, mimo iż powstanie osady i kopalni może przypadać na 

wiek IX, czyli na okres osadnictwa rodów i plemion, lokujących się nad brzegami 

wielkich rzek. Taką funkcję mógł pełnić wówczas przepływający przez Wieliczkę 

potok Serafa, który jest obecnie częściowo zasklepiony lub rzeka Wisła. 

W 1280 roku zostały odkryte pokłady soli kamiennej i zaczęto ich wydobycie. 

Samo miasto powstało znacznie później niż kopalnia i obejmowało początkowo 

obecną część zachodnią. Część wschodnia – Mierżączka - dzielnica oddzielona 

potokiem, została włączona dopiero w czasach panowania Zygmunta II. 

W 1290 roku Przemysław II nadał prawa miejskie Wieliczce na prawie 

frankońskim. Dokument ten potwierdza zezwolenie Henryka IV (Probusa) wydane 

braciom Jeschowi i Hysmboldowi na założenie miasta „u Wielkiej Soli” – lokalizację 

jatek, kramów szewskich i piekarskich oraz łaźni. Oddał im jednocześnie ziemię na 

jego budowę na miejscu istniejącej osady górniczej. Przemysław II darował im także 

Goret.  

Najświetniejszy okres miasta przypadł na czasy Kazimierza Wielkiego. Życie 

gospodarcze miasta było ściśle związane z rozwojem górnictwa, warzelnictwa 

solnego oraz wywozem soli do innych miast.  

W 1350 r. zbudowano zamek żupny. Rezydowali w nim żupnicy, czyli zarządcy -

administratorzy kopalni. Jest to jedyna w Europie rezydencja o charakterze 

obronnym, która była siedzibą władz administracyjno-gospodarczych,  

a niepanującego.  



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015r. 

 

13   

Król otoczył miasto szczególną opieką i w 1361 roku przyłączył je do miast 

rządzonych na prawie magdeburskim. Kilka lat później miasto otrzymało „Statut Żup 

Krakowskich”. Od tamtego czasu miasto rozwijało się jako miasto górnicze, nazwane 

początkowo  

– „Magnum Sal” – Wielka Sól. Nazwa ewoluowała przybierając formy Wielka  

– Welika – Wielika – aż w końcu przyjęto nazwę funkcjonującą do dziś – Wieliczka. 

Średniowieczny układ przestrzenny rynku rozwijał się na kanwie układu 

szachownicowego. Wyznaczony w centrum na rzucie kwadratu - Rynek Górny  

– pełnił rolę głównego placu targowego, z którego narożników wytyczano główne 

ulice przelotowe. Tędy biegł także szlak handlowy z zachodu na Węgry.  

Pierzeje tworzyły bloki zabudowy mieszkaniowej. O zabudowie miejskiej zachowało 

się mało informacji źródłowych. Wiadomo jednak, że w obrębie murów oraz na 

przedmieściach, była ona drewniana, niszczona częstymi pożarami. Drewniany był 

także budynek ratusza, postawiony w Rynku Górnym, stanowiący plac centralny 

miasta. Rynek Dolny – na północ od Górnego - służył jako plac sprzedaży. 

Zlokalizowana w późniejszych czasach w sąsiedztwie Rynku Dolnego kolej stała się 

ważnym czynnikiem kształtowania ładu przestrzennego.  

Oprócz rynków wytyczano, zazwyczaj po lokacji, pomocnicze place targowe  

o zróżnicowanych funkcjach, zależnych od kierunku gospodarczego miasta.  

W Wieliczce funkcję takiego placu mógł pełnić obecny plac targowy, zlokalizowany 

we wschodnim bloku zabudowy rynku. 

Miasto posiadało murowany kościół parafialny. Tego typu obiekty także 

posiadały place, wykształcone na działkach pod ich budowę, pełniące kilka funkcji: 

służył wiernym na zgromadzenia, dla komunikacji, a także był wykorzystywany na 

cele handlowe.  

Miasto zostało objęte akcją obwarowywania ważniejszych miast małopolskich. 

Prawdopodobnie wtedy powstały kamienne mury. Mury obronne wzmocnione były  

21 basztami, do dziś zachowała się w całości tylko jedna z nich  

w rejonie plant. Wśród baszt, dwie były bramami wjazdowymi do miasta: od północy 

Krakowska i od południa Kłosowska. Poza wzniesionymi murami miasta stały 

Szpitale św. Krzyża i św. Ducha. 

Kopalnia wydana w prywatne ręce podupadła i osiągnęła swoją dawną 

świetność dopiero za czasów Zygmunta Starego. Wtedy w miarę rozwoju kopalni, 
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rozwijało się i miasto, poszerzając stale swoje granice, zakupując grunty i okoliczne 

posiadłości. W XV wieku obszar gminy był znacznie większy od obecnego. Druga 

połowa XVI wieku przyniosła nie tylko klęski żywiołowe – trzęsienia ziemi, ale także 

kolejne pożary. Miasto odbudowywało się po pożarach, rozrastając się. 

W roku 1772 miasto straciło wszelkie przywileje i prawa miejskie. Stało się 

małym miasteczkiem prowincjonalnym. Następnie kopalnia znalazła się pod rządem 

władz państwowych Księstwa Warszawskiego i Austrii.  

Reprezentacyjność podupadłej Wieliczce próbował przywrócić Karol Bernd, 

ówczesny starosta obwodowy. Wybrukowano wówczas kilka ulic i Rynek Górny, 

odnowiono szereg budowli i założono park miejski – dzisiejszy park  

im. A. Mickiewicza.  

Znaczna część substancji miejskiej centrum została zniszczona przez wielki 

pożar w 1877 roku. Natomiast w roku 1914 Wieliczka przebyła dziewięciodniową 

inwazję rosyjską, a w 1939r. miasto dostało się pod rządy najeźdźcy niemieckiego, 

który został wyparty w 1945 roku. W 1978 kopalnia soli w Wieliczce została wpisana 

na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.  

 

2.4. NAJWAŻNIEJSZE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ 
 
 
 Podstawowym celem rozwoju gminy i miasta Wieliczka jest poprawa 

warunków życia mieszkańców poprzez rozwój podstawowych funkcji, jakimi są 

zamieszkanie, praca, wypoczynek i możliwości kształcenia. 

Stworzenie warunków bezpiecznego, komfortowego i aktywnego życia przy 

zapewnieniu warunków ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego możliwe 

jest dzięki sprawnie funkcjonującej strukturze przestrzennej. W skład takiej struktury 

wchodzą podstawowe funkcje, prawidłowo rozmieszczone i powiązane w przestrzeni, 

uwzględniające lokalne uwarunkowania tj.: 

- środowisko przyrodnicze, 

- wartości kulturowe, 

- istniejące zainwestowanie, 

-     istniejący układ komunikacyjny. 

Istotnym elementem rozwoju jest podniesienie atrakcyjności gminy i miasta 
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Wieliczka poprzez wykorzystanie obecnego potencjału wynikającego z charakteru 

terenów, tworzących obszar gminy w celu zaspokojenia potrzeb turystów oraz 

mieszkańców gminy. 

Mając na uwadze wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, występujące 

na obszarze gminy, określa się jako równie istotny cel ich ochronę. Wiąże się to        

z utrzymaniem lokalnych wartości oraz prawidłowym wykorzystaniem zasobów           

i walorów, zapewniając ich sprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo 

ekologiczne mieszkańców miasta, gminy i regionu.  

Kolejnym celem jest ożywienie gospodarcze gminy i tworzenie różnorodnych 

miejsc pracy poprzez prowadzenie sprzyjającej polityki dla rozwoju usług związanych 

z obsługą gminy, handlu organizowanego w zakresie istniejących i przewidywanych 

terenów przemysłowo-usługowych, handlu detalicznego poprzez udogodnienia 

lokalizacyjne, w ramach terenów mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie głównych 

arterii komunikacyjnych oraz innych usług i urządzeń obsługi dających miejsca pracy. 

Zapewni to sprawne funkcjonowanie miasta i gminy oraz zaspokoi potrzeby 

mieszkańców. 

Przy tworzeniu warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego należy 

wykorzystać sprzyjające okoliczności jak również szanse stwarzane przez 

zlokalizowaną, na terenie miasta Wieliczka unikalną Kopalnię Soli, wpisaną na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz jej majątek związany z rozwojem 

funkcji uzdrowiskowej. Najważniejsze walory turystyczne Kopalni Soli, istniejące 

zespoły zabytkowe miasta Wieliczka i sołectw sprzyjają rozwojowi aktywności 

gospodarczej w skali regionu. Ze względu na nieprzemysłowy charakter gminy, w 

którym dominującą rolę pełniły dotychczas rolnictwo oraz działalność usługowa, 

zwiększenie potencjału kulturowego oraz oferty turystycznej, jak również 

agroturystycznej będzie miało niezwykle duży i korzystny wpływ na kierunki rozwoju 

gminy.  

Ożywieniu gospodarczemu sprzyja również położenie gminy w bezpośrednim 

sąsiedztwie miasta Krakowa, jako ośrodka metropolitalnego skupiającego elementy, 

które mogą być wykorzystane w procesach przemian zachodzących w gminie 

Wieliczka. 

Powiązania komunikacyjne, takie jak droga krajowa nr 4, projektowana autostrada 

A4, jak również przebieg przez obszar gminy magistrali kolejowej (E30) o znaczeniu 
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krajowym sprzyjają rozwojowi gospodarczemu gminy. 

W zakresie mieszkalnictwa zapewnienie warunków dla realizacji programu 

mieszkaniowego nastąpi poprzez wskazanie w Studium nowych terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe m.in. wielorodzinne, w obszarach posiadających 

szczególne predyspozycje dla rozwoju tej funkcji, w warunkach niestwarzających 

istotnych kolizji z występującymi zasobami przyrodniczo – krajobrazowymi oraz 

zasobami kulturowymi.   

 Określone powyżej cele definiują działania zmierzające do poprawy: 

-  standardu życia mieszkańców, 

- stanu infrastruktury społecznej, 

- stanu środowiska naturalnego gminy. 

Ich realizacja przyczyni się do dynamicznego rozwoju miasta i gminy Wieliczka. 

Podniesie to również poziom ładu przestrzennego, zwiększy sprawność 

funkcjonowania miasta i gminy jak również powiąże z regionem i krajem. 

Tworzenie w mieście i gminie wielu atrakcyjnych i zróżnicowanych indywidualnych 

możliwości inwestowania dla mieszkańców, jednostek i podmiotów gospodarczych, 

umożliwi rozwój gospodarczy oraz stworzy warunki do podniesienia standardów 

życia w mieście i sołectwach gminy. 

 
 
 
3. OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU MIASTA I GMINY WIELICZKA 
 
 

3.1. PRZESTRZENNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA I GMINY WIELICZKA 
 
 
 Szczególnie ważne dla przestrzennych możliwości rozwoju miasta i gminy 

Wieliczka są powiązania z terenami bezpośrednio otaczającymi.  

 Powiązania o charakterze przyrodniczym i krajobrazowym wynikają z 

położenia geograficznego częściowo w obszarze Pogórza Wielickiego z Wysoczyzną 

Wielicko - Gdowską, częściowo w Dolinie Wisły (fragment kotliny sandomiersko – 

oświęcimskiej). 

Cechą charakterystyczną tego obszaru jest znaczne zróżnicowanie spadków 

wzniesień wąskimi spłaszczeniami wierzchowinowymi, rozcięciami licznych dolin 
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wzdłuż cieków wodnych. Wytworzonym tak formom krajobrazu malowniczości dodają 

szata roślinna, zróżnicowane uprawy polowe, łąki, pastwiska, zadrzewienia i cieki 

wodne. Tak ukształtowany krajobraz obejmuje cały obszar po południowej stronie 

drogi Kraków – Rzeszów. Ta część gminy stanowi przedmiot zainteresowania 

mieszkańców, z obrębu gminy jak również z poza jej granic, jako rejonu o 

wartościach sprzyjających wypoczynkowi weekendowemu i agroturystyce.  

Obszar po północnej stronie drogi Kraków - Rzeszów charakteryzuje się mniej 

zróżnicowaną rzeźbą terenu. Są to tereny wzniesień przy stopniowym, łagodnym 

opadaniu w obszar rozległej doliny Wisły, na którym przeważają łąki i zieleń. 

Południową część obszarów A i B oraz obszar C charakteryzują zróżnicowane 

warunki fizjograficzne, różnorodna rzeźba terenu, występowanie oraz predyspozycja 

dla osuwisk i złazisk. 

Dominującą funkcją, w rozwoju przestrzennym terenów w południowej części 

obszaru B i w granicy obszaru C, może być rolnictwo jak również zabudowa 

zagrodowa, sytuowana na dużych powierzchniowo działach z udziałem znacznej 

powierzchni biologicznie czynnej. 

Na obszarze D rozwój przestrzenny ograniczają zasoby środowiska przyrodniczego 

w postaci złóż kopalin. Zachowanie istniejących wartości wiąże się z ochroną 

terenów przed zainwestowaniem kubaturowym. W obszarze tym funkcją dominującą 

może być eksploatacja istniejących zasobów surowcowych i rolnictwo. 

Istotne powiązania miasta i gminy Wieliczka dotyczą położenia w węzłowym 

obszarze aglomeracji małopolskiej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Krakowa. 

Korzyści z takiego układu przestrzennego są obopólne i dotyczącą w szczególności 

ruchu turystycznego o znaczeniu krajowym i zagranicznym.  

Szeroko rozwinięta funkcja turystyczna związana jest ze szczególnie cennymi 

zabytkami Krakowa jak również z unikalną historyczną Kopalnią Soli w Wieliczce. 

Powiązania miasta i gminy Wieliczka z miastem Krakowem istnieją również  

w zakresie gospodarczym poprzez związki części zakładów wielickiego przemysłu, 

drobnej wytwórczości i rzemiosła z zakładami oraz instytucjami na terenie Krakowa. 

Zauważalne są również powiązania podmiotów działających w gminie z podmiotami 

działającymi w mieście Krakowie i niektórych gminach sąsiednich. 

Ma to istotny wpływ na lokalny rynek pracy. Kraków jako centrum regionu cechuje się 

dużą koncentracją miejsc pracy, co odgrywa istotną rolę w warunkach zatrudnienia 



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015r. 

 

18   

mieszkańców miasta i gminy Wieliczka. 

 Korzystne powiązania komunikacyjne mają duży wpływ na rozwój 

przestrzenny miasta i gminy Wieliczka.  

Zapewniają je na kierunku południowym droga krajowa nr 4 Kraków - Rzeszów, a w 

przyszłości projektowana autostrada A-4, przebiegająca w północnej części gminy, 

która zgodnie z założeniami polityki transportowej kraju wiąże się z perspektywą 

włączenia bezpośredniego do układu autostrad międzynarodowych. 

Powiązania na kierunku wschód-zachód zapewnia istniejąca linia kolejowa o 

znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wymienione elementy 

uwzględniając odgałęzienia komunikacyjne oraz bliskość Krakowa jako głównego 

węzła transportowego, zapewniają powiązania drogowe i kolejowe gminy praktycznie 

z całym obszarem kraju i zagranicą. Powyższe dotyczy zarówno transportu 

pasażerskiego jak i towarowego. Z uwagi na bliskość z Krakowem w obszarze 

funkcjonują prywatne linie autobusowe oraz prywatne linie mikrobusowe 

zapewniające bezpośrednie połączenie z centralnym obszarem Krakowa zarówno 

Wieliczki jak i poszczególnych wsi. Znaczenie w powiązaniach zewnętrznych ma 

również zlokalizowane na zachód od Krakowa, lotnisko w Balicach przyjmujące 

samoloty krajowe i zagraniczne. 

Miasto Wieliczka, dzięki ww. powiązaniom oraz zasobom o zróżnicowanych 

formach, ma możliwość rozwoju od tradycyjnych funkcji produkcyjnych poprzez 

wyspecjalizowaną funkcję turystyczną do rozwijającej się w ostatnim czasie szeroko 

pojętej działalności usługowej w oparciu o rezerwy terenowe. Możliwość rozwoju 

związana jest również z koncentracją różnych form i intensywności mieszkalnictwa w 

strefie podmiejskiej Krakowa. 

Dzięki dużej różnorodności uwarunkowań występujących na terenach po 

południowej, północnej oraz wschodniej stronie miasta, nasileniu ruchu budowlanego 

oraz korzystnemu skomunikowaniu obszar miasta i tereny po jego północnej stronie 

gmina ma możliwość rozwoju w kierunku stworzenia korzystnych warunków dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych miasta i gminy Wieliczka. 

3.2. STAN I FUNKCJONOWANIE SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 

3.2.1. RZEŹBA TERENU, FORMY GEOMORFOLOGICZNE 
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Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski według J. Kondrackiego 

obszar gminy Wieliczka znajduje się na granicy dwóch regionów fizjograficznych: 

- Północnego Podkarpacia (512) 

- Zewnętrznych Karpat Zachodnich (513). 

Z Północnego Podkarpacia (512) na terenie gminy występuje makroregion 

Kotlina Sandomierska (512.4-5), a w jej obrębie dwa mezoregiony: Nizina 

Nadwiślańska (512.41) i Pogórze Bocheńskie (512.42). Z Zewnętrznych Karpat 

Zachodnich (513) występuje makroregion Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3),  

a jego w obrębie mezoregion Pogórze Wielickie (513.33).  

 

Nizina Nadwiślańska  

Obejmuje dolinę Wisły, która w granicach gminy przebiega równoleżnikowo. 

Powierzchnia terenu jest płaska i wyrównana, o wysokościach bezwzględnych 

wynoszących 192- 200 m npm. Rzędne zwierciadła wody mieszczą się w przedziale 

188-190 m npm. 

Dolina Wisły zbudowana jest z dwóch tarasów holoceńskich: 

- taras zalewowy: gliniasto – piaszczysto – żwirowy o wysokości względnej       

1 do 2m 

- taras nadzalewowy: gliniasto – piaszczysto – żwirowy o wysokości względnej  

3 do 5 m  

Nad tarasami holoceńskimi wznosi się taras wysoki plejstoceński zbudowany z 

utworów rzecznych wysokiego zasypania. Pokrywa je gruba warstwa lessów. 

 

Pogórze Bocheńskie 

 

Znajduje się w centralnej i wschodniej części gminy. Od północy przylega 

bezpośrednio do Pogórza Wielickiego. Budują je pofałdowane osady mioceńskie 

wykształconych głównie jako iły i iłołupki. Utwory te przykrywają osady 

czwartorzędowe – gliny i gliny lessowe o znacznej miąższości.  

Na Pogórzu Bocheńskim występują dwa poziomy morfologiczne: wierzchowiny o 

wysokości około 250 m npm, oraz dna dolin rzek karpackich, wcięte w poziom 

wierzchowin od 50 do 80 m. Na zboczach dolin zdarzają się osuwiska, a dna dolin 
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wypełnione są osadami holoceńskimi o kilkumetrowej miąższości. 

 

Pogórze Wielickie 

 

Obejmuje południową część gminy. Zaczyna się progiem wzniesionym około 

200 m nad Niziną Nadwiślańską i tworzy pas łagodnych i szerokich wzgórz, 

wyniesionych 350 do 400 m npm, a około 150 m wyniesionych ponad dna dolin 

rzecznych. Doliny są szerokie i mają łagodne zbocza. Odkryte skały występują 

bardzo rzadko. Materiałem budującym są przeważnie słabo zwięzłe piaskowce, łupki 

i iły należące do zewnętrznych jednostek tektonicznych Karpat. Stoki gór i zbocza 

dolin wyścielają czwartorzędowe utwory, przeważnie pokrywy zwietrzelinowe - 

usypiskowe, osuwiskowo – rzeczne i eoliczne. Miąższość ich wynosi od około 2 m  

w górnych częściach stoków do około 20 m u ich podnóży. Od rozmieszczenia 

utworów, ich odporności oraz od charakteru podłoża zależą rozmiary holoceńskiej 

erozji i denudacji na stokach. Na pogórzu Wielickim istnieją dogodne warunki 

geologiczne do tworzenia się licznych osuwisk. 

3.2.2. WARUNKI GEOLOGICZNE 
 

 

LITOLOGIA I STRATYGRAFIA 

 

Gmina Wieliczka położona jest na pograniczu dwóch regionów geologicznych: 

Karpat Fliszowych (południowa część gminy) i Zapadliska Przedkarpackiego 

(północna cześć gminy). Karpaty fliszowe reprezentowane są przez dwie jednostki 

grupy średniej: jednostkę śląską (wykształcona w postaci facji wielickiej) i jednostkę 

podśląską. 

 

 

 

 

Karpaty fliszowe 

 

Najstarszymi utworami są łupki z wkładkami cienkoławicowych piaskowców 
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wapnistych i syderytów – górne łupki cieszyńskie (hoteryw). Powyżej warstw 

cieszyńskich zalegają piaskowce z wkładkami łupków i zlepieńców – warstwy 

grodziskie (hoteryw – barrem). Nad nimi zalegają łupki z wkładkami 

cienkoławicowych piaskowców i syderytów – warstwy wierzowskie (barrem). Powyżej 

leżą warstwy lgockie (apt – alb) i kolejno rogowce mikuszowickie (rogowce, 

cienkoławicowe piaskowce i łupki, alb – cenoman), warstwy gezowe ( gezy                 

i rogowce; alb i cenoman), łupki pstre (turon – senon), warstwy godulskie (piaskowce 

gruboławicowe i łupki). Nad nimi zalegają warstwy przejściowe między godulskimi a 

istebniańskimi – piaskowce gruboławicowe i zlepieńce. Wyżej leżą margle pstre 

(kampan – mastrycht) i kolejno dolne warstwy istebniańskie ( piaskowce 

gruboławicowe, zlepieńce i łupki, senon); górne warstwy istebniańskie (piaskowce 

gruboławicowe i zlepieńce, paleocen); łupki czerwone i zielone, łupki pstre (paleocen 

– eocen);piaskowce ciężkowickie (zlepieńce i piaskowce, eocen); warstwy menilitowe 

(łupki, piaskowce i rogowce, oligocen); warstwy krośnieńskie (piaskowce i łupki, 

oligocen). 

 

Zapadlisko przedkarpackie 

 

Najstarszymi utworami zapadliska przedkarpackiego są osady morza 

mioceńskiego wykształcone jako iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce             

i zlepieńce – warstwy skawińskie. Nad nimi leżą warstwy wielickie (bocheńskie) 

reprezentowane przez osady chemiczne. W obrębie warstw wielickich wyodrębnia 

się podpiętro wielickie (bocheńskie) oraz podpiętro grabowieckie. Podpiętro wielickie 

wykształcone jest jako piaskowce, mułowce, iłołupki, gipsy, anhydryty i sole 

kamienne (warstwy wielickie). Powyżej zalegają iły warstw chodenickich (iłowce 

czarne, mułowce z marglami dolomitycznymi, piaskowce i tufity). Podpiętro 

grabowieckie reprezentują iły z wkładkami mułków i piasków – warstwy 

grabowieckie. Powyżej zalegają warstwy bogucickie. 

 

 

Utwory czwartorzędowe 

 

Najstarszymi utworami czwartorzędowymi występującymi na terenie gminy są 
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plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe powstałe podczas zlodowacenia 

południowopolskiego. Wzdłuż doliny Wilgi między Golkowicami a Sygneczowem 

występują terasy zbudowane ze żwirów, piasków, glin i iłów powstałe podczas 

zlodowacenia bałtyckiego (plejstocen). Duży obszar gminy (szczególnie jej północną 

część) pokrywają lessy, gliny pylaste i lessowate. Utwory te osiągają znaczne 

miąższości. Prawdopodobnie pochodzą także z plejstocenu. W okolicy Kokotowa i 

Węgrzc występują piaski wydmowe powstałe w holocenie. Z tego samego okresu 

pochodzą mady wiślane, żwiry, piaski, gliny oraz iły znajdujące się w obrębie koryt 

rzek i potoków. 

 

Tektonika 

 

Północna część gminy leży w zasięgu rowu przedgórskiego - zapadliska 

przedkarpackiego. Podłoże zapadliska stanowią paleozoiczno – mezozoiczne utwory 

platformy przykryte osadami mioceńskimi. W południowej części nasunięte są na nie 

Karpaty. Rów przedgórski powstał pod wpływem nasuwania się płaszczowin 

karpackich na platformowe przedpole. Powstały wówczas system dyslokacji obniżał 

podłoże w kierunku południowym. Następnie rów przedgórski wypełniło morze 

mioceńskie. Dalsze procesy wypiętrzania Karpat spowodowały zaburzenia tektoniki 

osadzonych już utworów, włączając w to utwory serii solonośnej. Utwory serii 

skalnych Karpat zostały sfałdowane i powstały ponasuwane na siebie płaszczowiny. 

Najdalej na północ wysunięta jest płaszczowina podśląska. Na nią nasunięta jest 

płaszczowina śląska, która jest silnie zaburzona tektonicznie i przefałdowana 

(zwłaszcza jej północny brzeg) utworami płaszczowiny podśląskiej.  

 

3.2.3. ZAGROŻENIE OSUWISKAMI 
 

Na terenie gminy Wieliczka lub na terenie bezpośrednio do terenów gminy 

przyległych stwierdzono występowanie 31 zjawisk osuwiskowych. Największą ilość –

stanowią zsuwy – 25 sztuk, a następnie spływy – 6 sztuk. 

Ponadto na terenie gminy znajduje się około 38 obszarów predysponowanych do 

wystąpienia ruchów osuwiskowych. W obrębie tych terenów stwierdzono 
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występowanie grawitacyjnych mikroform (zerw i obrywów). Nie stwierdzono 

natomiast pełnego wykształcenia się wszystkich podstawowych elementów 

świadczących o obecności osuwiska (próg, nisza i jęzor osuwiska). Bezpośrednią 

przyczyną rozwijania się form osuwiskowych na terenie gminy Wieliczka jest wysokie 

uwodnienie gruntów szczególnie podczas wiosennych roztopów i letnich 

intensywnych opadów, oraz erozyjne podcięcia zboczy (erozja boczna i wsteczna).  

Największe zagęszczenie występowania zjawisk osuwiskowych i pokrewnych 

zlokalizowane jest w pasie biegnącym przez środek gminy, z zachodu na wschód 

(Golkowice – Sygneczów – Grabówki – Janowice – Siercza – Taszyce – Kłosów, 

Kozi Rożek – Łysa Góra – Chorągwica). Rejon ten geologicznie stanowi strefę 

czołową nasunięcia karpackiego. Osuwiska rozwinęły się tu na stokach mających 

charakter szerokich lub wąskich garbów. Najwięcej zjawisk osuwiskowych występuje 

na stokach o ekspozycji północnej i składowej tego kierunku. Przeważa strukturalno 

– szczelinowy typ zsuwów (osuwiska „na czołach”), rozwiniętych na osadach 

fliszowych, z przewagą łupków, a w północnej części tego obszaru podścielonych 

iłami mioceńskimi. 

Skupienie form osuwiskowych zlokalizowane jest w rejonie Gościniec – 

Świdówka – Sułków. Osuwiska rozwinęły się tam głównie na zboczach wzgórz 

zbudowanych z glin lessowych, podścielonych iłami mioceńskimi. Na rozwój form 

osuwiskowych w okolicy Wieliczki może dodatkowo wpływać odbudowa górnicza 

Kopalni Soli Wieliczka. 

Obszar, na którym występowanie osuwisk jest rzadkie leży na Pogórzu 

Wielickim i obejmuje rejon Byszyce – Pawlikowice – Dobranowice. Przeważają tam 

złaziska rozwinięte na zboczach utworów fliszowych. 

Brak jakichkolwiek zjawisk osuwiskowych stwierdzono w północnej części 

gminy, w obszarze teras doliny Wisły. 

 

 

 

 

 

PRZYDATNOŚĆ TERENÓW GMINY WIELICZKA DO ZABUDOWY 
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Obszar gminy Wieliczka można podzielić na teren łatwy oraz trudny pod 

względem warunków geologiczno – inżynierskich. 

Teren łatwy: należy do niego teren doliny Wisły (na północ od zasięgu nasunięcia 

karpackiego), który charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą i niewielkimi 

deniwelacjami. Zajmuje łączną powierzchnię ok. 39,0 km2. 

Teren trudny: obejmuje strefę nasunięcia karpackiego (na południe od linii 

nasunięcia) i zajmuje powierzchnię 61,5 km2. cechuje się: 

− silnie sfałdowanymi warstwami skalnymi (utworami geologicznymi) i dużą ich 

zmiennością litologiczną, 

− silnie urozmaiconą morfologią terenu, występowaniem licznych grzbietów  

i grabów oddzielonych dolinkami rzecznymi, 

− dużym procentem zalesionej lub porośniętej krzewami powierzchni, 

− licznymi formami osuwiskowymi, które są obecnie denudowane (wyrównane  

i maskowane) przez intensywną działalność rolniczą (głównie orkę), co utrudnia 

ich identyfikację w terenie i wyznaczenie zasięgów występowania. 

 

3.2.4. GOSPODARKA WODNA 
 

WODY POWIERZCHNIOWE 

 

  Sieć hydrograficzna na terenie gminy Wieliczka jest bardzo bogata. Cała 

gmina należy do prawobrzeżnego dorzecza górnej Wisły. Przez teren gminy 

przepływają rzeki oraz potoki: Wisła, Drwinia Długa, Serafa, Wilga, Podłężanka, 

Zabawka, Węgrzczanka, Malinówka, Wolica oraz wiele cieków bez nazwy. Stan 

techniczny rzek uregulowanych jest dobry. Konserwacji wymagają natomiast rzeki 

nieuregulowane. Dna tych rzek są poważnie zamulone, co przejawia się zalewaniem 

przyległych gruntów przy większych opadach. Jakość wód na trenie gminy jest 

niezadowalająca.  

Czynniki wpływające na stan czystości wód powierzchniowych: 

- spływ powierzchniowy, 

- opady atmosferyczne: gwałtowne i intensywne opady i roztopy 

zwiększają ilość ładunków zawiesiny, co jest przyczyną przekroczenia 
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norm we wszystkich rzekach,  

- stopień oczyszczenia ścieków w oczyszczalniach, 

- zrzut nie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych. 

 

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH RZEK I POTOKÓW 

 

 Rzeka Wisła przepływa przez północną część gminy, jej środkiem przebiega granica 

gminy. Jakość wód Wisły na terenie gminy jest zła (V klasa jakości, w 2006 r.), 

głównie z powodu zanieczyszczenia jej przez zakłady przemysłowe Krakowa  

i Śląska. Wody Wisły nie odpowiadają normatywom według kryterium fizyko – 

chemicznego ze względu na zasolenie i stężenia biogenów. Stan sanitarny jest także 

ponadnormatywny. Na terenie gminy, Wisła przepływa przez tereny zielone – pola  

i łąki. Jedynym źródłem jej zagrożenia mogą być środki chemiczne stosowane przy 

nawożeniu. 

 

Rzeka Wilga przepływa przez południowe tereny gminy: Koźmice Małe, Pawlikowice, 

Koźmice Wielkie, Podstolice, Janowice, Golkowice. Uchodzi do rzeki Wisły  

w Krakowie. Prowadzi wody IV klasy (2006r.), w obrębie Pogórza Wielickiego wody 

te nie są jeszcze zanieczyszczone. Źródłami zanieczyszczeń są: 

- lokalne zrzuty ścieków z prywatnych budynków mieszkalnych  

i drobnych zakładów produkcyjnych  

- środki chemiczne do nawożenia pól. 

 

Rzeka Serafa wypływa w pobliżu Wieliczki i przepływa przez teren miasta. Prowadzi 

wody zanieczyszczone - V klasa (2006r.).  

Źródłami zanieczyszczeń są: 

- nielegalne zrzuty ścieków z budynków mieszkalnych,  

- dopływ Serafy – potok Grabówki, do którego zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym odprowadzane są zasolone wody kopalniane  

z poprzeczni Mina Kopalni Soli, 

- rozcieńczone ścieki sanitarne z wodami opadowymi, które płyną 

wylotem na wysokości Parku Mickiewicza przy nawalnych deszczach  
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- z przelewu burzowego kanalizacji ogólnospławnej miasta Wieliczki. 

 

Rzeka Drwinia Długa przepływa częściowo przez teren gminy, w miejscowości 

Brzegi uchodzi do Wisły. Jest najbardziej zanieczyszczoną rzeką na terenie gminy, 

praktycznie prowadzi korytem ścieki o bardzo dużym stężeniu ładunku 

zanieczyszczeń.  

Źródłami zanieczyszczeń są: 

- zrzut z miejskiej oczyszczalni ścieków w Krakowie- Płaszowie  

- zrzut ścieków przemysłowych i technologicznych z zakładów 

przedsiębiorstwa Krakowa. 

Na terenie gminy Wieliczka nie ma źródeł zanieczyszczających rzekę. 

 

Rzeka Podłężanka prowadzi wody III klasy, źródłem zanieczyszczeń mogą  

być środki chemiczne do nawożenia pól i łąk. 

Potok Zabawka niesie wody III klasy, zanieczyszczane przez lokalne zrzuty  

z gospodarstw i zakładów zlokalizowanych w jego sąsiedztwie. 

Potok Węgrzczanka prowadzi wody klasy III. Źródłem zanieczyszczeń są lokalne 

zrzuty z budynków mieszkalnych. 

 

Potok Świdówka zanieczyszczają: 

- lokalne zrzuty ścieków z prywatnych budynków mieszkalnych , 

- zrzuty ścieków z drobnych zakładów produkcyjnych, 

- środki chemiczne stosowane do nawożenia pól, 

- lokalnie występujące dzikie wysypiska śmieci. 

 

Potok Malinówka jest lewobrzeżnym dopływem Serafy. Odprowadza wody infiltrujące 

ze składowiska odpadów komunalnych dla miasta Krakowa w Baryczy oraz wody 

skażone w wyniku otworowej eksploatacji soli. 

