
IV. 4. OBSZARY ROZWOJU FUNKCJI UŻYTKOWYCH  
 
  

W oparciu o zaprezentowane wyżej syntetyczne mapy waloryzacyjne: różnorodności 
biologicznej i georóżnorodności oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego, ochrony 
zasobów przyrodniczych i zagrożeń środowiska przyrodniczego, dokonano próby 
wyznaczenia obszarów dla pełnienia funkcji użytkowych. Poniżej opisano sposób ich 
delimitacji.  
 
4.1. TERENY PREDESTYNOWANE DO PEŁNIENIA FUNKCJI REKREACYJNO-           
           WYPOCZYNKOWEJ ORAZ UZDROWISKOWEJ. 

O przydatności określonych obszarów do pełnienia funkcji turystycznych decyduje 
wiele różnych czynników. Podstawowym czynnikiem są  uwarunkowania naturalne - 
ukształtowanie terenu, walory krajobrazowe, wartości przyrody ożywionej i nieożywionej. 
Istotne są jednak także: stan zagospodarowania obszaru, istniejąca infrastruktura 
komunikacyjna, zabytki historyczne, odbywające się cykliczne imprezy kulturalne itp.  

Turystyka stymuluje rozwój gospodarczy, ale jednocześnie bardzo silnie oddziałuje na 
środowisko przyrodnicze powodując jego nieuniknione przekształcanie. Nie uwzględnianie 
potrzeb ochrony przyrody w działalności turystycznej prowadzi w krótkim czasie do 
zmniejszenia atrakcyjności danego terenu. Turystyka nie tylko niszczy przyrodę w sposób 
bezpośredni, ale również pośrednio m.in. poprzez zaśmiecanie środowiska odpadami, 
zwiększaniem ilości ścieków, zanieczyszczenie spalinami itp. 

Większość obszarów predestynowanych do pełnienia funkcji turystycznych na terenie 
województwa śląskiego to obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych     
(tereny parków krajobrazowych, rezerwaty przyrody, ostoje Natura 2000, ostoje Corine, 
ostoje rzadkich gatunków flory i fauny) dlatego też ich użytkowanie i zagospodarowanie 
powinno być podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  
środowiska i zachowania różnorodności biologicznej.  

 
Z uwagi na występujący konflikt pomiędzy użytkowaniem i zagospodarowaniem 

turystycznym a ochroną walorów przyrodniczych, konieczne jest opracowanie 
szczegółowego programu zagospodarowania turystycznego województwa z uwzglę-
dnieniem następujących zasad: 
• podrzędność funkcji turystycznych wobec funkcji ekologicznej, 
• optymalizowanie wielkości ruchu turystycznego i powiązania go z naturalną 

chłonnością środowiska i pojemnością bazy turystycznej, 
• minimalizowanie negatywnych skutków środowiskowych turystyki i „ekologizacja”  

jej wszystkich, a nie tylko wybranych form, 
• strefowanie funkcji turystycznej, rozpraszanie ruchu i koncentracji 

zagospodarowania, 
• preferowanie ekoturystyki ( turystyka przyrodnicza) na obszarach chronionych        

i obszarach cennych przyrodniczo szczególnie podatnych na degradację, 
• na obszarach o najwyższych wartościach przyrodniczych wyznaczanie „stref ciszy” 

wyłączonych z udostępnienia turystycznego. 
 

W tabeli IV.4.1/1 zawarto wykaz obszarów predestynowanych do pełnienia funkcji 
turystycznej wraz ze wskazaniem dopuszczalnych rodzajów aktywności.   
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Tabela IV.4.1/1 Tereny predestynowane do pełnienia funkcji turystycznej 
 
Numer Obszar Rodzaj aktywności 
I Rejon Parzymiechów ekoturystyka, turystyka piesza, 

turystyka narciarska, turystyka 
samochodowa 

II Rejon ujścia Liswarty do Warty rekreacja, turystyka wodna, turystyka 
piesza 

III Rejon doliny Górnej Liswarty i Blachowni ekoturystyka, turystyka piesza, 
turystyka rowerowa, rekreacja, 
turystyka i rekreacja wodna,  

