
Aleksander 

Noworól



 1 gmina miejska, 10 
wiejskich,  4 miejsko-
wiejskie

 powierzchnia 1 275
km2

 ludność: 1 034,1 tys.
 gęstość zaludnienia: 

811 os/km2

 Kraków  - 2322 
os./km2, strefa 
podmiejska – 290 
os./km2
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Krotność chłonności demograficznej według zapisów w planach 

miejscowych w stosunku do zameldowanej liczby mieszkańców 

(2012)

tereny mieszkaniowe wg MPZP gmin strefy podmiejskiej (87% 

pow.) mogą przyjąć pomiędzy 670 tys. a milionem mieszkańców

(przy liczbie mieszkańców w 2012 r. równej 272 tys.)
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dominująca pozycja Krakowa - 85% uczniów, 
ośrodki wyspecjalizowane
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do Krakowa

 91 tys. osób, w tym:

 25,3 tys.  z gmin 

strefy podmiejskiej 

KrOF 

 do Skawiny (5,3 tys.),

 Zabierzowa (4,7 tys.),

 Wieliczki (4 tys.)

 Niepołomic (3,3 tys.).

341 tys.  pracujących w KrOF, w tym 290 tys. w Krakowie
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 155 tys. podmiotów gospodarczych, 80% w Krakowie
 1640 podm./10 tys. mieszk. w Krakowie - mniej niż w 

Warszawie,  Poznaniu, Wrocławiu
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 11 SAG, w 8 gminach;  pow. 1,2 tys. ha,  ok. 506 ha zagospodarowane
 180 przedsiębiorstw,  zatrudniających ok. 14,7 tys. osób. 
 zdiagnozowane potrzeby inwestycyjne (infrastruktura) – 109,5 mln zł
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 przekroczenia poziomów normatywnych stężeń dwutlenku azotu, 

dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu
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 powyżej 100 dni z przekroczoną normą na wszystkich stacjach
 główne źródło PM 10  - niska emisja 
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167 budynków (w tym 107 w Krakowie), 
powierzchnia 384,6 tys. m2 (w tym 328,9 

tys. m2 w Krakowie). 
szacowana kwota wydatków na potrzeby 

poprawy efektywności energetycznej 
wynosi ponad 126 mln zł

główne działania – ocieplenie elewacji 
(141 bud.)/stropu (121); wymiana stolarki 
(71), modernizacja CO (69), kolektory 
słoneczne (31) wymiana kotła (23)
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 znaczne dysproporcje na terenie KrOF
 nieskanalizowane obszary suburbanizacji

woj. małopolskie – 58%, Polska – 68%
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ZIT otworzyły faktyczną platformę współpracy, 
oferując wsparcie finansowe przedsięwzięć 
gmin metropolitalnych

Gminy podmiejskie mają za sobą 
doświadczenia współpracy i są 
optymistycznie nastawione do możliwości 
przetrwania partnerstwa poza najbliższy 
okres programowania UE

To co łączy wspólnoty KrOF to Kraków (jego 
tożsamość i sąsiedztwo) - nie obserwuje się 
głębszych więzi w ramach obszaru jako 
takiego
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 Problem stanowi planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne, w tym brak koordynacji pomiędzy 
działaniami gmin

 Głównym priorytetem współpracy powinny być 
interwencje dotyczące rozwoju systemu drogowego 
i transportu zbiorowego

 Do głównych działań Stowarzyszenia należeć 
powinno, obok prac nad Strategią, poszukiwanie 
modelowych i systemowych rozwiązań dla 
poszczególnych obszarów problemowych oraz 
poszerzanie działań przewidzianych w ramach ZIT 
o działania komplementarne, szerzej wpisujące się 
w zidentyfikowane przez partnerów potrzeby
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Brak  kolei aglomeracyjnej, z nowymi 
przystankami w Krakowie, stanowiącej 
kręgosłup transportu metropolitalnego 

Brak koordynacji planowania przestrzennego w 
skali KrOF

Brak multimodalnych węzłów transportowych, 
Wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza, a 

szczególnie wysokie, należące do najwyższych 
w Polsce, stężenie pyłów zawieszonych, 
przede wszystkim PM 10

Brak bezpośredniego dostępu systemu 
transportowego KrOF do bazowej  sieci TEN-T, 
z wyjątkiem portu lotniczego
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Starzenie się społeczeństwa, jako proces 

globalny

Niż demograficzny, jako zagrożenie dla 

sektora edukacji w KrOF do 2020

Niekorzystny, stały trend rosnącej liczby 

podróży samochodowych i malejącej liczby 

podróży zbiorowych
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 obecność dużego, rozwijającego się 

lotniska

 materialne dziedzictwo obszaru

 potencjał naukowo-badawczy

 doświadczenia i styl zarządzania w 

gminach strefy podmiejskiej,  stwarzający 

warunki dla pozyskiwania inwestorów i 

komplementarnego wobec Krakowa 

współdziałania.
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 inwestycje w infrastrukturę transportową 
możliwości stwarzane przez politykę 

europejską i krajową
modernizacja i rozbudowa głównych 

szlaków transportowych kolejowych (np. 
E30)  i drogowych (np. S7)

budowa  kolei aglomeracyjnej  oraz metra 
wraz z multimodalnymi węzłami 
transportowymi

polityka re-industrializacji UE i Polski 
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Kraków wraz 

z Obszarem 

Funkcjonalnym 

– metropolią 

o znaczeniu 

krajowym 

i międzynarodowym
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 Priorytet 1: Wysoki potencjał i konkurencyjność 

przedsiębiorstw 

 Priorytet 2: Sprawny system mobilności regionalnej 

w transporcie drogowym 

 Priorytet 3: Rozwinięte i dopasowane do potrzeb 

rynku pracy systemy kształcenia i szkolenia 

zawodowego 
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 Priorytet 4: Poprawa jakości środowiska naturalnego 

 Priorytet 5: Poprawa stanu gospodarki wodnej 

 Priorytet 6: Zmniejszenie nierówności w stanie zdrowia 

poprzez rozwój infrastruktury zdrowotnej

 Priorytet 7: Wysoka jakość i dostępność ofert wparcia w 

zakresie opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
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 Priorytet 8: Spójność 

wewnętrzna i współpraca 

międzyinstytucjonalna

 Priorytet 9: Wspólnotowy 

wymiar Metropolii Krakowskiej

24



25