 

W celu ochrony osób i mienia wyznaczono strefę ochrony pośredniej ujęć wód 

powierzchniowych – Raba 2. 

WODY PODZIEMNE 

 



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015r. 

 

27   

Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych B. Paczyńskiego 

gmina Wieliczka należy do regionu XIII przedkarpackiego i rejonów: XIIIA – 

bogucickiego (północna cześć gminy) i XIIIE – gdowsko – wojnickiego (południowa 

część gminy). 

 

Wydziela się trzy piętra wodonośne: 

- czwartorzędowe, 

- trzeciorzędowe, 

- kredowo- trzeciorzędowe . 

 

Czwartorzędowe piętro wodonośne 

 

Związane jest z piaszczysto - żwirowymi osadami akumulacji 

wodnolodowcowej i rzecznej. Występuje przede wszystkim w dolinach rzeki Wisły i 

jej większych dopływów. Zwierciadło wody jest lekko napięte, stabilizuje się na 

głębokościach od około 1 do 4 m. Stopień zawodnienia utworów jest dość wysoki i 

zmienny. Wydajności pojedynczych studni wynosi najczęściej 10-20 m3/h. Zasilanie 

tego piętra odbywa się głównie przez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych oraz infiltrację wód powierzchniowych. Jakość wód piętra jest, więc 

zależna od zanieczyszczeń z ognisk powierzchniowych, a także od silnie 

zanieczyszczonych wód rzecznych. Wpływ wód rzecznych zaznacza się szczególnie 

przy wysokich stanach wód powierzchniowych. Ma wówczas miejsce zjawisko 

infiltracji wód powierzchniowych do wód gruntowych. 

 

Trzeciorzędowe piętro wodonośne 

 

Związane jest z facją piasków i piaskowców bogucickich występujących w 

obrębie warstw grabowieckich. Piętro to zakwalifikowano do Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych jako subregion nr 451 Bogucice. W obrębie piętra wydzielono 

dwa poziomy wodonośne. Górny poziom wodonośny ujmowany jest studniami o 

głębokości do 50-90 m o statycznym zwierciadle wody stabilizującym się na 

głębokości około 10 m poniżej powierzchni terenu. Dolny poziom występuje na 

głębokości od 90 do 200 m poniżej powierzchni terenu i ma najczęściej zwierciadło 
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artezyjskie. Zasilanie wód następuje bezpośrednio na wychodniach oraz pośrednio z 

piętra czwartorzędowego i wód powierzchniowych. Spływ wód ma kierunek północny 

z niewielkim odchyleniem ku wschodowi. Wydajność studni jest zróżnicowana, 

przeważa wydajność rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu m3/h. Jakość wód tego 

piętra jest związana z litologią utworów występujących w otoczeniu. Na terenie gminy 

Wieliczka eksploatacja wody z trzeciorzędowego piętra wodonośnego prowadzona 

jest dwoma ujęciami: ujęcie w Węgrzcach Wielkich i w Małej Wsi.  

Według Raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2006 roku, 

jakość wód otworu 1863 Niepołomice, należące do GZWP nr 451 klasyfikuje je do IV 

klasy jakości wód. Są to wody niezadowalającej jakości.  

 
 
Kredowo – trzeciorzędowe (fliszowe) 

 

 Związane jest z mocno zwietrzałą i spękaną strefą przypowierzchniową fliszu 

karpackiego. Zawodniona strefa tworzy nieciągły poziom wodonośny o zróżnicowanych 

parametrach hydrogeologicznych. Najbardziej zasobne są warstwy zbudowane             

z gruboławicowych silnie spękanych piaskowców godulskich i istebniańskich jednostki 

śląskiej.  

Wydajność uzyskiwana z pojedynczych ujęć nie przekracza w utworach fliszowych kilku 

m3/h. W utworach fliszu drobno ławicowego – piaszczysto-łupkowego wydajności studni 

są jeszcze mniejsze. Zasilanie piętra następuje poprzez infiltrację wód 

powierzchniowych oraz dopływ z podłoża.  

 

 Jakości wód gruntowych i podziemnych zagrażają w szczególności: 

- Kopalnia Soli „Wieliczka”: eksploatacją złoża soli spowodowała zakłócenie 

systemu krążenia i wymiany wód podziemnych poprzez częściowe 

zczerpywanie wód piętra trzeciorzędowego, powstanie w górotworze 

sztucznych kawern wypełnionych solanką oraz tworzenie kontaktów 

hydrologicznych między piętrami trzeciorzędowym i czwartorzędowym.  

Na terenie kopalni stwierdzono obecność wycieków wody (solanki o różnym 

stopniu nasycenia). Poprzez odprowadzanie z górotworu znacznych ilości 

wody i materiału skalnego powstały deformacje powierzchni terenu  
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o charakterze nieciągłym. Wody dopływające w sposób naturalny do kopalni 

odznaczają się dużą zmiennością zasolenia jak i ilości, 

- środki ochrony roślin i nawozy sztuczne; zaznacza się to szczególnie na 

zmeliorowanych terenach nadrzecznych, 

- nieprawidłowa gospodarka wodno- ściekowa (uruchamiane są nowe 

wodociągi wiejskie bez jednoczesnej budowy kanalizacji sanitarnej i 

oczyszczalni ścieków; ścieki są często zrzucane bezpośrednio do gruntu, co 

jest niebezpieczne zwłaszcza w dolinach rzecznych), 

- dzikie wysypiska odpadów (dużym zagrożeniem są zwłaszcza dzikie 

wysypiska lokalizowane w wyeksploatowanych wyrobiskach, dolinach 

potoków lub jarach, gdzie wody podziemne są słabo izolowane), 

- postępująca urbanizacja w rejonie Wieliczki, powoduje obniżenie 

zwierciadła wód gruntowych.  

 

Na terenie gminy znajdują się dwa ujęcia wód głębinowych w Węgrzcach 

Wielkich i Małej Wsi oparte o 2 studnie o wydajności 134m³/dobę - studnia S-4 i S-1. 

Dla ujęć ustanowiono strefy ochrony sanitarnej: 

− Strefa ochrony bezpośredniej: Studnia S-4 ma wyznaczoną strefę ochrony 

bezpośredniej. Wydzielony wokół niej teren ma powierzchnie 600 m2. Studnia S-1 

znajduje się na terenie stacji uzdatniania wody. Teren jest ogrodzony i 

niedostępny dla osób postronnych. 

− Strefa ochrony pośredniej wyznaczona jako zewnętrzny teren ochrony 

pośredniej obejmujący obszar wyznaczony 25 letnim czasem wymiany wód w 

warstwie wodonośnej.  

3.2.5. ZAGROŻENIE POWODZIOWE I OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA 
 

Gmina Wieliczka, z racji położenia w dolinie Wisły oraz strefie ujściowej rzek 

do Wisły, narażona jest na powodzie: latem typu opadowego, zimą i wiosną typu 

roztopowego.  

Zagrożenie powodziowe występuje w okolicy wsi Brzegi i Grabie w dolinie 

Wisły i dotyczy szczególnie terenów leżących na dolnej terasie. Obszary te chronione 

są wałami przeciwpowodziowymi. Pewne zagrożenie istnieje w pobliżu ujścia rzek do 



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015r. 

 

30   

Wisły gdyż w przypadku wysokiego stanu wody na Wiśle występuje 

niebezpieczeństwo cofki.  

Niebezpieczeństwo powodzi występuje także w dolinach Serafy, Wilgi, Drwini 

Długiej, Podłężanki i Zabawki. Dosyć niebezpieczne byłoby przerwanie wałów na 

rzece Drwini Długiej od strony wsi Brzegi. Rzeka ta niesie, bowiem wysoko skażone 

wody, co w razie powodzi doprowadziłoby do zalania gospodarstw i skażenia pól 

oraz łąk Grabi, Brzegów częściowo Węgrzc Wielkich, co łączy się z możliwością 

wystąpienia katastrofy ekologicznej. Niebezpieczeństwo powodzi nie występuje na 

terenach położonych wyżej, zwłaszcza na obszarze Pogórza Wielickiego poza 

dolinami rzek.  

Gmina jest bardzo dobrze przygotowana na wypadek powodzi, posiada duży 

zapas sprzętu przeciwpowodziowego i własny magazyn przeciwpowodziowy.  

Dla rzek znajdujących się na terenie gminy Wieliczka nie sporządzono do tej 

pory studium ochrony przeciwpowodziowej, o którym mówi ustawa Prawo wodne.  

 Na terenie gminy Wieliczka występują obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi (obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią) w 

rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. Są to tereny położone pomiędzy linią 

brzegową a wałem przeciwpowodziowym. Ponadto wyznacza się obszary zagrożone 

powodzią w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego lub przelania się 

wody przez koronę wału na rzece Wiśle.  

 

3.2.6. ZASOBY ZŁÓŻ KOPALIN 
 

Do surowców mineralnych, których występowanie stwierdzono na terenie 

gminy Wieliczka należą: piaskowce, iły, gliny, kruszywa naturalne: piaski i żwiry, 

surowce chemiczne: sól kamienna, torf, gaz ziemny. 

 

SÓL KAMIENNA  

 

 

Była niewątpliwie najcenniejszym surowcem na terenie gminy. Eksploatacja złoża  

osiągającego długość 10 km, szerokość od 0,5 do 1,5 km i miąższość od kilku do 

350 m prowadzona była dwoma metodami: metodą podziemną – centralna i 
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wschodnia część złoża oraz metodą otworową z powierzchni – część zachodnia 

złoża (Barycz). Metoda podziemna była prowadzona nieprzerwanie  od 

średniowiecza do końca czerwca 1996 roku kiedy to definitywnie zaprzestano 

wydobycia. W wyniku ponad 700-letniej eksploatacji złoża górnego - bryłowego oraz 

dolnego – pokładowego powstała w górotworze olbrzymia ilość pustek bo 2380 

komór oraz 240 km chodników o objętości około 7,5 mln m3  w przedziale głębokości 

od 57 do 327 m. W dniu 18.10.1999 r Minister Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa decyzją DG/kzk/ZW/7049/99 dokonał skreślenia zasobów 

złoża solnego Wieliczki z uwagi na ich zaleganie w półce bezpieczeństwa oraz 

konieczność ochrony zabytkowej kopalni Wieliczka. 

W 1976 roku Kopalnię Soli „Wieliczka” wpisano na Krajową Listę Zabytków, a w 

1978 roku na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 

UNESCO. Aktualnie Kopalnia jest zakładem górniczym prowadzącym prace w celu :  

zabezpieczenia wyrobisk zabytkowych, likwidacji zbędnych pustek, przeciwdziałaniu 

zagrożeniom wodnym oraz znakomitym obiektem turystycznym przyjmującym ponad 

1 mln turystów na rok. Walory mikroklimatu kopalnianego wykorzystywane są 

również w celach leczniczych po udostępnieniu części wyrobisk. 

Otworową eksploatację złoża Barycz metodą podziemnego ługowania 

rozpoczęto w 1924r. i prowadzono do 31.12.1998 r. Na obszarze około 3,3 km2  

wykonano 1024 otwory badawcze i eksploatacyjne, a ze złoża wydobyto około 10,5 

miliona ton soli. W dniu 27.04.2001 r. Minister Środowiska Decyzją DG/wk/AK/487-

2112/2001 stwierdził wygaśnięcie koncesji nr 35/95 z dnia 12.09.1995r. udzielonej 

Kopalni Soli „Wieliczka” na wydobywanie metodą eksploatacji otworowej soli 

kamiennej ze złoża Barycz. W związku z powyższym kopalnia nie posiada obszaru i 

terenu górniczego. Prowadzona eksploatacja otworowa bez ochrony stropu w 

przedziale głębokości 140 – 300 m była przyczyną powstawania licznych zapadlisk. 

Na części terenu pogórniczego uruchomiono w 1974 roku składowisko odpadów 

komunalnych dla miasta Krakowa. Pozostała część terenu w ramach likwidacji 

zakładu podlega rekultywacji. 

 

PIASKOWCE 

 

 Złoża piaskowców zalegają w południowej części gminy. Odsłaniają się w 
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wyższych partiach wzgórz. Najczęściej ograniczone są od góry warstwą glin i lessów. 

Większe naturalne odsłonięcie piaskowców zanotowano w obrębie warstw 

istebniańskich. Są to drobnoławicowe piaskowce o znacznym udziale łupka. 

Pozostałe odsłonięcia i punkty eksploatacji są zarośnięte przez gęstą roślinność lub 

zabudowane. 

 Na terenie gminy nigdy nie było żadnego udokumentowanego i 

eksploatowanego złoża tej kopaliny. Eksploatację prowadzili jedynie na potrzeby 

własne mieszkańcy w rejonie Koźmic, Sygneczowa, Dobranowic czy Małej Wsi. 

Piaskowce jako materiał budowlany był pozyskiwany w niewielkich łomikach do lat 

siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Obecnie ich eksploatacja jest zaniechana, a 

na terenie gminy brak jest obszarów perspektywicznych dla udokumentowania 

kamienia budowlanego lub kruszywa łamanego. 

 

KOPALINY ILASTE 

 

 Na terenie gminy Wieliczka występują trzeciorzędowe iły oraz czwartorzędowe 

gliny i lessy. Podstawowe znaczenie mają iły, które niegdyś stanowiły główną bazę 

surowcową dla działających cegielni. Obecnie na terenie gminy nie ma żadnego 

udokumentowanego złoża kopalin ilastych. Wcześniej prowadzono eksploatację 

surowców ilastych ceramiki budowlanej ze złoża „Sułków” (złoże skreślone z bilansu 

zasobów).  

 Eksploatacja lessów i glin była prowadzona przez okoliczną ludność. Obecnie 

trudno wskazać miejsca, w których się ona odbywała, gdyż w drodze sukcesji 

naturalnej wkroczyła tam roślinność. Są to pola lub łąki wysokich klas bonitacyjnych. 

 

KRUSZYWO NATURALNE 

 

 Reprezentowane jest przez trzeciorzędowe piaski bogucickie oraz 

czwartorzędowe piaski i żwiry doliny Wisły. 

 Znaczenie jako surowiec budowlany mają czwartorzędowe piaski i żwiry 

związane z doliną Wisły. Na terenie gminy Wieliczka udokumentowane są złoża: 

− Grabie II - udokumentowane w kategorii C1, położone w miejscowości Grabie, 

zawierające ustalone wg stanu na dzień 31.12.1995 roku, zasoby geologiczne 
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bilansowe w ilości: 1 644 tys. Mg, 

− Grabie III – udokumentowane w kategorii C1, położone w miejscowości 

Grabie, zawierające ustalone wg stanu na dzień 31.12.2004 roku, zasoby 

geologiczne bilansowe w ilości: 1 744,54 tys. Mg, 

− Grabie IV udokumentowane w kategorii C1 zawierające ustalone wg stanu na 

dzień 31.12.2004 roku, zasoby geologiczne bilansowe w ilości: 1 385,54 tys. Mg, 

złoża Grabie II, Grabie III, Grabie IV są zagospodarowane i mają wyznaczony 

jeden obszar i teren górniczy Grabie, 

− Węgrzce Wielkie – udokumentowane w kategorii C2, 

− Brzegi - udokumentowane w kategorii C2, położone w miejscowości Brzegi, 

zawierające ustalone wg stanu na dzień 31.12.2005 roku, zasoby geologiczne 

bilansowe w ilości: 17 921 tys. Mg, 

− Brzegi II – udokumentowane w kategorii C1, położone w miejscowości Brzegi, 

zawierające ustalone wg stanu na dzień 31.12.2005 roku, zasoby geologiczne w 

ilości: 6 929 tys. Mg. Złoże posiada obszar i teren górniczy Brzegi, 

− Brzegi III - udokumentowane w kategorii C1, położone w miejscowości Brzegi, 

zawierające ustalone wg stanu na dzień 31.12.1985 roku, zasoby geologiczne 

bilansowe w ilości: 6 953 tys. Mg, posiada obszar i teren górniczy Brzegi III, 

− Pod Kopcem - udokumentowane w kategorii C1, położone w miejscowości 

Węgrzce Wielkie, zawierające ustalone wg stanu na dzień 31.01.2001 roku, 

zasoby geologiczne bilansowe, piaszczysto – żwirowe dla potrzeb budownictwa i 

drogownictwa w ilości: 629 tys.m3/ 1 227 tys. Mg. złoże jest eksploatowane, 

posiada obszar i teren górniczy Pod Kopcem 2. 

− Gruczyn – udokumentowane w kategorii C1, położone w miejscowości Grabie i 

Węgrzce Wielkie, zawierające ustalone wg stanu na dzień 31.10.2001 roku, 

zasoby geologiczne bilansowe, piaszczysto – żwirowe dla potrzeb budownictwa i 

drogownictwa w ilości: 3 488,0 tys.m3/ 6 282,0 tys. Mg 

 

 Piaski bogucickie występują w północnej części gminy, w rejonie miejscowości 

Wieliczka – Bogucice i Zabawa. Dawniej były eksploatowane w złożu Psia Górka w 

Wieliczce na potrzeby Kopalni Soli Wieliczka (piasek podsadzkowy). Obecnie 

wyrobisko jest rekultywowane z przeznaczeniem na obiekty sportowe i rekreacyjne. 

Na terenie gminy Wieliczka nie istnieją tereny perspektywiczne dla 
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udokumentowania złóż piasków. Ponadto piaski bogucickie, ze względu na 

znaczenie dla hydrogeologii jako zbiornik wód podziemnych (subregion Bogucice) są 

objęte zakazem eksploatacji. 

 

GAZ ZIEMNY 

 

 Na terenie gminy znajduje się mioceńskie złoże gazu ziemnego wysoko 

metanowego „Raciborsko” eksploatowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział Sanok. Powierzchnia obszaru górniczego 

8,13 ha. Złoże posiada dwa czynne odwierty. Zasoby pierwotne złoża wynoszą  

460 013,5 5tys. Nm³, roczne wydobycie 416,8 tys. Nm³, pozostałe zasoby  

436 529,7 tys. Nm³ 

 

TORF 

 

 W obrębie tarasu niskiego Wisły zlokalizowany jest obszar perspektywiczny 

dla poszukiwania złóż torfu. 

  

3.2.7. WPŁYW KOPALNI SOLI WIELICZKA NA STAN ŚRODOWISKA 
 

1. Kopalnia podziemna 

Zakład definitywnie zaprzestał jakiejkolwiek eksploatacji w 1996 roku , nie 

posiada  granic obszaru ani terenu górniczego dla złoża soli kamiennej Wieliczka 

zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego. 

Pomimo zaprzestania eksploatacji teren powierzchni będzie podlegał wpływom 

górniczym, co wynika z istniejących warunków geologiczno-górniczych i prowadzonej 

od wielu wieków eksploatacji złoża solnego. Proces osiadania, zapoczątkowany 

przed kilku wiekami, trwa nadal i będzie przebiegał w raczej niezmienionej postaci 

przez następne lata. Obniżenia terenu nad wyrobiskami mają charakter regularny, 

istnieje różnica w tempie osiadania poszczególnych rejonów, co należy tłumaczyć 

punktową eksploatacją z utrzymaniem sztywnego stropu i plastycznym górotworem. 

Wyróżnić możemy dwie główne niecki obniżeń: główna w rejonie szybu Kościuszko z 
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maksymalnym obecnie osiadaniem do 30 mm/rok obejmująca swoim zasięgiem 

część zachodnią wpływów, centrum miasta po ulicę Lednicką oraz znacznie mniejszą 

od ulicy Lednickiej na wschód z centrum przy ulicy Pułaskiego z osiadaniem 

maksymalnym około 15 mm/rok.  

W celu prawidłowego określenia warunków geologiczno-górniczych dla 

lokalizowanych, na terenie wpływów poeksploatacyjnych, nowych inwestycji, jak 

również dla rozstrzygania roszczeń o naprawę szkód górniczych doskonalone są 

metody prognozowania wpływów eksploatacji. Prognozy te pozwalają na określenie 

podstawowych wskaźników deformacji terenu  dla określonych przyszłościowo 

przedziałów czasowych. Według aktualnej prognozy wskaźniki deformacji 

powierzchni ( nachylenie terenu, odkształcenie właściwe, krzywizna )  mieszczą się 

między I a   III  kategorią przydatności terenu do zabudowy.  

Odrębnym zagadnieniem jest problem deformacji powierzchni wywołanych 

szkodami hydrogeologicznymi. Zagrożenie takie występuje w związku z wyciekiem w 

poprzeczni Mina na poziomie IV kopalni. Wobec opanowania przez kopalnię 

niekontrolowanego wypływu wody w tej poprzeczni, co znajduje swój wyraz w 

stabilnej sytuacji hydrogeologicznej oraz w zaniku procesu deformacji terenu, do 

czasu zakończenia prac zabezpieczających kopalnię i powierzchnię terenu od 

wycieku, ustalona została na powierzchni strefa technicznego zabezpieczenia od 

wycieku. W strefie aktualnie przyjęto III-cią kategorię przydatności terenu do 

zabudowy, w przyszłości kategoria ta będzie uzależniona od sytuacji geologiczno-

górniczej i hydrogeologicznej w otoczeniu oddziaływania wycieku w poprzeczni Mina. 

W celu minimalizacji i eliminacji wpływu działalności górniczej prowadzonej 

w przeszłości, na powierzchnię i górotwór, kopalnia prowadzi obecnie następujące 

działania zabezpieczająco-profilaktyczne: 

− podsadzanie wyrobisk zbędnych i zagrożonych zawałami, 

− zabezpieczanie wyrobisk (przebudowa, kotwienie, kasztowanie), 

− prace związane z likwidacją zagrożenia wodnego, 

− ujmowanie i odprowadzanie wycieków kopalnianych na powierzchnię, 

− prowadzenie systematycznej kontroli wyrobisk o tendencjach 

zapadliskowych dla powierzchni, 

− dokumentowanie wpływów poeksploatacyjnych na powierzchnię i górotwór 
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przez systematycznie wykonywane pomiary: geodezyjne, geofizyczne, 

konwergencję wyrobisk,  

− zabezpieczanie obiektów już istniejących, 

− zabezpieczanie fundamentów obiektów nowo wznoszonych na parametry 

ujawniających się się wpływów poeksploatacyjnych. 

 

2. Kopalnia otworowa Barycz w likwidacji 

Z dniem 31.12.1998 r. zaprzestano eksploatację w kopalni otworowej Barycz. W 

dniu 27.04.2001r Minister Środowiska Decyzją DG/wk/AK/487/2112/2001 stwierdził 

wygaśnięcie koncesji nr 35/95 z dn. 12.09.1995r udzielonej Kopalni Soli “Wieliczka” 

na wydobywanie metodą eksploatacji otworowej soli kamiennej w złożu Barycz - w 

związku z powyższym kopalnia nie posiada obszaru i terenu górniczego.  

Skutkiem prowadzonej przez 75 lat eksploatacji otworowej bez ochrony stropu 

były deformacje powierzchni terenu o charakterze ciągłym oraz nieciągłym w postaci 

zapadlisk. Deformacje nieciągłe występowały tylko lokalnie, ale to przede wszystkim 

one negatywnie wpływały na stan środowiska naturalnego. W okresie eksploatacji 

złoża Barycz wystąpiło 41 zapadlisk, większość z nich została zlikwidowana na 

bieżąco przez trwałe wypełnienie wodą, zasypana w wyniku prac związanych z 

likwidacją szkód górniczych lub wykorzystana do składowania odpadów 

komunalnych w ramach wysypiska uruchomionego przez MPO w 1974 r. Deformacje 

ciągłe przebiegają nadal i będą przebiegały jeszcze długo. Ocenia się, że czas 

zaciskania pustek w górotworze wynosi od 40-150 lat. Należy, zatem zakładać, że 

całkowite zakończenie procesów deformacyjnych wewnątrz górotworu i na 

powierzchni nastąpi za około 150 lat.  

W ramach likwidacji pustek (komór) poeksploatacyjnych przewiduje się 

podsadzanie  komór tylko w jednym rejonie - w południowo wschodniej części 

Pagory. Wypełnienie tych komór w 70% całkowicie wyeliminuje możliwość powstania 

zapadliska. W innych rejonach terenu pogórniczego nie przewiduje się potrzeby 

czynnego likwidowania pustek poeksploatacyjnych. Ich likwidacja nastąpi 

samoczynnie na skutek samopodsadzania.  

Kopalnia otworowa “Barycz” w likwidacji doceniając sprawy ochrony środowiska, 

będzie prowadzić obserwację i prace dla uniemożliwienia wystąpienia przekształceń 
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środowiska - pełne zagospodarowanie solanek z odprężania otworów. 

Pomimo braku prawnie określonych granic terenu górniczego zgodnie z art. 25 

Prawa Geologicznego i Górniczego dla kopalni otworowej Barycz w likwidacji, 

powierzchnia terenu w dalszym ciągu podlegać będzie szkodliwym wpływom od 

prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej. W wykonanej w 2006 roku 

aktualizacji prognozy , sporządzono prognozę deformacji ostatecznych powierzchni 

w oparciu o podstawowe wskaźniki deformacyjne tj. nachylenia i odkształcenia. W 

opracowanej prognozie wyróżniono pięć kategorii deformacji terenu w zależności od 

przewidywanych wielkości wpływów. V kategoria obejmuje rejony najbardziej 

intensywnie prowadzonej w przeszłości działalności eksploatacyjnej oraz 

obserwowanych dużych deformacji terenu w postaci zapadlisk, natomiast pozostałe 

kategorie od IV - I rozłożone są zewnętrznie w stosunku do V kategorii zmniejszając 

w miarę oddalania stan deformacji.  

 

3.2.8. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 

Lasy 

 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie miasta Wieliczka wynosi 10,8 ha, w 

tym 2,8 ha to grunty leśne publiczne gminne, a 8 ha grunty prywatne. Na obszarze 

wiejskim powierzchnia gruntów leśnych wynosi 732,4 ha. Największa powierzchnię 

zajmują grunty leśne prywatne: 448 ha, następnie grunty leśne publiczne Skarbu 

Państwa – 2 18,4 ha oraz grunty leśne gminne – 66,0 ha. Lasy należące do osób 

prywatnych są lasami gospodarczymi, natomiast gminne ochronnymi. Wskaźnik 

zalesienia gminy Wieliczka jest niewielki i wynosi 7,9 %. Powierzchnia gruntów 

nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia wynosiła w 2005 roku 0,7 ha. 

 Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej lasy gminy Wieliczka położone są 

głównie w VIII Krainie Karpackiej, 2 i 3 Dzielnicy Pogórza Karpackiego i 

Środkowobeskidzkiej (wsie Sułków, Podstolice, Zabawa, Węgrzce Wielki, 

Dobranowice) oraz w VI Krainie Małopolskiej, 11 Dzielnicy Wysoczyzn 

Sandomierskich (Mała Wieś). Administracyjnie lasy w gminie Wieliczka należą do 

Nadleśnictwa Myślenice i Niepołomice. 

 Najwięcej lasów znajduje się na południu gminy, w okolicach wsi Grajów, 
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Dobranowice, Koźmice. Lasy są w większości sztucznie zalesione, nie mają 

charakteru naturalnego. Dominującym gatunkiem jest sosna, której towarzyszą 

gatunki drzew liściastych: brzoza, dąb, olcha, osika, grab, lipa, rzadziej jesion, buk, 

jawor, czeremcha.  

 Grądy zachowały się najlepiej na południu gminy, w miejscach trudnych do 

prowadzenia intensywnej gospodarki leśnej (na bardzo stromych stokach, na 

brzegach wąwozów). Są to przeważnie wielogatunkowe lasy liściaste. W miejscach 

łatwo dostępnych (łagodne zbocza, wierzchowiny) drzewostan jest bardzo silnie 

zniekształcony. Przeważa w nich sosna lub dąb, gatunki pochodzące z nasadzeń. 

 W lasach w okolicach Dobranowic, w szczytowych partiach wzgórz występują 

płaty buczyny odpowiadające buczynie karpackiej.  

 Stan zdrowotny lasów jest zadowalający. Na zdrowotność lasów gminy 

Wieliczka wpływają takie czynniki jak: występowanie opieńki, szkodliwych owadów, 

zanieczyszczenie powietrza oraz lokalne tzw. „dzikie” wysypiska śmieci. W rejonie 

stromych zboczy, działanie czynników abiotycznych (wiatrołomy, wiatrowały, erozja) 

powoduje degradację drzewostanów. 

 

Najcenniejsze przyrodniczo lasy na terenie gminy: 

- Las Krzyszkowicki, 

- Czarny Las (najbardziej naturalny charakter drzewostanu), 

- Las Widmo (najbardziej naturalny charakter drzewostanu), 

- Las Dobranowicki (pozostałe fragmenty naturalnych buczyn), 

- Las Wolnik (zachowane fragmenty ciekawego drzewostanu, 

występowanie licznych gatunków ptaków). 

W lasach gminy Wieliczka występują prawnie chronione gatunki roślin: 

- skrzyp olbrzymi 

- lilia złotogłów 

- wawrzynek wilczełyko 

- goryczka trojeściowa 

- kopytnik zwyczajny 

- konwalia majowa 

- kalina koralowa 

- parzydło leśne 
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- widłak gożdzisty, 

 

 W lasach gminy Wieliczka żyją następujące gatunki zwierząt: jeleń, sarna, 

dzik, lis, borsuk, łasica, kuna leśna oraz ptaków: zięba, świstunka leśna, rudzik, 

pokrzewki, myszołowy, sokoły. 

 
Wody płynące 

 

Obszary dolin rzecznych z zachowanymi starorzeczami i rozlewiskami należą 

do najcenniejszych krajobrazowo obszarów. W dolinie Wisły, po niegdysiejszych 

rozlewiskach sprzed uregulowania biegu rzeki pozostały rozległe połacie łąk. 

Najciekawsze starorzecza występują w dolinie Wisły, np. pod stopniem 

wodnym „Przewóz” na granicy Gminy Wieliczka i miasta Kraków. Brzegi starorzecza 

porastają pozostałości dawnych lasów łęgowych z topolą czarną oraz topolą białą. W 

wodach starorzecza rosną rozległe pędy włosienicznika, rogatek sztywny, grążele 

żółte, trzcina pospolita, szuwar pałkowy. Tam, gdzie gleba jest nasiąknięta silnie 

wodą rośnie szuwar turzycowy. 

Ze środowiskiem wód płynących związane są liczne gatunki zwierząt, m.in.: 

jętki, ważki, ślimaki, żaby, zaskrońce. W dolnej części biegu Wilgi żyje wydra, na 

starorzeczu Przewóz w dolinie Wisły – bóbr. Obydwa te gatunki są wpisane do 

Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Ginących i Zagrożonych. Zabagnienia i 

starorzecza Wisły są miejscem występowania najbogatszych w gatunki ptaków 

siedlisk np. kokoszka wodna, łyska, kaczka cyranka, bąk. 

 
Łąki i pastwiska 

 Głównym komponentem roślinności łąkowej są zbiorowiska roślin trawiastych, 

w tym szlachetnych gatunków traw: rajgras wyniosły, kupkówka pospolita, tymotka 

łąkowa, wyczeniec łąkowy, a także koniczyna łąkowa i barszcz zwyczajny. 

 Na terenie Pogórza Wielickiego występują charakterystyczne wilgotne łąki z 

kaczeńcem i ostrożeniami. W dolinie Wisły, na równi zalewowej, występują rzadkie w 

skali kraju kompleksy mokrych łąk trzęślicowych o nazwach Grondziki, 

Niedzielszczyzna, Studzijska. Kompleksy te są mocno zniekształcone, jednak można 

wydzielić wśród nich wyjątkowo bogate pod względem przyrodniczym fragmenty z 



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015r. 

 

40   

gatunkami takimi jak: goździk pyszny, krwiściąg lekarski. Gatunki te występują także 

na łąkach w dolnym biegu Wilgi. W dolinie Wisły i innych rzekach, na zabagnionych 

terenach występuje derkacz, który jest gatunkiem zaliczonym do Czerwonej Listy 

Zwierząt Ginących i Zagrożonych. Na podmokłych łąkach spotkać można czajkę, 

brodźca krwawodziobego, bekasa kszykaka. Zwierzęta reprezentują przede 

wszystkim zające oraz sarny. 

 

Pola uprawne 

 

 Na polach uprawnych obok uprawianych gatunków występują chwasty polne: 

maki, chabry, bławaty. Na miedzy tworzą się stosunkowo trwałe siedliska ruderalne. 

Występują tam: dziurawiec, centuria, rumianek, szałwia, macierzanka, piołun, 

poziomki, jeżyny, maliny, brzozy, lipy, dzika róża, tarnina, czarny bez. Żyją liczne 

owady, ptaki (skowronek, przepiórka, kuropatwa, bażant) oraz ssaki (myszy  

i chomiki). 

 

Ciepłe murawy i „Kamieńce”  

 

 Ciepłe murawy kserotermiczne wykształcają się w miejscach o stosunkowo 

dużym nachyleniu terenu, południowej ekspozycji i małej spoistości gleby.  

Na kształtowanie ich wpływa niedobór wody oraz silne nagrzewanie przez słońce. Na 

terenie Pogórza Wielickiego najczęściej na terenie oraz w sąsiedztwie wyrobisk 

poeksploatacyjnych piaskowca wykształciły się niewielkie fragmenty suchych muraw 

o strukturze gatunkowej zbliżonej do typowych siedlisk ciepłolubnych (chaber 

driakiewnik, szałwia okółkowa, macierzanka zwyczajna, koniczyna pagórkowa, 

dziewięćsił bezłodygowy). 