IV Rejon Przełomu Warty turystyka piesza, turystyka rowerowa, 
turystyka konna, turystyka wodna 

V Rejon Olsztyna  ekoturystyka, agroturystyka, turystyka 
piesza, turystyka rowerowa, rekreacja 
lotnicza (paralotniowa), turystyka 
samochodowa 

VI Rejon Julianki  ekoturystyka, agroturystyka, rekreacja, 
turystyka samochodowa  

VII Rejon Złotego Potoku ekoturystyka, agroturystyka, turystyka 
piesza, turystyka rowerowa, turystyka 
konna, turystyka narciarska, rekreacja, 
rekreacja wodna, turystyka 
samochodowa 

VIII Rejon Żarek i Poraja rekreacja, turystyka rowerowa,  
IX Rejon Mirowa i Podlesic ekoturystyka, turystyka piesza, 

turystyka rowerowa, wspinaczka 
jaskiniowa i skałkowa, turystyka 
narciarska,  rekreacja,rekreacja 
wodna, turystyka samochodowa 

X Rejon Szczekocin rekreacja, turystyka wodna, turystyka 
rowerowa 

XI Rejon Ogrodzieńca i Pilicy ekoturystyka, turystyka piesza, 
turystyka rowerowa, rekreacja, 
wspinaczka skałkowa i jaskiniowa, 
turystyka konna, turystyka 
samochodowa 

XII Rejon Siewierza rekreacja, turystyka i rekreacja wodna, 
turystyka rowerowa, turystyka konna, 
turystyka samochodowa 

XIII Rejon Lasów Lublinieckich ekoturystyka, turystyka piesza,  
turystyka rowerowa, rekreacja, 
turystyka i rekreacja wodna,  

XIV Rejon Tarnowskich Gór i Zbrosławic  turystyka rowerowa, turystyka konna, 
rekreacja, turystyka narciarska 

XV Rejon Dzierżna i Pławniowic rekreacja, turystyka rowerowa,  
XVI Rejon Mikołowa rekreacja, turystyka rowerowa 
XVII Rejon Lasów Murckowskich turystyka rowerowa, rekreacja, 

turystyka piesza, turystyka konna, 
turystyka narciarska, rekreacja lotnicza 
(szybowcowa) 

XVIII Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich 

agroturystyka, turystyka piesza, 
turystyka rowerowa, turystyka konna, 
turystyka i rekreacja wodna, rekreacja 
lotnicza (szybowcowa), turystyka 
samochodowa 

XIX Rejon Lasów Pszczyńsko-Kobiórskich turystyka rowerowa, turystyka konna, 
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rekreacja, turystyka samochodowa 
XX Rejon doliny Górnej Wisły rekreacja, turystyka uzdrowiskowa, 

turystyka rowerowa, turystyka konna,   
XXI Rejon Cieszyna turystyka rowerowa, rekreacja, 

turystyka samochodowa 
XXII Beskid Śląski ekoturystyka, turystyka piesza, 

turystyka narciarska, rekreacja, 
turystyka uzdrowiskowa, turystyka 
rowerowa, rekreacja lotnicza 
(paralotniowa) 

XXIII Beskid Mały ekoturystyka, turystyka piesza, 
turystyka narciarska, rekreacja, 
turystyka i rekreacja wodna,  rekreacja 
lotnicza (szybowcowa, paralotniowa), 
turystyka rowerowa 

XXIV Beskid Żywiecki ekoturystyka, agroturystyka, turystyka 
piesza, turystyka narciarska, turystyka 
rowerowa, rekreacja,   

 
 
4.2. TERENY PREDESTYNOWANE DO PEŁNIENIA FUNKCJI ROLNICZEJ.  
 
 Z punktu widzenia przyrodniczego pożądane jest dalsze utrzymywanie 
dotychczasowych gruntów rolnych, które pełnią ważne funkcje ekologiczne i społeczne i są 
otwartymi terenami aktywnymi biologicznie. W obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
wydzielono tereny predestynowane do produkcji żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt. Na 
pozostałych gruntach rolnych wskazane jest użytkowanie rolnicze, z wyjątkiem gruntów 
przeznaczonych do zalesienia na zasadach określonych w punkcie 4.3. 
 
