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Wprowadzenie  

 Niniejsza analiza przygotowana w ramach projektu City Regions dotyczy 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Składają się nań gminy miejskie (3): 

Wrocław, Oleśnica, Oława; gminy miejsko – wiejskie (9): Trzebnica, Środa Śląska, 

Prusice, Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny, Kąty Wrocławskie, Sobótka, Siechnice, Jelcz 

– Laskowice; gminy wiejskie (15): Oleśnica, Oława, Żórawina, Kobierzyce, 

Kostomłoty, Miękinia, Wisznia Mała, Długołęka, Czernica, Zawonia, Dobroszyce, 

Domaniów, Borów, Jordanów Śląski, Mietków. Przestrzenny zakres opracowania 

zaprezentowano na poniższej mapie.  

Mapa 1. Obszar Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego i Wrocławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego.    

 

Źródło: Opracowanie Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu obecnie Instytutu 

Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu. 

Analiza składa się z dwóch etapów: analitycznego – prezentującego 

rozpatrywany obszar w kategoriach atrakcyjności turystycznej oraz badawczego - 

dotyczącego rozpoznania potrzeb mieszkańców w dziedzinie aktywnego 

wypoczynku, w tym z wykorzystaniem szlaków turystycznych. Podsumowaniem 

analizy i badań są wnioski i wytyczne w zakresie kształtowania sieci szlaków 
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turystycznych i infrastruktury turystycznej przy szlakach we Wrocławskim Obszarze 

Metropolitalnym.  

Analiza została oparta na jedynych w Polsce badaniach potrzeb mieszkańców 

w dziedzinie wypoczynku codziennego i turystyki, w tym przede wszystkim 

jednodniowej weekendowej. Chociaż badania w dziedzinie turystyki weekendowej na 

Dolnym Śląsku w przeszłości były realizowane przez Dolnośląską Organizację 

Turystyczną w 2008 roku, to populacją badaną byli turyści odwiedzający region, a 

dotyczyły one rozpoznania ich preferencji. Badanie zapotrzebowania na tę formę 

turystyki wśród mieszkańców Wrocławia były przeprowadzone dokładnie 10 lat 

temu.1 Wówczas blisko trzy czwarte mieszkańców przynajmniej raz w roku 

skorzystała z wyjazdu weekendowego, a co piąty badany wyjeżdżał co miesiąc. 

Wśród głównych preferowanych kierunków wyjazdu weekendowego wrocławian były 

wówczas Kotlina Jeleniogórska i Kotlina Kłodzka. Obszar niniejszej analizy nie był 

głównym celem wyjazdów weekendowych (miało to istotny wpływ w tworzeniu 

metodyki badawczej) możemy uznać, iż na analizowanym obszarze mamy do 

czynienia z wypoczynkiem codziennym i jednodniową turystyką weekendową.  

Rozwój społeczno – gospodarczy Aglomeracji Wrocławskiej wymaga 

zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców w tej dziedzinie. Ich rozpoznanie jest 

podstawą i pierwszym etapem planowania rozbudowy i tworzenia niezbędnej 

infrastruktury turystycznej, w tym w ciągach szlaków turystycznych. Jest to również 

bardzo ważne w kontekście poszerzenia produktu turystycznego miasta Wrocław o 

nowe atrakcje zlokalizowane na obszarze metropolitalnym i wydłużenia czasu pobytu 

turystów w mieście przygotowującym się do wielkich wyzwań: Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016 czy World Games 2017.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Arkadiusz Dołęga, Aktywność turystyczna mieszkańców Wrocławia w weekendy, Prace Naukowe 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1145, Wrocław 2006, str 190 – 200  
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1.Analiza atrakcyjności turystycznej gmin obszaru WROM w ujęciu 
statystycznym 
  

 Analiza porównawcza atrakcyjności turystycznej gmin obszaru Wrocławskiego 

Obszaru Metropolitalnego zostanie przeprowadzona w oparciu o trzy kryteria. 

Analizie poddany zostanie potencjał turystyczny gmin a więc walory przyrodnicze 

oraz antropogeniczne; przeanalizowana zostanie infrastruktura turystyczna, w tym 

szczegółowo dane statystyczne opisujące szlaki turystyczne na tym obszarze; 

ostatnim elementem, który poddano analizie, była dostępność komunikacyjna - bez 

jej zapewnienia żaden nawet najlepiej przygotowany produkt turystyczny obszaru nie 

ma racji rynkowego bytu. W ramach każdej z analizowanych kategorii wyodrębniono 

odpowiednie grupy syntetycznych zmiennych statystycznych. 

 

1.1. Walory turystyczne    

 Walory turystyczne stanowią o potencjale turystycznym danego obszaru. To 

są te elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego, które stanowią rdzeń 

produktu turystycznego. Jest to zasadniczy cel przyjazdu turystycznego. W ogólnym 

podziale wśród walorów wyróżniamy przyrodnicze i kulturowe. 

 

1.1.1. Walory przyrodnicze  

Wśród walorów przyrodniczych istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki 

aktywnej jest z pewnością krajobraz.  

Obszar WROM znajduje się w obrębie Przedgórza Sudeckiego oraz Niziny 

Śląskiej. W obręb krainy wchodzą przewyższenia Masywu Ślęży, od północy 

natomiast opiera się o Równinę Wrocławską i dalej Wzgórza Trzebnickich /Kocie 

Góry/.  

 Masyw Ślęży to zdecydowanie wyróżniająca się część Przedgórza 

Sudeckiego. Stożkowaty szczyt góry Ślęży (718 m. npm) wznosi się ponad 500 m 

nad okoliczne równiny, wydając się niezwykle monumentalnym. Na zachodzie 

przechodzi w dalszą część Przedgórza Sudeckiego (Wzgórza Strzegomskie), będąc 

od niego oddzielonych Równiną Świdnicy. Od Gór Sowich oddziela go od południa, 

Kotlina Dzierżoniowska, zaś w stronę Świdnicy odchodzą niewielkim odgałęzieniem 



Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin wiejskich na produkty turystyczne związane z terenami 
otwartymi na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego/WROM/ 

                                   
      
    

    
 

6 

Wzgórza Kiełczyńskie. Jedynie w stronę południowo– wschodnią Masyw Ślęży 

przechodzi łagodnie we Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie, a uściślając, we 

Wzgórza Krzyżowe. Na całym Przedgórzu Sudeckim tylko Masyw Ślęży ma 

charakter górski i osiąga taką wysokość. Reszta Przedgórza ma charakter wzgórz 

lub wyniosłości i stonowanych pofałdowań terenu. W skład Masywu wchodzi, obok 

szczytu Ślęży, graniczący przez Przełęcz Tąpadła (384 m n.p.m.) Dębowy Grzbiet z 

najwyższym szczytem Raduni (573 m n.p.m.) - zarazem drugim co do wysokości w 

całym Masywie. Charakter rzeźby terenu obszaru WROM sprzyja rozwojowi mniej 

wykwalifikowanych form aktywnej turystyki. Należy też wspomnieć o dwóch Parkach 

Krajobrazowych Ślężańskim i Doliny Bystrzycy. 

 Kolejnym i jednym z głównych elementów środowiska przyrodniczego 

stanowiącym o potencjale turystycznym danego regionu czy gminy jest 

zróżnicowanie flory. Porównania tej zmiennej można na poziomie ogólnym dokonać, 

porównując lesistość gmin. Dla całego analizowanego obszaru wynosi ona 16,9 % co 

w porównaniu do lesistości Polski 29,2 % i Dolnego Śląska 29,6 % nie wydaje się 

być zmienną stanowiącą o potencjale. Jednakże należy również stwierdzić, iż 

Wrocławski Obszar Aglomeracyjny jest silnie zróżnicowany; od gmin z dużymi 

kompleksami leśnymi jak Dobroszyce /43,5 %/, Zawonia /37,2%/, Oborniki Śląskie 

/34,8 %/, po prawie zupełnie ich pozbawione gminy o charakterze rolniczym 

Domaniów /0,41 %/ i Żórawina /1,03 %/. Ogólnie należałoby stwierdzić, iż dolina 

Odry jest tutaj granicą terenów leśnych z wyjątkiem Masywu Ślęży. Zestawienie 

porównawcze lesistości gmin Wrocławskiego Obszaru Aglomeracyjnego 

zaprezentowano na poniższym wykresie oraz kartogramie.    
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Wykres 1. Porównanie lesistości gmin obszaru WROM. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS stan na 31.12.2012. 
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Kartogram 1. Lesistość gmin obszaru WROM  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS stan na 31.12.2012. 
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Sama powierzchnia obszaru leśnego nie stanowi jeszcze o jego wartości, 

istotny jest udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy. W niniejszej 

analizie wzięto pod uwagę udział wszystkich obszarów prawnie chronionych w myśl 

Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16. kwietnia 2004 roku2, która ustanowiła 7 

obszarowych form ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat przyrody, park 

krajobrazowy, obszar Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, użytki 

ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe. Należy nadmienić, iż 

wszystkie te formy istnieją na obszarze WROM z wyjątkiem najwyższej formy 

ochrony, czyli Parku Narodowego. Pomimo braku ich hierarchizacji w analizie, a 

jedynie sumując powierzchnie, należałoby zaznaczyć, iż niektóre rezerwaty przyrody 

zlokalizowane na tym obszarze mają wybitne w skali kraju walory przyrodnicze jak 

np. rezerwat Łąka Sulistrowicka. Udział wszystkich form prawnej ochrony w 

powierzchni Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego wynosi 5,2 %. W tym 

przypadku mamy również do czynienia z silnym zróżnicowaniem pomiędzy gminami 

położonymi w obszarze Parków Krajobrazowych Ślężańskiego i Doliny Bystrzycy: 

Mietkowem /38,4% udział obszarów chronionych/, Sobótką /32,7 %/, Kątami 

Wrocławskimi /22,7 %/, a choćby najbardziej zalesioną gminą obszaru – 

Dobroszycami, gdzie w ogóle takich obszarów brak. Lista gmin, w których brak jest 

takich obszarów, jest dłuższa. Poniżej zaprezentowano wykres, na którym 

przedstawiono jedynie te gminy z obszaru WROM, które takie obszary posiadają. 