 

Mokradła 

 

 Lokalne mokradła występują w krajobrazie rolniczym, na zalesionych 

zboczach stoków, jak i w dolinkach potoków. Są one często porośnięte roślinnością 

bagienną, reprezentowaną przez mchy brunatne, trzcina pospolita, trzcinnik prosty, 

turzyce, skrzyp błotny, sit skupiony i rozpierzchły, knieć błotna, jaskier rozłogowy, 
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pałka wąskolistna, wierzba uszata, olsza czarna. Mokradła, zwłaszcza leśne  

i śródleśne (zarówno okresowe jak i stałe) są ważnym ogniwem w sterowaniu 

wszelkimi funkcjami lasu w kierunku harmonijnego optimum. Mają znaczenie 

hydrologiczne w tak zwanej „małej” retencji. 

 

Ostoje przyrody 

 

 W celu zachowania różnorodności biologicznej na terenie Gminy Wieliczka 

wytypowano 21 ostoi przyrody z zachowanymi cennymi przyrodniczo elementami 

flory, fauny lub przyrody nieożywionej. Ostoje te nie są w stanie trwale utrzymać 

samowystarczalnych populacji wielu występujących w nich roślin oraz zwierząt ze 

względu na niewielkie rozmiary i izolację przestrzenną.  

 Na terenie Doliny Wisły znajdują się: Wiślisko Przewóz, Żwirownie Brzegi, 

Starorzecze Grabie, „Łąki Niedzielszczyzna”, Studzijska.  

 Na terenie Pogórza Wielickiego znajdują się Purchawica olbrzymia, Skrzyp  

w Zabawie, Siercza kamienieć, Stawy Salinarne, Kamieniec Sygneczów, Dolina 

Wilgi, Mietniów- Pod Brzegiem, Kamieniec przy Laskowcu, Laskowiec  

w Pawlikowaicach, Wilga- Koźmice Małe, Młyn pod Koźmicami, Doły Raciborskie, 

Czarny Las, Las Dobranowice, Las Widmo, Las Wolnik. 

 

3.2.9. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 

 Na obszarze gminy Wieliczka wprowadzono następujące formy ochrony 

przyrody i krajobrazu: 

 

Rezerwaty przyrody 

 

Na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” w celu ochrony wysokich wartości 

przyrodniczych utworzono rezerwat przyrody „Groty Kryształowe” (Rozporządzenie 

Nr 84/2000 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 września 2000 roku). Ochroną 

zostały objęte naturalne pustki podziemne o ścianach obrosłych kryształami halitu 

wraz z otoczeniem stanowiącym fragment skomplikowanej budowy geologicznej 
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mioceńskiego złoża. Rezerwat zlokalizowany jest w północno- wschodniej części 

Kopalni Soli „Wieliczka” na głębokości 70-114 m pod powierzchnią terenu miasta. 

Składają się na niego Grota Kryształowa Dolna i Grota Kryształowa Górna wraz z 

otulinami o łącznej powierzchni 1,04 ha. Na powierzchni terenu wyznaczono zasięg 

otuliny rezerwatu. 

 

Użytki ekologiczne 

 

1. Las Krzyszkowicki został utworzony w celu zachowania wielogatunkowego lasu 

grądowego z bardzo bogatymi stanowiskami roślin chronionych i reliktowymi 

stanowiskami gatunków górskich. Zajmuje powierzchnię 33,95 ha. 

 

2. Obszar lęgowy ptactwa wodnego został utworzony w celu zachowania naturalnych 

miejsc lęgowych rybitw i ptactwa wodnego oraz w celu ochrony istniejącej flory  

i fauny. Użytek ten zajmuje powierzchnię 8,99 ha i położony jest na wyrobiskach 

poeksploatacyjnych całkowicie wypełnionych wodą w miejscowości Brzegi. 

 

3. Las i stawy na Grabówkach. Celem ustanowienia użytku jest ochrona siedlisk 

podmokłych oraz lasu będącego miejscem występowania chronionych gatunków: 

roślin, owadów i ptaków. Zajmuje powierzchnię 13,16 ha. 

 

Stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej  

 

 Zgodnie z rozporządzeniem nr 19 Wojewody Krakowskiego z dnia 16 czerwca 

1997r. w sprawie objęcia ochroną prawną w formie stanowisk dokumentacyjnych 

obiektów geologicznych w Kopalni Soli Wieliczka, utworzono 40 stanowisk 

dokumentacyjnych. Uznano za nie odsłonięcia geologiczne zlokalizowane w 

ociosach podziemnych wyrobisk kopalni.  

 

 

Pomniki przyrody 

 

Na terenie miasta i gminy Wieliczka występują pomniki przyrody, będące 



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015r. 

 

43   

bardzo cennymi elementami środowiska przyrodniczego, wzbogacającymi 

różnorodność biologiczną. W sumie zarejestrowano 34 obiekty przyrody prawnie 

chronione. 

 

Tabela 1 Pomniki przyrody znajdujące się na terenie miasta i gminy Wieliczka. 

Lp. Miejscowość Pomnik przyrody 

1. Gorzków Dąb szypułkowy 

2. Grajów Lipa szerokolistna 

3. Grajów  Lipa szerokolistna 

4. Janowice  Lipa drobnolistna 

5. Raciborsko Głaz narzutowy 

6. Siercza Lipa drobnolistna 

7. Siercza Lipa drobnolistna 

8. Siercza- park Grusza dzika 

9. Siercza Buk zwyczajny odm. czerwonolistna 

10. Siercza- klasztor Dąb szypułkowy 

11. Siercza Klon polny 

12. Siercza – park Lipa drobnolistna 

13. 
Wieliczka – koło 
klasztoru 
Franciszkanów 

Dąb szypułkowy 

 

14. Wieliczka  Dąb szypułkowy  

15 . Wieliczka  Tulipanowiec amerykański 

16. Wieliczka  Surmia wielkokwiatowa 

17. Wieliczka  Tulipanowiec amerykański 

18. Wieliczka – park miejski Buk  

19. Wieliczka – park miejski  Wiąz 

20. Śledziejowice – park  Dąb szypułkowy 

21. Śledziejowice – park Buk czerwonolistny 

22. Śledziejowice – park  Dąb szypułkowy 

23. Śledziejowice – park  Grujecznik japoński 

24. Śledziejowice – park Miłorząb  

25. Śledziejowice – park Cyprysik groszkowy 
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26. Śledziejowice – park Dąb szypułkowy 

27. Śledziejowice – park Magnolia drzewiasta 

28. Śledziejowice – park Dąb szypułkowy 

29. Śledziejowice – park Lipa drobnolistna 

30. Śledziejowice – park Dąb szypułkowy 

31. Śledziejowice – park Buk zwyczajny 

32. Śledziejowice – park Jesion  

33. Śledziejowice – park Wiąz szypułkowy 

34. 

Śledziejowice – przy 

parku podworskim 

Przylegające do parku dworskiego zadrzewienie w 

formie małego drzewostanu (pozostałość naturalnej 

dębiny), przeciętego drogą gruntową, 

przechodzącego w aleję wzdłuż drogi. Drzewostan: -

po wschodniej tronie drogi: dąb szypułkowy 25 szt., 

buk pospolity; po zachodniej stronie drogi: dąb 

szypułkowy- 19 szt., lipa drobnolistna- 4 szt., grab 

pospolity. Aleja: po wschodniej stronie drogi: jesion 

wyniosły- 3 szt., dąb szypułkowy, lipa drobnolistna; 

po zachodniej stronie drogi: jesion wyniosły- 4 szt., 

lipa drobnolistna- 1 szt. 

3.2.10. GLEBY 
   

 Na terenie gminy występują gleby zróżnicowane rodzajowo, gatunkowo i 

typologicznie: 

- Pseudobielicowe - wytworzone z lessu, piasków i gliny,  

- Gleby brunatne – powstałe ze wszystkich skał macierzystych 

występujących na terenie gminy tzn. z fliszu karpackiego, z utworów 

mioceńskich, z piasków, lessów oraz z utworów mieszanych, zasobnych  

w węglan wapnia skał macierzystych, 

- Czarnoziemy – utworzone z utworów lessowych zasobnych w węglan 

wapnia pod wpływem roślinności łąkowo – stepowej, sprzyjającej 

nagromadzeniu się próchnicy, 
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- Mady – wytworzone z aluwiów w dolinach rzecznych i stałych cieków,  

- Gleby glejowe – wytworzone z utworów deluwialnych w obniżeniach terenu 

o słabym odpływie wód gruntowym przy stałym nadmiarze wilgoci 

spowodowanej wysokim poziomem wód gruntowych, 

- Czarne ziemie – wytworzone z iłów i z pyłów wietrzeniowych. 

 

 Niemal cały teren Pogórza Wielickiego odznacza się podatnością na 

degradację naturogeniczną i uprawową. Niewłaściwe użytkowanie gruntów, 

niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin są głównymi 

czynnikami antropogenicznymi powodującymi niszczenie gleb. W okresach roztopów 

wiosennych oraz nawalnych deszczy występują procesy denudacyjno – erozyjne o 

charakterze zmywowym (pokrywa lessowa). Przemieszczaniu się warstw 

przypowierzchniowych (osuwiska, spełzywanie) zwłaszcza w obrębie stoków i 

zboczy nie pokrytych trwałą roślinnością drzewiastą, sprzyjają ukształtowanie terenu, 

jego budowa geologiczna (warstwy fliszu karpackiego), a także warunki 

meteorologiczne. 

W gminie Wieliczka nie zanotowano gleb ponadnormatywnie 

zanieczyszczonych metalami ciężkimi, co przedstawia tabela: 

 

Tabela 2 Średnia zawartość metali ciężkich w glebach na terenie gminy Wieliczka  [mg/kg] 

Pierwiastek Cd Cu Ni Pb Zn 
ilość [mg/kg] 0,65 16,27 14,64 41,18 99,34 
norma – gleby lekkie 3 50 30 50 200 
norma – gleby ciężkie 3 100 100 100 300 

 

Niewielkim wzrostem zawartości metali charakteryzują się gleby na terenie miasta 

Wieliczki oraz wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. 

 

 

 

3.2.11. GOSPODARKA ROLNA 
 

Analizując dotychczasową politykę rolną w mieście i gminie Wieliczka można 

wskazać elementy, które stanowią potencjalne możliwości rozwoju tej funkcji jak i 
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elementy niekorzystne. 

Do elementów korzystnych należą: 

− wysoki udział użytków rolnych (5 887 ha) – około 60%, 

− wysoki 93% udział gleb klas bonitacyjnych I-IV, 

− dobre zainwestowanie w obiekty budowlane związane z produkcją rolną oraz 

średnie wyposażenie w maszyny rolnicze, 

− duży udział gleb kompleksu pszennego dobrego, 

Do elementów niekorzystnych zaliczyć należy: 

− nadmierne rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz duży udział działek 

rolniczych tj. obszarów poniżej 1,0 ha (77,7%), 

− występujące powszechnie zjawisko erozji gleb, 

− ogólną tendencje do odchodzenia od rolniczego wykorzystywania gruntów na 

rzecz funkcji mieszkaniowej i usługowej. 

 

 W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne – 67,1%. Łąki zajmują 

24,2 % powierzchni użytków rolnych, pastwiska – 4,4% oraz sady – 4,3%.  

 

Tabela 3 Użytki rolne w gminie Wieliczka. 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha % użytków rolnych 

ogółem 

Grunty orne 3 950 67,1 

Sady 251 4,3 

Łąki 1 425 24,2 

Pastwiska 261 4,4 

Użytki rolne ogółem 5887 100 

źródło wg danych GUS; stan 2005 r. 

 

 W gminie Wieliczka wg klasy bonitacyjnej 55% użytków rolnych posiada gleby 

klasy I - III, około 38,% to gleby klasy IV, tylko 7% stanowią gleby klasy V-VI. 

Na terenie gminy występują gleby: pseudobielicowe, gleby brunatne, czarnoziemy 

mady, gleby glejowe oraz czarne ziemie.  

 

Tabela 4 Zestawienie powierzchniowe wg klasyfikacji gleboznawczej gleb miasta i gminy Wieliczka 
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Lp. Obręb Grunty orne w klasach 
[ha] 

Użytki zielone w klasach  
[ha] 

I-III IV V-VI I-III IV V-VI 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Brzegi 94,2748 27,4714 1,0500 110,0935 67,3628 6,4524 
2 Byszyce 70,1617 59,9371 5,0086 8,1693 15,2899 12,0537 
3 Chorągwica 95,0282 20,2033 0,2200 7,6103 26,8133 1,4300 
4 Czarnochowice 66,2052 26,7777 9,6546 4,3498 3,6262 0,5962 
5 Dobranowice 176,4052 38,2600 0,5900 35,5306 2,8677 5,7285 
6 Golkowice 86,3168 38,7410 5,9800 19,8675 43,9972 39,4955 
7 Gorzków 106,1735 58,0886 1,9425 20,0342 6,7761 5,9300 
8 Grabie 156,1280 32,6500 2,3800 56,5189 27,7950 10,9000 
9 Grabówki 58,0832 41,2464 3,2196 2,3300 8,6091 4,7718 
10 Grajów 89,0986 170,7493 11,5020 8,5300 46,4744 23,7332 
11 Jankówka 51,5521 76,1268 3,8200 1,5603 12,1100 19,9817 
12 Janowice 105,8118 68,9540 1,3999 20,6047 38,9480 19,2730 
13 Kokotów 53,5888 76,9635 57,5269 58,9416 54,2149 14,1978 
14 Koźmice Małe 62,7962 12,7437 1,2200 12,3365 3,4259 1,2000 
15 Koźmice Wielkie 237,5622 128,2169 1,0668 31,6837 115,3453 27,3130 
16 Lednica Górna 69,9215 87,6126 0,3400 8,0383 66,6285 7,2800 
17 Mała Wieś 38,8481 49,9185 0,7366 2,4357 14,9472 1,9269 
18 Mietniów 88,9544 40,9916 0,0000 9,8917 21,6243 2,1200 
19 Pawlikowice 151,1553 26,0300 0,0000 15,3873 37,1991 5,8286 
20 Podstolice 111,8983 63,3174 2,4098 20,2332 31,0718 6,3191 
21 Raciborsko 143,3605 202,5571 7,6507 25,4293 37,5872 2,4541 
22 Rożnowa 24,9281 5,6657 0,0000 1,9948 2,7200 0,0300 
23 Siercza 90,1142 61,5174 0,3100 13,1153 51,8527 23,5565 
24 Strumiany 33,6568 23,1182 3,0831 2,7167 5,2156 0,1500 
25 Sułków 154,1122 20,3617 0,8083 12,0000 16,8614 7,4787 
26 Sygneczów 26,0536 74,8064 0,0000 21,7586 43,5521 5,0996 
27 Śledziejowice 42,9678 87,2594 15,3444 1,1118 5,8970 1,2703 
28 Węgrzce Wielkie 122,2079 130,0704 25,2593 189,7626 46,8783 50,9340 
29 Wieliczka 500,7704 65,7297 2,2486 58,1399 47,2670 43,8598 
30 Zabawa 91,0412 6,5133 0,0000 9,5647 7,2290 0,1000 
Gmina razem 3199,1766 1822,5991 164,7717 789,7408 910,1870 351,4644 

 

 Największą powierzchnię zajmuje kompleks pszenny dobry. Następnym 

kompleksem pod względem zajmowanej powierzchni jest zbożowo – pastewny 

mocny. 

 Duży wpływ na rolnicze wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej ma rzeźba 

terenu. W gminie Wieliczka wyodrębnia się: 

- tereny bardzo korzystne dla potrzeb produkcji rolnej 

Tereny płaskie wierzchowin, tereny płaskie obszarów równinnych, tereny płaskie 

szerokich dolin rzecznych (powyżej 300 m szerokości) oraz bardzo słabe stoki o 
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nachyleniu nie większym niż 3°. Tereny takie występują na większych obszarach w 

dolinie Wisły we wsiach: Brzegi, Grabie, Kokotów, Mała Wieś – Strumiany i Węgrzce 

Wielkie, Śledziejowice. 

- tereny korzystne dla potrzeb produkcji rolniczej 

Stoki o nachyleniu 3,1 - 6°, wąskie doliny rzeczne (do 300 m szerokości), szerokie 

doliny nieckowate (powyżej 50m) oraz tereny płaskie i bardzo słabe stoki 

poprzecinane licznymi wąwozami. Obszary te występują na terenie całej gminy, 

oprócz wsi Brzegi i Grabie. Na większych obszarach występują we wsiach: Gorzków, 

Janowice, Koźmice Wielkie, Mała Wieś i Strumiany, Pawlikowice, Raciborsko, 

Wieliczka miasto i Wieliczka Krzyszkowice. 

- tereny średnio korzystne dla potrzeb produkcji rolniczej 

Stoki o nachyleniu od 6,1 – 10 °, wąskie doliny nieckowate (do 50 m szerokości oraz 

stoki o nachyleniu od 3,1- 6° ale z licznymi wąwozami. Występują na terenie całej 

gminy ( z wyjątkiem wsi Grabie i Brzegi) i zajmują największą powierzchnię użytków 

rolnych. 

- tereny mało korzystne dla potrzeb produkcji rolniczej 

Stoki o nachyleniu 10,1 - 15°, a także stoki mniejsze o nachyleniu 6,1 – 10°  

z licznymi wąwozami. Większe obszary tych terenów występują w Lednicy Górnej, 

Raciborsku, Grajowie, Golkowicach, Koźmicach Wielkich. 

− tereny niekorzystne dla potrzeb produkcji rolniczej 

Stoki o nachyleniu powyżej 15° oraz stoki mniejsze, od 10,1-15°,ale pocięte 

wąwozami. Na terenie gminy występują na niewielkim obszarze w Byszycach, 

Koźmicach Małych i Grajowie. 

 

Największy obszar w gminie zajmują tereny średnio korzystne dla potrzeb 

produkcji rolnej – 36,5%. Kolejne, pod względem powierzchni są tereny korzystne – 

29,3% oraz tereny bardzo korzystne – 24%, zaś tereny mało korzystne zajmują 

mniejszą powierzchnię. Powierzchnia terenów niekorzystnych jest znikoma. 

 

 Obszar gminy ma dobrze rozwiniętą sieć rzeczną i dobrze rozwinięty system 

wód gruntowych, co w większości zabezpiecza potrzeby wodne roślin. Na prawie 

całym obszarze użytków rolnych można wykonywać uprawę ciągnikami kołowymi, a 
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na około połowie gruntów ornych można stosować kombajny. 

 

 Odnośnie zjawisk niekorzystnych dla rozwoju rolnictwa w obszarze gminy 

Wieliczka należy wymienić występujące powszechnie zjawisko erozji gleb (wietrznej, 

wąwozowej, wodnej powierzchniowej). Niemal cały teren Pogórza Wielickiego 

odznacza się podatnością na degradację naturogeniczną i uprawową. Niewłaściwe 

użytkowanie gruntów, niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i środków 

ochrony roślin są głównymi czynnikami antropogenicznymi powodującymi niszczenie 

gleb.  W okresach roztopów wiosennych oraz nawalnych deszczy występują procesy 

denudacyjno – erozyjne o charakterze zmywowym (pokrywa lessowa). 

Przemieszczaniu się warstw przypowierzchniowych (osuwiska, spełzywanie) 

zwłaszcza w obrębie stoków i zboczy nie pokrytych trwałą roślinnością drzewiastą, 

sprzyjają ukształtowanie terenu, jego budowa geologiczna (warstwy fliszu 

karpackiego), a także warunki meteorologiczne. 

 Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem dla rolnictwa jest nadmierne 

rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz duży udział działek rolniczych tj. obszarów 

poniżej 1,0 ha (77,7%). Strukturę gospodarstw gminy Wieliczka obrazuje 

zamieszczona poniżej tabela. 

 

Tabela 5 Struktura gospodarstw indywidualnych w gminie Wieliczka. 

Lp. Grupy obszarowe 
użytków rolnych w ha 

Ilość gospodarstw % 

1. Ogółem 7 577 100,00 
2. Do 1  5 892 77,76 
3. (1-2) 1 251 16,51 
4. <2-5) 381 5,03 
5. <5-10) 39 0,52 
7. <10-20) 10 0,13 
9. <20,100) 0 0,00 
10. 100 ha i więcej 4 0,05 

źródło: Dane z powszechnego spisu rolnego – 2002r. 
 

 W produkcji rolniczej dominuje system zbożowo – okopowo – pastewny, przy 

czym w strukturze upraw zbożowych ( 55,61% pow. uprawnej), dominuje pszenica, w 

roślinach okopowych ziemniaki ( 19,55% pow. upraw).  

  

Tabela 6 Powierzchnia zasiewów w gminie Wieliczka. 
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Lp. Wyszczególnienie ar % 
1. Zboża, 

W tym: 
− pszenica, 
− żyto, 
− jęczmień, 
− owies, 
− pszenżyto, 
− mieszanki zbożowe, 
− gryka, proso i inne zbożowe; 

 
 

63 766 
3 244 
6 777 

11 042 
12 398 
3 811 

63 

 
 
35,08 
1,78 
3,73 
6,07 
6,82 
2,10 
0,03 

2. Kukurydza 34 024 18,72 
3. Strączkowe jadalne  309 0,17 
4. Ziemniaki  35 534 19,55 
5. Buraki cukrowe 57 0,03 
6. Rzepak 3 000 1,65 
7. Okopowe pastewne 1 538 0,85 
8. Warzywa gruntowe 5 487 3,02 
9. Truskawki  724 0,40 
źródło: Dane z powszechnego spisu rolnego – 2002r. 
 

W produkcji zwierzęcej dominuje chów drobiu. Stan pogłowia zwierząt 

gospodarskich gospodarstw indywidualnych gminie i mieście Wieliczka przedstawia 

zamieszczona poniżej tabela. 

Tabela 7 Stan pogłowia zwierząt gospodarskich 

Lp. Wyszczególnienie Sztuki 
1. Bydło – ogółem, 

W tym: 
− krowy 

958 
 

529 
2. Trzoda chlewna – ogółem, 

W tym: 
− lochy 

1 668 
 

69 
3. Konie  145 
4. Owce  140 
5. Kozy  304 
6. Kury 46 801 
źródło: Dane z powszechnego spisu rolnego – 2002r. 
  

Na dotychczasowy rozwój rolnictwa zasadniczy wpływ miały uwarunkowania 

zewnętrzne, a mianowicie: 

− bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu – Małopolski, 

− ograniczone środki i kompetencje samorządu terytorialnego, 

− brak systemu promocji produktów z regionu Małopolski, 

− niski stopień integracji rolnictwa z gospodarką narodową, 
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− niedorozwój instytucji rynku rolnego (w tym marketingu i organizacji hurtu). 

Ze względu na nieopłacalność prowadzenia gospodarki rolnej przede 

wszystkim w gospodarstwach o małej powierzchni, zmniejsza się sukcesywnie liczba 

gospodarstw rolnych w gminie. Analiza danych statystycznych oraz analiza 

wniosków złożonych do Studium potwierdzają, że w gminie Wieliczka następuje 

wyraźnie zjawisko „odchodzenia” od działalności rolniczej na rzecz przede wszystkim 

szeroko rozumianej działalności usługowej, usługowo – produkcyjnej. Wydaje się, ze 

jest to tendencja trwała a jej skutkiem będzie postępująca zmiana w użytkowaniu 

gruntów rolnych i wykorzystywanie ich na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

 

3.2.12. KLIMAT 
 

Obszar gminy Wieliczka należy do klimatycznego Regionu Pogórza 

Karpackiego, który znajduje się w zasięgu umiarkowanie ciepłego piętra 

klimatycznego. Urozmaicona rzeźba terenu powoduje stosunkowo duże 

zróżnicowanie mezoklimatyczne. Północna cześć gminy położona w szerokiej dolinie 

Wisły należy do strefy klimatu podgórskiego – nizin i kotlin. Wyróżnia się tutaj 

charakterystyczny mikroklimat lokalny, na który nakładają się cechy drugiego klimatu 

występującego na terenie gminy – klimatu Pogórza Wielickiego. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,2°C. Dobowe amplitudy 

temperatur zależą przede wszystkim od ukształtowania terenu i jego form. W 

dolinach, gdzie występują częste inwersje temperatury spowodowane silnym 

wypromieniowaniem lub spływem chłodnych mas powietrza są większe niż na 

wierzchowinach. 

Okres wegetacyjny trwa 218 dni. W ciągu roku występuje około 112 dni z 

przymrozkami i około 47 dni mroźnych.  

W ciągu roku notuje się średnio 50 dni z mgłami. Najwięcej występuje jesienią 

i zimą, maksimum przypada na listopad. Największa ilość dni słonecznych występuje 

wczesną wiosną, latem i wczesną jesienią, największa ilość dni pochmurnych 

występuje późną jesienią i zimą. Najpogodniejsze miesiące to sierpień oraz 

wrzesień, a najbardziej pochmurne- listopad, grudzień i styczeń. 

Opady atmosferyczne są zróżnicowane w zależności od wzniesienia terenu, 
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rzeźby i ekspozycji. Roczna suma opadów wynosi 730 mm w Wieliczce. Najwięcej 

opadów przypada na porę letnią, najmniejsze notuje się w lutym. Pokrywa śnieżna 

pojawia się w końcu listopada i trwa na wierzchowinach do drugiej dekady kwietnia.  

Na terenie gminy Wieliczka przeważają wiatry z południowego zachodu (30%) oraz 

zachodu ( prawie 20%). Udział ciszy  jest niewielki i wynosi 10%. 

Na Pogórzu Wielickim warunki anemologiczne kształtowane są przez ogólną 

cyrkulację atmosferyczną, lokalnie modyfikowaną przez rzeźbę terenu. Przeważają 

wiatry z sektora zachodniego (43%) i wschodniego (łącznie 28%) o prędkościach 2-4 

m/s. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,8-8,5°C. Mezoklimat stoków i 

grzbietów charakteryzuje się tzw. ciepłą strefą stokową o wyższych o 2-3°C 

temperaturach minimalnych powietrza, dłuższym okresie bez przymrozkowym i 

lepszym przewietrzaniu. Nie dotyczy to stoków o ekspozycji północnej. 

 

3.2.13. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 
 

Stan powietrza atmosferycznego oceniony w 2006 roku wskazywał na: 

 
− ponadnormatywny poziom zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10. 

Średnie stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w powiecie wielickim wynosiło          

69 µg/m3, co stanowi 172% stężenia dopuszczalnego dla rocznego okresu 

uśredniania. Dopuszczalny poziom stężeń 24 godzinnych pyłu PM10 - 50 µg/m3 

był przekroczony 129 razy. Częstość ta jest większa od dopuszczalnej 

wynoszącej 35 razy.  

− tendencję spadkową stężenia benzenu. W stanowisku zlokalizowanym            

w Wieliczce średnie roczne stężenie zanotowane w 2004 roku wynosiło           

2,30 µg/m3, w roku 2005 średnie roczne stężenie było wyższe niż w roku 

poprzednim   i wynosiło 3,48 µg/m3, jednak nie przekroczyło poziomu 

dopuszczalnego (5 µg/m3). W roku 2006 średnie roczne stężenie wynosiło       

3,19 µg/m3. Średnie stężenie w sezonie letnim w 2006 roku wynosiło 1,03 µg/m3, 

zaś w sezonie zimowym 5,35 µg/m3. W sezonie zimowym (I-III, X-XII) notowano 

najwyższe stężenia średnio miesięczne benzenu. Stężenie maksymalne w ciągu 

roku osiągnęło 10,3 µg/m3, stężenie minimalne 0,55 µg/m3. 
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− stężenie średnioroczne poziomu dwutlenku azotu mierzone metodą pasywną 

(wskaźnikową) wyniosło 22,7 µg/m3 i nie przekroczyło dopuszczalnego 

średniorocznego poziomu - 40 µg/m3.  

− średnioroczne stężenie poziomu SO2 wyniosło 20,9 µg/m3 i przekroczyło 

poziom dopuszczalny (20 µg/m3). Dominujący wpływ na zanieczyszczenia 

powietrza mają zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych źródeł emisji, 

komunikacji oraz napływające z obszarów sąsiednich. 

 

Bieżąca ocena jakości powietrza 

 

 Bieżąca ocena jakości powietrza 2006 roku uwzględniająca dwie grupy 

kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na 

ochronę roślin zaklasyfikowała powiat Wielicki do: 

− klasy C zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia. Oceną objęto 

siedem substancji: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, 

ozon, pył zawieszony PM10. Oznacza to, że poziom stężeń był powyżej wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji. Dla tej klasy wymagane jest  

określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz dopuszczalnych 

– powiększonych o margines tolerancji oraz opracowanie programu ochrony 

powietrza POP – z uwagi na przekroczenie wartości dopuszczalnej dla pyłu PM10 

i SO4. Pozostałe substancje nie przekraczały wartości dopuszczalnych. 

− klasy A zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony roślin. Oceną objęto trzy 

substancje: dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon. Poziomy stężeń uwzględnianych 

substancji nie przekroczyły wartości dopuszczalnych.  

 

Do najistotniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza należą sektor komunalną – 

bytowy oraz transport drogowy. Ogrzewania indywidualne oraz małe kotłownie mają 

bardzo wysoki udział w zanieczyszczeniu atmosfery, w szczególności w tzw. niskiej 

emisji pyłu, tlenku węgla, dwutlenku siarki. W sezonie grzewczym stężenia pyłu 

zawieszonego osiągają wartości największe w całym roku. Narażenie na 

zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego występują szczególnie w 

sąsiedztwie drogi krajowej nr 4, o bardzo dużym natężeniu ruchu. Stan sanitarny 
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powietrza uzależniony jest od napływu spoza terenu gminy zanieczyszczonych mas 

powietrza, docierających głównie z kierunku północno- zachodniego, czyli z 

aglomeracji krakowskiej. Na terenie gminy Wieliczka koncentracja źródeł emisji 

zanieczyszczeń powietrza występuje w mieście Wieliczka.  

 

3.2.14. KLIMAT AKUSTYCZNY 
 
 Warunki akustyczne na terenie gminy kształtowane są głównie przez 

komunikację oraz obiekty usługowe i przemysłowe.  

 Hałas komunikacyjny spowodowany jest przede wszystkim ruchem pojazdów 

samochodowych i powoduje postępujące pogorszenie klimatu akustycznego.  

  Największym źródłem hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Wieliczka 

jest droga krajowa nr 4. Na odcinku Kraków – Wieliczka odnotowano największe 

natężenie pojazdów samochodowych 35.419 poj./dobę. We wszystkich punktach 

pomiarowych zlokalizowanych przy tej drodze stwierdzono przekroczenie poziomu 

wartości progowej hałasu tj.75 dB o wartość 2,4 – 3,9 dB. Podobnych wartości 

progowych należy się spodziewać w najbliższym sąsiedztwie drogi krajowej nr 4, 

gdzie jest notowane największe natężenie ruchu pojazdów samochodowych.  

  Źródłem poważnej, lecz okresowej uciążliwości akustycznej (podczas ruchu 

pociągów) jest linia kolejowa Kraków – Tarnów przebiegająca w północnej części 

gminy. Linia z Krakowa do Wieliczki jest pod tym względem mniej uciążliwa. 

 Hałas przemysłowy jest emitowany przez podmioty gospodarcze o 

charakterze przemysłowym. Ze względu na wielkość oraz charakter produkcji 

podmiotów, jest szczególnie uciążliwy dla mieszkańców domów umiejscowionych  

w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. Na terenie gminy zlokalizowane są małe 

zakłady przemysłowe i rzemieślnicze, których oddziaływanie akustyczne na stan 

środowiska, jeżeli występuje, ma charakter lokalny. Brak jest natomiast dużych 

zakładów przemysłowych, które mogą stanowić istotne źródło hałasu. 

Hałas linii energetycznych generowany jest przez pracujące linie wysokiego 

napięcia. Spowodowany jest mikrowyładowaniami elektrycznymi na powierzchnię 

przewodów (na skutek ulotu) i zależy od warunków pogodowych, stanu środowiska, 

stanu technicznego, powierzchni przewodów. Przez teren Gminy Wieliczka 
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przebiegają linie 400 kV (Brzegi, Jankówka), które są uciążliwym źródłem hałasu, 

szczególnie podczas złych warunków atmosferycznych.  

Hałas komunalno – bytowy występuje na terenach zabudowy mieszkaniowej. 

Największy poziom osiąga na terenie miasta Wieliczka. Jego poziom zależy od 

intensywności i charakteru zabudowy, obecności zakładów rzemieślniczych, środków 

transportu, punktów gastronomiczno- rozrywkowych, urządzeń do produkcji rolnej itp. 

3.2.15. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE 

 

Na kształtowanie pola elektromagnetycznego mają wpływ źródła liniowe i 

punktowe emitujące promieniowanie niejonizujące: 

- linie wysokiego napięcia – 110 kV, 220kV (Raciborsko) i 400kV (Brzegi, 

Jankówka) i związane z nimi stacje elektroenergetyczne, 

- urządzenia telefonii komórkowej (Raciborsko – koncentrator 

telekomunikacyjny, wieża przekaźnikowa; Gorzków – koncentrator 

telekomunikacyjny; Byszyce – wieża przekaźnikowa; Sygneczów – wieża 

przekaźnikowa; Siercza – wieża przekaźnikowa; Wieliczka – dwie wieże 

przekaźnikowe; Koźmice Wielkie – urządzenia na wieży kościoła),  

- Radiowo- Telewizyjne Centrum Nadawcze Kraków/Chorągwica 

zlokalizowane w miejscowości Mietniów, 

- urządzenia typu kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, anteny 

radiowe i telewizyjne, komputery, telewizory, lodówki, instalacje domowe, 

suszarki – urządzenia te w czasie pracy są źródłem promieniowania 

elekromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, a nawet wyższej. 