4.3. TERENY LEŚNE I PREDESTYNOWANE DO PEŁNIENIA FUNKCJI LEŚNYCH. 
 
 Konieczne jest dalsze utrzymywanie w kulturze leśnej dotychczasowych gruntów 
leśnych, pełniących zarówno funkcje produkcyjne jak i ekologiczne oraz społeczne. 
Pożądane jest zalesianie w pierwszej kolejności gruntów nieleśnych: zdewastowanych            
i zdegradowanych, zanieczyszczonych, położonych w obrębie korytarzy ekologicznych. 
 
4.4. TERENY ZURBANIZOWANE I PRZYDATNE DO INTENSYWNEJ ZABUDOWY  
          MIESZKANIOWEJ. 
    
 Dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej należy wykorzystywać rezerwy terenowe 
istniejące w obrębie terenów już zurbanizowanych i minimalizować przejmowanie na cele 
budowlane powierzchni gruntów aktywnych biologicznie. Nie powinny być intensywnie 
zabudowywane: obszary chronione na mocy ustawy o ochronie przyrody, korytarze 
ekologiczne, obszary zagrożeń środowiskowych, obszary o najwyższych walorach 
przyrodniczych (węzły ekologiczne sieci Econet-Polska i biocentra, ostoje CORINE, obiekty 
sieci NATURA 2000), obszary gleb chronionych, tereny o wysokich walorach krajobrazowo-
kulturowych. 
 
4.5. TERENY PRZEMYSŁOWE I WSKAZANE DO PEŁNIENIA FUNKCJI  
           PRZEMYSŁOWYCH. 
 
 Nie powinno się powiększać powierzchni terenów przemysłowych. Nowe obiekty 
przemysłowe winny być lokalizowane na terenach już zurbanizowanych i w miejscu 
likwidowanych zakładów. Funkcje przemysłowe nie powinny być lokalizowane na obszarach 
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chronionych, glebach chronionych, obszarach o wysokich walorach krajobrazowo-
kulturowych i o najwyższych walorach przyrodniczych oraz mogących stanowić zagrożenie 
dla czystości środowiska przyrodniczego.    
 
4.6. TERENY KOMUNIKACYJNE I WYZNACZONE DO PRAWIDŁOWEGO 
          FUNKCJONOWANIA TERENÓW UŻYTKOWYCH.  
 
 Należy dążyć do modernizacji istniejącego układu komunikacyjnego i do minimalizacji 
zajmowania nowych terenów na potrzeby komunikacyjne i infrastruktury przesyłowej. Tereny 
komunikacyjne nie mogą zaburzać funkcjonowania środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza 
korytarzy ekologicznych.     
 
  
 
 
 
OBJAŚNIENIA DO MAPY  
 
4.1. Tereny predestynowane do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej oraz 
uzdrowiskowej.  

Wyznaczono 24 rejony turystyczne ze wskazaniem możliwych do uprawiania form 
turystyki i rekreacji, które przedstawiono odrębnie na rycinie IV. 4.1/1.  

 
4.2. Tereny predestynowane do pełnienia funkcji rolniczej. 
 a/ tereny predestynowane do produkcji żywności dla ludzi i paszy dla zwierząt: 

- grunty orne o najwyższej wartości rolniczej (klasy bonitacyjne II-IIIa, IIIb), 
- użytki zielone o najwyższej wartości rolniczej (klasy bonitacyjne II-III), 
- gleby nieskażone i słabo zanieczyszczone, 

 b/ pozostałe grunty rolne - wskazane do użytkowania rolniczego. 
 