Analizę uzupełniono kartogramem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16. kwietnia 2004 roku, Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286. 
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Wykres 2. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gmin WROM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS stan na 31.12.2012 
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Kartogram 2. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni gmin WROM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS stan na 31.12.2012 

Kolejnym elementem świadczącym o potencjale turystycznym obszaru, który 

powinien zostać poddany analizie, jest sieć hydrograficzna. Wrocławski Obszar 

Metropolitalny ma niezwykle rozbudowaną sieć rzeczną, wyjątkową w skali kraju.  

O tym, czy jest to potencjał zagospodarowany, świadczy ilość szlaków wodnych na 

obszarze.  
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Biorąc pod uwagę tę zmienną i abstrahując od faktu ich przygotowania, który 

będzie poddany szczegółowszej analizie w stosownym podrozdziale, należy uznać, 

iż jest to istotny potencjał. Poniżej zaprezentowano rycinę ze szlakami wodnymi na 

obszarze.     

Rycina 1. Szlaki kajakowe i wodne na Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym  

 

Źródło: Fragment opracowania WBU na brązowo zaznaczono istniejące szlaki wodne 

 
 Przez obszar WROM przebiega osiem szlaków kajakowych na rzekach: Odra, 

Bystrzyca, Oława, Smortawa, Strzegomka, Widawa oraz rzadziej użytkowanych 

Ślęzie i Oleśnicy. Szczegółowa długość tych szlaków w obszarach gmin będzie 

elementem analizy w stosownym podrozdziale. Przez niektóre gminy przebiega 

więcej niż jeden taki szlak. Są to: Wrocław (3), gmina wiejska Oława (3), gmina 

miejska Oława (2), Kąty Wrocławskie (2), Siechnice (2), Jelcz Laskowice (2).  

 Sieć hydrograficzną stanowią również akweny wodne. Aby miały one istotne 

znaczenie dla rozwoju turystycznego i rekreacji mieszkańców, powinny być w pewien 

sposób zagospodarowane poprzez lokowanie na nabrzeżach kąpielisk, łowisk, 

przystani. Jedynie jeden akwen wodny na obszarze WROM jest odpowiednio 

przystosowany do uprawiania sportów wodnych – jest to Jezioro Mietkowskie. Na 

terenie WROM można odnotować znaczny niedostatek miejsc do rekreacji wodnej 

czy wędkowania, biorąc nawet pod uwagę stawy, takich miejsc jest 26, w tym we 

Wrocławiu 5 w Jelczu – Laskowicach i Długołęce po 3.  
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Uzupełniając analizę potencjału przyrodniczego obszaru, należałoby określić 

również występowanie walorów leczniczych. Podstawą rozwoju funkcji 

uzdrowiskowej jest dostępność wód mineralnych, torfów leczniczych oraz 

specyficznego bioklimatu. Oficjalnie na stronach Ministerstwa Zdrowia żadna z gmin 

nie ma statusu uzdrowiska ani na terenie żadnej z gmin nie jest zlokalizowany zakład 

przyrodoleczniczy, choć historycznie taki status miała przecież Trzebnica oraz 

Oborniki Śląskie, a wody radonowe zlokalizowane są w Sobótce.   

 Walory przyrodnicze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego nie są być 

może tak znaczące w skali kraju. Wyjątkiem jest Ślężański Park Krajobrazowy oraz 

sieć rzeczna obszaru. Teren ten stwarza wiele możliwości do aktywnego 

wypoczynku dla różnych grup odbiorców, w tym między innymi rodzin z dziećmi, co 

również wynika z przeprowadzanych badań. 

 

1.1.2. Walory kulturowe   

 Z badań przeprowadzanych przez Dolnośląską Organizację Turystyczną3 

wynika, iż to właśnie walory kulturowe: zabytki, w tym architektura i budownictwo 

stanowią główny magnes dla turystów odwiedzających Dolny Śląsk, ale również  

Dolnoślązaków wybierających się w podróż po regionie. Poniżej przedstawiono 

ogólną analizę liczby obiektów zabytkowych na terenie gmin Wrocławskiego Obszaru 

Metropolitalnego. W ramach tej kategorii możemy wyróżnić: 

 zabytki architektury sakralnej, 

 zabytki architektury świeckiej, 

 zabytkowe cmentarze,  

 parki pałacowe, dworskie, willowe, 

 domy mieszkalne  

 zabytki techniki, obiekty przemysłowe,  

 pomniki, 

 formy tradycyjnej zabudowy wiejskiej,  

                                                      
3
 Badania cyklicznie rokrocznie przeprowadzane przez DOT w latach 2005 – 2010 na 

reprezentatywnych próbach turystów odwiedzających Dolny Śląsk zadanie zlecone przez MSiT 
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Bez ich hierarchizacji porównano liczbę w rejestrze konserwatorskim na 

obszarze gmin stanowiących WROM. Porównanie to przedstawia poniższy wykres, 

którego rozwinięcie nastąpi w postaci kartogramu. 

Wykres 3. Ilość zabytków w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

gminach WROM bez Wrocławia. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru WKZ 

 Na wykresie nie uwzględniono gminy Wrocław, na terenie której 

zlokalizowanych jest aż 951 obiektów wpisanych do rejestru Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. We Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym znajduje się 

1739 zabytków, poza Wrocławiem najwięcej z nich jest zlokalizowanych na terenie 

gminy Środa Śląska (83), Kąty Wrocławskie (68), Sobótka (56), najmniej na terenie 
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gminy Czernica (12), Zawonia i Domaniów (po 11). Należy pamiętać, iż są one w 

różnym stanie zachowania i udostępnienia potencjalnym zwiedzającym.    

 

Kartogram 3. Ilość zabytków w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru WKZ 

Uszczegółowieniem tej analizy jest szczególnie związanych z celami projektu 

City Regions obiektów, czyli założeń parkowo pałacowych oraz zabytkowych parków 

i ogrodów. W tej kategorii na terenie obszaru WROM jest dużo interesujących 

zabytków, w tym takich jak na przykład Zamek Topacz otoczonych dużymi dobrze 
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utrzymanymi terenami rekreacyjnymi. Ilościową analizę takich obiektów 

przedstawiono na wykresie.  

Wykres 4. Ilość założeń parkowo – pałacowych oraz ogrodów i parków w rejestrze 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w gminach WROM. 

. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru WKZ 

 Jak widać najwięcej takich obiektów oprócz Wrocławia znajduje się w Dolinie 

Bystrzycy i Wzgórzach Trzebnickich. Co zostało zilustrowane na poniższym 

kartogramie. 
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Kartogram 4. Ilość założeń parkowo – pałacowych oraz ogrodów i parków w rejestrze 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w gminach WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rejestru WKZ 

 O potencjale kulturowym stanowią nie tylko zabytki nieruchome, ale również 

zabytki ruchome, w większości eksponowane w placówkach muzealnych. Na terenie 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego (zgodnie z BDL GUS) działa 12 placówek 

muzealnych, z czego 10 we Wrocławiu oraz po jednej w Sobótce oraz Środzie 

Śląskiej. 
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 Potencjał w dziedzinie walorów kulturowych gmin obszaru WROM z 

pewnością należy uznać za znaczący. Jednakże należy zwrócić uwagę na stan 

zachowania obiektów kultury. Dobrym przykładem są tutaj te zlokalizowane na 

obszarze Doliny Bystrzycy w gminie Kąty Wrocławskie. Szereg znajdujących się tam 

założeń parkowo – pałacowych nie jest dostępnych zarówno turystom i 

mieszkańców, pomimo iż zostały opisane w przewodniku przebiegającego przez ten 

obszar szlaku EuroVelo 9.    

  

1.2. Infrastruktura turystyczna   

 Walory turystyczne danego obszaru stanowią jedynie o jego potencjale. Aby 

potencjał ten mógł być w pełni wykorzystany, niezbędne jest odpowiednie 

zagospodarowanie turystyczne, które umożliwi turystom skorzystanie z tych walorów. 

Niezbędne do zapewnienia turyście w miejscu recepcji turystycznej są usługi 

noclegowe, gastronomiczne, informacji, w tym również oznakowania turystycznego 

oraz cały szerszy pakiet usług dodatkowych, który dodatkowo uatrakcyjnią dany 

produkt turystyczny. W niniejszym podrozdziale te elementy w sposób syntetyczny 

zostaną poddane analizie. 

 

1.2.1. Baza noclegowa 

 Podstawowym elementem zagospodarowania turystycznego jest wielkość 

bazy noclegowej. Podstawowym wskaźnikiem ją charakteryzującym jest ilość miejsc 

noclegowych w obiektach zbiorowego zagospodarowania. Ogólnie na obszarze 

WROM w obiektach całorocznych i sezonowych różnych kategorii funkcjonują 12594 

miejsca noclegowe, z czego w samym Wrocławiu 9904 miejsca, czyli ponad 75 % 

ogółu. Baza noclegowa miasta Wrocław jest bardzo dobrze rozwinięta w porównaniu 

z innymi dużymi miastami w Polsce. Liczebnością ustępuje jedynie tej zlokalizowanej 

w Krakowie i Warszawie. W pozostałych gminach analizowanego obszaru ilość 

miejsc noclegowych jest znacznie niższa, jest również bardzo zróżnicowana w 

przypadku gmin. Są również takie, w których brak jest bazy noclegowej.  Ilość miejsc 

noclegowych w poszczególnych gminach przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 5. Ilość miejsc w obiektach noclegowych całorocznych i sezonowych w 

poszczególnych gminach WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS Stan na 31.12.2012 

Jak wynika z wykresu największa baza noclegowa funkcjonuje w gminie 

Oborniki Śląskie, Trzebnica, Sobótka, Oleśnica. W ośmiu gminach brak jest 

jakiejkolwiek skategoryzowanej bazy noclegowej.  Potencjał turystyczny w gminach 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego mierzony ilością oferowanych miejsc 

noclegowych jest niższy niż ma to miejsce w przypadku wielu gmin województwa 

dolnośląskiego.  Rozwinięciem wykresu 5 jest przestrzenna prezentacja w postaci 

poniższego kartogramu. 
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Kartogram 5. Ilość miejsc w obiektach noclegowych całorocznych i sezonowych w 

poszczególnych gminach WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS Stan na 31.12.2012 
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Pewnym uśrednieniem potencjału turystycznego i badaniem podaży 

turystycznej oraz delimitacji funkcjonalnej miejscowości pod kątem funkcji 

turystycznej jest wskaźnik Baretje’a i Deferta: 

   
P

L
tTf

100
)(


                           

gdzie:  

L – liczba miejsc noclegowych na danym obszarze 

P – liczba ludności na danym obszarze 

Został on również zastosowany w przypadku gmin WROM. 