 

Radiowo – Telewizyjne Centrum Nadawcze Kraków / Chorągwica zajmuje się 

emitowaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz przesyłaniem sygnałów 

telekomunikacyjnych na duże odległości z wykorzystaniem fal radiowych. Decyzją 

Wojewody Małopolskiego nr ŚR.III.JCh.6612-51-03 z dn.13.04.2004r. Centrum 

Nadawcze posiada pozwolenie na emitowanie pól elektroenergetycznych. Pola o 

wartościach gęstości mocy większych od 0,1 W/m2 dla częstotliwości powyżej 300 

MHz przy promieniowaniu dookolnym występują powyżej wysokości 263 m n.p.t. w 

promieniu maksymalnym do 585 m, dla anteny kierunkowej o azymucie 320 

występują powyżej wysokości 41 m n.p.t. i maksymalnie do odległości 162 m. dla 
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częstotliwości poniżej 300 MHz obszar ten zaczyna się powyżej 170 m n.p.t. i 

rozciąga się w promieniu maksymalnym do 435 m. W zasięgu pól 

elektromagnetycznych o poziomach wyższych niż dopuszczalne nie znajdują się 

żadne budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi. 

 

3.3. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 
 

3.3.1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA – STAN ISTNIEJĄCY 
 

3.3.1.1. DYNAMIKA ZMIAN LICZBY LUDNOŚCI 
 

Na koniec I półrocza 2006 roku gmina Wieliczka liczyła łącznie 48.254 

mieszkańców. Do końca 2005 roku zameldowanych na pobyt stały było 47.745 osób. 

Jak obrazuje tabela nr 9 w ciągu ostatnich 11 (1995-2005) lat liczba zameldowanych 

na pobyt stały wzrosła o ponad 4 tys. osób (wzrost 8,6%).  

 

Tabela 8 Ludność ogółem w gminie Wieliczka w latach 1995-2005 wg miejsca zameldowania i    
zamieszkania 

Ludność ogółem wg miejsca zameldowania/zamieszkania w latach 1995-2005 

Lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

stałe miejsce 

zameldowania 

[stan na 31 XII] 

43619,0 43739,0 43821,0 43916,0 44206,0 44806,0 45195,0 45584,0 46317,0 47048,0 47745,0 

faktyczne 

miejsce 

zamieszkania 

[stan na 31 XII] 

43660,0 43804,0 43928,0 44212,0 44480,0 45023,0 45369,0 45821,0 46563,0 47287,0 47992,0 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl]. 
 
 

Faktycznie do 31.XII.2005 roku gminę zamieszkiwało (razem                                

z zameldowanymi na pobyt czasowy) 47 992 osób [Tab.8]. W ciągu ostatnich 11 lat 

notuje się również wzrost tej grupy, bardzo zbliżony do wartości dla zameldowanych 

na stałe.  

Od 1995 r. obserwuje się stały wzrost liczby ludności gminy Wieliczka [Ryc. 1] 

przy czym dynamika wzrostu wyraźnie się potęguje od 1999 roku, na co wskazuje 

pokazana na ryc. 1 linia trendu. Co ważniejsze, na linii trendu nie zauważamy 
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żadnych fluktuacji, które wskazywałyby na gwałtowne wahania liczby ludności. Ten 

zrównoważony wzrost ma dwie przyczyny. Pierwsza to dodatnie saldo migracyjne 

[Tab.11]. Wyraźnie widać, że gmina jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce do 

osiedlenia się. Drugą przyczyną jest dodatni, choć bardzo niski, przyrost naturalny, 

który utrzymuje się w Wieliczce od 1999 r. [Ryc. 2]. Bez wątpienia jednak dominującą 

rolę we wzroście liczby ludności gminy Wieliczka odgrywa dodatnie saldo migracyjne 

[Tab. 11, Ryc. 2]. Nawet podczas ujemnego przyrostu naturalnego w latach 1996-

1999, napływ ludności spoza gminy rekompensował w pełni straty z nim związane, 

zapobiegając spadkowi liczby mieszkańców.  

 

Rysunek 1 Dynamika zmian liczby ludności faktycznie zamieszkałej w gminie Wieliczka w latach 
1995-2005. 

Liczba ludności faktycznie zamieszkałej 
w gminie Wieliczka 

40 000
41 000
42 000
43 000
44 000
45 000
46 000
47 000
48 000
49 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
lata

osoby

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl]. 

 
 

 
Tabela 9 Struktura ludności gminy 

Ludność 

ogółem 

Stan na 31.XII.r. w osobach dynamika 

zmiany 

[%] 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1995-2005 

Ogółem 43660 43804 43928 44212 44480 45023 45369 45821 46563 47287 47992 109,92 

mężczyźni 21144 21241 21235 21308 21456 21724 21916 22163 22561 22882 23234 109,88 

kobiety 22516 22563 22693 22904 23024 23299 23453 23658 24002 24405 24758 109,96 
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W tabeli nr 10 zestawiono liczbę ludności w  poszczególnych sołectwach gminy 

Wieliczka według płci i wieku oraz gęstość zaludnienia w gminie – stan na 30.VI. 

2006 roku. 

 

Tabela 10 Liczba ludności w sołectwach gminy Wieliczka wg płci i wieku oraz gęstość    zaludnienia w 
gminie [stan na 30.VI.2006]. 

Miejscowość ludność 
ogółem 

kob. 
ogółem 

męż. 
ogółem 

0-18   
kob. 

0-18 
męż. 

18-60 
kob. 

18-65 
męż. 

pow. 
60 

kob. 

pow. 
65 

męż. 

Powierzchnia 
[w km2] 

Gęstość 
zaludnienia 

Brzegi   467 235 232 45 56 141 154 49 22 3,84 121,50 
Jankówka 361 178 183 39 41 101 121 38 21 2,43 148,51 

Dobranowice 552 290 262 71 59 173 179 46 24 3,54 156,08 
Grajów 801 391 410 104 81 219 295 68 34 5,10 157,14 

Raciborsko 1086 562 524 139 120 328 356 95 48 5,97 181,79 
Grabie 679 353 326 76 66 205 223 72 37 3,49 194,40 

Węgrzce 
Wielkie 1688 889 799 184 193 530 518 175 88 6,81 248,05 

Koźmice Małe 518 269 249 57 53 169 175 43 21 1,88 275,78 
Byszyce 642 342 300 96 78 191 196 55 26 2,23 287,34 
Gorzków  868 425 443 105 111 249 294 71 38 2,95 294,27 

Sygneczów 604 314 290 68 79 200 186 46 25 2,00 301,63 
Koźmice 
Wielkie 2424 1238 1186 275 256 693 770 220 110 7,05 329,63 

Podstolice 933 461 472 90 131 283 303 88 38 2,83 329,65 
Janowice 1081 541 540 118 135 329 366 94 39 3,16 341,64 
Sułków 953 476 477 99 112 297 326 80 39 2,70 352,86 

Chorągwica 827 424 403 85 97 248 278 91 28 2,21 373,96 
Pawlikowice 1215 600 615 134 139 350 411 116 65 2,97 409,44 

Lednica Górna 1283 666 617 124 128 383 393 109 46 2,81 421,03 
Mietniów 899 483 416 123 89 297 299 63 28 2,11 426,76 
Siercza 1340 694 646 138 149 405 428 151 69 3,11 430,72 
Kokotów 1971 1002 969 204 198 599 642 149 79 4,23 442,17 

Golkowice 1711 868 843 197 223 502 546 169 74 3,82 448,47 
Zabawa 813 425 388 84 76 257 274 84 38 1,45 558,82 

Strumiany 539 273 266 48 50 135 147 40 19 0,78 560,60 
Mała Wieś  897 455 442 80 96 242 262 83 34 1,39 574,97 
Grabówki 951 489 462 108 115 297 308 84 39 1,65 577,38 

Śledziejowice 1472 766 707 165 158 444 437 97 52 1,96 689,72 
Rożnowa 359 170 189 29 34 91 127 50 28 0,44 809,58 

Czarnochowice 1186 603 583 116 141 360 395 127 47 1,37 868,03 
Wieliczka 19133 10036 9097 1668 1857 6040 6067 2195 1027 13,40 1407,01 

 Gmina ogółem 48254 24890 23364 4869 5121 14758 15476 4848 2283 100,10 473,08 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych referatu ewidencji ludności UM Wieliczka. 

3.3.1.2. MIGRACJE I SALDO MIGRACJI 
 

Od 1995 roku do 2003 roku liczba osób, które meldowały się na pobyt stały w 

gminie Wieliczka systematycznie rosła. Największy napływ ludności w badanym 
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okresie spowodowany był migracją z miast i to on miał największy udział w ogólnej 

liczbie osób napływających. Duży napływ ludności miejskiej można wytłumaczyć 

zjawiskiem suburbanizacji. Polega ono na osiedlaniu się mieszkańców aglomeracji w 

obszarze podmiejskim. Zjawisko suburbanizacji przynosi gminie wiele korzyści, 

głównie materialnych i demograficznych.  

Roczny odpływ ludności z gminy Wieliczka ukształtował się w badanym 

okresie na poziomie ok. 400 osób rocznie. Wśród ogólnego odpływu nieco większą 

rolę odgrywa emigracja do miast, szczególnie ma to związek z położeniem gminy w 

bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. Roczny odpływ w tym kierunku wynosi ok. 200 

osób rocznie. 

Miasto ma dodatnie saldo migracji wewnętrznej (w granicach Polski), które 

systematycznie rosło od 1995 r. i obecnie kształtuje się na poziomie ok. 700 osób 

rocznie (o tyle osób liczba ludności gminy zwiększa się, co rok dzięki migracjom) 

[Ryc.2]. Na wykresie salda migracji ogółem zauważamy dwa duże i trwałe wzrosty, tj. 

w roku 1998 i 2002 [Ryc.2]. Wydaje się, że tendencja zwyżkowa się utrzyma. 

Wykresy przedstawiające saldo migracji w rozbiciu na mężczyzn i kobiety są bardzo 

podobne z wyjątkiem dużej przewagi kobiet w 1998r. [Ryc.2]. Wiąże się to z tym, że 

do gminy napływają głównie małżeństwa. W przypadku salda migracji zagranicznych 

należy pamiętać jednak o tym, że wiele osób wyjechało z Polski za granicę i nie 

przemeldowało się na pobyt stały lub czasowy, nie są, więc objęci statystyką. Tych 

osób jest bardzo dużo, o czym może świadczyć stworzenie dla nich specjalnej grupy 

przez GUS, mianowicie: grupy „rezydenci”. Są to osoby, które w momencie spisu w 

2002 r. znajdowały się poza terytorium Polski (setki tysięcy w skali Polski). Wiele z 

nich nie mieszka już w Polsce od kilku a nawet kilkunastu lat.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 Saldo migracji w gminie Wieliczka wg kierunków w latach 1995-2005. 
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Tabela 11 Saldo migracji [różnica między liczbą emigrantów i imigrantów] w gminie Wieliczka w latach 
1995- I półrocze 2006 r. 

    Saldo migracji 

Lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006∗ 

w ruchu 
wewnętrznym 

Ogółem 92 135 116 115 300 315 347 387 704 682 687 239 

mężczyźni 23 68 47 -5 143 170 168 192 369 335 331 121 
Kobiety 69 67 69 120 157 145 179 195 335 347 356 118 

Zagranica 

Ogółem 7 -1 9 -11 -1 -9 11 1 14 -6 -10 -16 

mężczyźni 9 3 8 -11 -2 -6 5 2 10 -6 -6 -11 
Kobiety -2 -4 1 0 1 -3 6 -1 4 0 -4 -5 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl]. 
 
 

                                                
∗∗

 stan na koniec I półrocza 2006 roku – na podstawie danych statystycznych US w Krakowie 
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3.3.1.3. ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI I GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA 
 

Średnia gęstość zaludnienia dla gminy Wieliczka wynosi 473 os./km² [Tab.10]. 

Największą gęstość zaludnienia wynoszącą 1407 os/km², ma miasto Wieliczka 

[Tab.10]. Obserwując kartogram nr 1 zauważamy koncentryczny charakter zjawiska 

oraz układanie się pasów o jednakowej gęstości zaludnienia w układ pierścieniowy. 

Gęstość zaludnienia zmniejsza się w sposób ciągły od centrum (miasto Wieliczka) ku 

najdalej oddalonym od miasta miejscowościom gminy. Gęstość zaludnienia powyżej 

800 os./km² posiadają oprócz Wieliczki niewielkie sołectwa Czarnochowice oraz 

Rożnowa, leżące w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Gęstość zaludnienia powyżej 500 

os./km² posiadają miejscowości położone na północ od miasta Wieliczka, wzdłuż 

drogi krajowej łączącej Kraków i Tarnów oraz położona na południe wieś Grabówki. 

Są to miejscowości o dobrym dojeździe do Krakowa i przez to były zasiedlane w 

pierwszej kolejności. Gęstością zaludnienia powyżej 400 os./km² mogą poszczycić 

się sołectwa położone w bliskiej odległości od drogi powiatowej w kierunku Gdowa i 

Dobczyc oraz wsie Golkowice i Kokotów, które bezpośrednio graniczą z Krakowem. 

Przyczyn tego również należy poszukiwać w dobrej dostępności komunikacyjnej 

obszaru, co czyni ten teren atrakcyjnym zarówno z punktu widzenia mieszkańców 

gminy, którzy dojeżdżają do pracy do Krakowa jak i dla potencjalnych imigrantów. 

Sołectwa posiadające gęstość zaludnienia powyżej 200 os./km², skupiają się głównie 

w południowej części gminy oraz na jej wschodnich krańcach. Nie są to miejscowości 

mogące konkurować z ww. pod względem dostępności, choć również cieszą się one 

relatywnie dużym zainteresowaniem. Sołectwa z najmniejszą gęstością zaludnienia, 

poniżej 200 os./km², położone są na południowym oraz północnym krańcu gminy.  
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Kartogram 1 Gęstość zaludnienia w gminie Wieliczka  
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3.3.1.4. RUCH NATRURALNY LUDNOŚCI 
 

Przyrost naturalny w gminie Wieliczka, począwszy od 2000 r. jest dodatni 

[Ryc.3]. Jest to spowodowane głównie spadkiem liczby zgonów, gdyż współczynnik 

urodzeń w tych latach obserwowany jest nawet na niższym niż w poprzedzającym 

okresie poziomie. W ostatnich latach więcej ludzi rodzi się niż umiera, a więc  

sytuacja gminy pod względem demograficznym nie jest zła. Wcześniej w okresie 

1996-1999 przyrost naturalny był ujemny, gdyż wysoka liczba zgonów nie była 

rekompensowana w pełni przez liczbę urodzeń. Współczynnik zgonów od 1997 do 

2001 ma wyraźny trend spadkowy. Po tym spadku stabilizuje się na poziomie ok. 9 

‰. Współczynnik urodzeń kształtuje się na poziomie 9-10,5 ‰, przy czym jego 

fluktuacje są bardziej złożone. Różnice między dwoma sąsiednimi latami w liczbach 

bezwzględnych wynoszą nawet 60 urodzeń [Tab.13]. Wskazuje to na dużą 

podatność ludności gminy Wieliczka na bodźce zewnętrzne, szczególnie 

zachęcające do macierzyństwa (np. zasiłek porodowy). Liczba urodzeń kształtowana 

jest w znacznej mierze przez współczesne procesy demograficzne zachodzące na 

przedmieściach większych miast (tzw. suburbia). Do gminy przeprowadza się wiele 

ludzi, często młodych, którzy wybierają to właśnie miejsce, z dala od 

wielkomiejskiego zgiełku, w celu założenia rodziny. Zjawisko to powoduje, że gmina 

nie przechodzi jeszcze obecnie "kryzysu płodności nowoczesnych społeczeństw". 

Najwyższy przyrost naturalny nastąpił w 1995 r. i wyniósł 1,9 ‰ natomiast najniższy 

wynoszący -1 ‰ zaledwie 2 lata później [Tab.13]. Na tak duży spadek w tak krótkim 

czasie musiało mieć wpływ jakieś niekorzystne wydarzenie np. pogorszenie się 

sytuacji społeczno-ekonomicznej w danym okresie. Znajduje to potwierdzenie w 

analizie liczby zgonów niemowląt, który jest jednym ze wskaźników poziomu 

społeczno-gospodarczego regionu. Od 1999 r. wskaźnik śmiertelności  niemowląt 

(udział zgonów niemowląt do liczby urodzeń) ustabilizował się na poziomie poniżej 

0,7% ogólnej liczby urodzeń. Jednak przed tym okresem wynosił on nawet ponad 3 

razy więcej. W 1997 r., gdy przyrost naturalny był najmniejszy, wynosił on aż 2,3%. 

Obecnie, jeśli poziom urodzeń nie zacznie znowu spadać lub nie wzrośnie 

gwałtownie liczba zgonów, przyrost naturalny pozostanie dodatni, co dla procesów 

demograficznych jest korzystne. 
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Tabela 12 Ruch naturalny oraz podstawowe współczynniki demograficzne w gminie Wieliczka w 
latach 1995- I półrocze 2006r. 

Lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006∗ 

Urodzenia żywe 528 457 440 428 443 480 437 421 425 488 446 233

Zgony ogółem 446 471 483 437 452 428 406 420 410 433 426 210

Zgony niemowląt 5 3 10 6 1 3 3 3 1 3 1 -

współczynnik 
urodzeń [liczba 

urodzeń na 1000 
mieszkańców] 

12,1 10,4 10,0 9,7 10,0 10,7 9,6 9,2 9,1 10,3 9,4 9,74

współczynnik 
zgonów [liczba 

zgonów na 1000 
mieszkańców] 

10,2 10,8 11,0 9,9 10,2 9,5 8,9 9,2 8,8 9,2 9 8,70

współczynnik 
przyrostu 

naturalnego [różnica 
między 

współczynnikami 
urodzeń i zgonów] 

1,9 -0,3 -1,0 -0,2 -0,2 1,2 0,7 0,0 0,3 1,2 0,4 1,04

źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl].

                                                
∗ ∗

 stan na koniec I półrocza 2006 roku – na podstawie danych statystycznych US w Krakowie 
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Rysunek 3 Przyrost naturalny w gminie Wieliczka w latach 1995- I półrocze 2006. 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl]. 

 

3.3.1.5. STRUKTURA LUDNOŚCI GMINY POD WZGLĘDEM PŁCI I WIEKU 
 

Informacje dotyczące podstawowych struktur ludności gminy Wieliczka, 

ludności miejskiej oraz wiejskiej gminy Wieliczka, zawarte są w tabelach 

odpowiednio nr 6,7,8 wykonanych osobno dla każdej z tych grup. Oprócz tabel 

załączone zostają graficzne prezentacje danych w postaci piramid płci i wieku [Ryc. 

4,5,6].  

Kształty piramid dla ww. grup ludności [Ryc. 4,5,6] nie odbiegają znacznie od 

kształtu piramidy charakterystycznej całej Polski. Posiada ona kształt zastojowy. 

Zauważamy również  początkowe stadium regresywne, które zaznacza się jednak w 

dużo mniejszym tempie niż w innych regionach. We wszystkich trzech piramidach 

zauważamy te same procesy demograficzne. Łatwo zauważyć wyż kompensacyjny 

[powojenny] w grupach 40-54 lata, oraz echo tego wyżu [potomstwo urodzonych w 

wyżu kompensacyjnym] w grupach 15-29 lat [Ryc. 4,5,6]. Są one jednak dużo słabiej 

widoczne niż w innych częściach Polski, ze względu na zniekształcenie związane z 

migracjami. Wszystkie trzy piramidy pokazują niewielki udział osób po 65 roku życia 
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oraz stosunkowo duży udział ludności do 14 lat w ogólnej liczbie ludności. Jest to 

bardzo dobra sytuacja, choć zgoła odmienna od tendencji ogólnopolskich (starzenie 

się społeczeństwa). Nadwyżki liczby kobiet nad mężczyznami, obserwowane w 

starszych grupach wiekowych, są powszechną regułą w demografii. Oprócz faktu, że 

kobiety żyją dłużej, w Polsce na tak duży udział kobiet w grupach wiekowych pow. 70 

lat miały wpływ działania II Wojny Światowej, które w większej mierze dotknęły płeć 

męską. Oprócz tego na taki stan działają specyficzne dla każdego regionu czynniki 

lokalne. Najczęściej spotykamy się również z większym udziałem mężczyzn w 

grupach najmłodszych. W wieku produkcyjnym wzajemne udziały kobiet i mężczyzn 

kształtowane są przez procesy społeczno-ekonomiczne i wyglądają różnie w 

zależności od miejsca zamieszkania ludności. 

Piramida płci i wieku ludności gminy Wieliczka [Ryc.4] jest wypadkową 

struktury demograficznej ludności miejskiej i wiejskiej. Piramida dla ludności miejskiej 

[Ryc. 5]  ma bardzo regularny kształt. Zaznaczają się na niej dwa ww. wyże 

demograficzne, jednak są one stosunkowo słabo uwydatnione. Zgoła odmienna 

sytuacja charakteryzuje piramidę ludności wiejskiej [Ryc. 6]. Tam różnice między 

grupami wyżu i jego echa, a resztą ludności są dodatkowo pogłębione przez procesy 

migracyjne. W większości na ten obszar imigrują  ludzie w wieku 40-50 lat. Często 

osiedlają się  razem z dziećmi, które podnoszą z kolei udział ludności najmłodszej. 

Wysoki udział ludności  w  grupie 20-34 w piramidzie ludności miejskiej tłumaczyć 

można migracjami zarobkowymi. Wieliczka jest miastem powiatowym i oprócz 

Krakowa również ściąga wiele ludności z sąsiednich obszarów. Osoby, które znalazły 

pracę w gminie Wieliczka często przeprowadzają się tu na stałe. W piramidzie 

ludności wiejskiej  zauważamy nadwyżkę mężczyzn do grupy wiekowej 50-54, co 

związane jest z maskulinizacją zawodów na terenach wiejskich (więcej prac typowo 

męskich). W wyższych grupach wiekowych przewaga kobiet jest wyraźna. 

Dodatkowym czynnikiem, powodującym mniejszą liczbę kobiet w średnim wieku jest 

ich emigracja do miast. Kobiety po ukończeniu nauki, częściej przeprowadzają się do 

miasta, gdzie mogą łatwiej znaleźć zatrudnienie (szczególnie sektor usług stwarza 

duże zapotrzebowanie na pracę kobiet, zwłaszcza turystyczny). Kobiety w mieście 

mają ten sam problem, gdyż w piramidzie dla ludności miejskiej  to znowu one 

przeważają w strukturze płci (szczególnie w grupie 45-54). Sytuacja ta zaczęła się 

zmieniać po wejściu Polski do UE, gdyż z terenów wiejskich zaczęli za granicę za 

pracą wyjeżdżać głównie mężczyźni. Omawiane prawidłowości potwierdza również 
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współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn). Dla ludności 

miejskiej wynosi on 111,2 [Tab. 15] a dla ludności wiejskiej 104,2  [Tab. 16]. Dla 

gminy Wieliczka ważne jest utrzymanie przyrostu naturalnego na wysokim poziomie, 

m.in. poprzez prowadzenie polityki pronatalistycznej (skierowanej na zwiększenie 

liczby urodzeń), ponieważ w przypadku braku takiej polityki gminnej wspartej polityką 

państwa struktura ludności zostanie zaburzona, jak to ma miejsce w wielu innych 

gminach. W interesie gminy jest również stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy dla 

ludzi młodych, szczególnie kobiet. Miasto powinno również tworzyć warunki do 

kształcenia młodzieży pod kątem przyszłego zapotrzebowania na gminnym rynku 

pracy (np. w branży turystycznej), żeby zapobiegać emigracji za pracą, np. do 

Krakowa. Jest to o tyle ważne, gdyż za kilka-kilkanaście lat roczniki powojennego 

wyżu demograficznego wejdą w wiek emerytalny i młodsze roczniki będą bardziej 

obciążone ekonomicznie. Wymienione zabiegi powinny powstrzymać lub 

przynajmniej opóźnić proces starzenia się ludności gminy. 

 

Tabela 13 Ludność gminy Wieliczka w 2002 r. wg płci i wieku. Współczynnik feminizacji.   

Ludność gminy wg płci i wieku    

 wiek Ogółem mężczyźni kobiety % ogółem 
% 

mężczyzn 
% 

kobiet 
współczynnik 

feminizacji 
ogółem 45485 21978 23507 100,00 48,32 51,68 107,0 

0 do 4 2385 1188 1197 5,24 2,61 2,63 100,8 

5 do 9 2857 1466 1391 6,28 3,22 3,06 94,9 
10 do 14 3235 1632 1603 7,11 3,59 3,52 98,2 

15 do 19 3798 1957 1841 8,35 4,30 4,05 94,1 

20 do 24 3726 1871 1855 8,19 4,11 4,08 99,1 

25 do 29 3416 1753 1663 7,51 3,85 3,66 94,9 

30 do 34 3109 1542 1567 6,84 3,39 3,45 101,6 

35 do 39 3036 1511 1525 6,67 3,32 3,35 100,9 

40 do 44 3398 1729 1669 7,47 3,80 3,67 96,5 

45 do 49 3652 1774 1878 8,03 3,90 4,13 105,9 

50 do 54 3068 1500 1568 6,75 3,30 3,45 104,5 

55 do 59 2203 1044 1159 4,84 2,30 2,55 111,0 

60 do 64 1825 810 1015 4,01 1,78 2,23 125,3 

65 do 69 1881 844 1037 4,14 1,86 2,28 122,9 
70 do 74 1726 699 1027 3,79 1,54 2,26 146,9 

75 do 79 1185 376 809 2,61 0,83 1,78 215,2 

80 do 84 641 207 434 1,41 0,46 0,95 209,7 

85 i więcej 344 75 269 0,76 0,16 0,59 358,7 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NSP 2002.   

 
 
Tabela 14 Ludność miejska gminy Wieliczka w 2002 r. wg płci i wieku. Współczynnik feminizacji.   
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Ludność miejska wg płci i wieku  

wiek ogółem mężczyźni Kobiety % ogółem 
% 

mężczyzn 
% kobiet 

współczynnik 
feminizacji 

ogółem 18228 8630 9598 100 47,34 52,66 111,2 
0 do 4 858 410 448 4,71 2,25 2,46 109,3 

5 do 9 1003 536 467 5,50 2,94 2,56 87,1 

10 do 14 1084 570 514 5,95 3,13 2,82 90,2 

15 do 19 1405 722 683 7,71 3,96 3,75 94,6 

20 do 24 1456 737 719 7,99 4,04 3,94 97,6 

25 do 29 1396 696 700 7,66 3,82 3,84 100,6 

30 do 34 1297 640 657 7,12 3,51 3,60 102,7 

35 do 39 1175 587 588 6,45 3,22 3,23 100,2 

40 do 44 1256 609 647 6,89 3,34 3,55 106,2 

45 do 49 1439 656 783 7,89 3,60 4,30 119,4 

50 do 54 1380 613 767 7,57 3,36 4,21 125,1 

55 do 59 1127 526 601 6,18 2,89 3,30 114,3 

60 do 64 916 405 511 5,03 2,22 2,80 126,2 

65 do 69 816 363 453 4,48 1,99 2,49 124,8 

70 do 74 680 299 381 3,73 1,64 2,09 127,4 

75 do 79 476 140 336 2,61 0,77 1,84 240,0 

80 do 84 283 86 197 1,55 0,47 1,08 229,1 

85 i więcej 181 35 146 0,99 0,19 0,80 417,1 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NSP 2002   

 

Tabela 15 Ludność wiejska gminy Wieliczka w 2002 r. wg płci wieku. Współczynnik feminizacji.   

Ludność wiejska wg płci i wieku i miejsca zamieszkania  

wiek ogółem mężczyźni Kobiety % ogółem % 
mężczyzn 

% kobiet współczynnik 
feminizacji 

ogółem 27257 13348 13909 100 48,97 51,03 104,2 
0 do 4 1527 778 749 5,60 2,85 2,75 96,3 

5 do 9 1854 930 924 6,80 3,41 3,39 99,4 

10 do 14 2151 1062 1089 7,89 3,90 4,00 102,5 

15 do 19 2393 1235 1158 8,78 4,53 4,25 93,8 

20 do 24 2270 1134 1136 8,33 4,16 4,17 100,2 

25 do 29 2020 1057 963 7,41 3,88 3,53 91,1 

30 do 34 1812 902 910 6,65 3,31 3,34 100,9 

35 do 39 1861 924 937 6,83 3,39 3,44 101,4 

40 do 44 2142 1120 1022 7,86 4,11 3,75 91,3 

45 do 49 2213 1118 1095 8,12 4,10 4,02 97,9 

50 do 54 1688 887 801 6,19 3,25 2,94 90,3 

55 do 59 1076 518 558 3,95 1,90 2,05 107,7 

60 do 64 909 405 504 3,33 1,49 1,85 124,4 

65 do 69 1065 481 584 3,91 1,76 2,14 121,4 

70 do 74 1046 400 646 3,84 1,47 2,37 161,5 

75 do 79 709 236 473 2,60 0,87 1,74 200,4 

80 do 84 358 121 237 1,31 0,44 0,87 195,9 

85 i więcej 163 40 123 0,60 0,15 0,45 307,5 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych NSP 2002.   

 

Rysunek 4 Piramida płci i wieku dla ludności gminy Wieliczka 

Ryc. 4. Piramida płci i wieku ludności gminy Wieliczka

-5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

0 do 4

5 do 9

10 do 14

15 do 19

20 do 24

25 do 29

30 do 34

35 do 39

40 do 44

45 do 49

50 do 54

55 do 59

60 do 64

65 do 69

70 do 74

75 do 79

80 do 84

85 i więcej

przedziały 

wiekowe

udział procentowy 

grupy
Mężczyźni Kobiety Nadwyżka mężczyzn Nadwyżka kobiet

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 5 Piramida płci i wieku dla ludności miejskiej 
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Ryc. 5. Piramida płci i wieku ludności miejskiej
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Rysunek 6 Piramida płci i wieku ludności wiejskiej 
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Ryc.6. Piramida płci i wieku ludności wiejskiej
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3.3.1.6. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU. WSKAŹNIKI 
OBCIĄŻENIA DEMOGRAFICZNEGO 

 

Ludność według ekonomicznych grup wieku przedstawiona została na dwa 

sposoby. Celem pierwszego sposobu jest pokazanie zmian struktury ludności wg 

ekonomicznych grup wieku w czasie [Tab. 16 i Ryc. 4,5,6]. Natomiast drugi sposób 

ma zwrócić uwagę na różnice w strukturze w zależności od miejsca zamieszkania 

[Tab. 17].  

W gminie Wieliczka niewielki udział mają grupy najstarsze (w wieku 

poprodukcyjnym, czyli mężczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety w wieku 59 lat i 

więcej). Udział tych osób w latach 1995, 1999, 2004 nie zmienił się i wyniósł 15%. Z 

drugiej strony udział ludności w wieku produkcyjnym od 1995 do 2004 r. zwiększył 

się o 6% kosztem ludności w wieku przedprodukcyjnym, czyli szkolnym. Mamy tu 

więc do czynienia z podobną sytuacją, jaką można zaobserwować na 

przedstawionych piramidach. Daje się, bowiem zauważyć wędrówkę młodszych grup 

wiekowych w górę piramidy [Ryc.4]. Lata 1995-2004 były właśnie okresem 

wchodzenia w dorosłe życie grup echa wyżu kompensacyjnego. Za tymi grupami, 

każdy kolejny rocznik jest coraz mniej liczny. Taki trend spowoduje dalsze 

zmniejszenie się udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym. Patrząc na 

wierzchołek gminnej piramidy płci i wieku [Ryc.4] dostrzegamy inne niepokojące 

zjawisko. Mianowicie wyż kompensacyjny (powojenny) za kilka-kilkanaście lat 

wejdzie w wiek emerytalny co spowoduje zwiększenie się udziału tych grup w ogólnej 

liczbie mieszkańców. Jeśli przyrost naturalny będzie kształtował się na tak niskim 

poziomie, ubytek ludności w wieku szkolnym spowoduje przyśpieszenie procesu 

starzenia się ludności gminy. Ubytek w ruchu naturalnym może być 

rekompensowany przez wspomnianą imigrację rodzin z dziećmi, jednak jej tempo 

może w pewnym okresie okazać się niewystarczające. Co istotne imigracja do 

Wieliczki często nie wiąże się z podjęciem w tym mieście pracy. Duża cześć 

imigrantów, korzystając z walorów gminy, tylko tu mieszka, natomiast na co dzień 

pracuje poza gminą. Dalszy rozwój gminy pod względem turystycznym będzie 

generował nowe miejsca pracy, rodzące zapotrzebowanie na pracowników (w tym 

wykwalifikowanych). Jeśli popyt ten nie zostanie zaspokojony mieszkańcami gminy, 

konieczna może okazać się polityka migracyjna (polityka służąca zwiększeniu lub 

zmniejszaniu imigracji).  
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Podczas spisu powszechnego w 2002 r. wiek produkcyjny potraktowano 

dokładniej, dzieląc go na mobilny i niemobilny (zakres wiekowy przedstawiony w 

tab.10b). Analizując różnice między udziałem ludności wg ekonomicznych grup 

wieku w miastach i na wsi, od razu zauważa się większy aż o 5%, udział ludności w 

wieku produkcyjnym na wsi. Ludność w wieku produkcyjnym mobilnym w obu 

sytuacjach przedstawia się na podobnym poziomie ok. 40%, podobnie jak ludność w 

wieku poprodukcyjnym, których udział kształtuje się na poziomie, ok. 15% Niepokoić 

może zbyt duży w stosunku do średniej krajowej udział ludności w wieku 

produkcyjnym (niemobilnym) w mieście. Owe grupy wyżu kompensacyjnego za kilka-

kilkanaście lat zasilą grupę poprodukcyjną. W perspektywie zwiększać się więc 

będzie udział ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym kosztem ludności w 

wieku przedprodukcyjnym, głównie ze względu na niewielką liczbę urodzeń. 

