
 

KRAKOWSKI  OBSZAR  METROPOLITALNY  (KOM)    
KRAKOW  METROPOLITAN  AREA 

 
Uwagi ogólne              General notes 
 

Krakowski Obszar Metropolitalny stano-
wi swoisty region funkcjonalny, obejmujący 
wielkie miasto, czyli metropolię Kraków wraz 
z sąsiadującym zespołem jednostek osadni-
czych, powiązanych z metropolią różnymi 
związkami interakcyjnymi. Spełnieniem 
ogólnej zasady ustalonej dla polskich me-
tropolii jest obszar obejmujący miasto Kra-
ków z krakowskim powiatem ziemskim oraz 
sąsiadującymi z nim powiatami 1. 

 

Krakow Metropolitan Area is a peculiar 
functional region including a big city, i.e., 
Krakow metropolis and neighbouring com-
plex of settling units, connected with the 
metropolis by different interactive relations. 
Area including the city of Krakow and the 
Krakow landed powiat as well as neighbour-
ing powiats fulfills general principle set for 
Polish metropolis 1. 

 
Przyjęty uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 22 gru-
dnia 2003 r. Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Małopolskiego 
wyznaczył zasięg obszaru metropolitalnego, 
na który składają się: 

 

The Małopolskie Voivodship Spatial De-
velopment Plan admitted by the resolution 
No. XV/174/03 of the Małopolskie Voivod-
ship Regional Council, dated 22 December 
2003, determined the extent of the metro-
politan area, consisting of:  

- Kraków - miasto na prawach powiatu (city with powiat status), 
- powiat bocheński - gminy (gminas):  

- miejskie (urban) - Bochnia,  
- miejsko-wiejskie (urban-rural) - Nowy Wiśnicz,  
- wiejskie (rural) - Bochnia, Drwinia, Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Żegocina,  

- powiat krakowski - gminy (gminas):  
- miejsko-wiejskie (urban-rural) - Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, 
- wiejskie (rural) - Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice- 

-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka 
Wieś, Zabierzów, Zielonki,  

- powiat miechowski - gminy (gminas):  
- wiejskie (rural) - Gołcza, 

- powiat myślenicki - gminy (gminas):  
- miejsko-wiejskie (urban-rural) - Dobczyce, Myślenice, Sułkowice, 
- wiejskie (rural) - Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia, Wiśniowa, 

- powiat olkuski - gminy (gminas):  
- wiejskie (rural) - Trzyciąż, 

- powiat proszowicki - gminy (gminas):  
- miejsko-wiejskie (urban-rural) - Proszowice, 
- wiejskie (rural) - Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko, 

- powiat wadowicki - gminy (gminas):  
- miejsko-wiejskie (urban-rural) - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, 
- wiejskie (rural) - Brzeźnica, Lanckorona, Stryszów, 

- powiat wielicki - gminy (gminas):  
- miejsko-wiejskie (urban-rural) - Niepołomice, Wieliczka, 
- wiejskie (rural) - Biskupice, Gdów, Kłaj. 

                                                 
1 Wyciąg z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. 
  Statement of the Małopolskie Voivodship Spatial Development Plan. 
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