Wykres 6. Wskaźnik Baretje’a i Deferta funkcji turystycznej dla poszczególnych gmin 

WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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Przyjmuje się, iż funkcja turystyczna zaczyna się wykształcać, gdy wskaźnik 

osiąga wartość 100. W Polsce w praktyce w gminach, które notują go na poziomie 10 

i więcej, funkcja turystyczna jest kluczowa w gospodarce gminy. 

Wskaźnik ten dla gmin tworzących WROM jest niewielki (średnio 1,22). 

Jednakże wyłaniają się z nich te, w których turystyka jest znacząca:  czyli Trzebnica, 

Oborniki Śląskie i Sobótka. W ujęciu przestrzennym zaprezentowano to na 

poniższym kartogramie.  

Kartogram 6. Wskaźnik Baretje’a i Deferta funkcji turystycznej dla poszczególnych 

gmin WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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1.2.2. Baza gastronomiczna 

 Jakość i potencjał bazy gastronomicznej jest istotnym czynnikiem obsługi 

ruchu turystycznego, szczególnie istotny jest dla turystów jednodniowych 

odwiedzających daną gminę. Oferta gastronomiczna jest bardzo istotna z punktu 

widzenia planowania rozwoju produktu turystycznego regionu; ciekawa i różnorodna, 

może też stać się celem wyjazdu turystycznego, co kilkukrotnie wskazywali 

respondenci w badaniach do niniejszego raportu. Zdecydowanie najwięcej obiektów 

gastronomicznych /typu restauracja, pizzeria, bar/ funkcjonuje na obszarze miasta 

Wrocław. Rozpoznano aż 1197 takie obiekty, co daje średnią blisko 4 obiektów na 

kilometr kwadratowy powierzchni gminy. W pozostałych gminach obszaru WROM 

wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy, zaprezentowano to na poniższym wykresie.  

Zdecydowanie najwięcej tego typu obiektów jest zlokalizowana na terenie gmin 

miejskich /Oława. Oleśnica/ i miejsko – wiejskich o znacznym potencjale walorów 

turystycznych – Sobótka, Czernica i Trzebnica. W kilku gminach wiejskich Oława, 

Oleśnica czy Domaniów brak jest tego typu infrastruktury. Uzupełnieniem wykresu 

jest kartogram, na którym zaprezentowano tą samą zmienną w układzie 

przestrzennym. 
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Wykres 7. Baza gastronomiczna w gminach WROM w przeliczeniu na kilometr 

kwadratowy powierzchni.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych gmin WROM oraz serwisów 
gastronomicznych np. www.gastronauci.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,95 
0,89 

0,08 
0,05 

0,01 
0,02 

0,01 
0,02 

0,13 
0,08 

0,07 
0,00 
0,00 

0,03 

0,02 
0,03 
0,01 
0,02 

0,04 
0,11 

0,03 
0,01 
0,00 

0,02 
0,02 
0,02 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Oleśnica

Trzebnica

Prusice

Brzeg Dolny

Sobótka

Jelcz- Laskowice

Oława

Kobierzyce

Miękinia

Długołęka

Zawonia

Domaniów

Jordanów Śląski



Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin wiejskich na produkty turystyczne związane z terenami 
otwartymi na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego/WROM/ 

                                   
      
    

    
 

25 

Kartogram 7. Baza gastronomiczna w gminach WROM w przeliczeniu na kilometr 

kwadratowy powierzchni.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych gmin WROM oraz serwisów 
gastronomicznych np. www.gastronauci.pl  
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1.2.3. Usługi informacyjne  

Sieć sprawnie działających punktów informacji turystycznych wspartych przez 

infokioski turystyczne buduje pozytywny wizerunek obszaru w oczach 

odwiedzających. Powinny one być jak najszerzej dostępne turystom zarówno 

lokalizacyjnie jak i czasowo. Obecnie na terenie gmin obszaru WROM działa 10 

takich punktów, z czego 6 zlokalizowanych jest we Wrocławiu, w tym w miejscach 

znacznej koncentracji ruchu turystycznego, czyli na Dworcu Kolejowym Wrocław 

Główny oraz lotnisku. Pozostałe punkty Informacji Turystycznej działają w Trzebnicy, 

Środzie Śląskiej, Prusicach oraz w ograniczonym zakresie czasowym w Trestnie przy 

Szlaku Odry i Szlaku Św. Jakuba. Jest to zdecydowanie za mało, z pewnością np. w 

gminie Sobótka powinien taki punkt zostać zlokalizowany. 

 

1.2.4.   Szlaki turystyczne   

Sieć szlaków turystycznych powinna zapewnić turyście bezpieczne dotarcie 

do poszczególnych atrakcji turystycznych i miejsc recepcji turystycznej. Ważne, aby 

szlak był w racjonalny sposób oznakowany, wyłączony z ruchu drogowego i 

wyposażony w miejsca odpoczynkowe i małą infrastrukturę. Istotnym jest również, 

aby poszczególne strumienie ruchu turystycznego i jego uczestnicy nie kolidowali, 

stwarzając dla siebie zagrożenie (np. szlaki konne i szlaki rowerowe). W niniejszym 

podrozdziale przeanalizowana zostanie sieć szlaków, w tym ich gęstość, to jest 

długość w kilometrach na kilometr kwadratowy powierzchni gmin włączonych do 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Gęstość sieci szlaków zaprezentowano 

poniżej na wykresie oraz w formie kartogramu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin wiejskich na produkty turystyczne związane z terenami 
otwartymi na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego/WROM/ 

                                   
      
    

    
 

27 

Wykres 8. Gęstość sieci szlaków dla poszczególnych gmin WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne  
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Kartogram 8. Gęstość sieci szlaków dla poszczególnych gmin WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Na obszarze WROM funkcjonuje 1033,14 km wyznakowanych szlaków 

turystycznych. Największa ich długość w Masywie Ślęży, co przekłada się na 

największą gęstość ich sieci w gminie Sobótka – blisko 1 kilometr na 1 km 

kwadratowy. Zbliżoną gęstość na poziomie ok. 0,8 km na kilometr kwadratowy 

można odnotować w przypadku gminy Wrocław, Oława oraz Siechnice.    

Rozbudowa szlaków turystycznych jest głównym tematem tego opracowania, 

stąd poniżej zaprezentowana zostanie analiza gęstości sieci szlaków pieszych, 

rowerowych oraz wodnych. 
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W przypadku tworzenia szlaków konnych i ich oznakowania funkcjonująca 

procedura wymaga złożenia wniosku o opinię do Dolnośląskiej Organizacji 

Turystycznej wraz z planem jego wytyczenia przed finalnym uzyskaniem zgody 

odpowiedniego Nadleśnictwa. Z obszaru gmin należących do WROM od kilku lat nie 

napłynął żaden taki wniosek, należy przyjąć, iż brak jest takich szlaków na 

analizowanym obszarze.  

 

1.2.4.1.   Szlaki piesze   

Z doświadczeń wynika, że sama sieć szlaków turystycznych nie stanowi 

jeszcze o ruchu turystycznym w regionie. Ważne jest, aby te szlaki zostały 

opracowane tak, by jak najlepiej wykorzystać naturalny potencjał regionu, jego 

wszystkie walory. Od kilkunastu lat obserwuje się spadek popularności turystyki 

pieszej nizinnej, a co za tym idzie, proces destrukcji tych szlaków. Wiele z nich 

zarosło, znaki i tablice uległy dewastacji. Szlaki te powstały z inicjatywy PTTK w 

odległych już czasach, jednakże wciąż są przez nie „zarządzane”. Całe bogactwo 

istniejących szlaków zwłaszcza w Masywie Ślęży ze względu na ich mieszany, 

wyżynno – górsko - nizinny charakter jest sporym atutem, gdyż czyni je 

ogólnodostępnymi i uniwersalnymi.  Szlaki nizinne rozmieszczone są w części 

północnej i zachodniej WROM, szlaki typowo górskie (4) występują w Masywie 

Ślęży, pozostałe mają charakter mieszany. Cechuje je nierównomierne 

rozmieszczenie w stosunku do poszczególnych gmin, a w wielu jest ich brak. 

Głównym spinającym szereg gmin Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego jest 

szlak dookoła Wrocławia im. Bronisława Turonia oznakowany kolorem żółtym. Ma on 

141 km długości. Natomiast jedynym międzynarodowym szlakiem przebiegającym 

wzdłuż Odry jest europejski szlak pielgrzymkowy Droga Św. Jakuba. Gęstość sieci 

szlaków pieszych we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym przedstawia poniższy 

wykres.  
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Wykres 9. Gęstość sieci szlaków pieszych dla poszczególnych gmin WROM 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Tak jak zostało to na wstępie opisane, najgęstsza sieć szlaków cechuje gminę 

Sobótka, Kąty Wrocławskie, Miękinia (dzięki gminnym inicjatywom), Oborniki Śląskie, 

więc odpowiednio obszary Masywu Ślęży, PK Doliny Bystrzycy oraz Wzgórz 

Trzebnickich /Kocich Gór/. Zróżnicowanie przestrzenne gęstości sieci szlaków 

przedstawiono również na kartogramie. 
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Kartogram 9. Gęstość sieci szlaków pieszych dla poszczególnych gmin WROM 

 

Źródło: Opracowanie własne  

 

1.2.4.2.   Szlaki rowerowe   

 Komercjalizacja turystyki rowerowej wymaga stworzenia sieci powiązanych ze 

sobą szlaków i budowy oznakowanych ścieżek wraz z zapleczem. Bez tego nie ma 

szans na rozwój masowej turystyki. Oprócz oznakowania turystycznego, 

nawierzchni, ważnym czynnikiem rozwoju jest również dostępność materiałów 

informacyjnych /map, przewodników/, miejsc gastronomicznych, punktów naprawy 
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sprzętu (rowerowego), wykorzystywanego podczas wycieczek oraz usług 

noclegowych. Dużym katalizatorem ruchu rowerowego jest miasto Wrocław. W 

samym mieście funkcjonuje już obecnie 210 km ścieżek rowerowych, w pewnych 

rozwiązaniach ruchu rowerowego miasto Wrocław jest powszechnie uznawane za 

lidera w Polsce. Sieć szlaków rowerowych na obszarze WROM powinna być 

budowana w oparciu o dwa szlaki międzynarodowe: EuroVelo 9 Bałtyk – Adriatyk 

(przebiegający południkowo) oraz szlak Odry (o przebiegu równoleżnikowym). 