Zwiększenie się udziału ludności w wieku poprodukcyjnym jest widocznym efektem 

procesu starzenia się społeczeństwa. W dużo korzystniejszej sytuacji znajduje się 

wieś, która ma stosunkowo młodszą strukturę ludności niż miasto. Miasto może mieć 

w przyszłości duży problem ze znalezieniem pracowników na miejscu. Może to być 

szczególnie niekorzystne, gdyż przewidywany jest wzrost liczby miejsc pracy  w 

związku z rozwojem funkcji turystycznej w Wieliczce. W interesie miasta leży więc 

wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

 

Tabela 16Ludność w gminie Wieliczka wg ekonomicznych grup wieku w 1995, 1999, 2000, 2004, 
2005 roku. 

Ekonomiczna grupa wieku 1995 1999 2004*  2005 
wiek przedprodukcyjny [mężczyźni i kobiety 

w wieku 0-17] 
12 048 11 185 10 385 10 299 

wiek produkcyjny [mężczyźni w wieku 18-
64, kobiety w wieku 18-59] 

25 237 26 687 29 977 30 617 

wiek poprodukcyjny [mężczyźni w wieku 65 
i więcej, kobiety w wieku 59 i więcej] 

6 375 6 608 6 925 7 076 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl]. 
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Tabela 17 Ludność wg miejsca zamieszkania i ekonomicznych grup wieku w gminie Wieliczka w 
latach 2002-2005. 

Ludność wg miejsca zamieszkania i ekonomicznych grup wieku 
w 2002 r. 

Ekonomiczna grupa wieku Gmina  Miasto   Wieś 

Ogółem 45485 18 228 27 257 

wiek przedprodukcyjny [mężczyźni 
i kobiety w wieku 0-17] 10706 3747 6959 

wiek produkcyjny mobilny 
[mężczyźni i kobiety w wieku 18-44] 18254 7183,0 11071 

wiek produkcyjny niemobilny 
[mężczyźni w wieku 45-64 i kobiety 

w wieku 45-59] 
9733 4 351 5 382 

wiek poprodukcyjny [mężczyźni w 
wieku 65 i więcej, kobiety w wieku 60 

i więcej] 
6792 2 947 3 845 

Ludność wg miejsca zamieszkania i ekonomicznych grup wieku 
w 2004 r. 

Ekonomiczna grupa wieku Gmina  Miasto   Wieś 

Ogółem 47287 18786 28501 

wiek przedprodukcyjny [mężczyźni 
i kobiety w wieku 0-17] 10385 3619 6766 

wiek produkcyjny mobilny 
[mężczyźni i kobiety w wieku 18-44] 29977 12094 17883 

wiek produkcyjny niemobilny 
[mężczyźni w wieku 45-64 i kobiety 

w wieku 45-59] 

brak 
 danych 

brak 
 danych 

brak 
 danych 

wiek poprodukcyjny [mężczyźni w 
wieku 65 i więcej, kobiety w wieku 60 

i więcej] 
6925 3073 3852 

Ludność wg miejsca zamieszkania i ekonomicznych grup wieku 
w 2005 r. 

Ekonomiczna grupa wieku Gmina  Miasto   Wieś 

Ogółem 47992 19104 28888 

wiek przedprodukcyjny [mężczyźni 
i kobiety w wieku 0-17] 10299 3636 6663 



Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015r. 76 

wiek produkcyjny mobilny 
[mężczyźni i kobiety w wieku 18-44] 30617 12298 18319 

wiek produkcyjny niemobilny 
[mężczyźni w wieku 45-64 i kobiety 

w wieku 45-59] 

brak 
 danych 

brak 
 danych 

brak 
 danych 

wiek poprodukcyjny [mężczyźni w 
wieku 65 i więcej, kobiety w wieku 60 

i więcej] 
7076 3170 3906 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych US w Krakowie i NSP. 

 

 

 

Tabela 18 Wskaźniki obciążenia demograficznego w gminie Wieliczka w latach 2002-2005. 

  Wskaźniki obciążenia 
demograficznego 2002 2003 2004 2005 

1.)   ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 61 59 57,7 56,7 

2.)    ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 64,1 65,6 66,7 68,7 

3.)   ludność w wieku poprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 23,8 23,4 23,1 23,1 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl]. 

 

Przy pierwszym wskaźniku [Tab. 18] zauważa się korzystną sytuację, a 

mianowicie wzrost ludności w wieku produkcyjnym. Należy jednak pamiętać, że 

wzrost ten jest podyktowany wejściem echa wyżu w wiek dorosły. Chwilowo, więc w 

wieku produkcyjnym znajdują się roczniki najbardziej liczne. Należy jednak pamiętać, 

że za kilka-kilkanaście lat grupę tą opuszczą roczniki wyżu kompensacyjnego, a 

strata nie będzie w pełni rekompensowana przez wchodzącą w dorosłe życie 

ludność. Podobnie należy interpretować wskaźnik nr 3 [Tab. 18]. Liczba osób w 

wieku poprodukcyjnym w tym wskaźniku spada chwilowo i za kilkanaście lat można 

spodziewać się zgoła odmiennego procesu. Drugi wskaźnik [Tab. 18] jeszcze 

czytelniej obrazuje wywołany problem. Ilość osób w wieku poprodukcyjnym 

przypadająca na grupę w wieku przedprodukcyjnym dość szybko wzrasta. Stan taki 

w przyszłości z pewnością się pogłębi. 
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3.3.2. RYNEK PRACY 
 

3.3.2.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA 
 

 Rozwój społeczno-gospodarczy gminy Wieliczka w ostatnich latach objawia 

się wyraźną zmianą wzajemnych relacji pomiędzy sektorami ekonomicznymi 

gospodarki narodowej, to znaczy pomiędzy sektorem rolniczym, przemysłowym i 

usługowym. W przypadku rolnictwa, jak również przemysłu obserwowany jest spadek 

zatrudnienia. Przeciwna sytuacja przedstawia się w sektorze usługowym. W związku 

z nową rzeczywistością społeczno-ekonomiczną kraju, również na rynku pracy gminy 

Wieliczka, pojawił się nowy podział pracy, którego skutkiem stała się zmiana 

struktury zatrudnienia.  

Z tabeli nr 19 jednoznacznie wynika, że rolnictwo w gospodarce gminy odgrywa 

marginalną rolę. Udział grupy trudniącej się pracą w rolnictwie, można ocenić w 

badanym okresie na 1% i mniej. Tak samo sytuacja przedstawia się w mieście 

Wieliczka, co obrazuje tabela nr 20. Wiąże się to m.in. z sąsiedztwem Krakowa, który 

oferuje mieszkańcom wiele etatów w sektorach poza rolniczych.  
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Tabela 19 Zatrudnienie gminy Wieliczka wg sektorów ekonomicznych oraz własnościowych w latach 
1995-2005 [w osobach] 

Sektor 
gospodarki 

Lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Rolnictwo 30 23 18 17 3 38 37 20 4 32 30 
Przemysł 2 795 2 672 2 555 2 431 2 501 2 275 2 416 1 653 1 510 1475 1522 

Usługi rynkowe 1 480 1 724 1 648 1 660 1 423 1 281 1 348 1 927 2 166 2160 2355 

Usługi 

nierynkowe 1 540 1 474 1 473 1 462 1 502 1 516 1 550 1 526 1 535 1582 1566 

Sektor 
własności 

Publiczny bd* bd* bd* bd* 2 879 2 841 2 615 2 671 2 595 2637 2611 
Prywatny bd* bd* bd* bd* 2 550 2 269 2 736 2 455 2 620 2612 2862 

bd*- brak danych. Stan na 18 VII 2006. 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl]. 
 
 

Tabela 20 Zatrudnienie miasta Wieliczka wg sektorów ekonomicznych oraz własnościowych w latach 
1995-2005 [w osobach] 

Sektor 

gospodark

i 

Lata 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Rolnictwo 4 1 0 0 0 15 10 14 1 10 10 
Przemysł 2 379 2 135 2 035 1 977 2 062 1 923 1 935 1 141 1 068 983 949 

Usługi rynkowe 1 305 1 533 1 549 1 515 1 283 1 137 1 181 1 762 1 934 1957 2123 

Usługi 

nierynkowe 1 050 991 968 951 1 065 1 076 1 083 1 047 1 063 1074 1094 

Sektor 
własności 

Publiczny bd* bd* bd* bd* 2 348 2 333 2 133 2 151 2 127 2140 2159 
Prywatny bd* bd* bd* bd* 2 062 1 818 2 076 1 813 1 939 1884 2017 

bd*- brak danych. Stan na 18 VII 2006. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl]. 
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Rysunek 7 Zatrudnienie gminy Wieliczka wg sektorów ekonomicznych w latach 1995-2005 [w 
osobach]   
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS [www.stat.gov.pl].
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Odpływ pracowników z przemysłu na rzecz sektora usług obrazuje ryc. 7. 

Zarówno w mieście jak i całej gminie Wieliczka obserwuje się ciągły postępujący 

wzrost w sektorze usług, zwłaszcza rynkowych. Zjawisko to związane jest głównie z 

rozwijającą się funkcją turystyczną. 

Kolejnym aspektem, pod jakim można ujmować i analizować strukturę 

zatrudnienia, jest jej rozróżnienie na sektor publiczny i prywatny. Udział 

zatrudnionych w sektorze prywatnym w gminie Wieliczka w 1999 r. wyniósł 47%, 

wobec 53% zatrudnionych w sektorze publicznym. W ciągu 5 lat bilans ten zmienił 

się na korzyść sektora prywatnego, który w 2003 r. zrównał się z publicznym. Jeśli 

chodzi o miasto, to w badanym okresie 1999-2003, sektor prywatny wzrósł jedynie o 

1% kosztem sektora publicznego, osiągając poziom 48%. Mimo to zauważalny jest 

odpływ pracowników z sektora publicznego do rozwijającego się dynamiczniej 

sektora prywatnego.  

 

3.3.2.2. BEZROBOCIE  
 

 W mieście Wieliczka w latach 1995-1999 liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych kształtowała się na poziomie poniżej 500 osób [Ryc. 8]. Od 1999 r. 

obserwujemy wzrost liczby bezrobotnych. W 2005 r. liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych ustabilizowała się na poziomie ok. 1400 osób [Ryc. 8]. Nieco inaczej 

przedstawia się sytuacja dla całej gminy. Zauważa się tu w początkowym okresie, tak 

jak w poprzednim przypadku, w miarę ustabilizowaną sytuację na rynku pracy. Liczba 

bezrobotnych w okresie 1995-1997 wynosiła 1000-1200 osób [Ryc. 8]. Następnie w 

ciągu zaledwie 4 lat, od 1998 do 2001, liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

wzrosła gwałtownie do poziomu blisko 3000 osób i ustabilizowała się na tym 

poziomie do 2004 r. [Ryc. 8]. W 2005 r. nastąpił niewielki spadek liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych w gminie. Generalnie liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła. Tak duży gwałtowny wzrost 

mógł być spowodowany zamknięciem lub redukcją zatrudnienia w miejscowych 

zakładach, będących ważnym pracodawcą w regionie. Przyczyny wzrostu bezrobocia 

należy również upatrywać w procesach demograficznych. Na piramidach płci i wieku 

[Ryc. 4,5,6], możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich lat w wiek dorosły weszło 

echo wyżu kompensacyjnego. Większa liczba ludzi w tej grupie wiekowej oznacza 
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większe zapotrzebowanie na pracę, co przy wolno zmieniającej się podaży pracy, 

skutkuje zwiększającą się liczbą bezrobotnych. Niewielki spadek liczby bezrobotnych 

w 2005 r. mógł być spowodowany emigracją zarobkową ludności po wejściu Polski 

do Unii Europejskiej. Odzwierciedleniem liczby bezrobotnych jest stopa bezrobocia. 

Od 1995 do 1997 r. stopa bezrobotnych dla całego powiatu wielickiego spadała. 

Potem zaczęła gwałtownie rosnąć, osiągając w 2004 r. ponad 18% [Ryc.9]. W 2005 

r. stopa bezrobotnych nieznacznie się obniżyła. Natomiast najnowsze dane dla 

powiatu wielickiego na koniec września 2006 roku pokazują dalszy spadek 

bezrobocia do 13,8%, który w większości związany jest niewątpliwie z emigracją 

zarobkową ludności do krajów UE. 

W mieście Wieliczka od 1995 r. liczba zatrudnionych spadła z ok. 4700 osób 

do ok. 4000 osób [Ryc. 8]. Sytuacja ta jest zastanawiająca, mając na uwadze szybki 

rozwój turystyczny Wieliczki, który powinien nieść za sobą wzrost zatrudnienia. 

Spadek liczby zatrudnionych występuje, gdy liczba osób które tracą pracę w danym 

roku przewyższa liczbę osób które ją znajdują, niekoniecznie w tym samym sektorze. 

Wówczas, mimo zwiększającego się zatrudnienia w sektorze turystycznym, liczba 

zatrudnionych będzie spadać, ze względu na wyższy spadek zatrudnienia w innych 

sektorach np. w przemyśle. Spadek zatrudnienia jest też wywołany zwiększającą się 

mechanizacją i automatyzacją, szczególnie w przemyśle, jak również wzrostem 

wydajności pracy. Taka sytuacja może również wskazywać na podejmowanie przez 

ludzi pracy bez zezwolenia lub „u rodziny”. Liczba zatrudnionych w gminie Wieliczka 

spadała do 2000 r. [Ryc. 8]. Po tym okresie zatrudnienie powoli wzrastało i w 2005 r. 

wyniosło 5500 osób [Ryc. 8]. Liczba zatrudnionych ze względu na dobrą koniunkturę 

w budownictwie mieszkaniowym i rozwój funkcji turystycznej powinna systematycznie 

wzrastać.  

Tabela nr 21 przedstawia liczbę zarejestrowanych bezrobotnych oraz 

zatrudnionych w mieście i gminie Wieliczka, a także stopę bezrobocia dla powiatu 

wielickiego w latach 1995-2005. 

 
Tabela 21 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i zatrudnionych w mieście i gminie Wieliczka oraz 
stopa bezrobocia powiatu wielickiego w latach 1995-2005 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Liczba 

bezrobotnych 

Miasto Wieliczka 
418 360 243 286 433 833 974 1049 1236 1382 1386 
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Liczba 
bezrobotnych 

Gmina Wieliczka 
1229 1042 919 1050 1628 2471 2878 2970 2973 2943 2715 

Stopa bezrobocia 
dla powiatu 
wielickiego 

[%] 

12,5 9,4 6,4 7,1 10,6 13,8 15,7 16,3 16,2 18,4 16,7 

Liczba 
zatrudnionych w 
mieście Wieliczka 

4 738 4 660 4 552 4 443 4 410 4 151 4 209 3 964 4 066 brak 
danych 4 176 

liczba 
zatrudnionych w 
gminie Wieliczka 

5 845 5 893 5 694 5 570 5 429 5 110 5 351 5 126 5 215 5 249 5 473 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP Wieliczka oraz GUS [www.stat.gov.pl]. 

 

 

Rysunek 8 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz zatrudnionych mieście i gminie Wieliczka w 
latach 1995-2005. 
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 UWAGA!!! Brak danych dotyczących liczby zatrudnionych w mieście Wieliczka dla 2004 r. 
spowodował niezamierzoną deformację wykresu, wynikającą z właściwości programu, w którym był 
tworzony [Microsoft Excel].  
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Rysunek 9 Stopa bezrobocia w powiecie wielickim w latach 1995-2005 

Stopa bezrobocia w powiecie wielickim w latach 1995-2005

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 lata

 [%]

stopa bezrobocia

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP Wieliczka. 

 

Tabela nr 22 obrazuje bezrobocie w mieście i gminie Wieliczka ze względu na 

wiek w latach 2000-2005. Udział poszczególnych grup wieku w strukturze 

bezrobotnych rozłożył się dość równomiernie, zarówno w gminie jak i mieście. Żadna 

grupa wiekowa nie przeważa zdecydowanie. Jedynym wyjątkiem jest brak 

bezrobotnych w wieku 15-17, związany z tym, że w obecnie niewiele osób decyduje 

się zakończyć naukę na etapie gimnazjum i poszukiwać pracy, bowiem rynek 

wymaga coraz wyższych kwalifikacji. Znikomy odsetek stanowią również grupy 

powyżej 55 roku życia. Pracodawcy zwalniają takich pracowników tylko w 

ostateczności, a zwolnieni mogą też skorzystać z tzw. zasiłku przedemerytalnego (w 

takiej sytuacji nie figurują jako bezrobotni). W badanym okresie, w mieście i gminie 

Wieliczka, zaobserwować można spadek liczby bezrobotnych w grupie wiekowej 18-

24 (z ponad 30% do ok. 23%). W mieście i gminie Wieliczka zwiększył się udział 

bezrobotnych wśród grupy 45-54. W mieście Wieliczka udział grupy wiekowej 35-44 

nie zmienił się znacząco, natomiast udział grupy wiekowej 25-34 uległ zwiększeniu. 

Odwrotna sytuacja nastąpiła w badanym okresie w gminie Wieliczka. Udział grupy 

wiekowej 35-44 wzrósł o kilka procent natomiast udział grupy wiekowej 35-44 

wyraźnie spadł.  
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Tabela 22 Bezrobocie w mieście i gminie Wieliczka ze względu na wiek  w latach 2000-2005 

Bezrobocie w mieście i gminie Wieliczka ze względu na wiek  w latach 2000-2005 

wiek/lata 
miasto Wieliczka gmina Wieliczka 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
15 do 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 do 24 251 291 266 352 347 332 819 897 799 816 734 605 
25 do 34 217 243 266 306 374 394 573 687 725 729 775 725 
35 do 44 166 196 223 261 295 276 585 677 680 660 634 555 
45 do 54 183 226 258 280 307 315 460 573 699 692 695 698 
55 do 59 13 17 31 33 50 61 29 41 59 69 91 120 
60 do 64 3 1 5 4 9 8 5 3 8 7 14 12 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP Wieliczka. 

 

Struktura bezrobotnych w mieście i gminie o wiele bardziej różni się ze 

względu na wykształcenie niż wiek. W mieście udział bezrobotnych z wykształceniem 

podstawowym i nieukończonym podstawowym spadł w ciągu badanego okresu o ok. 

5% kształtując się na poziomie ok. 25%. Wykształceniem zasadniczym zawodowym 

legitymuje się ok. 30% bezrobotnych, a ich udział nie zmienił się znacząco. Na 

podobnym poziomie, w badanym okresie, utrzymuje się również udział bezrobotnych 

będących absolwentami liceów ogólnokształcących. Wynosi on niewiele, bo tylko ok. 

10%. Bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowią ok. 

25% liczby bezrobotnych i ich udział nie zmienił się znacząco w badanym okresie. 

Wzrasta udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym i w 2005 r. wyniósł on 

niecałe 10%. W przypadku gminy bezrobotni z wyższym wykształceniem stanowią 

5% i ich udział w ogólnym bezrobociu w badanym okresie również wzrósł. Zwiększył 

się także odsetek bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym. W 2005 r wyniósł on ok. 20%. Absolwenci liceów ogólnokształcących 

wśród bezrobotnych stanowili ponad 5% a ich udział w badanym okresie wzrósł. 

Wykształceniem policealnym i zasadniczym zawodowym wśród bezrobotnych 

legitymuje się prawie 40%, choć ich udział wśród bezrobotnych w badanym okresie 

spadł o ponad 5%. Na niezmienionym poziomie, ok. 30%, utrzymuje się odsetek 

bezrobotnych, którzy ukończyli lub nie ukończyli edukację na szczeblu szkoły 

podstawowej. 

Spadek udziału bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i niższym 

można zapewne wiązać z przejściem części tej grupy w wiek emerytalny. 
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Niewielki udział bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 

spowodowany jest głównie tym, że duża część młodzieży po ukończeniu liceum 

ogólnokształcącego kontynuuje edukację w szkołach wyższych lub licencjackich. 

Wzrastający udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym związany jest z 

tym, że wielicki rynek pracy nie jest obecnie w stanie wchłonąć wszystkich 

absolwentów szkół wyższych. Kolejne powody to wybór kierunku kształcenia 

nieuwzględniający zapotrzebowania na rynku pracy lub posiadanie dyplomu o 

ukończeniu uczelni w trybie innym niż dzienny, co nie jest przez wszystkich 

pracodawców akceptowane. W Polsce w ostatnim czasie powstało wiele szkół 

wyższych prywatnych, które kuszą szerokim wachlarzem specjalizacji, jednak 

większość z nich nie cieszy się dobrą renomą wśród pracodawców. Wykształcenie 

zasadnicze zawodowe i średnie zawodowe było bardzo popularne kilkadziesiąt lat 

temu, gdyż wtedy gwarantowało ono pewną, dobrze płatną pracę. Obecnie 

obserwuje się regres szkół technicznych, co wiąże się z małym zainteresowaniem 

tym typem szkół. W grupie o wykształceniu technicznym przeważają więc ludzie w 

sile wieku, którzy kształceni byli w kierunku innego niż obecnie zapotrzebowania na 

rynku pracy. Po redukcji zatrudnienia w przemyśle ludzie ci mają problem z 

przekwalifikowaniem się. Wykształcenie policealne to nowość, która pojawiła się w 

ostatnich latach. Na podstawie danych o dużym udziale tej grupy w liczbie 

bezrobotnych, można stwierdzić, że ten kierunek wykształcenia nie rokuje dużych 

szans zdobycia pracy przez absolwentów.  

Jeśli chodzi o staż pracy, to sytuacja w mieście i gminie jest podobna. Udział 

wśród bezrobotnych osób, które nie rozpoczęły jeszcze żadnej pracy wynosi w obu 

przypadkach ok. 20%, przy czym odsetek ten w mieście wzrósł a w gminie 

nieznacznie spadł [Ryc.10,11]. Tak wysoki udział tej grupy pokazuje, że zdobyte 

przez nich kwalifikacje nie poszły w parze z zapotrzebowaniem na rynku pracy. 

Bezrobotni ze stażem pracy do 1 roku stanowią ok. 5% udział w mieście i gminie 

[Ryc.10,11]. Są to głównie osoby zatrudnione na czas określony, którym nie została 

przedłużona umowa. Poszukujący pracy ze stażem od 1 do 5 lat, mniejszy problem z 

jej znalezieniem mają w mieście; ich udział jest kilka procent mniejszy niż w gminie i 

wynosi ok. 15% [Ryc.10,11]. Udziały bezrobotnych ze stażem od 5 do 30 lat nie 

zmieniły się w badanym 6-leciu znacząco. Razem wynoszą ponad 50% ogółu 

[Ryc.10,11]. Oznacza  to, że połowa bezrobotnych mających doświadczenie w 
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zawodzie nie może znaleźć pracy. Najprawdopodobniej utracili oni swoje 

dotychczasowe miejsce pracy i mają problem z przekwalifikowaniem się na inne 

stanowisko. Niepokojący jest stały wzrost udziału bezrobotnych ze stażem pracy 

powyżej 30 lat. Pracownicy z tak dużym stażem, zwalniani są zazwyczaj w pierwszej 

kolejności w przypadku upadłości zakładu lub przedsiębiorstwa, albo redukcji 

zatrudnienia w danej firmie. 

 

Rysunek 10 Bezrobocie w mieście Wieliczka ze względu na staż pracy w latach 2000-2005. 
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Rysunek 11 Bezrobocie w gminie Wieliczka ze względu na staż pracy w latach 2000-2005. 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP Wieliczka. 

 
 
W zakresie czasu pozostawania bez pracy, zarówno w mieście jak i gminie 

osoby poszukujące pracy do jednego miesiąca stanowią nieco ponad 5% ogółu [Ryc. 

12,13]. Udział osób w mieście i gminie, którzy poszukują pracy od 1 do 3 miesięcy 

wynosi obecnie niecałe 15% i spadł nieznacznie w ostatnim czasie, szczególnie w 

gminie [Ryc. 12,13]. Zmniejszył się również w obu przypadkach udział osób 

bezrobotnych przez okres od 3 do 6 miesięcy i wynosi obecnie ok.15% [Ryc. 12,13]. 

Zarówno w gminie jak i mieście, spadek zanotowany został również w grupie 

bezrobotnych, poszukujących pracy ponad pół roku, choć i tak wynosi on ok. 20% 

[Ryc. 12, 13]. Podobny udział, wynoszący ok. 20% w obu przypadkach mają 

poszukujący pracy od 1 do 2 lat [Ryc. 12,13]. Ich udział również spadł. Osoby nie 

zatrudnione ponad 2 lata są dotknięte tzw. permanentnym bezrobociem. Udział tej 

grupy, zarówno w mieście jak i gminie, w ciągu zaledwie 6 lat wzrósł o kilkanaście 

procent. W gminie grupa ta stanowi ponad 30%, w mieście niewiele mniej bo ponad 

25% [Ryc. 12,13]. Szukający pracy w gminie i mieście Wieliczka ponad pół roku 

stanowią ponad 60% ogółu [Ryc. 12, 13]. Jest to dla gminy sytuacja bardzo 
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niebezpieczna, gdyż z czasem szanse osoby na podjęcie pracy maleją, a jej niechęć 

do podjęcia kolejnych starań rośnie. Najszybciej nadzieje tracą osoby starsze, a ich 

chęci do podjęcia trudu przekwalifikowania się są z reguły minimalne. Taka sytuacja 

powoduje na wykresie przesuwanie się w górę wykresu części osób, które utraciły 

pracę. Jest to wyraźnie zauważalne na obu wykresach. Spadek udziału w grupach, w 

których osoby krócej poszukują pracy odbywa się niestety kosztem tych, którzy 

poszukują jej najdłużej. Blisko 20% bezrobotnych poszukuje pracy do trzech 

miesięcy [Ryc. 12, 13]. Świadczy to o tym, że tutejszy rynek pracy jest mało chłonny i 

osoby, które utraciły pracę mają kłopot z podjęciem od razu nowej, albo w krótkim 

czasie. Wiele osób zatrudnionych jest tylko na część etatu, na umowę-zlecenie, lub 

na czas określony. Ułatwia to pracodawcy zatrudnienie pracownika jeśli jest on 

potrzebny (np. gdy zwiększył się popyt na dane usługi lub produkty), ale niestety 

ułatwia też zwolnienie, nie przedłużenie zatrudnienia. Obecnie, co jest zjawiskiem 

ogólnopolskim trudno jest znaleźć pracę na zasadach umowy o pracę na czas 

nieokreślony. Te nowoczesne formy zatrudnienia, które pojawiły się w Polsce w 

ostatnich latach, mają na celu przyśpieszenie wzrostu gospodarczego przez 

ułatwienia pracy przedsiębiorcom. Niestety tworzą one niesprzyjający do 

poszukiwania pracy klimat, w którym duży problem z odnalezieniem się mają 

szczególnie osoby starsze, niewykształcone, bez doświadczenia czy kwalifikacji 

itp.ale nawet osoby z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Część z tych osób 

pracuje w „szarej strefie”, ale formalnie figurują oni jako bezrobotni.  
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Rysunek 12 Bezrobocie w mieście Wieliczka ze względu na czas pozostawania bez pracy w latach 
2000-2005. 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP Wieliczka. 

 
Rysunek 13 Bezrobocie w gminie Wieliczka ze względu na czas pozostawania bez pracy w latach 
2000-2005. 
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Bezrobocie w gminie Wieliczka wg czasu pozostawania 
bez pracy w latach 2000-2005
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP Wieliczka. 

3.4. STAN PRAWNY GRUNTÓW 
 

Wykaz gruntów stanowiących własność gminy Wieliczka według poszczególnych 

sposobów użytkowania i ich procentowy udział przedstawiono w tab. nr 23. 

 

 

Tabela 23 Grunty stanowiące własność gminy Wieliczka wg sposobów użytkowania 

Lp. Grupa Powierzchnia 
[ha] 

Udział 
procentowy 

[%] 
1 drogi i tereny przeznaczone pod 

drogi 
215,98 

32,97 
2 Zieleń 134,74 20,57 
3 Lasy 46,85 7,15 
4 ogrody działkowe 4,62 0,71 
5 tereny budowlane 51,91 7,92 
6 tereny usługowe 79,45 12,13 
7 tereny rolne 78,93 12,05 
8 pozostałe 42,62 6,51 

Razem: 665,10 100,00 
   

Procentowy udział poszczególnych grup zaprezentowano na ryc. nr 14. 
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Rysunek 14 Grunty stanowiące własność gminy Wieliczka według sposobu użytkowania 
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Poniższa tabela przedstawia strukturę gruntów będących własnością Skarbu 

Państwa i własnością Gminy Wieliczka w rozbiciu na poszczególne sołectwa. 

 

Tabela 24 Struktura własności gruntów  

 
Lp. Miejscowość Własność gminy 

Wieliczka 
[ha] 

Własność Skarbu 
Państwa 

[ha] 
1 Brzegi 51,79 52,57 
2 Byszyce 3,92 3,97 
3 Chorągwica 6,97 5,53 
4 Czarnochowice 9,11 1,69 
5 Dobranowice 10,26 12,13 
6 Golkowice 30,51 5,67 
7 Gorzków 4,47 15,21 
8 Grabie 12,43 38,14 
9 Grabówki 20,74 5,04 
10 Grajów 16,20 45,57 
11 Jankówka 1,51 6,44 
12 Janowice 9,60 8,10 
13 Kokotów 64,25 41,20 
14 Koźmice Małe 4,46 48,32 
15 Koźmice Wielkie 11,70 17,71 
16 Lednica Górna 7,31 6,47 
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17 Mała Wieś 17,55 1,60 
18 Mietniów 3,60 8,48 
19 Pawlikowice 8,23 6,63 
20 Podstolice 10,15 10,22 
21 Raciborsko 17,54 125,13 
22 Rożnowa 1,05 1,84 
23 Siercza 9,69 20,51 
24 Strumiany 4,08 0,34 
25 Sułków 15,69 12,70 
26 Sygneczów 9,62 0,76 
27 Śledziejowice 9,48 2,79 
28 Węgrzce Wielkie 101,65 57,48 
29 Zabawa 13,30 2,59 
30 Wieliczka 168,24 162,59 

Razem: 655,10 727,44 
 

Razem grunty będące we władaniu Gminy i Skarbu Państwa zajmują 

powierzchnię 1.382,54 ha, co stanowi 13,82% powierzchni całej Gminy. Pozostałe 

86,18% powierzchni gminy to grunty będące własnością osób fizycznych, osób 

prawnych, grunty powiatów i związków powiatowych, oraz grunty spółdzielni, 

kościołów i związków wyznaniowych.  

 

 

 

Rysunek 15 Struktura własności gruntów z wyszczególnieniem własności gminnej i Skarbu Państwa 

Struktura własności gruntów z wyszczególnieniem 
własności gminnej i Skarbu Państwa

86,18%

7,27%
6,55%

własność Gminy Wieliczka

Własność Skarbu Państwa

pozostałe rodzaje
własności
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Powyższe dane sporządzono na podstawie wypisu uproszczonego z rejestru 

gruntów według stanu na dzień 28.11.2006 r. oraz na podstawie wykazu gruntów 

stanowiących własność gminy Wieliczka, stan na dzień 30.09.2006 r. 

 

3.5. ISTNIEJĄCA STRUKTURA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNA 
 

Układ przestrzenny Gminy Wieliczka kształtował się przez wieki w oparciu o 

przebieg dróg, zróżnicowaną rzeźbę terenu, zespoły leśne oraz historyczne 

zaszłości. 

Na całym obszarze gminy koncentracje zainwestowania mieszkaniowo – usługowego 

skupiają się wzdłuż głównych dróg lub stanowią od nich odgałęzienie. 

Najbardziej czytelne są układy wzdłuż ciągów: 

- równoległego do linii kolejowej, który przebiega wzdłuż drogi od Bieżanowa do 

Podłęża, obejmując zabudowę wsi Kokotów i Węgrzce Wielkie, 

- na odcinku drogi w kierunku Gdowa, 

- drogowego na kierunku N-S łączącego Wieliczkę z północnym i południowym 

obszarem gminy, 

- ciągu na kierunku W-Z przebiegającego pasmami wzniesień od Golkowic do 

Rożnowej. 

W zależności od gęstości sieci drogowej tj. ilości kierunków powiązań układu wsi jest 

bardziej zwarty lub rozczłonkowany. Problem rozproszenia zabudowy 

charakterystyczny dla całego obszaru wiejskiego gminy Wieliczka występuje 

szczególnie w części południowej. 

 

3.5.1. ZABUDOWA MIESZKANIOWA 
 
 

W śródmiejskiej historycznej części miasta Wieliczka przeważa zwarta 

zabudowa mieszkaniowo – usługowa. 

Pierzeje ulic i placów tworzą budynki jedno- oraz dwukondygnacyjne, z dachami 

spadzistymi. Sporadycznie występują dwu- oraz trzy kondygnacyjne budynki 

wolnostojące.  
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Największa koncentracja zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 

zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum, a także wzdłuż głównych 

ulic miasta, ze szczególnym zagęszczeniem terenu pomiędzy ulicami Powstania 

Warszawskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego – zabudowa dwukondygnacyjna z 

dachami spadzistymi - oraz na obszarze os. Lekarka – zabudowa modernistyczna i 

postmodernistyczna – dwukondygnacyjna, z dachami płaskimi. 

Przedmieścia miasta to zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Przeważają 

budynki starsze o złym stanie technicznym.  

Zagospodarowanie terenu o niskiej intensywności w tym obszarze wynika z większej 

powierzchni działek budowlanych. W ostatnich latach, zauważalna jest skłonność 

budowania obiektów rezydencjonalnych.  