4.3. Tereny leśne i predestynowane do pełnienia funkcji leśnych. 
 a/ obszary dotychczas pozostające w użytkowaniu leśnym 
 b/ obszary wskazane do zalesień: 

- grunty antropogeniczne (z wyłączeniem terenów zabudowanych), 
- gleby bardzo silnie i silnie zanieczyszczone metalami ciężkimi, 
- gleby rolniczo nieprzydatne, 
- korytarze ekologiczne, 
- tereny zdewastowane i zdegradowane, z wyjątkiem obszarów cennych 

przyrodniczo, 
- tereny GZWP i wododziałowe, 
- tereny o najniższej bioróżnorodności.    

 
4.4. Tereny zurbanizowane i przydatne do intensywnej zabudowy mieszkaniowej. 
 a/ tereny zurbanizowane (dotychczas), 
 b/ tereny przydatne do intensywnej zabudowy (tereny dotychczas zurbanizowane        
i grunty antropogeniczne, z wyłączeniem terenów: chronionych, korytarzy ekologicznych, 
zagrożeń geośrodowiskowych, o najwyższych walorach przyrody – obiektów sieci ECONET, 
CORINE, NATURA 2000), gleb chronionych, obszarów o wysokich walorach krajobrazowo-
kulturowych (zabytkowego krajobrazu kulturowego). 
 
4.5. Tereny przemysłowe i wskazane do pełnienia funkcji przemysłowych. 
 a/ tereny przemysłowe (= tereny zurbanizowane i grunty antropogeniczne wraz           
z terenami eksploatacji złóż), 
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 b/ tereny wskazane do pełnienia funkcji przemysłowych (tereny złóż kopalin                
z wyłączeniem obszarów chronionych i zabytkowego krajobrazu kulturowego). 
 
4.6. Tereny komunikacyjne i wyznaczone do prawidłowego funkcjonowania terenów funkcji 
użytkowych. 
 a/ tereny komunikacyjne istniejące, 
 b/ tereny komunikacyjne projektowane. 
  
 Wyznaczone tereny predestynowane do rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej 
oraz uzdrowiskowej zlokalizowane są przede wszystkim w Beskidach i na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej; zajmują łącznie około 523000 ha (ok. 42% powierzchni 
województwa). Tereny predestynowane do produkcji żywności zajmują około 478500 ha (ok. 
39% powierzchni województwa i ok. 76% powierzchni użytków rolnych), a pozostałe tereny 
rolne około 148000 ha; tereny te znajdują się głównie w północnej i południowo-zachodniej 
części województwa. Do zalesienia predestynowane jest około 495000 ha gruntów 
nieprzydatnych rolniczo, zdewastowanych i skażonych, położonych w obrębie korytarzy 
ekologicznych, GZWP i wykazujących najniższą bioróżnorodność. Tereny przydatne do 
intensywnej zabudowy wyznaczono na obszarze około 185000 ha (wraz z terenami 
dotychczas zurbanizowanymi), co stanowi około 15% powierzchni województwa. Tereny 
wskazane do pełnienia funkcji przemysłowej obejmują około 154000 ha (ok. 12% 
powierzchni województwa). Nowo projektowane tereny komunikacyjne mają około 327 km 
długości. 
 Wyznaczone w oparciu o przedstawione wyżej kryteria obszary rozwoju funkcji 
użytkowych naniesiono na mapę województwa (mapa nr IV. 4/1). Uzyskany obraz 
kartograficzny pozwala zauważyć, że znaczna część obszaru województwa jest 
predestynowana do pełnienia wielu funkcji użytkowych. Obszary pełniące tylko jedną funkcję 
należą do rzadkości. Najczęściej na tym samym terenie nakładają się funkcje: mieszkaniowa 
i przemysłowa, rolnicza i leśna oraz turystyczna i leśna. Specyfiką województwa śląskiego 
jest również „trójwymiarowość” funkcji użytkowych, związana z występowaniem złóż kopalin. 
 W niniejszym opracowaniu nie dokonano wyboru funkcji użytkowej, wskazano jedynie 
obszary spełniające określone kryterium wyboru. W toku dalszych prac nad planem 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego należałoby dokonać delimitacji 
obszarów jedno- i wielofunkcyjnych, jako podstawowych jednostek funkcjonalno-
przestrzennych dla których dokonano by rozstrzygnięć planistycznych.   
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