Poniżej prezentujemy mapę ich przebiegu przez miasto Wrocław. 

Rycina 2. Przebieg dwóch największych szlaków rowerowych we Wrocławiu: Szlak 

Odry (pomarańczowy) oraz Eurovelo9 (zielony) 

 

Źródło: Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju 

Szlak Odry to ponad siedmiusetkilometrowa sieć ścieżek rowerowych, 

szlaków wodnych, tras pieszych i edukacyjnych, prowadzących przez Dolinę 

Środkowej Odry. Główną oś szlaku tworzy tzw. Rowerowy Szlak Odry, oznakowany i 

biegnący po obu stronach rzeki od Oławy, przez Wrocław, aż do Kostrzyna. Posiada 

połączenie ze Szlakami Euroregionalnymi R9 i R1. Rowerowy Szlak Doliny Odry jest 
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projektem Partnerstwa Doliny Środkowej Odry i Fundacji Ekologicznej „Zielona 

Akcja” z Legnicy i jest przez tę organizację zarządzany. 

Rycina 3. Szlak Odry i jego połączenia międzynarodowe 

 

Źródło: Fundacja Zielona Akcja 

 Szlak EuroVelo 9 jest w tym momencie restaurowany w północnej części 

obszaru WROM. Szlak Odry niestety nie jest utrzymywany w stanie niepogorszonym, 

w wielu miejscach pozarastał, np. na odcinku Janówek – Prężyce /co sugerowali 

użytkownicy – respondenci w badaniach/.  

Gminy często we własnym zakresie znakują szlaki rowerowe, często bez 

konsultacji z sąsiadami, stąd system szlaków rowerowych na obszarze WROM nie 

stanowi spójnej całości i nie stwarza mieszkańcom możliwości szerszej eksploracji 

rowerowej. Ogólnie gęstość szlaków rowerowych na obszarze WROM w podziale na 

gminy przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 9. Gęstość sieci szlaków rowerowych dla poszczególnych gmin WROM. 

     

Źródło: Opracowanie własne  

 Najgęstsze sieci znakowanych szlaków rowerowych znajdują się w gminach: 

Kobierzyce (0,5 km na km²), Wrocław (blisko 0,5 km na km²), Siechnice, Dobroszyce 

i Miękinia. Pewien spójny system powiązanych ze sobą szlaków rowerowych jest 

rozwinięty na Wzgórzach Trzebnickich. Jednakże często tworzenie szlaków 

rowerowych w terenie ogranicza się do samego oznakowania. Brak jest wyposażenia 

szlaków w podstawową infrastrukturę okołoturystyczną.  Warto również wspomnieć, 

iż gminy często w swoich materiałach promocyjnych promują szlaki rowerowe, które 

nie zostały wyznakowane w terenie.  Gęstość sieci szlaków rowerowych została 

ukazana również na poniższym kartogramie 
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 Kartogram 9. Gęstość sieci szlaków rowerowych dla poszczególnych gmin WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne  

 

 1.2.4.3.   Szlaki wodne 

 W analizie walorów przyrodniczych podkreślono, iż rzeki są istotnym 

potencjałem Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, znaczącym w skali regionu i 

kraju. Przez obszar ten przebiega sześć szlaków kajakowych, o całościowej długości 

przebiegów w granicach gmin WROM około 318 km. Gęstość sieci szlaków wodnych 

w podziale na gminy tworzące WROM przedstawia poniższy wykres. 

 



Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin wiejskich na produkty turystyczne związane z terenami 
otwartymi na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego/WROM/ 

                                   
      
    

    
 

36 

Wykres 10. Gęstość sieci szlaków wodnych dla poszczególnych gmin WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne  

 Najgęstszą sieć szlaków ma z racji swojej niewielkiej powierzchni gmina 

miejska Oława, następnie blisko 0,25 km na kilometr kwadratowy gminy Wrocław, 

Kąty Wrocławskie, Siechnice. Poniżej zaprezentowano tą zmienną w formie 

kartogramu. 
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 Kartogram 10. Gęstość sieci szlaków wodnych dla poszczególnych gmin WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne  

Tak duży potencjał w dziedzinie szlaków wodnych powinien być odpowiednio 

zagospodarowany w postaci tworzonych na szlakach pomostach, zejściach do wody, 

sanitariatach, miejscach biwakowych itd. Niestety na razie na szlakach wodnych brak 

jest tego typu infrastruktury, a zainteresowanie tego typu rekreacją rośnie, co wynika 

z rozmów zarówno z organizatorami jak i uczestnikami spływów.   
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1.2.5. Usługi rekreacyjne uzupełniające 
  
 Pewnym uzupełnieniem oferty w dziedzinie rekreacji i turystyki pieszej 

rowerowej i wodnej jest szereg elementów infrastruktury, mogących stać się celem 

takich wyjazdów turystyczno – rekreacyjnych.  

Częstym celem wyjazdów są kąpieliska, czyli oznakowane fragmenty wód 

powierzchniowych „wykorzystywane przez dużą liczbę kąpiących się”. Już z samej 

tej definicji wynika sposób ich zagospodarowania. Kąpieliskiem nie jest sztuczny 

zbiornik wodny oddzielony od wód powierzchniowych lub wód podziemnych. Na 

obszarze analizy nie ma zbyt wielu takich miejsc, o czym boleśnie przekonują się 

mieszkańcy podczas upałów. Łącznie jest 7 takich miejsc po dwa we Wrocławiu i 

gminie Oborniki Śląskie po jednym w Jelczu – Laskowicach, Mietkowie i Sobótce. 

Potrzeba rekreacji w takich miejscach jest tak silna, iż często mieszkańcy WROM 

wykorzystują w tym celu dzikie kąpieliska, np. żwirownię w Czernicy, czy 

kamieniołom w Sobótce.   

Tabela 1. Lista dzikich kąpielisk w gminach obszaru WROM. 

Miejsce Miejscowość Gmina 

dzikie kąpielisko Uraz Oborniki Śląskie 

zbiornik kopalniany Chrząstawa Wielka Czernica 

zalew Sulistrowice Sobótka 

Bajkał Kamieniec Wrocławski Czernica 

Zbiornik koło elektrowni Siechnice Siechnice 

dzikie kąpielisko Księgnice Sobótka  

zbiornik kopalniany Czernica Czernica 

zalew Mietków Mietków 

zbiornik Proszkowice Mietków 

zbiornik Wisznia Mała Wisznia Mała 

Odra Trestno Siechnice 

Stawy  Szczodre Długołęka 

Dzikie kąpielisko Wrocław ul. Średzka Wrocław 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron www.  

Stadniny koni również w dużym stopniu generują ruch turystyczny. Na 

obszarze WROM jest spora ich liczba, bo aż 71. Ich ilość w poszczególnych gminach 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 

 



Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin wiejskich na produkty turystyczne związane z terenami 
otwartymi na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego/WROM/ 

                                   
      
    

    
 

39 

Wykres 11. Ilość stadnin w poszczególnych gminach obszaru WROM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych.   

 Poniżej zaprezentowano tą samą zmienną na kartogramie. 
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Kartogram 11. Ilość stadnin w poszczególnych gminach obszaru WROM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie stron internetowych.   

Celem takich wyjazdów mogą być również obiekty sportowe takie jak korty 

tenisowe. Na całym obszarze WROM jest 67 takich obiektów, w tym 24 

zlokalizowane we Wrocławiu, 8 w Kobierzycach, 6 w Siechnicach, 5 w Oławie w 

pozostałych gminach WROM jest niewiele tego typu obiektów.  

Na obszarze WROM funkcjonują również 3 pola golfowe: w gminach Wisznia 

Mała – Toya Golf  & Country Club Wrocław, Prusicach – Gradi GC, oraz niepełne 

pole w Krobielowicach – gmina Kąty Wrocławskie.  

Baza sportowo rekreacyjna będąca uzupełnieniem oferty turystycznej może 

generować ruch turystyczny jednodniowy, należy uznać, iż jest ona rozwinięta na 

wystarczającym poziomie. 
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1.3. Dostępność komunikacyjna  

 Walory turystyczne i infrastruktura turystyczna są bardzo ważne, ale żaden 

obszar turystyczny nawet najlepiej rozwinięty pod tym względem bez odpowiedniej 

dostępności komunikacyjnej nie będzie się cieszył popularnością. Należy podkreślić, 

iż Wrocławski Obszar Metropolitalny na poziomie dróg krajowych i autostrad jest 

świetnie skomunikowany. Po zrealizowaniu inwestycji  drogi ekspresowej S5 będzie 

to z pewnością najlepiej skomunikowany obszar w kraju. Przekłada się to na 

możliwość szybkiego dojazdu samochodem do większości gmin WROM i 

rozpoczęcia w niej rekreacji pieszej i rowerowej. Poniżej przedstawiono gęstość sieci 

drogowej w poszczególnych gminach WROM. Brano pod uwagę drogi gminne, gdyż 

te głównie mogą być wykorzystywane, oczywiście w ograniczonym zakresie, w 

przebiegu szlaków np. rowerowych.  

Wykres 12. Gęstość sieci dróg gminnych dla poszczególnych gmin WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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Kartogram 12 Gęstość sieci dróg gminnych dla poszczególnych gmin WROM. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Należy uznać, iż obszar charakteryzuje duża gęstość sieci drogowej, która 

wynika z dużego stopnia zagospodarowania i urbanizacji. Składają się na nią drogi 

wszystkich kategorii, w tym drogi gminne o łącznej długości 1221,9 km. 

Ważnym elementem uzupełniającym sieć drogową są parkingi, często są one 

wykorzystywane w turystycznych wyjazdach kombinowanymi środkami transportu.        

Poniżej prezentujemy gęstość sieci parkingowej dla poszczególnych gmin. 
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Wykres 13. Gęstość sieci parkingów dla poszczególnych gmin WROM – ilość 

parkingów na kilometr kwadratowy powierzchni. 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Targeo.com. 