Wzrost cen gruntów i mieszkań w mieście Krakowie przyczynia się do wzrostu 

tendencji inwestowania poza granicami miasta, w tym na obszarze gminy Wieliczka. 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna występuje jedynie w granicach 

miasta, ze względu na najbardziej miejski charakter tego obszaru, a także na 

bliskość aglomeracji, jaką jest Kraków. Tereny zabudowy wielorodzinnej to głównie 

zabudowa blokowa lat 80-tych XX wieku. Są to obiekty z płaskimi dachami do 

wysokości pięciu kondygnacji. W Wieliczce występuje pięć osiedli z zabudową 

wielorodzinną: na zachód od centrum, przy ul. Kościuszki - os. Szymanowskiego,  

os. Kościuszki oraz na wschód od centrum, przy ul. Asnyka - os. Asnyka, os. 

Wincentego Pola oraz os. Sienkiewicza. Biorąc pod uwagę analizę sytuacji 

demograficznej oraz procesów gospodarczych określa się ilość nieskonsumowanych 

terenów budowlanych, pod zabudowę mieszkaniową, zarówno jedno- jak i 

wielorodzinną, jako kierunkowo niewystarczającą. 

 

 Obszar B obejmujący tereny po północnej i południowej oraz wschodniej 

stronie miasta, ciągnące się od linii kolejowej Kraków - Rzeszów do doliny Wilgi, 

charakteryzuje wysoka dynamika rozwoju szczególnie po jego północnej stronie. 

Koncentracja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej wraz z 

usługami następuje wzdłuż istniejących dróg z Wieliczki w kierunku Czarnochowic i 

Kokotowa, Zabawy i Sułkowa do Węgrzc Wielkich, a także wzdłuż drogi z Krakowa 

do Podłęża. Zwarte zespoły zabudowy występują w sołectwach Kokotów i Węgrzce 
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Wielkie. Po stronie wschodniej obszaru zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa 

zgrupowana jest wzdłuż drogi Kraków- Gdów. 

W części południowej obszaru B zabudowa zlokalizowana jest wzdłuż dróg 

wylotowych z miasta o kategorii gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.  

Najważniejsza jest droga w kierunku Dobczyc oraz powiązania poszczególnych wsi 

na kierunku wschód - zachód, w tym szczególnie w paśmie dróg przyległych do 

miasta na kierunku W-Z Lednica Górna – Rożnowa-Siercza – Golkowice. Przeważa 

tu zabudowa o charakterze zagrodowym. 

Obszar B cechuje zwarta i w miarę zdyscyplinowana zabudowa, 

skoncentrowana w części północnej, przede wszystkim w sołectwie Węgrzce Wielkie, 

Śledziejowice i Kokotów. W ramach przeważających zespołów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej występują przejawiające tendencje koncentracji 

obiekty usług komercyjnych oraz pojedyncze obiekty drobnej wytwórczości w 

miejscach zbiegu głównych arterii komunikacyjnych. Na obszarach peryferyjnych 

tworzą się przysiółki będące zalążkiem rozwijającego się zainwestowania. 

 

Obszar C obejmuje tereny w południowej części gminy. Cechuje go przewaga 

układów rozczłonkowanych skupiających zabudowę wzdłuż istniejących dróg przy 

znacznej przewadze zabudowy rozproszonej.  

Zróżnicowany odnośnie wielkości zainwestowania mieszkaniowo –usługowego z 

uwagi na predyspozycje rozwojowe wynikające z dostępności komunikacyjnej, stanu 

zainwestowania ustalonego do porządkowania i rozwoju. Zabudowa zwarta 

występuje w sołectwach Koźmice Wielkie, Podstolice. Towarzyszy jej program usług, 

nie wykazujący takich tendencji koncentracji jak w obszarze B. Udział zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w ramach obszaru C jest porównywalny. 

 

 Obszar D stanowiący teren na północ od linii kolejowej jest mało zabudowany. 

Skoncentrowana zabudowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych ma charakter 

zagrodowy. W obszarze D przeważają tereny obejmujące eksploatacje kruszywa. 

 

 Zabudowa w poszczególnych obszarach nawiązuje swoim charakterem do 

form architektury tradycyjnej poprzez wysokość, kształt dachów jak również 

wkomponowanie w otoczenie, przy uwzględnieniu ukształtowania terenu. 



Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015 r. 96 

 
 

3.5.2. USŁUGI 
 

 

Miasto Wieliczka, ze względu na różnorodność pełnionych funkcji, staje się 

koncentracją i głównym ośrodkiem usług w gminie. Na jego obszarze zlokalizowane 

jest wszelkiego rodzaju zaplecze, niedostępne na terenie sołectw.  

 

 

3.5.2.1.ZDROWIE 
 
 

Miasto Wieliczka posiada publiczne placówki służby zdrowia, jakimi są:  

- Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego, 

- Przyzakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów "Promień" 

Prywatne placówki medyczne pełnią rolę uzupełniającą. Są to m.in. niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotnej oraz prywatne gabinety lekarskie. Zaplecze 

farmakologiczne miasta zapewnia 8 aptek. 

Na terenie gminy działają: 

- ośrodki zdrowia: Chorągwica, Koźmice Wielkie, Węgrzce Wielkie, 

- apteki: Chorągwica, Koźmice Wielkie, Węgrzce Wielkie. 

Istniejący w gminie system opieki zdrowotnej nie zaspokaja w pełni potrzeb 

mieszkańców w gminie. Wprowadzenie komercji w tej dziedzinie usług w znacznym 

stopniu polepszyło ostatnio opiekę zdrowotną, ale nie rozwiązało problemu 

niedoinwestowania oraz uczyniło usługi niedostępne dla części społeczeństwa. Na 

terenie gminy funkcjonuje pogotowie ratunkowe, obsługujące także rejon gminy 

Biskupice oraz częściowo gminy Gdów.  

Wieliczka nie posiada szpitala. Zapotrzebowanie na pomoc specjalistyczną 

realizowane jest na podstawie umowy ze szpitalami krakowskimi. 

Ze względu na lecznicze właściwości mikroklimatu, na terenie miasta 

zlokalizowany jest Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno – Leczniczy.  

Istniejące trzy uzdrowiska naziemne: Kinga I, Kinga II, Kinga III ulegają ciągłym 

przekształceniom.  

W obrębie miasta funkcjonują dwa ośrodki pomocy społecznej: 
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Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 Na terenie miasta zlokalizowane są także lecznice dla zwierząt. 

 

3.5.2.2.OŚWIATA 
 
 

Miasto posiada cztery przedszkola samorządowe oraz jedno prywatne, które 

zawiera także żłobek. 

Samorządowe Przedszkole nr 1  

Samorządowe Przedszkole nr 2  

Samorządowe Przedszkole nr 3  

Samorządowe Przedszkole nr 4  

Przedszkole ”Bt – studio” s. c.  

Na terenie gminy działają przedszkola w Koźmicach Wielkich, Mietniowie, 

Sierczy, Strumianach i Śledziejowicach. 

 

W zakresie szkolnictwa podstawowego znajdują się placówki: 

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki  

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika  

- Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 4 im. E.J. Jerzmanowskiego  

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół im. A. Kosiby 

Na terenie gminy działają szkoły podstawowe w Byszycach, Dobranowicach, 

Golkowicach, Gorzkowie, Grabiu, Grajowie, Janowicach, Koźmicach Wielkich, 

Mietniowie, Pawlikowicach, Podstolicach, Raciborsku, Sierczy, Sułkowie, 

Sygneczowie, Śledziejowicach, Węgrzcach Wielkich. 

 

W zakresie szkolnictwa gimnazjalnego : 

- Gimnazjum nr 1 

- Gimnazjum w Zespole Szkół im. A. Kosiby 

Na terenie gminy działają gimnazja w Dobranowicach, Golkowicach, 

Koźmicach Wielkich, Podstolicach, Węgrzcach Wielkich. 

 



Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015 r. 98 

Szkoły ponadgimnazjalne publiczne znajdują się tylko na terenie miasta.  

Są to: 

-Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki  

-Liceum Profilowane w Zespole szkół zawodowych  

-Technikum ekonomiczne w zespole szkół zawodowych 

-Technikum handlowe w zespole szkół zawodowych 

-Technikum hotelarstwa w zespole szkół zawodowych 

-Technikum mechaniczne w zespole szkół zawodowych 

-Technikum uzupełniające w zespole szkół zawodowych 

-Zasadnicza szkoła zawodowa w zespole szkół zawodowych 

-Zespół Szkół Zawodowych  

 

Szkoły ponadgimnazjalne prywatne: 

Prywatne Zaoczne Policealne Studium Zawodowe i Liceum Ogólnokształcące 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Franciszkanów 

Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych. 

Brak na obszarze miasta filii szkół wyższych. Ten sektor szkolnictwa 

obsługiwany jest całkowicie przez miasto Kraków. 

Warunki funkcjonowania szkół są niezadowalające. Obiekty oświaty 

charakteryzują się zbyt małą powierzchnią użytkową, co wiąże się ze zbyt małą 

ilością pomieszczeń do nauki oraz sal gimnastycznych. Zarówno wielkość działek 

szkolnych, jak i standard obiektów powinny ulec poprawie. Zwiększenie ilości 

placówek zapewniłoby większą dostępność usług, szczególnie w terenach nowo 

zainwestowanych.  

 

3.5.2.3.KULTURA 
 
 

Miasto wyposażone w instytucje kultury zapewnia obsługę w tej dziedzinie 

mieszkańców całej gminy. 

 

 Na terenie gminy działają biblioteki w Chorągwicy, Koźmicach Wielkich, 

Raciborsku, Śledziejowicach, Węgrzcach Wielkich, Zabawie. W granicach miasta 
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zlokalizowana jest Miejska Biblioteka Publiczna, posiadająca dodatkowo dwie filie na 

terenie miasta 

Istniejąca dostępność do ośrodków kultury w postaci bibliotek jest na 

odpowiednim poziomie.  

 

Domy kultury na terenie gminy działają w Brzegach, Byszycach, Chorągwicy, 

Czarnochowicach, Dobranowicach, Golkowicach, Gorzkowie, Grabiu, Jankówce, 

Kokotowie, Koźmicach Wielkich, Małej Wsi, Podstolicach, Raciborsku, Strumianach, 

Sułkowie, Śledziejowicach, Węgrzcach Wielkich, Zabawie. 

Miasto Wieliczka posiada Miejski Dom Kultury oraz małą ilość świetlic i klubów 

osiedlowych.  

Standardy domów kultury i świetlic, jako podstawa rozwoju młodzieży poza zajęciami 

szkolnymi wymagają poprawy. Należałoby pozyskać większe obiekty jak również 

dogodnie obsłużyć je komunikacyjnie. 

 

Obiekty sakralne na terenie gminy zlokalizowane są w Byszycach, 

Chorągwicy, Czarnochowicach, Dobranowicach, Golkowicach, Gorzkowie, Grabiu, 

Janowicach, Koźmicach Wielkich, Pawlikowicach, Podstolicach, Raciborsku, Sierczy, 

Strumianach, Sułkowie, Sygneczowie, Węgrzcach Wielkich, Zabawie, 

Na terenie miasta zlokalizowane są 4 kościoły parafialne, filia parafii Zboru 

Ewangelicko – Anglikańskiego w Krakowie oraz Klasztor OO. Franciszkanów – 

Reformatów. 

 Miasto posiada jedno z największych muzeów górniczych Europy – Muzeum 

Żup Krakowskich, Kopalnię Soli „Wieliczka”, Centrum Kultury i Turystyki, 

 Oferta uzupełniana jest przez nieliczne kluby, towarzystwa i stowarzyszenia.

  

3.5.2.4.WYPOCZYNEK I SPORT 
 
 

Miasto, ze względu na ukształtowanie terenu i walory przyrodniczo – 

krajobrazowe stwarza duże możliwości dla rozwoju usług sportu i wypoczynku, 

niestety nie zawsze w pełni wykorzystywane. Posiada ono szereg urządzeń 

sportowych, takich jak: Stadion Klubu Sportowego „Górnik”, salę gimnastyczną, korty 

tenisowe oraz boiska sportowe. Oferta uzupełniana jest przez stowarzyszenia kultury 
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fizycznej oferujące zajęcia o różnej formie m.in.: piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, 

gimnastykę, karate, kung-fu, taekwon-do, judo, boks, tenis stołowy, szachy, 

lekkoatletykę itp. 

Ilość obiektów nie jest jednak wystarczająca do obsługi nie tylko mieszkańców 

miasta, ale także całej gminy. Zapotrzebowanie na tego typu obiekty rośnie 

szczególnie w sąsiedztwie rozrastających się terenów zabudowy mieszkaniowej. 

 Analizując rekreacyjno – spacerowe tereny zielone, w centrum można 

wyróżnić zespoły parkowe – Park A. Mickiewicza, Park św. Kingi, Ogród Zamku 

Żupnego oraz planty w obrębie Dolnego Rynku. Na obrzeżach miasta, ważnym 

terenem zieleni jest Lasek Krzyszkowicki.  

 Stosunkowo dużą powierzchnię terenu zajmują ogródki działkowe, 

wykorzystywane głównie w celach rekreacyjnych przez mieszkańców miasta. 

Zlokalizowane są przeważnie w otoczeniu terenów mieszkaniowych. 

Obszar Gminy Wieliczka ma urozmaicony charakter pod względem 

krajobrazowym. Zasoby naturalne pozwalają na prowadzenie różnorodnych form 

wypoczynku i rekreacji. 

W granicach sołectwa Sygneczów zlokalizowane są ogródki działkowe  

w obrębie, których mieszkańcy mogą rozwijać pewną formę wypoczynku. 

Na obszarze gminy Wieliczka znajduje się kilka akwenów wodnych, które 

można przystosować do wykorzystania jako miejsca rekreacji i wypoczynku. 

Istniejące w obrębie gminy stawy na Grabówkach po odpowiednim 

zagospodarowaniu również mogą stać się nowym miejscem rekreacji dla 

mieszkańców i turystów.  

Wyrobiska po żwirowe w Brzegach i Grabiu oraz starorzecze Wisły oraz rzeka Wilga 

są atrakcyjnym terenem dla propagowania sportu wędkarskiego. 

Gmina Wieliczka posiada dobrze rozwiniętą sieć urządzeń sportowo – 

rekreacyjnych. Boiska piłkarskie oraz kluby sportowe zlokalizowane są niemal  

w każdym sołectwie. 

W większości wymagają modernizacji i wyposażenia w zaplecza socjalne. Dotyczy to 

w szczególności boisk sportowych zlokalizowanych w sołectwach: Brzegi, 

Chorągwica, Czarnochowice, Golkowice, Grabie, Grajów, Kokotów, Koźmice Wielkie, 

Pawlikowice, Podstolice, Siercza, Sułków, Sygneczów, Śledziejowice, Węgrzce 

Wielkie. 
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3.5.2.5.TURYSTYKA 
 
 

Turystyka o znaczeniu krajowym i międzynarodowym związana jest 

szczególnie z Kopalnią Soli wpisaną na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Niestety zainteresowanie pozostałymi zespołami zabytkowymi zgromadzonymi na 

obszarze miasta jest znikome i ogranicza się jedynie do zwiedzania ich przez 

lokalnych turystów. 

Przez miasto Wieliczka przebiega żółty szlak pieszy. Na jego trasie znajdują 

się: Zamek Żupny, Kościół św. Klemensa, Rynek Główny, Kościół św. Sebastiana. 

Miasto przecina także szlak rowerowy, traktując je jako bazę wypadową lub 

fragment trasy biegnącej przez pozostałe sołectwa. 

Brak dobrego oznaczenia szlaku oraz jego trasa biegnąca miejscami wzdłuż 

ulic sprawia, iż szlaki nie spełniają wszystkich wymogów. 

Prócz szlaków lokalnych, znajdujemy na terenie Wieliczki obiekty należące do 

ponadregionalnych szlaków tematycznych. Jest to zabytek klasy zerowej - 

modrzewiowy kościół św. Sebastiana z XVI wieku, położony na stoku wzgórza 

Babiny, należący do Szlaku Architektury Drewnianej oraz przypisana do Szlaku 

Kopalniano – Przemysłowego, zwanego szlakiem techniki, zabytkowa Kopalnia Soli. 

Walory krajobrazowo – architektoniczne nie są jednak w pełni znane turystom, 

na co ma wpływ słaba promocja w regionie oraz brak kompleksowej organizacji 

turystycznej. 

Miasto dysponuje motelami, hotelami, pensjonatami, campingami oraz polem 

namiotowym. Hotele posiadają średni standard i w większości nie posiadają 

infrastruktury towarzyszącej (m.in. parkingi) oraz dogodnej obsługi komunikacyjnej. 

W większości przypadków motele i pensjonaty nie odpowiadają standardowi klasy, 

do której są zakwalifikowane. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie Wieliczką 

turystów krajowych i zagranicznych istniejące zaplecze jest niewystarczające. 

 Za walor turystyczny w sołectwach można uznać interesujący krajobraz, 

łagodny klimat, zalesienia w dogodnym położeniu. Tereny te nadają się szczególnie 

dla rozwoju turystyki aktywnej jak również agroturystyki. 

Turystyka na obszarze gminy rozwija się głównie w oparciu o szlaki 

turystyczne, piesze i rowerowe mające charakter lokalny. Szlak pieszy żółty 

przebiega przez Wieliczkę, Przymiarki, Żakową, Hucisko, Dziekanowice, Dobczyce. 
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Szlak rowerowy „Okrężny” o długości 23km po Pogórzu Wielickim przebiega przez 

Wieliczkę, Siercze, Brzeziny, Pawlikowice, Koźmice Małe, Raciborsko, Grajów, 

Dobranowice, Sułków, Biskupice, Lednice Górną. 

Bardzo istotne dla atrakcyjności szlaków pieszych i rowerowych są punkty 

widokowe znajdujące się: 

- w Brzegach, gdzie można podziwiać widok na wały i Zakole Wisły, 

- wzdłuż drogi w Podstolicach - z widokiem na kościół w Gorzkowie, 

- w Byszycach - z panoramą Tatr, 

- w Raciborsku - z widokiem na zalew w Dobczycach i Tatry, 

- w Chorągwicy - widok na panoramę Wieliczki. 

 

W ramach turystyki na obszarze gminy rozwija się również jazda konna w oparciu 

o istniejące zaplecze w postaci stadniny koni w Sierczy. 

3.5.2.6.ADMINISTRACJA 
 
 

Podniesienie rangi miasta nastąpiło poprzez utworzenie powiatu wielickiego. 

Miasto Wieliczka jest, więc siedzibą władz samorządu gminnego i powiatowego. W 

efekcie zmian podziału terytorialnego miasto zyskało prócz usług lokalnych, także 

ponad lokalne.  

Istniejące zaplecze administracyjne to obiekty i tereny m.in.: 

- Urząd Miasta i Gminy Wieliczka,  

- Starostwo Powiatowe,  

- Urząd Skarbowy,  

- Poczta 

- Powiatowa Inspekcja Sanitarna 

- Powiatowy Urząd Pracy 

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

- Prokuratura Rejonowa 

- Sąd Rejonowy 

- Obiekty administracji gospodarczej 

Miasto zapewnia wystarczającą dostępność do obiektów administracji. Administracja 

na poziomie najniższego szczebla istnieje w granicach poszczególnych sołectw.  
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3.5.3. HANDEL I INNE USŁUGI 
 
 
 Miasto posiada szeroki asortyment usług komercyjnych. Podmioty 

gospodarcze prowadzą często działalność nie tylko handlową, ale także produkcyjną. 

Działalności handlu w zakresie spożywczym, odzieżowym, budowlanym, 

mechanicznym pojawiają się w postaci handlu detalicznego, zlokalizowanego w 

ścisłym centrum oraz wzdłuż głównych ciągów kołowych. Placówki takie występują 

często jako usługi wbudowane w parterach, kioski, lub rzadziej jako wolnostojące 

obiekty handlowe. 

Na terenie miasta pojawia się także zjawisko handlu hurtowego, związane w 

kilku przypadkach z działalnością produkcyjną oraz magazynową. Pojawiają się 

nowe branże, a jednocześnie już istniejące ulegają przekształceniom. Obserwuje się 

tendencje nowego podziału terenów przemysłowych i przejmowania istniejącej 

infrastruktury technicznej przez nowe firmy. Największa koncentracja przemysłu 

występuje wzdłuż ul. Jedynaka, terenów kolejowych oraz drogi krajowej nr 4. 

Brak obiektów handlowych wielkopowierzchniowych, przyczynia się do rozwoju 

małych i średnich firm handlowych.  

Sieć gastronomiczna, w skład, której wchodzą restauracje, kawiarnie, 

karczmy, pizzerie, bary, piwiarnie, jadłodajnie, cukiernie i obiekty tzw. małej 

gastronomii uzupełniane są w sezonie letnim przez ogródki gastronomiczne. Niestety 

w obrębie rynku oraz ścisłego centrum brak jest wystarczającej bazy 

gastronomicznej, przyciągającej mieszkańców miasta oraz turystów. Miasto 

zapewnia także obsługę mieszkańców miasta i gminy w zakresie potrzeb 

niematerialnych, takich jak usługi projektowe, doradcze, nauki języków obcych itp., 

chociaż sąsiedztwo aglomeracji sprawia, że potencjalnych klientów tej sfery 

gospodarczej przejmuje w większości miasto Kraków, ze względu na szeroki 

wachlarz usług. 

 Na terenie gminy większość działających podmiotów związana jest z handlem 

artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Zlokalizowane są również usługi 

budowlane, ślusarstwo, kowalstwo, instalatorstwo sanitarne, piekarnie, rzeźnie, 

apteki. Usługi te w znacznym stopniu zabezpieczają potrzeby społeczności i mają 

charakter lokalny. Są to placówki handlu detalicznego w postaci licznych sklepów lub 
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kiosków zlokalizowanych w centrach usługowo – handlowych sołectw oraz po za nimi  

w terenach zabudowy mieszkaniowej. Na terenie gminy działa również handel 

obwoźny. 

Należałoby zwrócić uwagę na odpowiednie rozmieszczenie 

nowopowstających obiektów usługowych, w celu zapewnienia właściwej obsługi 

mieszkańców sołectw. 

3.5.4. ZIELEŃ 
 

Uzupełnienie terenów intensywnie zainwestowanych stanowią tereny zieleni 

ogródków przydomowych oraz publicznej zieleni urządzonej w ścisłym centrum 

miasta w postaci Parku Mickiewicza, Parku św. Kingi oraz plant w obrębie Dolnego 

Rynku – tzw. Alei Jana Pawła II. 

W sąsiedztwie centrum wyodrębniony jest także teren zieleni nieurządzonej stoku 

Pod Baranem, pas zieleni wzdłuż rzeki Serafy wychodzący poza teren Parku 

Mickiewicza oraz rzeki Świdniówki, biegnącej wzdłuż wschodniej granicy miasta. 

Poza historycznym centrum znajdziemy także jako formę zieleni cmentarz komunalny 

oraz szereg terenów ogródków działkowych.  

W północno zachodniej części miasta, wyodrębnia się użytek ekologiczny, jakim jest 

Lasek Krzyszkowicki. 

Należy zwrócić uwagę na zmniejszające się powierzchniowo tereny zieleni 

publicznej, szczególnie w rejonach zabudowy wielorodzinnej. 

Na obrzeżach miasta i na terenie sołectw, ze względu na mniejsze 

zainwestowanie, znajduje się większa ilość terenów o zróżnicowanych formach 

zieleni rozproszone w obszarze gminy. Przeważa zieleń leśna od Byszyc do 

Grajowa.  

W części północnej i centralnej dominują zieleń łęgowa w dolinie Wisły oraz ciągi 

nieurządzonej zieleni wzdłuż Wilgi i jej dopływów. 

 

3.5.5. INNE 
 

 
Na terenie gminy występują cmentarze w Dobranowicach, Golkowicach, 

Gorzkowie, Grabiu, Janowicach, Koźmicach Wielkich, Małej Wsi, Pawlikowicach, 

Podstolicach, Raciborsku. 
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Obecnie w obrębie miasta funkcjonuje jeden cmentarz komunalny przy ul. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego i Czarnochowskiej, zlokalizowany w pobliżu ścisłej zabudowy 

mieszkaniowej. Jego nasycenie w odniesieniu do powierzchni terenu, jaką zajmuje 

przewiduje się jako pełne w perspektywie kilku lat. 

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy występuje w Byszycach, 

Chorągwicy, Czarnochowicach, Dobranowicach, Golkowicach, Gorzkowie, Grabiu, 

Grajowie, Jankówce, Kokotowie, Małej Wsi, Podstolicach, Raciborsku, Sułkowie, 

Węgrzcach Wielkich, Zabawie oraz mieście Wieliczka, gdzie zlokalizowane  

są również Komenda Powiatowa Policji i Straż Miejska.  

 

W ścisłym centrum miasta zlokalizowane są także trzy banki: Bank 

Spółdzielczy na ul. Kilińskiego, BPH S.A. w Rynku Górnym, posiadający dwie filie:  

w Parku Kingi oraz na ul. Limanowskiego, bank PKO S.A. na ul. Batorego oraz bank 

KBS na ul. Limanowskiego. Klienci banków mają także zapełniony dostęp do 

bankomatów. 

 
 

3.6. STAN ISTNIEJĄCY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

3.6.1. KOMUNIKACJA  

3.6.1.1. CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO UKŁADU KOMUNIKACJI 

3.6.1.1.1. SYSTEM TRANSPORTOWY 
 

W obecnym stanie trudno doszukać się systemowego ujęcia w planowaniu i 

zarządzaniu systemem transportowym na terenie Gminy. Wynika to przede 

wszystkim z rozczłonkowanego zdezintegrowanego systemu prawnego, 

powodującego, iż na terenie Gminy działają różni gestorzy elementów systemu 

transportowego: 

- czterej w zakresie zarządzania drogami (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe 

i gminne), 

- trzej w zakresie zarządzania ruchem (Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i 

Autostrad, marszałek województwa i Starosta)  
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- trzej w zakresie regulacji drogowego transportu pasażerskiego (marszałek 

województwa, starosta, burmistrz), 

- kolei w zarządzaniu linią kolejową (spółki PKP: Polskie Linie Kolejowe S.A. w 

zakresie infrastruktury kolejowej, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w zakresie 

przewozów pasażerskich), 

- niezależni przewoźnicy autobusowi, 

- publiczni i prywatni właściciele parkingów, która to działalność nie jest 

regulowana, 

- gmina jako dobrowolny inwestor systemu dróg rowerowych (brak wymogu 

prawnego).  

Te elementy podlegają regulacji od strony gospodarki przestrzennej (za wyjątkiem 

drogownictwa, gdzie zastosowane w ustawie z 10 kwietnia 2003 o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz. U. Nr 

80, poz. 721, wyłączają lokalizacje dróg publicznych spod działania przepisów o 

zagospodarowaniu przestrzennym, art. 10). 

Z tych powodów systemowe działania dla rozwoju systemu transportowego są 

możliwe jedynie poprzez zespół dobrowolnych uzgodnień zainteresowanych 

organów administracji publicznej i innych zainteresowanych podmiotów. W 

niniejszym opracowaniu zaproponowano takie ujecie w dążeniu do integracji systemu 

transportowego w realizacji celów rozwojowych Gminy.  

 

3.6.1.1.2. UKŁAD DROGOWY GMINY 
 

Układ drogowy Miasta Wieliczka, typowo dla układu historycznego, 

rozbudowanego w latach po II Wojnie Światowej w rejonie nowych blokowych osiedli 

mieszkaniowych, ma charakter nieregularny, wkomponowany w urozmaicone 

ukształtowanie terenu (zwłaszcza w części południowej) i jest wynikiem ewolucji a nie 

pojawiania się nowych, radykalnych rozwiązań.  

Układ ten należy ocenić jako prawidłowo wypełniający funkcję obsługi 

zagospodarowania terenu, przy czym w niektórych miejscach pojawiają się zjawiska 

zatłoczenia i zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu. 
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Można wyróżnić trzy rejony o istotnych zakłóceniach funkcjonowania układu 

drogowego: 

1) rejon trasy Drogi Krajowej (DK) nr 4 Kraków – Tarnów od przebudowanego 

odcinka od granic Krakowa i Wieliczki do skrzyżowania z ul. Krakowską 

(przekrój dwu-jezdniowy) do wschodniej granicy Gminy, gdzie droga jest 

jedno-jezdniowa; na odcinku jedno-jezdniowym tworzą się kolejki pojazdów z 

powodu przekroczenia natężeń krytycznych na odcinkach międzywęzłowych 

oraz przepustowości na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, 

2) układ ścisłego centrum Miasta Wieliczka, gdzie następuje przekroczenie 

przepustowości skrzyżowań ulic: Powstania Warszawskiego / Ks. Goliana / 

Wł. Sikorskiego oraz Lednicka / Gdowska / Słowackiego / Asnyka.  

3) trasy przelotowe przez Miasto Wieliczka dwóch dróg wojewódzkich (DW): nr 

964 Dobczyce – Wieliczka – Niepołomice na odcinku ulic: Lednicka, Asnyka, 

Niepołomicka oraz drogi DW 966 relacji Gdów – Wieliczka – Kraków w ciągu 

ulic Gdowskiej, Asnyka, Piłsudskiego, Narutowicza, Krakowska; oba te ciągi 

są przeciążone ruchem zarówno w godzinach szczytu porannego i 

popołudniowego w ruchu codziennym, oraz w szczególności w szczycie 

powrotów weekendowych w godzinach popołudniowych. 

W pozostałej części Gminy układ drogowy jest rozwinięty poprawnie od strony 

sieci, natomiast w wielu przypadkach przekrój dróg oraz ich wyposażenie 

techniczne (konstrukcja nawierzchni, pobocza, odwodnienie, przystanki 

transportu publicznego,) są w złym stanie technicznym  

 

3.6.1.1.3. UKŁAD KOLEJOWY 
 

Wieliczka jest obsługiwana linią koleją znaczenia lokalnego nr 109 relacji 

Bieżanów – Wieliczka. Linia prowadzi ruch pasażerski oraz towarowy, przy czym w 

roku 2006 został zlikwidowany układ bocznicowy Kopalni Soli Wieliczka, 

pozostawiono tory odstawcze w rejonie stacji Wieliczka o niewielkim znaczeniu 

transportowym. 

Z punktu widzenia układu transportowego Gminy podstawowe znaczenie ma ruch 

pasażerski, ponieważ może stanowić realne odciążenie połączenia drogowego, 
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zarówno w sensie przejęcia ruchu samochodami osobowymi, jak i autobusami i 

mikrobusami. 

Obecnie lina kolejowa przewozi 405 pasażerów przy 28 kursach w dobie (po 14 w 

każdym kierunku), co daje średnią 15 pasażerów / kurs. Potencjał przewozy 

autobusu szynowego to ok. 200 pasażerów/kurs 

 

3.6.1.1.4. UKŁAD PARKINGOWY W CENTRUM WIELICZKI 
 

Układ parkingowy powstaje w centrum Wieliczki spontanicznie przez 

inicjatywy właścicieli nieruchomości. Pojemność parkingowa ulic jest wykorzystywana 

do maksimum, zorganizowane formy parkowania pojawiają się w rejonie Muzeum i 

Kopalni Soli, brak (oprócz jednego przy ul. Kilińskiego) większego parkingu 

gminnego.  

Największa liczba parkujących skupiona jest w okolicy Rynku i ul. Słowackiego. 

Związane jest to z położeniem celów podróży stanowiących obiekty usługowe i 

urzędy. Ponadto stosunkowo duża liczba parkujących korzysta z parkingów 

prywatnych położonych w pobliżu Kopalni Soli (w tym samej Kopalni Soli). Można 

również zaobserwować dużą liczbę pojazdów parkujących na wydzielonych 

stanowiskach przy ul. Powstania Warszawskiego i Mickiewicza. 

Na podstawie badania, można postawić tezę, że pojemność parkingowa centrum 

Wieliczki jest wyczerpana.  

 

3.6.1.1.5. UKŁAD AUTOBUSOWY 
 

Usługi autobusowe (świadczone w większości mikrobusami o pojemności do 

20 miejsc) są podstawową formą podróżowania z Wieliczki do Krakowa, sąsiednich 

gmin oraz w obrębie samej Gminy i jej poszczególnych miejscowości. Oferta 

przewozowa jest korzystna dla pasażerów (częste kursy – do Krakowa w szczycie 1 

pojazd/ minutę), lecz świadczenie usług niewielkimi pojazdami powoduje wzrost 

natężenia ruchu. System prawny powoduje jednak, że administracja nie ma realnej 

możliwości wpływania na przewoźników w doborze pojazdów. 

Dominują linie o charakterze bezpośrednim pomiędzy Wieliczką i kilkoma 

miejscowościami w regionie (Gdów, Dobczyce, Hucisko) a Krakowem, oraz kilka 
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relacji w obrębie Gminy. Przez Gminę biegną także linie regionalne dłuższego 

zasięgu (Bochnia, Limanowa).  

Ważniejsze przystanki linii autobusowych są urządzone (wiaty, ławki), przewoźnicy 

urządzili kilka placów końcówek linii (przy ul. W. Pola, Ks. Goliana), końcówka linii 

lokalnych znajduje się także na parkingu gminnym przy stacji Wieliczka Rynek. 

Ogólnie system ten działa poprawnie i jest niedrogi.  

3.6.1.1.6. UKŁAD DRÓG ROWEROWYCH 

 

Na terenie Wieliczki brak urządzonych dróg rowerowych.  
 

3.6.1.2. UWARUNKOWANIA UKŁADU KOMUNIKACJI 
 

3.6.1.2.1. ZAŁOŻENIA SYSTEMOWE 
 
 

Celem przebudowy systemu transportowo Gminy jest realizacja zasad 

integracji podsystemów dla uzyskania efektu racjonalnego podziału ruchu miedzy 

ruch pieszy, samochodowy i transportem publicznym (w tym pełne wykorzystanie 

możliwości kolei).  