 Zdecydowanie największa ilość parkingów jest zlokalizowana w gminach 

miejskich: Wrocław, Oleśnica i Oława. Zmienna ta została również zobrazowana na 

podstawie kartogramu  
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Kartogram 13. Gęstość sieci parkingów dla poszczególnych gmin WROM – ilość 

parkingów na kilometr kwadratowy powierzchni. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Targeo.com. 

 Oprócz dostępności z wykorzystaniem własnego transportu bardzo ważna dla 

rozwoju ruchu turystycznego jest dostępność innymi środkami komunikacji, w tym 

transportu autobusowego. Średnia ilość połączeń na 1000 mieszkańców została 

przedstawiona na poniższym wykresie i kartogramie. 
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Wykres 14. Ilość połączeń autobusowych z miejscowościami siedzibami gmin 

należących do WROM na 1000 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 
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Kartogram 14. Ilość połączeń autobusowych z miejscowościami siedzibami gmin 

należących do WROM na 1000 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.e-podroznik.pl 

 

Największą średnią ilością połączeń charakteryzują się siedziby gmin o 

niewielkiej populacji, we Wrocławiu pomimo największej rzecz jasna ilości 

dostępnych połączeń autobusowych, średnia ich liczba w porównaniu do liczby 

mieszkańców jest najniższa.      
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Komunikacja autobusowa może mieć znaczenie dla rozwoju turystyki pieszej, 

choć np. w Czechach są również wykorzystywane do transportu rowerów popularne 

karkonoskie cyklobusy. Jednakże fundamentalną dla rozwoju indywidualnej turystyki 

rowerowej rolę spełnia transport kolejowy. Uśredniona Ilość połączeń kolejowych na 

1000 mieszkańców została zaprezentowana poniżej na wykresie i kartogramie 

Wykres 15. Ilość połączeń kolejowych z miejscowości – siedzibami gmin należących 

do WROM na 1000 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.pkp.pl 
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Kartogram 15. Ilość połączeń kolejowych z miejscowości – siedzibami gmin 

należących do WROM na 1000 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.pkp.pl 

 Również w przypadku ilości uśrednionej połączeń kolejowych miasto Wrocław, 

pomimo największej ich ilości bezwzględnej, ma ich mniej niż gminy z niewielką 

populacją.  Do szeregu gmin nie można dotrzeć koleją, najbardziej chyba brakuje 

zamkniętego połączenia kolejowego z Sobótką, które umożliwiłoby indywidualne 

weekendowe wyjazdy rowerowe szerszej grupie amatorów. 
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 Podsumowując analizę statystyczną atrakcyjności turystycznej gmin należy 

ogólnie wskazać na takie mocne strony jak:  

- Dużą różnorodność i wartość przyrodniczą obszaru WROM 

- Rozbudowaną sieć rzeczną, mogącą być potencjalnie zagospodarowaną 

turystycznie, unikatową w skali kraju 

- Dużą liczbę zabytków potencjalnie dostępnych turystom 

- Liczna i różnorodna baza noclegowa Wrocławia i spory ruch turystyczny w samym 

mieście   

- Bardzo dobrą sieć różnorodnych szlaków pieszych w obrębie Masywu Ślęży  

- Dwa ważne międzynarodowe szlaki rowerowe, przebiegające przez obszar, 

mogące być kręgosłupem systemu szlaków rowerowych obszaru WROM 

- Dużą ilość szlaków wodnych do potencjalnego zagospodarowania z unikatowym w 

skali kraju systemem Wrocławskiego Węzła Wodnego  

- Wysoką dostępność komunikacyjną dla ruchu samochodowego prawie całego 

obszaru WROM 

Należałoby również wskazać słabe strony: 

- Brak wystarczającej ilości akwenów wodnych do rekreacji wodnej, w tym kąpielisk   

- Stan techniczny, własnościowy i brak dostępności turystycznej wielu obiektów 

zabytkowych, szczególnie na zachód od Wrocławia  

- Zdecydowanie za mała ilość i niewystarczająca infrastruktura szlaków pieszych 

poza obszarem Masywu Ślęży,   

- Brak zagospodarowania szlaków kajakowych z wyjątkiem Odry 

- Niewystarczająca ilość bazy noclegowej poza obszarem miasta Wrocławia 

- Niewystarczająca ilość punktów informacji turystycznej na obszarze, w tym w 

miejscach koncentracji ruchu turystycznego. 

 Należałoby w tym miejscu zapytać użytkowników – uczestników rekreacji, 

jakie są ich obserwacje i potrzeby w dziedzinie rekreacji pieszej, rowerowej, wodnej, 

konnej, narciarskiej, z wykorzystaniem szlaków. Temu właśnie celowi przyświecały 

przeprowadzone badania, których metodyka i wyniki zostały przedstawione w 

kolejnych podrozdziałach  
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2. Analiza strategii rozwoju turystyki dotyczących planowanego 
rozwoju rekreacji i wypoczynku weekendowego 
 

Wśród obecnie obowiązujących dokumentów w dziedzinie turystyki głównym i 

podstawowym jest Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki w Województwie 

Dolnośląskim. Był to dokument opracowywany równolegle do tworzonych założeń 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie 

turystyki. Na bazie tej strategii, znajdujących się w niej – wpisanych w nią projektów, 

projektodawcy mogli aplikować o środki. Jednym z kryteriów kluczowych wyboru 

projektów było bowiem pytanie: Czy projekt wpisuje się w Program Rozwoju 

Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego? Uchwałodawca wskazuje dalej, iż dany 

projekt będzie spełniał niniejsze kryterium, jeżeli będzie umożliwiał realizację jednego 

z subregionalnych produktów turystycznych Dolnego Śląska (wskazanych w 

Programie), z wyłączeniem projektów związanych z prowadzeniem działalności 

uzdrowiskowej (zgodnie z definicją zawartą w URPO WD). W przypadku niemożności 

przypisania swojego projektu do konkretnego produktu opisanego w programie, 

kryterium było uznane za spełnione, gdy cele projektu będą spełniały cele ogólne 

programu.4 W Aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki w Województwie 

Dolnośląskim wprowadzono zatem podział regionu na subregiony turystyczne. Każdy 

z subregionów opracował we własnym zakresie Koncepcję Subregionalnego 

Produktu Turystycznego. W wielu gminach na bazie tych dokumentów uchwalano 

również Strategie Rozwoju Turystyki. Taki proces dotyczył również wielu gmin, w tym 

tych należących do Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego np. Oławy, Oleśnicy, 

Sobótki, Kątów Wrocławskich, Siechnic itd. Obszar WROM podlega czterem 

subregionom turystycznym Dolnego Śląska: Kraina Grądów Odrzańskich, Kraina 

Łęgów Odrzańskich, Subregion Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy oraz 

Subregion Ślęża. Obszary te zostały zaznaczone na poniższej mapie. 

 

 

 

 

                                                      
4
 Kryteria wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD, UMWD Listopad 2012. 
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Mapa 1. Subregiony Turystyczne Dolnego Śląska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych DOT 

 
W podrozdziale niniejszym poddany zostanie analizie stopień realizacji 

wpisanych do tych dokumentów zadań z dziedziny turystyki weekendowej oraz 

rekreacji codziennej.  

Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki Województwa Dolnośląskiego jest 

dokumentem obowiązującym do końca obecnego roku. W przypadku trzech z 

czterech subregionów turystycznych turystyka weekendowa jest najwyższym 

priorytetem /z wyjątkiem Subregionu Grądów Odrzańskich/. W dziedzinie rozwoju 

produktów turystycznych założono tworzenie szlaków tematycznych i spora liczba 

obiektów z terenu WROM wpisana została w tematyczne szlaki turystyczne o 

znaczeniu regionalnym. Jest takim np. Szlak Świętego Jakuba będący jedynym 
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oznakowanym w terenie szlakiem turystycznym. Pozostałe są opisane, lecz 

funkcjonują jedynie w internecie.5  

Aktualizacja Programu Rozwoju Turystyki jest zatem dokumentem tworzonym 

na dużym poziomie ogólności. Szczegółowe rozwiązania dla obszaru gmin 

należących do WROM znajdują się w Koncepcjach Subregionalnych Produktów 

Turystycznych wskazanych wyżej. Dokumenty te stanowią załączniki do dokumentu 

regionalnego.  

W ramach Koncepcji Subregionalnego Produktu Turystycznego „Ślęża” 

zaprogramowano szereg działań zmierzających do rozwoju sieci szlaków 

turystycznych na obszarze gmin południa WROM. W tym między innymi:  

- Inwentaryzację i uporządkowanie szlaków turystycznych subregionu wg głównych 

kategorii (szlaki piesze, rowerowe, ścieżki dydaktyczne, inne)  

- Uzupełnienie brakującego oznakowania atrakcji turystycznych i urządzeń 

infrastruktury turystycznej w ramach ujednoliconego systemu oraz wyposażenie ich 

w infrastrukturę dydaktyczno – informacyjną (tablice, kierunkowskazy) i biernego 

wypoczynku (miejsca postoju, wiaty wypoczynkowe, kosze na śmieci na trasie i w 

punktach źródłowych ruchu turystycznego)  

- Oznakowanie szlaku turystycznego (sugerowany rowerowy) łączącego Masyw 

Ślęży ze Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi  

- Oznakowanie szlaku turystycznego (sugerowany rowerowy, łącznik Euro Velo 9) 

wokół Zbiornika Mietkowskiego oraz wyposażenie go w obiekty infrastruktury 

towarzyszącej (miejsca biernego wypoczynku, infrastruktura informacyjna i 

dydaktyczna, dostęp do miejsc rekreacji, lokalizacja urządzeń bazy turystycznej lub 

punktów wędkarskich wokół zbiornika), 

- Rozbudowę długodystansowych szlaków tematycznych (głównie o charakterze 

szlaków samochodowych) w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu rozpatrywane 

w kontekście jego walorów uniwersalnych  (kontynuacja tematycznych szlaków 

Europy), zarówno regionalnych, jak i lokalnych.  

- Rozbudowę tematycznych ścieżek dydaktycznych (o charakterze lokalnym), np. 

wyznaczenie tematycznych ścieżek dydaktycznych o charakterze: 1) przyrodniczym 

                                                      
5
 http://www.szlakikulturowe.dolnyslask.pl/ 
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(ostoje ptactwa) w okolicach Milin – Okulice – Kamionna oraz 2) przyrodniczo –

geomorfologicznym w okolicach Skałka – Samotwór – Małkowice  (Romnów) – 

Sadowice (Kąty Wrocławskie) (formy akumulacyjno-denudacyjne dna doliny 

rzecznej, starorzecza) 

- Rozwój szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla kolarstwa 

górskiego: „Strefa MTB Raduni”, w tym wytyczenie i oznakowanie wyczynowych tras 

MTB na południowych stokach Raduni lub potencjalnie na  Wzgórzach Oleszańskich 

i Słupnickich (z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń ochronnych) dostępnych 

zarówno z kierunku Przełęczy Tąpadła, jak i Sobótki: 

- Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów przeznaczonych dla turystyki 

rowerowej, w tym poprzez uruchomienie z Wrocławia i Legnicy weekendowych lub 

sezonowych cyklobusów oraz współpracę z koleją w zakresie wyposażenia składów 

pociągów na trasach Wrocław Jelenia Góra i Wrocław Międzylesie w wagony 

rowerowe 

- Rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół Zbiornika Mietkowskiego obejmującej 

przygotowanie zaplecza dla uprawiania żeglarstwa turystycznego i regatowego 

(Zbiornik Mietkowski), spływów kajakowych na głównych ciekach wodnych 

subregionu (Bystrzyca, Czarna Woda, Ślęża, Strzegomka). 

 Wymienione wyżej działania, choć bardzo potrzebne, nie wyczerpują katalogu 

wpisanych do koncepcji. Pomimo iż, były również elementami strategii gminnych, nie 

doczekały się w przeważającej większości realizacji. Zrealizowano miedzy innymi: 

Ośrodek Sportów Wodnych w Borzygniewie/gmina Mietków/, w gminie Kobierzyce 

utworzono sieć szlaków rowerowych w oparciu o walory krajoznawcze i dziedzictwa 

kulturowego wraz z siecią tablic promocyjno – informacyjnych, włączono Sobótkę do 

Europejskiego Szlaku Świętego Jakuba, tworząc odnogę szlaku ze Środy Śląskiej. 

Pomimo zatem bardzo szczegółowych planów, nie sfinansowano ich ze środków 

RPO.   

 Również w przypadku drugiej powstałej Koncepcji Subregionalnego Produktu 

Turystycznego Grądów Odrzańskich w wielu przeprowadzonych konsultacjach 

społecznych wskazywano na potrzebę rozwoju szlaków turystycznych oraz ich 

zintegrowanej oferty wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym np. 
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stworzenia OdraVelo – systemu szlaków rowerowych jako osiowego; szlak Odry – z 

pętlami z centrum we Wrocławiu wraz z punktami informacyjnymi, stacjami 

przesiadkowymi i przystaniami rowerowymi, czy Odrzańskiej Cyklostrady – 

jakościowej (o nawierzchni bitumicznej) trasy rowerowo – rolkowej (wykorzystanej też 

do całorocznego treningu narciarstwa biegowego)  z punktami obsługi ruchu. W 

dziedzinie rekreacji wodnej zaś proponowano rozwój „Systemu przepraw 

promowych” – uzupełnienie systemu szlaków – powstanie oferty na bazie 

odtworzonej przeprawy promowej Kotowice – Ratowice oraz Jelcz – Siedlce, 

stworzenie przystani włączonych w system szlaków turystycznych – m.in. Oława, 

Utrata, Łacha Jelczańska, czy rozwój oferty turystycznej na Bajkale i Piaskach 

(Oława) modernizacja FWW „Nad Stawem”. Planowano również tworzenie szlaków 

tematycznych – szlak „Dolina Pałaców”, oparty na Oleśnicy Małej czy  Odrzański 

Szlak Zakonów – trasa tematyczna (związany ze średniowieczną drogą 

wykorzystywaną przez cystersów i cysterki, templariuszy, joannitów).  

Niestety, pomimo ciekawych pomysłów opartych na potencjale przyrodniczo – 

kulturowym wschodniej części WROM, również w tym przypadku nie doczekały się 

one realizacji. Jedyną gminą, która zrealizowała wpisane do koncepcji projekty w 

dziedzinie rozwoju szlaków, były Siechnice. Szczególnie zabrakło tutaj realizacji 

dużego projektu przystani rzecznej w Oławie.  

Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Wzgórz Trzebnickich i 

Doliny Baryczy zawiera jedynie ogólne wytyczne rozwoju turystyki aktywnej. W 

ramach RPO nie zrealizowano działań w dziedzinie rozwoju szlaków turystycznych 

wpisanych jako priorytetowe w dokumencie. Koncepcja Subregionalnego Produktu 

Turystycznego Krainy Łęgów Odrzańskich ostatecznie nie powstała, miała pierwotnie 

dotyczyć gmin w dolinie Odry na zachód od Wrocławia. 

Wszystkie opisane wyżej projekty były efektem konsultacji społecznych i prac 

nad koncepcjami. Dodatkowo gminy zgłaszały własne projekty w formie fiszek 

projektowych dołączanych do koncepcji. Były to projekty o sporym stopniu 

zaawansowania planistycznego. W tabeli poniżej przedstawiono te, które również nie 

doczekały się realizacji, a zapewne przedstawiciele gminy mają dokumentację 

planistyczną i techniczną.  
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Tabela 2. Niezrealizowane projekty z fiszek projektowych Subregionalnych Koncepcji 
Rozwoju Turystyki dotyczące obszaru WROM 

Inwestor Nazwa Lokalizacja Krótki opis 

Kobierzyce 

Zagospodarowanie 
terenów zielonych i 
rekreacyjnych na 
terenie parku 
pałacowego w 
Kobierzycach  

 Kobierzyce 
Rewitalizacja pierwotnej funkcji parkowej, rozbudowa terenów 
przeznaczonych na boiska sportowe, budowa ścieżki 
jeździeckiej, parcour'u, zaplecza sanitarnego, parkingów 

Utworzenie szlaku 
konnego 

 Racławice, 
Żerniki Małe, 
Bąki, 
Owsianka, 
Krzyżowice 

Szlak konny o przebiegu leśno-wiejskim 

Stowarzysze
nie 
Gmin 
Ślężańskich 

Trasa rowerowa 
dookoła Ślęży 
(7 gmin) 

Obszar 7 
gmin w tym  
Mietków, i 
Sobótka 

Trasa rowerowa stanowiąca pętlę łączącą łączącą z trasą 
EuroVelo 9, jako jej uatrakcyjnienie oraz możliwość  poznania 
wyjątkowych miejsc na mapie Dolnego Śląska; Masyw Ślęży,. 
Projekt obejmuje; oznakowanie trasy, budowę miejsc 
postojowych z systemem tablic informacyjnych, promocję  
projektu; 

Kąty 
Wrocławskie 

Infrastruktura 
Turystyczna szlaków 
turystyki wodnej, 
rowerowej i pieszej 
wzdłuż rzekii 
Bystrzycy 

b.d. Projekt przewiduje utworzenie 4 miejsc wyposażonych w 
wiatę, miejsce na palenisko oraz kosz na śmieci. 
Projekt przewiduje także odpowiednie oznakowanie tras 
wodnych, rowerowych i pieszych oraz zakup 20 kajaków wraz 
z osprzętem dla potrzeb turystyki wodnej, Utworzenie 
magazynu sprzętu pływającego  w miejscowości Skałka. 

Trzebnica Park Aktywnego 
Wypoczynku 

Trzebnica Wartość projektu 1 200 000 PLN 

Trzebnica Utworzenie pieszych 
i rowerowych 
szlaków w Lesie 
Bukowym  

Trzebnica Wartość Projektu 600 000 PLN 

  Źródło: Opracowanie własne  

 Reasumując analizę podjętą w tym podrozdziale, należałoby stwierdzić, iż: 

- funkcjonuje wiele projektów i planów rozwoju sieci szlaków turystycznych na 

obszarze gmin Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego 

- podczas konsultacji społecznych decydenci podnosili wagę rozwoju szlaków 

turystycznych 

- w wielu przypadkach do realizacji projektów, a co za tym idzie zapisów Strategii 

gminnych nie doszło. Stało się tak pomimo stosunkowo prostej dokumentacji 

projektowej i niskiej kapitałochłonności proponowanych rozwiązań. W konkursie 

priorytetu: Turystyka i Kultura przeważały kapitałochłonne inwestycje w baseny na 

obszarze WROM (Oława, Oleśnica, Trzebnica czy Środa Śląska) 

 - warto ponownie rozpatrzyć szereg proponowanych w w/w dokumentach rozwiązań. 
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3. Metodyka prowadzonych badań wśród mieszkańców  
 

Celem głównym badań było rozpoznanie potrzeb mieszkańców Wrocławia i 

czterech gmin należących do WROM (Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Czernica) 

w dziedzinie aktywnego wypoczynku codziennego: jednodniowego (w tym 

weekendowego) i kilkugodzinnego z wykorzystaniem szlaków pieszych, rowerowych, 

konnych i wodnych w celu ich dalszego rozwoju na terenach otwartych i zielonych 

obszaru WROM.    

Wśród celów szczegółowych wyróżniono:   

1) Rozpoznanie preferencji uczestników w dziedzinie aktywnego wypoczynku 

codziennego na terenach otwartych, zielonych WROM   

3) Rozpoznanie czynników decydujących o wyborze miejsca aktywnego wypoczynku 

codziennego na terenach otwartych, zielonych WROM 

4) Rozpoznanie charakterystyk i modelu codziennego aktywnego wypoczynku na 

terenach otwartych, zielonych WROM mieszkańców Wrocławia, Kobierzyc, Miękini, 

Wiszni Małej oraz Czernicy 

5) Rozpoznanie obszarów o niewystarczającej i wystarczającej sieci szlaków na 

obszarze WROM  

5) Rozpoznanie charakterystyki zmiennych socjologicznych oraz 

geodemograficznych uczestników aktywnego wypoczynku codziennego na terenach 

otwartych, zielonych WROM. 