Przez racjonalny podział ruchu rozumiany jest taki, w którym każdy użytkownik może 

zrealizować swoje potrzeby transportowe, lecz system stwarza preferencje lub 

ograniczenia dla sposobu realizacji tych potrzeb. Jako kluczowa zasada przyjęty jest 

priorytet dla transportu kolejowego w podróżach związanych z Krakowem oraz 

uspokojenia ruchu samochodowego (priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego) w 

rejonach największych koncentracji źródeł i celów ruchu, to jest w centrum Wieliczki 

oraz w centrach nowych projektowanych dzielnic mieszkaniowych w północnej części 

Gminy. 

Najważniejsze instrumenty dla realizacji tego zadania to: 

- Segregacja ruchu wewnętrznego (szczególnie w obrębie miasta) od 

zewnętrznego (szczególnie tranzytu wobec miasta), 

- Wytworzenie sprawnych i bezpiecznych węzłów integracji różnych środków 

transportu dla optymalizacji zachowań użytkowników transportu pasażerskiego, 
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- Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu, 

- Zaspokojenie potrzeb parkingowych w centrum miasta  

Analiza stanu istniejącego wskazuje, że centrum Wieliczki osiąga poziom zatłoczenia 

wymagający nowego podejścia do organizacji i ukształtowania układu 

transportowego. W innym wypadku stany zatłoczenia, rejestrowane obecnie w 

godzinach szczytowych i w dni targowe, będą się rozszerzały na inne okresy.  

Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest lokalne uspokojenie ruchu, to znaczy 

wprowadzenie do newralgicznego rejonu obszaru zatłoczonego ograniczenia 

dostępności samochodem. Studium proponuje uznać za taki rejon Rynek Górny z 

przyległymi ulicami. 

Natomiast jako elementy integracji ruchu różnymi środkami transportu rozumie się 

systemy parkingowe w centrum miasta oraz układy węzłów przesiadkowych wokół 

stacji i przystanków kolejowych. 

3.6.1.2.2. UKŁAD DROGOWY  
 

Analiza funkcjonowania układu drogowego wskazuje na konieczność modyfikacji 

układu w dwóch aspektach: 

1) dostosowania przepustowości i natężeń krytycznych do rosnącego ruchu, 

2) wprowadzenia nowych dróg w rejonach, gdzie nie ma możliwości podnoszenia 

przepustowości i natężeń krytycznych. 

Ze względu na przepisy o drogach publicznych nowe elementy dróg mogą być 

wprowadzane tylko przez odpowiednich dla funkcji zarządców drogi, zgodnie z 

zapisami ustawy z 25 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 204 poz. 2086, art. 

5 – 7). Funkcją Studium jest – po przeanalizowaniu stopnia realizacji zadań przez 

poszczególne drogi – zaprojektowanie układu i przedstawienie zarządcom do 

wprowadzenia do ich planów rozwojowych zgodnie z ich kompetencjami.  

W przypadku niniejszego Studium taka sytuacja – obok stopniowej modernizacji w 

zasadzie wszystkich dróg – dotyczy następujących sytuacji: 

1) realizacji przedłużenia istniejącego odcinka autostrady A4 na wschód od 

węzła „Wielicka”; w chwili sporządzania niniejszego Studium odcinek od 



Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015 r. 111 

węzła „Wielicka” do węzła „”Szarów” znajduje się w fazie realizacji na 

podstawie dwóch decyzji lokalizacyjnych wydanych przez : pierwsza 

Wojewody Krakowskiego nr RP.II.7331/04/98 z 30 grudnia 1998 roku oraz 

Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Nr GP-1/A-4/28/EM-

AT/99/84 z dnia 14 maja 1999 r., 

2) konieczności dobudowy drugiej jezdni na DK Nr 4 od wlotu krakowskiego 

do granicy gminy na wschodzie, 

3) budowę nowej drogi wojewódzkiej od DK Nr 4 do projektowanego węzła 

„Bieżanów” na autostradzie A4 (węzeł rozgałęzienia dla północno – 

wschodniego obejścia Krakowa), 

4) zmiany przebiegu DW 964 przez teren Miasta Wieliczka, 

5) modernizacji DP K2011 (droga wzdłuż wałów Wisły od Brzegów do 

Niepołomic) z obejściami zwartej zabudowy, 

6) przebudowy dwóch skrzyżowań dla podniesienia ich sprawności. 

Studium wykorzystuje znane plany rozwoju sieci drogowej, w tym wypadku istotnym 

czynnikiem dla Gminy Wieliczka jest plan budowy przedłużenia autostrady A4 od 

Węzła „Wielicka” na wschód do Tarnowa. Ten odcinek autostrady znacząco odciąży 

ciąg DK 4 przez Gminę i spowoduje, iż zmniejszy się natężenie ruchu na samej 

obwodnicy Wieliczki w DK Nr 4, a ciąg ulic Narutowicza - Piłsudskiego będzie mógł 

pełnić rolę ulicy rozrządzającej dla centrum miasta, zaś ciąg Dembowskiego – 

Powstania Warszawskiego – Słowackiego rolę obsługi wewnętrznego układu 

centrum. 

Oddzielna uwaga musi być poświęcona ukształtowaniu nowego układu drogowego w 

północnej części gminy: 

- dla terenów planowanych osiedli mieszkaniowych, 

- dla planowanych terenów przemysłowych po północnej stronie torów 

kolejowych. 

Skala tych planów oznacza konieczność stworzenia zupełnie nowego układu 

drogowego, gdyż obecne zainwestowanie i układ dróg ma charakter ulicowych 

osiedli podmiejskich o przemieszanej zabudowie wiejskiej zagrodowej i 
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jednorodzinnej. Układ ten musi być powiązany z otoczeniem poprzez dwie drogi 

główne – wzdłuż Wisły oraz z drogi do węzła „Bieżanów”. Istotne jest zapewnienie 

skoordynowania realizacji planów Gminy z budową węzła autostrady oraz układu 

drogowego po stronie Krakowa i Niepołomic (powiązania w rejonie Brzegów oraz 

planowanego mostu na Wiśle na kierunku do Niepołomic).  

  

3.6.1.2.3. UKŁAD PARKINGOWY W CENTRUM WIELICZKI, WĘZŁY 
INTEGRACYJNE 
 
 

Jak wskazano w części diagnostycznej pojemność układu parkingowego 

centrum Wieliczki jest na wyczerpaniu. Należy zaznaczyć, że organizowanie i 

budowa parkingów poza drogami publicznymi nie jest zadaniem władz publicznych. 

Jedynie w ramach planowania zagospodarowania przestrzennego można wskazać 

na potrzebę lokalizacji i realizacji parkingów, lecz inicjatywa realizacyjna leży  w 

wolnej grze rynkowej. Gmina może tu być inwestorem (choć można się spodziewać 

uznania, iż  z braku takiego zadania publicznego explicite wymienionego w ustawie o 

samorządzie gminnym działania takie nie będą kwalifikowane jako uzasadnione 

zadaniem własnym). Z drugiej strony rozsadek wskazuje, że dla sprawnego 

funkcjonowania miasta (szczególnie w centrum) i przy braku inicjatywy sektora 

prywatnego gmina powinna wykazać inicjatywę, niekoniecznie angażując własne 

środki budżetu (np. dzierżawiąc grunt, prowadząc politykę takiej organizacji ruchu – 

wspólnie z powiatem odpowiedzialnym za tę organizację, – aby potrzeba 

wydzielonych parkingów poza siecią drogową zachęcała sektor prywatny do 

aktywności.  

Istniejąca zabudowa ścisłego centrum i organizacja ruchu w Wieliczce nie pozwalają 

na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych. Jest to bardzo ważny 

wniosek zwłaszcza w świetle proponowanego uspokojenia ruchu w centrum – 

stworzenie strefy ruchu pieszego w Rynku i otaczających ulicach. Działania takie 

przyczynią się do wyraźnego zmniejszenia pojemności parkingowej centrum miasta i 

wymagają zapewnienia liczby miejsc postojowych zgodnej z założeniami 

proponowanej polityki parkingowej. 
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Zgodnie z zasadą segregacji ruchu wewnętrznego Gminy i zewnętrznego wobec niej 

oraz wykorzystują istniejące warunki wskazane jest wytworzenie dwóch węzłów 

integracji: 

- Na trenie ścisłego centrum Wieliczki dla potrzeb obsługi centrum, Kopalni Soli i 

Muzeum Żup Solnych oraz dojazdów mieszkańców miasta do Krakowa, 

- Poza ścisłym terenem miasta dla obsługi mieszkańców innych części Gminy i 

okolic w dojazdach do Krakowa. 

 

3.6.1.2.4. UKŁAD KOLEJOWY 
 
 

Linia kolejowa nie jest wykorzystana w stopniu, w jakim mogłaby być 

przydatna dla rozwiązania problemów transportu w Mieście i Gminie. Wynika to z 

wielu ograniczeń sektora kolejowego, co nie jest związane z planowaniem 

zagospodarowania przestrzennego. Z tego, bowiem punktu widzenia trakcja 

kolejowa ma w Gminie bardzo dobre warunki – linia doprowadzona jest do samego 

centrum Miasta i dostęp do pociągów jest bardzo dogodny. Poprawy wymagałoby 

powiązanie linii z możliwością pozostawienia samochodu w rejonie przystanków – 

taka możliwość istnieje w rejonie stacji Wieliczka, lecz istniejący tam parking nie jest 

wykorzystywany do tego celu. Ponadto – w ślad za koncepcjami, jakie przygotowuje 

Urząd Marszałkowski – wskazane jest wytworzenie innego węzła integracyjnego w 

rejonie planowanego nowego przystanku kolejowego w rejonie ulicy Winnickiej, dla 

obsługi mieszkańców spoza Miasta. 

 

3.6.1.2.5. UKŁAD AUTOBUSOWY 
 
 

Rozwój i racjonalizacja tej funkcji transportowej jest wskazana dla dwóch powodów: 

1) lepszego wykorzystania dobrze funkcjonującego podsystemu, 

2) umożliwienie zastąpienia używania samochodu indywidualnego przez ruch 

zbiorowy, co oznacza konieczność poprawy jakości świadczonych usług dla 

zachęcenia właścicieli samochodów do ich pozostawienia w miejscu 

garażowania.  
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Kluczem do racjonalizacji systemu autobusowego jest wytworzenie atrakcyjnych 

węzłów przesiadkowych w relacji autobus – kolej. Pozwoli to lepiej wykorzystać 

możliwości linii kolejowej, zaś po stronie sieci autobusowej zwiększy wykorzystanie 

taboru dzięki skróceniu linii i wykonywani większej liczby kursów.  

3.6.1.2.6. UKŁAD DRÓG ROWEROWYCH 
 
 

Ruch rowerowy jest potencjalnym środkiem zaspokajania niektórych potrzeb 

transportowych. Przez „niektóre potrzeby” rozumiany jest ruch w celach dojazdów do 

pracy i szkół oraz rekreacyjnych. Warunkiem rozwoju ruchu rowerowego jest 

pojawienie się mody, zwyczaju. Także stan zatłoczenia dróg samochodowych sprzyja 

rozwojowi ruchu rowerowego, ale tylko na tych kierunkach, gdzie powstaje 

odpowiednia infrastruktura. Doświadczenie krajów, gdzie jest to popularny środek 

transportu wskazują, iż jest to jeden z najbardziej wydajnych środków transportu, 

lecz powstaje tylko tam, gdzie najpierw stworzono stosowna infrastrukturę (drogi 

rowerowe, parkingi, przechowalnie i wypożyczalnie).  

Ze względu na uwarunkowania klimatyczne i ukształtowanie terenu                  

w południowej Polsce należy mieć na uwadze, iż rower nie będzie masowo 

użytkowany w porze zimowej.  

Obecnie na terenie gminy jest to zjawisko marginalne. 

Jego rozwinięcie jest możliwe w trzech sytuacjach: 

- sprzyja mu ukształtowanie terenu (niewielkie spadki podłużne), 

- układ dróg zostanie wydzielony od ruchu samochodowego, 

- zostaną urządzone parkingi z bezpiecznym parkowaniem roweru. 

Pierwszy warunek na terenie Gminy może być spełniony w jej centralnej i 

północnej części (choć na pozostałych terenach możliwe jest poprowadzenie dróg 

dla niektórych relacji, lecz ograniczenia terenowe nie pozwolą na użytkowanie 

roweru w celach bytowych, raczej tylko dla rekreacji). 

Wskazane jest, aby układ dróg rowerowych Wieliczki był spójny z układem 

Krakowa. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Krakowa” z 2003 roku przewidziano jeden ciąg rowerowy bezpośrednio na styku z 
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Wieliczką - drogę o nazwie: „Trasa Bulwarów Wiślanych (EuroVelo4)1 koronami 

wałów przeciwpowodziowych Wisły. 

Z podanych powodów na terenie gminy możliwe jest zaprojektowanie układu dróg 

rowerowych oraz głównych punktów parkowania pojazdów w części centralnej i 

północnej, szczególnie dla nowych obszarów zabudowy mieszkaniowej i 

przemysłowej. 

 

 

                                                
1 Sieć EuroVelo to system 12 transeuropejskich rowerowych tras turystycznych, 
zaproponowanych przez stowarzyszeni o tej nazwie; www. eurovelo.org  
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3.6.1.3. CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO 
 

3.6.1.3.1. UKŁAD PARKINGOWY W CENTRUM WIELICZKI 
 

W celu weryfikacji możliwości parkingowych centrum Wieliczki wyodrębniono 

obszar, w którym występują największe zapotrzebowania parkingowe. Obszar ten 

jest ograniczony ulicami: Legionów/Sienkiewicza, Limanowskiego, Batorego, Wąska, 

Górsko, Daniłowicza i Dembowskiego. Schemat 1 przedstawia zasięg przyjętego do 

analizy obszaru. 

 

Schemat 1 Zasięg przyjętego obszaru 

 

 
 

Parkowanie pojazdów możliwe jest na wydzielonych parkingach będących 

własnością Gminy, na parkingach prywatnych oraz jako parkowanie 

przykrawężnikowe na wybranych ulicach. Parkowanie na terenach publicznych jest 

bezpłatne natomiast w pozostałych przypadkach związane jest z uiszczeniem 

stosownej opłaty, ustanawianej przez właścicieli parkingów. 

W przyjętym obszarze analizy przeprowadzono pomiary parkowania 

polegające na określeniu liczby parkujących na poszczególnych ulicach. Pomiary 

były przeprowadzone w trzech okresach: w przeciętny dzień roboczy (wtorek 14 

listopada 2006, w okresie szczytu popołudniowego); w sobotę(25 listopada, w 

godzinach 900-1000) oraz w godzinach nocnych (czwartek 23 listopada). Wyniki 

pomiarów przedstawiono na schematach 2-4. 
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Schemat 2 Liczba parkujących na poszczególnych ulicach w obszarze analizy – przeciętny dzień 
roboczy [poj] 

 
 
 
 
 
Schemat 3 Liczba parkujących na poszczególnych ulicach w obszarze analizy – sobota [poj] 
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Schemat 4 Liczba parkujących na poszczególnych ulicach w obszarze analizy – godziny nocne [poj] 

 
 

 
 

Zgodnie ze schematem 2, największa liczba parkujących skupiona jest w 

okolicy Rynku i ul. Słowackiego. Związane jest to z położeniem celów podróży 

stanowiących obiekty usługowe i urzędy. Ponadto stosunkowo duża liczba 

parkujących korzysta z parkingów prywatnych położonych w pobliżu Kopalni Soli 

„Wieliczka”, przy czym są to głównie turyści odwiedzający Kopalnie Soli i Muzeum 

Żup Krakowskich. Łączna liczba miejsc parkingowych wynosi: 270 miejsc dla 

samochodów osobowych oraz 20 autobusów na terenie należącym do Kopalni Soli, 

oraz ok. 60 miejsc na parkingach prywatnych. Można również zaobserwować dużą 

liczbę pojazdów parkujących na wydzielonych stanowiskach przy ul. Powstania 

Warszawskiego i Mickiewicza. Liczba parkujących w sobotę (Schemat 3) jest 

wyraźnie niższa w porównaniu do sytuacji w dniu roboczym, co ułatwia znalezienie 

wolnego miejsca. Udział poszczególnych ulic w rozmieszczeniu pojazdów 

parkujących w obszarze jest zbliżony do parkowania w dzień roboczy. Parkowania 

nocne (Schemat 4) dotyczy w głównej mierze mieszkańców centrum miasta. Liczb 
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parkujących jest stosunkowo niewielka i nie ma trudności ze znalezieniem wolnego 

miejsca.  

Dla każdego z analizowanych okresów pomiarowych wyznaczono podstawowe 

parametry charakteryzujące parkowanie: chłonność parkingową rozumianą jako 

największa liczba pojazdów parkujących w obszarze analizy (przyjęto, że w tym 

przypadku chłonność będzie odpowiadać liczbie parkujących w dniu roboczym), 

pojemność parkingową – rozumianą jako maksymalna liczba samochodów 

mogących parkować w obszarze analizy (przyjęto wartość szacowaną na podstawie 

wizji w terenie) oraz rezerwy miejsc postojowych stanowiące różnice pomiędzy 

wyznaczoną chłonnością parkingową a szacowaną pojemnością. Sumaryczne 

wartości chłonności, rezerwy i pojemności parkingowej dla obszaru analizy 

zestawiono w tablicy 25. 

 

Tabela 25 Wyniki przeprowadzonych pomiarów parkowania [poj] 

Liczba parkujących stan istniejący 

dzień roboczy 935 

sobota 438 

noc 126 

Chłonność parkingowa 935 

Szacowana pojemność parkingów (~) 1100 

Rezerwy parkingowe (~) 165 

 

Szacowane rezerwy parkingowe odnoszą się w głównej mierze do parkingów 

położonych nieatrakcyjnie w stosunku do celów podróży (obiekty usługowe, urzędy). 

Można stwierdzić, że w obszarach największego zapotrzebowania na miejsca 

parkingowe, brak jest dostępnych miejsc postojowych. 

 
 

3.6.1.3.2. BILANS POTRZEB PARKINGOWYCH W CENTRUM WIELICZKI 
 
 

Analizując przeprowadzone pomiary parkowania (tabl.1) można zauważyć, że 

liczba parkujących jest zbliżona do pojemności układu (zwłaszcza w ścisłym centrum 

– okolice Rynku). Sytuacja ta ulegnie znacznemu pogorszeniu w przypadku 

zwiększenia się liczby mieszkańców a co za tym idzie liczby samochodów. 

Przeprowadzono szacunkowe prognozy zapotrzebowania na miejsca parkingowe  
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w centrum. Prognozy opracowano na horyzont czasowy 2026 i zostały wyznaczone 

na podstawie przyjętego wskaźnika wzrostu liczby mieszkańców Gminy i liczby 

samochodów osobowych. Posiłkowano się w tym przypadku wskaźnikiem wzrostu 

dla prognoz demograficznych opracowanym przez Główny Urząd Statystyczny. 

Uwzględniając obecne trendy we wzroście liczby samochodów osobowych, 

oszacowano wzrost wskaźnika motoryzacji w Gminie. Na tej podstawie 

przygotowano szacunkowe zapotrzebowanie na miejsca postojowe i odniesiono je do 

dostępnej przestrzeni parkingowej dla dwóch scenariuszy rozwoju układu 

drogowego:  

- scenariusz „nic nie robić” - oznaczający pozostawienie istniejącej 

organizacji ruchu i liczby miejsc postojowych;  

- scenariusz prognostyczny - zakładający wprowadzenie planowanych 

ograniczeń i zmniejszenie liczby miejsc parkingowych o 400 (związanych z 

wprowadzeniem strefy ruchu pieszego).  

Wyniki prognoz przedstawiono w tablicy 26: 

 

Tabela 26 Prognozy popytu i podaży dla potrzeb parkingowych [poj] 

Liczba parkujących 

prognoza 2026 

"nic nie robić" uspokojenie ruchu 

dzień roboczy 1041 1041 

sobota 621 621 

noc 179 179 

chłonność parkingowa 1135 1135 

szacowana pojemność parkingów 900 500 

liczba mieszkańców (gmina) 56 000 56 000 

liczba samochodów osobowych 24 750 24 750 

wskaźnik motoryzacji 450 450 

 

W roku 2026 w obu wariantach można zauważyć niewystarczającą podaż 

miejsc postojowych, przy założonym stałym popycie. Dla wariantu „nic nie robić” 

brakuje ok. 230 miejsc parkingowych, natomiast w przypadku wprowadzenia 

uspokojenia ruchu, deficyt miejsc przekracza 600. Są to znaczące wartości, 

uzasadniające poszukiwania nowego parkingu. Potrzeby parkingowe Kopalni Soli (a 
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dokładniej związanego z nia i Muzeum Żup Solnych ruchem turystycznym) wiążą się 

z obecnym i spodziewanym ruchem turystycznym. 

Według danych Spółki „Trasa Turystyczna” Sp. z o.o. przy obecnej (2006) liczbie 

odwiedzających 1 065 tys. osób ruch wzrastać będzie w najbliższych latach po ok. 4 

–5 % rocznie i w roku 2013 osiągnie wielkość 1 410 tys. osób. Według danych 

Małopolskiej Organizacji Turystycznej turyści docierają do Krakowa w następujący 

sposób: samochodem 26%, pociągiem 13%, autokarem 17%, autobusem linii 

regularnej 3%, samolotem 38%, inne 3%. Te dane pozwalają przyjąć, iż do Kopalni 

Soli struktura użycia środków transportu turystów jest następująca: samochodem 

25%, autokarem 30%, autobusem (mikrobusem) 20 -30%, pociągiem 25 – 35%. 

Ruch miesiąca szczytowego (sierpnia) stanowi wg MOT (Dr. K. Borkowski, listopad 

2006) 12% ruchu rocznego, co wskazywałoby na ruch około 170 tys. osób, dziennie 

5,5 tys. osób.  

Takie wielkości oraz podział na środki podróżowania jak wyżej, wymagałby 

pojemności parkingów w roku 2013: 

- dla samochodów osobowych 230 - 300 stanowisk 

- dla autobusów 12 – 20 stanowisk. 

 

3.6.1.3.3. ANALIZA STOPNIA WYKORZYSTANIA NATĘŻEŃ KRYTYCZNYCH NA 
SIECI DROGOWEJ W STANIE ISTNIEJĄCYM I PROGNOZIE 
 

Analizy przeprowadzono dla dwóch sytuacji: 

- Stabilnej liczby ludności na obecnym poziomie, 

- Wzrostu liczby ludności, wynikającego z budowy osiedli mieszkaniowych 

w północnej części Gminy (ok. 43 tys. mieszkańców). 

 

3.6.1.3.3.1. PROGNOZA PRZY STABILIZACJI LICZBY LUDNOŚCI 
 

Wieliczka powiązana jest z układem dróg zamiejskich z następującymi 

drogami: droga krajową DK4 (kierunek Kraków i Tarnów), droga wojewódzką         

DW 964 (kierunek Niepołomice i Dobczyce) oraz drogą wojewódzką DW966 

(kierunek Gdów). Dla wymienionych dróg dostępne są wyniki Generalnego Pomiaru 



Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka 

 

Opracowanie: BRK S.A. - 2015 r. 122 

Ruchu przeprowadzonego w roku 2005. Szczegółową strukturę rodzajowa potoku 

pojazdów na poszczególnych odcinkach przedstawia tablica 27. 

 

Tabela 27 Struktura rodzajowa potoku pojazdów na wybranych odcinkach dróg krajowych i 
wojewódzkich [poj/dobę] – rok bazowy 2005 

nr oznaczenie 
drogi kierunek a b c D e f g SDR 

1 DW 964 Niepołomice 9 4290 216 94 75 5 5 4694  

2 DK 4 obwodnica 
Wieliczki 23 16621 2058 1312 2216 384 0 22614 

 

3 DK 4 odcinek do 
Krakowa 33 23556 2917 1859 3141 544 0 32050 

 

4 DK 4 Tarnów 17 12051 1450 843 2124 371 0 16856  

5 DW 966 Gdów 13 5855 382 91 45 91 6 6483  

6 DW 966 Wieliczka / ul. 
Gdowska 18 7902 516 123 61 123 8 8750 

 

7 DW 964 Dobczyce 14 3203 253 69 22 43 7 3611  

8 DW 964 Wieliczka/miasto 29 8725 725 186 77 29 10 9780  

9 DW 964 Wieliczka / ul. 
Lednicka 

16 4844 402 103 43 16 5 5430 
 

a – motocykl, b – samochód osobowy, c – samochód dostawczy, d – samochód ciężarowy, e – 
samochód ciężarowy z przyczepą, f – autobus, g ciągnik rolniczy 

 

 

 

 
Schemat 5 przedstawia obciążenie układu drogowego średnio-dobowym natężeniem 
ruchu (SDR).  
 
Schemat 5 Średnio-dobowe natężenie ruchu dla roku 2005 [poj/dobę] 
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Wyznaczonym horyzontem czasowym, dla którego przeprowadzone zostały 

analizy obciążenia ruchem rozpatrywanych odcinków był rok 2025. Ponieważ brak 

jest dostępnych wyników prognoz opracowanych na podstawie GPR 2005 (generalny 

pomiar ruchu drogowego, wykonany w 2005 roku), zdecydowano się przyjąć 

wskaźniki wzrostu z prognozy GPR 2000. 

W oparciu o dostępne wskaźniki wzrostu wyznaczono wielkości prognostyczne dla 

analizowanych odcinków. Ponieważ w analizowanym horyzoncie czasowym (do roku 

2025) z pewnością zostanie oddana do użytku autostrada A4, przynajmniej na 

odcinku Kraków – Tarnów można przyjąć, że przyczyni się to do przejęcia części 

ruchu tranzytowego z DK4. W opracowanych prognozach uwzględniono powstanie 

autostrady przez zdjęcie części ruchu z odcinka DK4. Wyniki prognostycznej 

struktury rodzajowej zestawiono w tablicy 28, natomiast schemat obciążenia układu 

drogowego średnio-dobowym potokiem pojazdów przedstawiono na schemacie 6. 

 
Tabela 28 Struktura rodzajowa potoku pojazdów na wybranych odcinkach dróg krajowych i 
wojewódzkich [poj/dobę] – horyzont czasowy 2025 

nr oznaczenie 
drogi kierunek a b c D e f g SDR 

1 DW 964 Niepołomice 9 8406 363 139 137 5 3 9062  

2 DK 4 
obwodnica 
Wieliczki 13 18979 1938 1094 2267 211 0 24502 

 

3 DK 4 odcinek do 
Krakowa 18 26899 2746 1550 3214 299 0 34726 

 

4 DK 4 Tarnów 9 13809 1365 703 2173 204 0 18263  

5 DW 966 Gdów 13 11551 641 135 82 89 4 12515  

6 DW 966 
Wieliczka / ul. 

Gdowska 17 15591 865 182 111 120 5 16891 
 

7 DW 964 Dobczyce 14 6344 424 103 40 42 5 6972  

8 DW 964 Wieliczka/miasto 29 17537 1240 281 144 29 6 19266  

9 DW 964 Wieliczka / ul. 
Lednicka 14 8764 619 140 72 14 3 9626 

 

a – motocykl, b – samochód osobowy, c – samochód dostawczy, d – samochód ciężarowy, e – 
samochód ciężarowy z przyczepą, f – autobus, g ciągnik rolniczy 
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Schemat 6 Średnio-dobowe natężenie ruchu dla roku 2025 [poj/dobę] 

 
 

W celu opisu warunków ruchowych na analizowanych odcinkach, oszacowano 

stopień nasycenia dla potoków ruchu. Przy udziale godziny szczytu w ruchu 

dobowym 7% (wg GPR 2005) wyznaczono godzinowe natężenie ruchu dla przekroju. 

Następnie przyjęto strukturę kierunkową 50/50% i uzyskano potok pojazdów 

przypadający na jeden kierunek w godzinie szczytu. Ponieważ uwzględniane drogi 

mają różne parametry techniczne, w celu uproszczenia przyjęto 3 podstawowe typy 

przekrojów a następnie dla nich oszacowano przepustowość. Dla oszacowanej 

przepustowości i wyznaczonego godzinowego natężenia ruchu obliczono stopień 

nasycenia dla poszczególnych odcinków dla stanu istniejącego 2005 i horyzontu 

czasowego 2025. Wyniki obliczeń zestawiono w tablicach 34 i 35. 

3.6.1.3.3.2. KONSEKWENCJE ROZWOJU LUDNOŚCIOWEGO W PÓŁNOCNEJ 
CZĘŚCI GMINY 

 

Możliwość wyznaczenia obszarów pod zabudowę mieszkaniowa i przemysłowo – 

usługową, jako kierunków rozwoju w północnej części gminy, wymaga oddzielnych 
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prac planistycznych w bezpośredniej współpracy z inwestorami. W fazie Studium 

wskazano następujące założenia ruchowe takiego przedsięwzięcia: 

- ulice główne osiedli wymagają przekroju dwu-jezdniowego, 

- wpięcia tych ulic do układu zasilającego zewnętrznego (DK Nr 4, węzeł 

„Bieżanów”, ulica Christo – Botewa w Krakowie, połączenia z Niepołomicami) 

wymagają zwymiarowania w powiązaniu z ruchem, przewidywanych na terenie 

Krakowa i Niepołomic, 

- powiązania części przemysłowej przez tory kolejowe i pod autostradą 

wymagają, co najmniej dwóch połączeń. 

 

 
Tabela 29 Charakterystyki przekrojów i wyznaczony stopień nasycenia analizowanych przekrojów – 
rok 2005. 

Oznaczenie 
drogi kierunek Charakterystyka 

przekroju 

przepustowość 
[poj/h/ 

kierunek] 

natężenie 
[poj/h] 

stopień 
nasycenia 

DW 964 Niepołomice 
przekrój jednojezdniowy 

bez utwardzonego 
pobocza 

650 188 0,29 

DK 4 
obwodnica 
Wieliczki 

przekrój jednojezdniowy 
z pasem awaryjnym 1100 905 0,82 

DK 4  odcinek do 
Krakowa 

przekrój dwujezdniowy 
2x2 1800 1282 0,71 

DK 4 Tarnów przekrój jednojezdniowy 
z pasem awaryjnym 1100 674 0,61 

DW 966 Gdów 
przekrój jednojezdniowy 

bez utwardzonego 
pobocza 

650 259 0,40 

DW 964 Dobczyce 
przekrój jednojezdniowy 

bez utwardzonego 
pobocza 

650 144 0,22 

DW 964 
Wieliczka/ 
miasto 

przekrój jednojezdniowy 
miejski (z chodnikami) 500 391 0,78 

 

Tabela 30 Charakterystyki przekrojów i wyznaczony stopień nasycenia analizowanych przekrojów – 
rok 2025. 

Oznaczenie 
drogi 

kierunek Charakterystyka 
przekroju 

przepustowość 
[poj/h/ 

kierunek] 

natężenie 
[poj/h] stopień 

nasycenia 

DW 964 Niepołomice 
przekrój jednojezdniowy 

bez utwardzonego 
pobocza 

650 362 0,56 

DK 4 obwodnica 
Wieliczki 

przekrój jednojezdniowy 
z pasem awaryjnym 1100 980 0,89 

DK 4  
odcinek do 
Krakowa 

przekrój dwujezdniowy 
2x2 1800 1389 0,77 

DK 4 Tarnów przekrój jednojezdniowy 
z pasem awaryjnym 1100 731 0,66 
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DW 966 Gdów 
przekrój jednojezdniowy 

bez utwardzonego 
pobocza 

650 501 0,77 

DW 964 Dobczyce 
przekrój jednojezdniowy 

bez utwardzonego 
pobocza 

650 279 0,43 

DW 964 Wieliczka/ 
miasto 

przekrój jednojezdniowy 
miejski (z chodnikami) 500 771 1,54 

 

W roku 2005 warunki ruchu są na przeciętnym poziomie. Utrudnienia występujące w 

układzie drogowym odnoszą się do lokalnych zakłóceń powodowanych przez 

występowanie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną (na ciągu drogi krajowej DK4). 

Wyraźnie widać wysoki stopień nasycenia ruchem na odcinku przejścia przez miasto 

– ul. Asnyka, który wynosi 0,78 i jest zbliżony do przyjętej przepustowości. Sytuacja 

ta pogarsza się zdecydowanie w 2025 roku, gdzie stopień nasycenia zbliży się do 

1,5. Oznacza to, że wyczerpanie przepustowości uniemożliwi korzystanie z tego 

odcinka a dodatkowy potok pojazdów będzie musiał korzystać z innych odcinków 

sieci. Ponieważ przyjęto założenie o powstaniu autostrady, prognostyczny wzrost 

potoku pojazdów, na DK4 jest stosunkowo niewielki i utrzymuje wyznaczony stopień 

nasycenia na praktycznie zbliżonym poziomie do roku 2005.  

3.6.1.3.4. OCENA SPRAWNOŚCI WYBRANYCH SKRZYŻOWAŃ W CENTRUM 
WIELICZKI 
 

Analizując wewnętrzny układ drogowo – uliczny Wieliczki, skupiono się na 

najsłabszych elementach układu, czyli skrzyżowaniach. Są one wyznacznikiem 

przepustowości ulic. W celu oszacowania sprawności skrzyżowań w centrum miasta, 

przeprowadzono pomiary natężenia ruchu na wybranych skrzyżowaniach: 

Gdowska/Asnyka oraz Powstania Warszawskiego/Sikorskiego. Ponadto 

przeprowadzono pomiar przekrojowy na ulicach Piłsudskiego (okolice cmentarza)       

i ul. Krakowska (w pobliżu stacji benzynowej). Przeprowadzono trzygodzinne pomiary 

(od 1400 - 1700) w interwałach 15 minutowych, dzięki czemu można było wyznaczyć 

godzinę szczytu – przypada ona miedzy 1530 – 1630. Wyniki pomiarów przekrojowych 

przedstawiono na schemacie 7. 
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Schemat 7 Natężenie ruchu w analizowanych przekrojach [poj/h]. 