Aby zrealizować tak postawiony cel główny i cele szczegółowe, zastosowano 

metodę badawczą: metodę wywiadu bezpośredniego z użyciem kwestionariusza 

papierowego system PAPI; 

 Zakres przeprowadzanych badań wyglądał następująco: 

 Czasowy: 2.10.2013 – 10.11.2013  

 Przestrzenny: Wrocław, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Czernica w miejscu 

zamieszkania respondentów w miarę potrzeb w miejscach koncentracji 

mieszkańców      

 Podmiotowy: mieszkańcy Wrocławia, Kobierzyc, Miękini, Wiszni Małej, Czernicy 

Populacją badaną byli mieszkańcy: Wrocławia, Kobierzyc, Miękini, Wiszni 

Małej, Czernicy o łącznej liczebności 684 442 osób. 
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Z racji faktu, iż badane zjawisko jest silnie zdeterminowane przez taki czynnik 

jak wiek, a inne zmienne demograficzne, takie jak: stan rodzinny, wykształcenie, ale 

też dostępność czasu wolnego, poziom dochodów, czy kondycja zdrowotna są silnie 

z wiekiem związane, dobór próby oparto na właśnie tej zmiennej.   

Zastosowana została próba warstwowa, operat losowania podzielony zostanie 

na podgrupy wiekowe proporcjonalnie do charakterystyki badanej populacji 

(respondenci w wieku 0 – 18 lat, 18 – 65, powyżej 65 roku życia). Dodatkowo w 

przypadku respondentów mieszkańców Wrocławia podgrupy wyodrębnione zostaną 

w oparciu o charakter zabudowy miejsca zamieszkania (budownictwo jednorodzinne, 

budownictwo wielorodzinne).  Z każdej grupy respondenci do próby wybierani będą 

losowo. Liczebność próby oszacowano na poziomie 384 wywiadów dla miasta 

Wrocław. Taka liczebność przy liczebności populacji rzędu 631377 i założonym 

poziomie ufności 95 % i poziomie frakcji 0,5 pozwoli zapewnić reprezentatywność z 

niskim założonym błędem maksymalnym 5 %, co przedstawiono w tabeli poniżej 

 
Tabela 3.  Schemat doboru liczebności próby na potrzeby badania populacji 
Wrocławia 

Zakładany poziom ufności (stopień prawdopodobieństwa) 0.95  

Wielkość populacji miasta 631377  

Szacowana wielkość frakcji 0,5  

Błąd maksymalny (margines błędu) 0,05  

Wielkość próby (minimalna) przyjęta w badaniu  384  

Źródło: Opracowanie własne  
 

Oznacza to, iż analizując odpowiedzi na pytania ankiety i wyciągając dalsze 

wnioski, jak również formułując hipotezy, że są one uprawdopodobnione w 95%, czyli 

że można z prawdopodobieństwem 95% przenieść wnioski z próby na całą populację 

mieszkańców Wrocławia, ale jednocześnie tylko i wyłącznie przy założeniu, że 

wyciągane wnioski i formułowane hipotezy mogą zawsze odbiegać od rzeczywistości 

o +/- 5%, bo tyle właśnie wynosi nasz zaakceptowany a priori margines błędu 

statystycznego. 

Liczebność próby dla pozostałych gmin przy założonej wielkości błędu 

maksymalnego 0,10 prezentuje tabela 2. Należy dodać, iż dla całej populacji badanej 
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wynoszącej 53065, założona wielkość próby 381 zapewnia maksymalny błąd na 

wysokości 5 %.   

 Tabela 4.  Schemat doboru liczebności próby na potrzeby badania populacji gmin  

Zmienna/Gmina Kobierzyce Czernica Wisznia Mała Miękinia 

Zakładany poziom ufności (stopień 
prawdopodobieństwa) 

0.95  0.95 0.95 0.95 

Wielkość populacji  17483  12384 9512 13686 

Szacowana wielkość frakcji 0,5  0,5  0,5  0,5  

Błąd maksymalny (margines 
błędu) 

0,10  0,10  0,10  0,10  

Wielkość próby (minimalna) 
przyjęta w badaniu  

96 95 95 95 

Źródło: opracowanie własne   

 
Można ten schemat skomentować, analogicznie jak wyżej. 

Zastosowano podział próby z użyciem zmiennej wieku. Ta zmienna w 

przeważającej mierze przesądza o aktywności ruchowej i zainteresowaniu 

wypoczynkiem codziennym. Z drugiej strony jest to zmienna statystyczna, której 

kształtowanie się we wszystkich populacjach gmin jest bardzo dobrze rozpoznane i 

prezentowane w Banku Danych Lokalnych GUS.  
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Tabela 3. Podział próby z zastosowaniem zmiennej wieku 

Populacja/Gmina 

Wrocław 
  

Kobierzyce 
  

Czernica 
  Wisznia Mała  

Miękinia 
  

Razem 
  

Populacja Osoby % 
l. 

próby Osoby % 
l. 

próby Osoby % 
l. 

próby Osoby % 
l. 

próby Osoby % 
l. 

próby Osoby % 
l. 

próby 

Ogółem 631377 100 384 17483 100% 96 12384 100% 95 9512 100% 95 13686 100% 95 684442 100 765 

Kobiety  294627 46,7 179 8476 48,5% 47 6112 49,4% 47 4655 48,9% 46 6768 49,5% 47 320638 48,6 366 

Mężczyźni  336750 53,3 205 9007 51,5% 49 6272 50,6% 48 4857 51,1% 49 6918 50,5% 48 363804 51,4 399 

w wieku 
przedprodukcyjnym (do 18 
roku życia) 93184 14,8 57 3937 22,5% 21 2817 22,7% 21 1898 20,0% 19 2818 20,6% 19 104654 20,1 137 

w wieku produkcyjnym 
(od 18 do 65 roku życia) 406420 64,4 247 11648 66,6% 64 8094 65,4% 62 6484 68,2% 64 9238 67,5% 64 441884 66,4 501 

w wieku poprodukcyjnym 
(powyżej 65 roku życia) 131584 20,8 80 2099 12,0% 11 1619 13,1% 12 1190 12,5% 12 1773 13,0% 12 138265 14,3 127 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem danych BDL GUS stan na 31.12.2012 

 
 

Zastosowane w badaniu narzędzie badawcze kwestionariusz ankietowy stanowi załącznik numer 1 do niniejszego raportu. 

Kolejnym narzędziem używanym w badaniu był wydruk mapy prezentującej Wrocławski Obszar Metropolitalny, która miał pomóc 

respondentom.   
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4. Wyniki badań potrzeb mieszkańców WROM w dziedzinie 
aktywnego wypoczynku 
 
 Badania miały na celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców w dziedzinie 

aktywnego wypoczynku. Zrealizowano próbę zgodną z założeniami, a wiec można 

uznać, iż badania mają charakter reprezentatywny.   

Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia w badaniach było rozpoznanie, ilu 

mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego jest w ogóle 

zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem i zeń korzysta. Było to pierwsze pytanie 

w kwestionariuszu ankietowym, tzw. pytanie filtrujące. Odpowiedź negatywna na to 

pytanie odsyłała respondenta do tej części kwestionariusza ankietowego, w którym 

starano się rozpoznać przyczyny braku aktywnego wypoczynku.  

 

Wykres 16. Preferencje mieszkańców WROM w dziedzinie aktywnego wypoczynku w 
podziale na mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań     
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 Jak zostało to zaprezentowane na powyższym wykresie, mieszkańców 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego cechuje duże zainteresowanie aktywnym 

wypoczynkiem, w tym większe mieszkańców Wrocławia – 78,3 %. Ale również wśród 

mieszkańców sąsiednich gmin ten procent był wysoki i wynosi blisko 65 %. Dowodzi 

to faktu, iż populacja Aglomeracji jest w miarę homogeniczna, przynajmniej jeżeli 

chodzi o najbliższe sąsiadujące i badane gminy 

Respondenci następnie określali sposób aktywnego wypoczynku. Wygląda on 

następująco.    

Wykres 17. Preferencje mieszkańców WROM w dziedzinie aktywnego wypoczynku w 
podziale na mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź   

 Jak wynika z wykresu najbardziej rozpowszechnioną wśród mieszkańców 

WROM formą aktywnego wypoczynku jest turystyka rowerowa i piesza (blisko 2/3 

wskazań w obu przypadkach). Mieszkańcy Wrocławia korzystają też z możliwości 

rekreacji wodnej, blisko co piąty respondent korzysta z takiej możliwości. Zwraca 

uwagę również stosunkowo dość duże zainteresowanie turystyką narciarską biegową 

i to pomimo braku odpowiedniej infrastruktury do jej uprawiania. Wśród 

wskazywanych innych aktywności zwraca uwagę duże zainteresowanie Nordic 

Walking.      
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 Ważne z punktu widzenia tworzonej sieci szlaków jest rozpoznanie czy 

korzystanie z aktywnego wypoczynku odbywa się na terenie gminy będącej 

miejscem zamieszkania czy poza nią.  

Wykres 18. Preferencje mieszkańców WROM w dziedzinie aktywnego pieszego 
wypoczynku w podziale na mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź   

 Prawie wszyscy respondenci wybierając swoje miejsce pieszych wycieczek 

preferują obszar gminy będącej ich miejscem zamieszkania; więcej niż jedna trzecia 

aktywnie pieszo wypoczywa również poza terenem własnej gminy, ale w granicach 

Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Częściej na piesze wycieczki poza teren 

WROM decydują się mieszkańcy Wrocławia.  

Analogicznie przeanalizowano również cele wycieczek rowerowych. 

Zdecydowanie mobilniejsi są tutaj mieszkańcy Wrocławia, blisko połowa jest 

zainteresowana eksploracją gmin sąsiadujących z Wrocławiem. Jest to całkiem duża 

grupa użytkowników szlaków okolic Wrocławia. Mieszkańcy sąsiednich gmin 

poruszają się głównie po obszarze własnej gminy bądź gmin sąsiednich. Te 

obserwacje zaprezentowano na poniższym wykresie.   
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Wrocławianie korzystający z możliwości rekreacji wodnej w blisko 60 % 

korzystają z tej możliwości w obrębie miasta, 40 % korzysta również ze szlaków 

wodnych w obrębie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.  

Wykres 19. Preferencje mieszkańców WROM w dziedzinie aktywnego rowerowego 
wypoczynku w podziale na mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin. 