 

 

 
 

Wyniki pomiarów ruchu na skrzyżowaniach przedstawiono na schemacie 8. 
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Schemat 8 Wielkości relacji skrętnych na skrzyżowaniu Gdowska/Asnyka, godzina pomiaru 15

30
 – 

16
30

, [poj/h] 

 
 

Na badanym skrzyżowaniu dominuje relacja skrętna zgodna z wlotami mającymi 

pierwszeństwo przejazdu – ul. Asnyka i Gdowską. Jednakże znacząca jest również 

relacja z Wieliczki w stronę Dobczyc (ul. Lednicką). Funkcjonująca organizacja ruchu 

powoduje znaczne trudności z włączeniem się do ruchu z kierunków 

podporządkowanych. Można oszacować przepustowość wlotów podporządkowanych 

na skrzyżowaniu bez sygnalizacji świetlnej zgodnie z uproszczoną metodą 

planistyczną. Uwzględniając natężenie ruchu na relacji nadrzędnej oszacowano 

przepustowość wlotu z kierunku Dobczyc na ok. 350 [P/h]. Ponieważ 

przeprowadzone pomiary odnoszą się do szczytu popołudniowego, można przyjąć, 

że struktura kierunkowa na wlocie w okresie szczytu porannego jest symetryczna, co 

oznaczałoby, że wielkość potoku wjeżdżającego ul. Lednicką w stronę ul Asnyka 

oscyluje wokół 320 – 340 [P/h]. Jest to wartość zbliżona do szacunkowej 

przepustowości wpływając na powstawanie znacznych strat czasu na skrzyżowaniu. 

Uwzględniając wzrost potoków ruchu w okresie prognostycznym, można zauważyć, 

że w ciągu najbliższych kilku lat przepustowość skrzyżowania ulegnie wyczerpaniu, 

co w sposób istotny pogorszy warunki ruchowe. Uwzględniając powyższe wnioski 
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należy brać pod uwagę konieczność przebudowy skrzyżowania lub usunięcie relacji 

obciążającej skrzyżowanie – przeniesienie funkcji DW 964 na alternatywny układ 

drogowy.  

 

 
 
Schemat 9 Wielkości relacji skrętnych na skrzyżowaniu Powstania Warszawskiego /Sikorskiego, 
godzina pomiaru 15

30
 – 16

30
, [poj/h] 

 
 

W przypadku skrzyżowania ul. Powstania Warszawskiego i ul. Sikorskiego, 

dominującymi relacjami są relacje w stronę ul. Słowackiego i relacja skrętna w stronę 

ul. Goliana. Wykorzystując metodę planistyczną oszacowano przepustowość wlotów 

podporządkowanych, która wynosi: dla ul. Sikorskiego – ok. 260 [P/h] a dla ul. 

Goliana – ok. 240 [P/h]. Również w tym przypadku istniejące natężenie ruchu jest 

zbliżone do przepustowości wlotów podporządkowanych. Położenie skrzyżowania 

ogranicza możliwości jego przebudowy i poprawy przepustowości. Wydaje się, że w 

tym przypadku należy skupić się na poprawie bezpieczeństwa (z powodu dużego 

natężenia ruchu pieszego) poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. 

 

3.6.2. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 
 

3.6.2.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 

 

Podstawowe źródła zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Wieliczka stanowią: 
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- ujęcie wód trzeciorzędowych Krakowie – Bieżanowie oparte  

o 4 studnie o łącznej wydajności 4000 m³dobę 

- ujęcie wód głębinowych w Węgrzcach Wielkich i Małej Wsi oparte  

o 2 studnie o wydajności 134 m³/dobę 

- zakup wody z wodociągu Raba 1366 m³/dobę 

 

W systemie zaopatrzenia w wodę znajdują się następujące urządzenia stanowiące 

integralna część układu sieci wodociągowej: 

- hydrofornie   8 obiektów 

- zbiorniki wody: 

- miasto  ul. Pułaskiego – 2 x 500 +3000 m³ , Rożnowa – 2000 m³ 

- gmina Koźmice Wielkie – 300 m³, Gorzów – 1000 m³, 

 Raciborsko – 300 m³, Mietniów – 100 m³, Węgrze Wielkie 200 m³ 

i 1000 m³. 

Ogółem pobór wody na potrzeby miasta i gminy wynosi ok. 4000 m³/dobę. 

 

Przez teren gminy przebiegają dwa główne rurociągi Ø 1400 mm oraz 1000 

mm relacji Raba – Kraków. W Gorzkowie i Sierczy zlokalizowane są zbiorniki do 

magazynowania wody o pojemności: 

- „Gorzów” 3 x 7500 m³  

- „Siercza” 3 x 7500 m³, 4 x 34000 m³. 

 

Liczba gospodarstw na terenie gminy korzystających z sieci wodociągowej wynosi 

ok. 69%. 

 

Na terenie miasta woda rozprowadzana jest układem dobrze rozwiniętej sieci 

rozdzielczej Ø 250-200-150-100-80 mm, współpracującej ze zbiornikami wody przy  

ul Pułaskiego oraz Rożnowa. Wodociąg komunalny na terenie miasta stanowi także 

źródło wody dla odbiorców części gminy Wieliczka. 

 

Z wodociągu komunalnego „Wieliczka” zaopatrywane w wodę są wsie: 

Czarnochowice, Śledziejowice, Zabawa, Sułków, Grabówki dolne oraz częściowo 

Kokotów. 
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Ujęcie wody „Węgrze Wielkie” obejmuje swym zasięgiem wsie: Kokotów, 

Węgrze Wielkie, Strumiany, Mała Wieś, Brzegi i Grabie. 

 

 

 

Z wodociągu: „Koźmice Wielkie I- Podgórze” zaopatrywanego z magistrali „ 

Raba” zaopatrywane są wsie: 

Pawilkowice, Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice - Zamłynie, Rożnowa, 

Chorągwica, Mietniów. 

Na terenie Chorągwicy zlokalizowane są zbiorniki wody o pojemności 2 x 320 m³.  

  

Z wodociągu „ Koźmice Wielkie II” zaopatrywane są w wodę wsie: Koźmice 

Wielkie, Koźmice Małe, Raciborsko, Janowice, Dobranowice, Grajów. 

W oparciu o pobór wody z komory KP-2 na tranzycie w Koźmicach Wielkich z siecią 

tego wodociągu współpracują:  

- zbiorniki „Lipowa” w Koźmicach Małych o pojemności 300 m³, 

- zbiorniki „Podedworze” w Raciborsku o pojemności 300 m³, 

- wodociąg III dla wsi: 

Gorzków, Jankówka, Byszyce. 

3.6.2.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
 

 

Miasto Wieliczka skanalizowane jest w systemie mieszanym: 

- stara część miasta skanalizowana jest w systemie ogólnospławnym, 

- pozostała część miasta w systemie rozdzielczym. 

Ścieki komunalne z miasta Wieliczka odprowadzane są do miejskiej 

oczyszczalni w Krakowie – Płaszowie poprzez kolektor ogólnospławny „Serafa” 

biegnący ulicami Słowackiego – Bohaterów Warszawy (Ø 1,5/1.0m) , Żeromskiego – 

Dembowskiego (Ø 1,4/1.0 m), wzdłuż prawego brzegu rzeki Serafy do oczyszczalni 

„Płaszów”. 
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Do kolektora ogólnospławnego ścieki odprowadzane są grawitacyjnie poprzez 

sieć kanałów oraz poprzez przepompownię ścieków na osiedlu „Lekarka”.  

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi ok. 110 km. 

Na osiedlach mieszkaniowych Kościuszki, Sienkiewicza i Asnyka ścieki 

podczyszczane są w osadnikach Imhoffa. 

Na terenie gminy systemem kanalizacji objęta została wieś Węgrzce Wielkie 

gdzie funkcjonują dwie oczyszczalnie typu KOS o przepustowości 50 m³/dobę oraz 

typu TMB o przepustowości 200 m³/dobę. 

W ostatnich latach w ramach programu uporządkowania gospodarki wodno – 

ściekowej wybudowane zostały małe oczyszczalnie przydomowe oczyszczające 

ścieki z gospodarstw indywidualnych jak również zbiorcze oczyszczalnie 

oczyszczające ścieki z kilkunastu gospodarstw. 

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 347 przydomowych oczyszczalni 

ścieków w tym 103 stanowiące własność gminy. Przydomowe oczyszczalnie znajdują 

się we wsiach: Gorzków – 90 szt., Byszyce – 74 szt., Janowice – 4 szt., Raciborsko – 

56 szt., Koźmice Wielkie – 96 szt., Koźmice Małe – 9 szt., Siercza – 6szt, Sułków – 2 

szt., Sygneczów – 2 szt., Zabawa – 4 szt., Wieliczka – 4 szt.  

Na terenie gminy znajdują się również małe oczyszczalnie ścieków 

zlokalizowane przy obiektach użyteczności publicznej tj. szkołach, przedszkolach, 

remizach OSP i drobnych zakładach produkcyjnych. 

Istniejące oczyszczalnie są oczyszczalniami mechaniczno – biologicznymi 

opartymi o metodę osadu czynnego lub błony biologicznej. 

Aktualnie w realizacji jest budowa kanalizacji we wsiach: Kokotów, Strumiany, 

Śledziejowice i Czarnochowice. 
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3.6.2.3. PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI 
WODNO - ŚCIEKOWEJ  

 

Podstawowym uwarunkowaniem jest nadal nieuporządkowana gospodarka w 

zakresie odprowadzenia ścieków, przy praktycznie w całości wyposażonej gminie  

w sieć wodociągów zbiorczych.  

Znaczna część gminy leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  

„ Bogucice” jak również częściowo w zlewni dopływu Zbiornika Dobczyckiego  

(wsie Byszyce i Gorzków) tj. dwóch głównych i jedynych dla miasta i gminy Wieliczka 

źródeł wody pitnej.  

Stąd też ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed ich 

zanieczyszczeniem, jak i nadmierną eksploatacją, jest głównym priorytetem jak          

i również uwarunkowaniem dalszego rozwoju gminy. 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego zachodzi konieczność 

zachowania stref technicznych związanych z przebiegiem przez teren gminy 

głównych magistral wodociągowych z ujęcia Raba w Dobczycach do Krakowa.  

Z uwagi na położenie w strefie ochrony sanitarnej zbiornika dobczyckiego 

skanalizowania wymagają wsie Byszyce i Gorzków.  

 

3.6.3. ELEKTROENERGETYKA 

 

Miasto i gmina Wieliczka zaopatrywane są w energię elektryczną w oparciu o 

Główny Punkt Zasilania 110/15 kV „Wieliczka” o mocy zainstalowanych 

transformatorów 41 MVA. Po stronie 110 kV stacja ta powiązana jest z linia 

wysokiego napięcia 110 kV relacji Skawina – Tarnów. Stacja ta pełni również źródło 

zaopatrzenia w energie elektryczną odbiorców na terenie wsi gmin przyległych. Sieć 

15 kV wyprowadzona z GPZ Wieliczka powiązana jest układami liniowymi zasilanymi  

z sąsiednich stacji 110/15 kV w Dobczycach , Niepołomicach i Bieżanowie. 
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Poszczególni odbiorcy energii elektrycznej zaopatrywani są poprzez układy 

sieci rozdzielczej 15 kV zasilające poszczególne stacje transformatorowe 15/04 0 kV 

zlokalizowane na terenie miasta i gminy Wieliczka. 

  Na terenie miasta przeważają stacje transformatorowe w wykonaniu 

wnętrzowym wolnostojące lub wbudowane w obiekty kubaturowe. Stacje te zasilane 

są  liniami kablowymi średniego napięcia pracującymi w układzie pętli otwartych 

pracujących w oparciu o oddzielne sekcje rozdzielni 15 kV GPZ Wieliczka. 

Im dalej od miasta linie kablowe przechodzą stopniowo w układ kablowo  

– napowietrzny. Na obrzeżach miasta sieć średniego napięcia pracuje w wykonaniu 

napowietrznym, podobnie jak na terenach wsi gminy Wieliczka. 

W obszarze opracowania znajdują się obecnie: 

- 174 stacje transformatorowe 15/04 kV 

- 173 km sieci 15 kV 

- 490 km sieci niskiego napięcia. 

Ponadto przez teren gminy przebiegają linie:  

- 110 kV relacji:  

- Świątniki Górne – Dobczyce 

- Bieżanów – Wieliczka 

- Wieliczka – Niepołomice 

- Bieżanów – Rybitwy 

- 220 kV relacji: 

- Lubocza -Wanda 

- Skawina – Wanda 

 - Skawina – Bochnia – Brzesko - Klikowa  
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- 400 kV relacji Tucznawa – Tarnów. 

Wszystkie ww. linie wymagają zachowania stref ochronnych wyłączonych spod 

zabudowy. 

 

3.6.3.1. UWARUNKOWANIA 

 

Pracujący na terenie miasta i gminy Wieliczka system zaopatrzenia w energie 

elektryczną jest funkcją zagospodarowania tego obszaru jak również uwarunkowań 

terenowych. Układ ten jest dostosowany do aktualnych potrzeb w zakresie 

zapotrzebowania na energie elektryczną. W miarę narastania potrzeb może być 

stosownie modyfikowany i rozbudowywany.  

Zarówno sieć jak i urządzenia średniego i niskiego napięcia nie stwarzają 

zasadniczych uwarunkowań w rozwiązaniach urbanistycznych. 

Natomiast zlokalizowane na terenie gminy linie wysokiego napięcia wymagają 

zachowania stref ochronnych wyłączonych spod zabudowy: 

- Linie 110 kV - ok. 15. od osi linii 

- Linia 220 kV i 400 kV - ok. 50 m od osi linii 

 

3.6.4. GAZOWNICTWO 

 

Aktualnie na obszarze opracowania znajdują się w eksploatacji złoża gazu w 

Raciborsku.  

Przez teren gminy przebiegają następujące gazociągi wysokiego ciśnienia: 

- Ø 80  PN 6,3 MPa Węgrze Wielkie- dolot do stacji Przebieczany, 

- Ø 80 PN 6,3 MPa dolot do stacji redukcyjno pomiarowej we Wieliczce, 
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- Ø 100 PN 6,3 MPa dolot do stacji Kopalni Soli, 

- Ø 250 PN 6,3 MPa Łukanowice - Śledziejowice, 

- Ø 500 PN 6,3 MPa Śledziejowice – HTS, 

- Ø 500 PN 6,3 MPa Łukanowice – Zederman, 

- Ø 500 PN 6,3 MPa Łukanowice – Śledziejowice, 

- Ø 400 PN 6,3 MPa Śledziejowice – Skawina, 

- Ø 300 PN 6,3 MPa Śledziejowice – HTS. 

 

Na tereni gminy pracują niżej wymienione stacje redukcyjne I-go stopnia: 

- Węgrze Wielkie, Q=2500 Nm³/h 

- Śledziejowice, Q=4000 Nm³/h 

- Wieliczka ( 2 stacje), Q=6000 Nm³/h i Q=2500 Nm³/h (Kopalnia Soli). 

Źródłem zaopatrzenia w gaz są ponadto stacje zlokalizowane poza terenem gminy  

w Świątnikach Górnych, Dobczycach i Gdowie. 

Poszczególni odbiorcy gazu na terenie miasta zaopatrywani są poprzez stacje 

redukcyjne II-go stopnia i sieć niskoprężną. 

Odbiorcy na terenie gminy zaopatrywani są z sieci średnioprężnej. 

Praktycznie miasto i wszystkie sołectwa maja zapewniony dostęp do sieci gazowej. 

 

3.6.4.1. UWARUNKOWANIA 

 

Jeśli chodzi o dostępność do sieci gazowych nie występują na terenie objętym 

opracowaniem żadne uwarunkowania.  
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Natomiast w rozwiązaniach urbanistycznych istniejące sieci przesyłowe gazociągów 

wysokoprężnych narzucają konieczność zachowania stref ochronnych 

zróżnicowanych w zależności od średnicy gazociągu i ciśnienia nominalnego. 

 

 

 

 Dla gazociągów Ø 250 PN 4.0 MPA, Ø 400 i 500 6,3 MPa : 

Średnica 
nominalna 

gazociągu DN 
(mm) 

Rodzaj obiektów terenowych 

Zmniejszone odległości podstawowe obiektów terenowych od 
gazociągu wysokiego ciśnienia 

Budynki 
użyteczności 
publicznej i 

zamieszkania 
zbiorowego – 
odległość od 

granicy terenu 

Budynki 
mieszkalne 

zabudowy jedno i 
wielorodzinnej - 

odległość od rzutu 
budynku 

Budynki 
wolnostojące 
niemieszkalne 

(stodoły, szopy, 
garaże) – 

odległość od rzutu 
budynku 

500 30 16 15 

400 16,5 15 15 

250 15 15 15 

 

Zlokalizowane na terenie miasta i gminy sieci gazowe średniego niskiego ciśnienia 

nie wywołują uwarunkowań w rozwiązaniach urbanistycznych. 

 

3.6.5. CIEPŁOWNICTWO 

 

Zaopatrzenie w ciepło na terenie miasta Wieliczka odbywa się w sposób 

zróżnicowany: 
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- centralna część miasta , osiedla zabudowy mieszkaniowej i zakłady produkcyjne 

korzystają ze źródeł ciepła  scentralizowanych tj. kotłowni Kopalni Soli oraz kotłowni 

osiedlowych ( os. Szymanowskiego, os. Sienkiewicza).  

W gospodarstwach domowych indywidualnych na terenie miasta i gminy 

funkcjonują kotłownie w większości opalane gazem jak również na paliwa stałe tj. 

węgiel i koks oraz olej opałowy. 

 

3.6.5.1. UWARUNKOWANIA 

W zakresie ogrzewania nie występują aktualnie szczególne uwarunkowania w 

dostępie do nośników energetycznych.  

 

3.6.6. TELEKOMUNIKACJA 

 

Na terenie miasta i gminy Wieliczka wszystkie miejscowości posiadają 

kablową sieć telekomunikacyjną, a system obsługi abonenckiej oparty jest o centrale 

automatyczne. 

Obsługa abonentów realizowana jest w oparciu o centralę w Wieliczce o pojemności 

6000 numerów oraz centralę w Koźmicach Wielkich, pojemności 1000 numerów. 

Centrale te współpracują w ruchu automatycznym z centrala międzymiastową  

w Bieżanowie. 

Ponadto przez teren miasta i gminy przebiegają kable telekomunikacyjne  

o znaczeniu międzymiastowym takie jak: 

- Kraków – Tarnów, 

- Kraków – Dobczyce, 

- Kraków – Wieliczka, 

- Kraków – Niepołomice, 
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- Kraków – Bochnia, 

- Wieliczka – Bochnia,  

- Wieliczka - Koźmice Wielkie. 

Na terenie gminy Wieliczka wybudowane zostały maszty telefoniczne we 

wsiach: 

Węgrze Wielkie, Raciborsko, Czarnochowice, Byszyce, Komice Wielkie, Sygneczów. 

Również na terenie gminy funkcjonuje stacja przekaźnikowa TV i radia w ramach 

tzw. Radiowo – Telewizyjnego Centrum Nadawczego.  

 

3.6.6.1. UWARUNKOWANIA 

 

W zakresie różnego rodzaju systemów telekomunikacyjnych na terenie gminy  

nie występują praktycznie żadne uwarunkowania techniczne czy lokalizacyjne. 

Istniejące centrale telefoniczne mogą być w dowolnym momencie 

rozbudowane do lokalnych potrzeb bez inwestycji kubaturowych. Dalszy rozwój 

obsługi telekomunikacyjnej uzależniony jest praktycznie od skali narastających 

potrzeb i zainteresowania obsługą przez odbiorców. 
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3.7. STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 
 
 

Na terenie miasta i gminy Wieliczka znajdują się obiekty i zespoły zabytkowe 

posiadające wartości rangi nie tylko lokalnej, ale także krajowej i międzynarodowej. 

Szczególnie miasto posiada głębokie korzenie historyczne oraz liczne przykłady 

niepowtarzalnych obiektów kulturowych. Także o tradycji osadnictwa w czasach 

prehistorycznych świadczą liczne stanowiska archeologiczne. 

 

 W myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003 r. (Dz.U.03.162.1568), w celu ochrony, uzupełnienia i odtworzenia wysokich 

wartości kulturowych, na obszarze miasta i gminy Wieliczka funkcjonują strefy: 

- Strefa K1 – bezpośredniej (ścisłej) ochrony konserwatorskiej 

- Strefa K2 – pośredniej ochrony konserwatorskiej 

- Strefa K3 – ekspozycji zespołu zabytkowego Starego Miasta (widokowa). 

- Strefa „A” - Ochrony Archeologicznej 

- Strefa „PP” - Ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta 

Wieliczka 

Strefa K1 – bezpośredniej (ścisłej) ochrony konserwatorskiej, w której obowiązuje 

nadrzędność zagadnień ochrony konserwatorskiej nad innymi zagadnieniami 

występującymi w jej obszarze, obejmuje: 

- w obszarze „A” obszar historycznego centrum zawierającego się pomiędzy ulicami: 

od płn. ulicą Powstania Warszawskiego, od wsch. ulicą Limanowskiego,  

od płd. ulicą Wąską, od zach. ulicą Daniłowicza.  

- w obszarze „B” ujęte w rejestrze zabytków: zespół dworski w Sierczy oraz w 

Śledziejowicach oraz zachowane obiekty ujęte w ewidencji zabytków w obrębach 

sołectw: Czarnochowice, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Mietniów, 

Pawlikowice, Rożnowa, Strumiany, Sułków, Sygneczów i Węgrzce Wielkie. 

- w obszarze „C” ujęte w rejestrze zabytków: zespół kościoła parafialnego p.w. Św. 

Ducha wraz z otoczeniem i drzewostanem w Podstolicach, dwór w Chorągwicy, 

założenie dworsko-parkowe w Raciborsku, kościół parafialny p.w. MB 

Częstochowskiej i ogrodzenie w Gorzkowie oraz zachowane obiekty ujęte w 

ewidencji zabytków w obrębach sołectw: Golkowice, Podstolice, Koźmice Wielkie, 
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Koźmice Małe i Mietniów oraz wsi: Janowice, Chorągwica, Raciborsko, Grajów, 

Dobranowice, Jankówka, Gorzków, Byszyce. 

- w obszarze „D” ujęte w rejestrze zabytków: zespół kościoła parafialnego PW 

Wniebowzięcia NMP i dzwonnica w Grabiu oraz zachowane obiekty ujęte w ewidencji 

zabytków na terenie wsi Brzegi i Grabie. 

 

Strefa K2 –pośredniej ochrony konserwatorskiej występuje jedynie na obszarze „A”. 

Stanowi ona zabezpieczenie właściwej ekspozycji zabytkowego układu 

urbanistycznego, objętego strefą K1. Strefa obejmuje teren otaczający śródmieście 

sięgający na północ do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na wschód od                  

ul. Lednickiej, na zachód do parku im. Adama Mickiewicza, na południe opierając się 

na linii wzgórz. 

 

Strefa K3 – ekspozycji zespołu zabytkowego Starego Miasta (widokowa) dotyczy 

ochrony ekspozycji historycznej panoramy zabytkowej części miasta, szczególnie 

ciągów widokowych z ul. Piłsudskiego i ze wzgórza „pod Baranem”. Strefa K3 nie 

występuje w gminie poza miastem. 

 

Strefa „A” - ochrony archeologicznej obejmuje stanowiska archeologiczne 

znajdujące się w całej gminie, ujęte w wykazie zamieszczonym powyżej. 

 

Strefa „PP” - Ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta 

Wieliczka odnosi się do terenu obejmującego centrum miasta Wieliczki 

ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, Asnyka, Lednicką, Dobczycką, Rożnowską, 

Klaśnieńską, Stromą, Krótką, Janińską, Kościuszki, Krakowską oraz Narutowicza. 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są także miejsca pamięci narodowej.  

Są to:  

- grób Dembowskiego - pomnik na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce 

- tablica upamiętniająca powstanie w 1830 roku na Cmentarzu Komunalnym w 

Wieliczce 

- tablica pamiątkowa dla uhonorowania pamięci zamordowanych na wschodzie – 

kaplica na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce. 

- Kwatera Wojskowa – pomnik na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce 
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- cokół dawnego pomnika wielickich żołnierzy walczących o wolność Polski w latach 

1914 – 1920, upamiętniający odzyskanie niepodległości – planty w Wieliczce 

- tablica upamiętniająca walki żołnierzy AK 

- tablica upamiętniająca wymarsz Oddziału Strzelców Wielickich do walki w legionach 

Piłsudskiego – cokół na plantach w Wieliczce 

- obelisk upamiętniający rozstrzelanie 10 Polaków przez okupanta hitlerowskiego – 

ul. Sienkiewicza w Wieliczce 

- obelisk upamiętniający miejsce egzekucji w okresie okupacji hitlerowskiej –  

ul. Dembowskiego w Wieliczce 

- cmentarz żydowski na Grabówkach – upamiętniający zamordowanych przez 

okupanta Żydów 

 
4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
I OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY WIELICZKA  
 
 
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

uchwalony Uchwałą Nr XV / 174 / 03 z dnia 22 grudnia 2003r., przypisuje miastu 

Wieliczka role potencjalnego ponadlokalnego ośrodka przemysłowo – usługowego            

I stopnia. W myśl planu województwa miasto powiatowe Wieliczka ma być ośrodkiem 

o większym zasięgu i możliwościach zaspokajania potrzeb mieszkańców niż ośrodki 

lokalne.  

Ośrodek ponad lokalny I stopnia powinien w swej strukturze zawierać: 

- placówki administracji szczebla powiatowego, 

- muzea regionalne, 

- galerie sztuki, 

- szkoły średnie ogólnokształcące, zawodowe i zasadnicze, 

- szpitale powiatowe, 

- Powiatowe Centra Pomocy Społecznej, 

- domy pomocy społecznej o zasięgu ponad lokalnym, 

- duże hale sportowe, 

- kryte pływalnie, 

- stadiony sportowe. 

Ww. obiekty mają stworzyć wyspecjalizowaną infrastrukturę społeczną.  
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

zakłada w mieście Wieliczka: 

- lokalizację nowego domu opieki społecznej oraz remonty, modernizację i 

rozbudowę istniejących placówek, 

- lokalizacje wielofunkcyjnej hali sportowej. 

  

 Gmina Wieliczka należy do 11 gmin strefy podmiejskiej wchodzącej w skład 

strefy zewnętrznej, otaczającej Krakowski Obszar Metropolitalny. Wpływ aglomeracji 

krakowskiej obejmuje cały powiat wielicki. Miasto Wieliczka dysponujące potencjałem 

społecznym odgrywa rolę ośrodka przekazywania wpływów aglomeracji krakowskiej.  

 

W zakresie ruchu turystycznego Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego przewiduje szlaki dziedzictwa kulturowego: 

- Orawski Szlak Solny na Węgry ma prowadzić z Podhala przez Orawę  

i Jabłonkę do Chyżnego, przy uwzględnieniu przedłużenia szlaku do Wieliczki, 

Bochni, Krakowa, 

- trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – północ – południe 

(docelowo jako Euro Velo 11), proponowany przebieg w Małopolsce obejmuje: 

granica województwa, Ojcowski Park Narodowy, Kraków, Wieliczka, Nowy Sącz, 

Krościenko do granicy państwa.  

 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie województwa 

przewiduje się rewaloryzację zabytkowych układów w tym miasta Wieliczki. Jak 

również utworzenie parków kulturowych: 

- w Wieliczce, w skład którego miałyby wchodzić zespół kopalni soli oraz 

historyczny układ urbanistyczny z zamkiem żupnym, zabudową miejską i 

przemysłową oraz kościołami i parkami miejskimi, 

- w Śledziejowicach. 

 

W mieście Wieliczka powinno się wykorzystać specyficzne warunki 

klimatyczne istniejące w podziemiach kopalni soli Wieliczka (komory LIll                      

i Skulimowski na głębokości 211 m p. p. t.).  
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Miasto Wieliczka zostało w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Małopolskiego uznane za miejscowość potencjalnie uzdrowiskową zgodnie                    

z obowiązującymi przepisami. Istniejące wody lecznicze można wykorzystać dla 

potrzeb zdrowotnych w subterranoterapii.  

 

W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu proponuje się rozpatrzenie 

propozycji krakowskich geologów w sprawie powołania w Kopalni Soli w Wieliczce, 

pierwszego na świecie podziemnego parku narodowego.  

 

W zakresie komunikacji Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego przewiduje:  

- budowa autostrady A4 (Drezno): Granica Państwa – Jędrzychowice – 

Krzyżowa – Legnica – Wrocław – Opole – Gliwice – Katowice – Kraków – Tarnów 

– Rzeszów – Korczowa – Granica Państwa, 

- modernizacja drogi krajowej nr 4: Granica Państwa – Jędrzychowice – 

Boleslawiec – Krzywa – Wrocław – Prądy – Nogowczyce – Gliwice - Katowice – 

Chrzanów - Kraków – Tarnów – Rzeszów – Jarosław – Radymno - Korczowa – 

Granica Państwa,  

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964: Kasina Wielka – Dobczyce – 

Wieliczka – Niepołomice – Ispina – Zielona – Szczurowa – Biskupice Radłowskie; 

obejście Dobczyc, 

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 966: Wieliczka – Gdów – Muchówka – 

Tymowa; realizacja obejść Gdowa i Lipnicy Murowanej,  

 

W zakresie transportu kolejowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego przewiduje: 

- modernizacje linii kolejowej E30, 

- wykorzystanie infrastruktury kolejowej komunikacji miejskiej miasta Krakowa  

jako dojazdów do miasta Wieliczki . 

 

W zakresie infrastruktury technicznej Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego przewiduje: 
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- budowę stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia w pobliżu Kopalni Soli 

Wieliczka, 

- budowę zbiornika retencyjnego w Janowicach. 

 

Uszczegółowieniem kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, 

dotyczących miasta i gminy Wieliczka jest spis zadań ponad lokalnych, realizujących 

cele publiczne, w formie tabelarycznej. Utworzonej na podstawie wykazu tabel 

zamieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

małopolskiego. 

 
 

Wybrane potencjalne zadania programów rządowych dotyczących dróg krajowych 

wynikające z : 

a) Koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju, 

b) Polityki i zamierzeń inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad, Oddział w Krakowie, 

c) Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. 

 
Lp. Nazwa zadania Obszar realizacji 
1. 2. 3. 
1. Budowa autostrady A4 Od granicy z Niemcami, łącznie z obwodnicą 

Krakowa do granicy województwa podkarpackiego 
2. Modernizacja drogi nr 4 Kraków – Tarnów – granica województwa 

podkarpackiego, na odcinku alternatywnym na 
odcinku alternatywnym dla autostrady płatnej i 
budowa obwodnic w miejscowościach Wojnicz i 
Łapczyca 

 
 
Wybrane potencjalne zadania programów rządowych dotyczących przebudowy linii 

kolejowych wynikające z : 

a) Koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju, 

b) Narodowa Strategia Rozwoju Transportu, 

c) Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, 

d) Polityki i zamierzeń inwestycyjnych Polskich Kolei Państwowych S.A. 

 
Lp. Nazwa zadania Obszar realizacji 
1. 2. 3. 
1. Modernizacja linii kolejowej 

E30 
Granica państwa – Katowice – Kraków – Tarnów – 
Rzeszów – Przemyśl – granica państwa  

2. Wykorzystanie infrastruktury 
kolejowej do komunikacji 

m. Kraków z dojazdami do Wieliczki, Skawiny, 
Krzeszowic, Miechowa i Bochni, 
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miejskiej 
 
 
 

 

Wybrane potencjalne zadania programów wojewódzkich dotyczących dróg wojewódzkich 

wynikające z : 

a) Polityki i zamierzeń inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad, Oddział w Krakowie, 

b) Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. 

 
Lp. Nazwa zadania Obszar realizacji 
1. 2. 3. 
1. Modernizacja drogi wojewódzkiej 

nr 964 
Z obejściem Dobczyc 

2. Modernizacja drogi wojewódzkiej 
nr 966 

Z obejściem Gdowa i Lipnicy Murowanej 

 
Wybrane potencjalne zadania programów wojewódzkich w zakresie kierunków rozwoju 

systemu energetycznego, wynikające z planów rozwoju zakładów energetycznych oraz 

wniosków zgłoszonych do planu zagospodarowania województwa: 

a) Budowa linii WN 110kV  

 
Lp. Nazwa zadania Obszar realizacji 
1. 2. 3. 
1. Budowa linii 110 kV  

(linie napowietrzne) 
Gdów 

 
 
Wybrane potencjalne zadania programów wojewódzkich w zakresie kierunków rozwoju 

systemu energetycznego, wynikające z planów rozwoju zakładów energetycznych oraz 

wniosków zgłoszonych do planu zagospodarowania województwa: 

a) Budowa stacji transformatorowo - rozdzielczych  

 
Lp. Nazwa zadania Obszar realizacji 
1. 2. 3. 
1. Stacja 110/15 kV Gdów 

 
 
 Na obszarze gminy obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego uchwalony uchwałami z dnia 29 września 2005roku. 

Przeprowadzona analiza dotychczasowego rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Wieliczka w oparciu o obowiązujący plan miejscowy, 
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pozwala stwierdzić, że ustalenia w nim przyjęte należy uznać za prawidłowe i zgodne 

z istniejącymi uwarunkowaniami.  

Tym samym utrzymuje się i doinwestowuje tereny wskazane do zainwestowania 

kubaturowego w poszczególnych obszarach w myśl miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliczka przy uwzględnieniu 

uwarunkowań występujących na obszarze gminy. 
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