 
    Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

odpowiedź   

 Kolejne pytanie zmierzało do rozpoznania charakteru wybieranych miejsc na 

rekreację w podziale na jej typy.    
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Wykres 20. Charakter miejsc wybieranych przez mieszkańców WROM w dziedzinie 
aktywnego pieszego wypoczynku w podziale na mieszkańców Wrocławia i 
sąsiednich gmin. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź   

 Charakter wybieranych miejsc na spacery i aktywny pieszy wypoczynek różni 

się znacznie w obu analizowanych grupach w zależności od dostępności do terenów 

rekreacyjnych. Wrocławianie głównie spacerują po parkach /100 % respondentów/ i 

terenach nadrzecznych, lubią też jeździć i spacerować po lesie. Mieszkańcy spoza 

Wrocławia głównie wybierają na spacery okoliczne tereny leśne oraz łąkowe.  

 Jak wygląda charakter miejsc do rekreacji wybieranych przez rowerzystów 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 21. Charakter miejsc wybieranych przez mieszkańców WROM w dziedzinie 
aktywnego wypoczynku rowerowego w podziale na mieszkańców Wrocławia i 
sąsiednich gmin. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź   

 
 Również tutaj otrzymano podobne odpowiedzi. Mieszkańcy na rekreację 

rowerową preferują parki i tereny nadrzeczne, natomiast mieszkańcy WROM spoza 

Wrocławia tereny leśne i łąkowe.   

 Kolejne ważne pytanie miało na celu rozpoznanie kryteriów wyboru miejsc 

rekreacji. Było to pytanie matrycowe poświęcone wszystkim typom rekreacji. 

Respondenci mieli za zadanie wybrać trzy kryteria z listy, rangując je od 

najważniejszego.  

  Analizując odpowiedzi, nie dzielono ich na dwie grupy respondentów jak to 

miało miejsce wcześniej. Uznano, iż miejsce zamieszkania w tym przypadku nie 

będzie różnicować odpowiedzi.  

W przypadku wypoczynku pieszego dla mieszkańców Wrocławskiego Obszaru 

Metropolitalnego najważniejszym jest środowisko przyrodnicze /32,6 %/ wskazań. 

Pozostałe odpowiedzi przedstawiono na poniższym wykresie.   
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Wykres 22. Najważniejsze kryterium wyboru miejsca pieszego wypoczynku dla 
mieszkańców WROM  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać tylko jedną odpowiedź   

 
 Równie istotnym kryterium miejsca pieszego wypoczynku jest krajobraz. 

Blisko co czwarty respondent wskazał to kryterium, jako najważniejsze. Istniejące 

szlaki piesze były najważniejszym kryterium dla 7 % osób decydujących się na 

pieszy wypoczynek.  

 Analogiczne zadanie było skierowane również do osób, które deklarowały 

aktywny wypoczynek rowerowy.  

Wśród głównych kryteriów wyboru miejsca wyjazdu rowerowego wskazywano 

na środowisko przyrodnicze, co czwarty respondent wskazał je jako najważniejsze, 

również w przypadku wypoczynku rowerowego istotne są walory krajobrazowe. 

Jednak równie często wskazywano na infrastrukturę szlaków rowerowych i ich sieć. 

W przypadku rodzin z dziećmi infrastrukturę szlaków często rozpatrywano w 

kategoriach bezpieczeństwa użytkowników. Szczegółowe wyniki badania w tym 

kluczowym punkcie badawczym zaprezentowano na poniższym wykresie.     
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Wykres 23. Najważniejsze kryterium wyboru miejsca wyjazdu rowerowego dla 
mieszkańców WROM.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać tylko jedną odpowiedź   

 
   Inne są natomiast główne kryteria wyboru miejsca rekreacji wodnej. Wyniki 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 

Wykres 24. Najważniejsze kryterium wyboru miejsca rekreacji wodnej dla 
mieszkańców WROM.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać tylko jedną odpowiedź   
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Najważniejszym kryterium jest kryterium dostępności sprzętu i możliwość jego 

wypożyczenia; jest to kryterium najważniejsze dla 29,4 % respondentów. Krajobraz 

rzeczny jako najważniejsze kryterium wskazało 23,9 % respondentów. Bardzo 

istotnym kryterium wyboru miejsca na rekreacje wodną dla respondentów było 

również środowisko przyrodnicze (17,4 % respondentów tak odpowiedziało). Dla co 

dziesiątego respondenta – istniejące szlaki.   

 Zbliżone wyniki otrzymano w przypadku najważniejszych kryteriów wyboru 

miejsc rekreacji konnej. Zaprezentowano je na poniższym wykresie. 

 Wykres 25. Najważniejsze kryterium wyboru miejsca rekreacji konnej dla 
mieszkańców WROM.  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać tylko jedną odpowiedź   

  

 Zdecydowanie najistotniejszym kryterium są istniejące stadniny koni, w 

których można wypożyczyć zwierzę; ponad 1/3 respondentów wskazało to jako 

kryterium decydujące. Kolejne ważne kryteria to przestrzeń, w której odbywa się 

rekreacja, zatem walory środowiskowe i krajobrazowe.    

  Respondenci określili charakter preferowanych obszarów wypoczynku w 

podziale na typy rekreacji. Uszczegółowieniem tych informacji były informacje 

odnośnie preferowanych miejscowości, w których podejmują oni rekreację. 

Pamiętając, iż większość z nich, jak wynika z badań, wybiera teren gminy będącej 
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miejscem zamieszkania, poproszono o wskazanie miejscowości w tych gminach lub 

poza ich obszarem, które wykorzystują oni podczas wypoczynku. Wyniki zostały 

przedstawione poniżej. Analiza ta pozwala na wyodrębnienie obszarów 

rekreacyjnych oraz wskazanie kierunków przepływu strumieni ruchu 

wypoczynkowego. 

Wykres 26. Preferowane obszary pieszego wypoczynku wśród mieszkańców WROM. 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
miejscowość. Skróty przy nazwie oznaczają: m – miejscowość, g – gmina, o – obszar geograficzny     

 
 Głównymi obszarami rekreacji pieszej mieszkańców WROM jest miasto 

Wrocław, w tym Parki oraz rejon Wielkiej Wyspy. Główną destynacją turystyki pieszej 

poza Wrocławiem jest Ślęża i Sobótka oraz Wzgórza Trzebnickie /Kocie Góry/. W 

Trzebnicy sporo osób zwracało uwagę na Las Bukowy jako ulubiony obszar 

wędrówek pieszych. Zauważono następujące kierunki ruchu: mieszkańcy gminy 

Czernica ciążą w kierunku terenu gminy Jelcz – Laskowice, mieszkańcy Kobierzyc w 

kierunku Sobótki i gminy Kąty Wrocławskie, gminy Wisznia Mała w kierunku 

Trzebnicy i Wzgórz Trzebnickich, gminy Miękinia w kierunku terenów nadodrzańskich 
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i Środy Śląskiej. Można zaobserwować zatem ruch odśrodkowy z centrum 

Wrocławskiego Obszaru Aglomeracyjnego do zewnątrz 

Wykres 27. Preferowane obszary wypoczynku rowerowego wśród mieszkańców 

WROM. 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 

miejscowość. Skróty przy nazwie oznaczają: m – miejscowość, g – gmina, o – obszar geograficzny. 

 Podobne są również główne obszary rekreacji rowerowej. Zdaniem 

respondentów, ponad ¼ najchętniej na wycieczki rowerowe wybiera się w granicach 

gminy Wrocław. Największej liczba osób w tej grupie wskazywała na Wały 

Nadodrzańskie i Wielką Wyspę, jako preferowany przez nich obszar wypoczynku 

rowerowego. Rzadziej niż w przypadku wycieczek pieszych korzystają oni z obszaru 

Masywu Ślęży, co świadczy o tym, iż mamy tu do czynienia głownie z ruchem 

rowerowym amatorskim. Można poczynić tutaj podobną obserwację jak w przypadku 

ruchu pieszego. Kierunki strumieni ruchu są podobne w przypadku wrocławian są to 

tereny poza Wrocławiem najbliżej położone w stosunku do zamieszkiwanego osiedla. 
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 Z jazdy konnej respondenci najczęściej korzystali w Magnicach, Krzyżowicach 

i Wrocławiu 

 Najczęściej wybieranym obszarem do rekreacji wodnej jest Wrocław i system 

Wrocławskiego Węzła Wodnego; ponad 1/3 respondentów aktywnych w dziedzinie 

turystyki wodnej wskazało właśnie na Wrocław.  

Wykres 28. Preferowane obszary wypoczynku wodnego wśród mieszkańców 

WROM. 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
miejscowość. Skróty przy nazwie oznaczają: m – miejscowość, g – gmina, o – obszar geograficzny.   

 

 Wśród pozostałych najczęściej wskazywanych obszarów rekreacji wodnej 

znalazły się: Mietków, Oborniki Śląskie, Dolina Bystrzycy i Dolina Widawy oraz Port 

Uraz w gminie Oborniki Śląskie. 

 Respondenci wskazywali również potencjalne obszary rekreacji, na których 

chcieliby wypoczywać, lecz obszar nie jest do tego przystosowany między innymi 

przez niedostateczną sieć i infrastrukturę szlaków.      
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Wykres 29. Potencjalne obszary pieszego wypoczynku wśród mieszkańców WROM, 

przy założeniu realizacji niezbędnych inwestycji w szlaki piesze.   

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
miejscowość. Skróty przy nazwie oznaczają: m – miejscowość, g – gmina, o – obszar geograficzny   
 

 Najwięcej wskazań dotyczyło miasta Wrocław, jako potencjalnego miejsca 

rekreacji pieszej, następnie Sobótki około 6 % /są tutaj znaczne różnice w gęstości 

sieci szlaków pieszych w Masywie Ślęży i w pozostałej części gminy/, Długołęki oraz 

Trzebnicy. Wskazywano głównie na brak połączenia miejsc zamieszkania z 

miejscami rekreacji. Jeżeli byłoby to umożliwione, korzystaliby z możliwości pieszej 

rekreacji. 

 Podobnie postrzegane są potencjalne obszary rekreacji rowerowej. Po 

realizacji niezbędnych inwestycji i połączenia obszarów rekreacji z obszarami 

zamieszkania. Mieszkańcy WROM chętnie wyjeżdżaliby na wycieczki rowerowe do 

Brzegu Dolnego, w Dolinę Bystrzycy i nad Zalew Mietkowski, Wzgórza Trzebnickie i 

Masyw Ślęży. 
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Wykres 30. Potencjalne obszary wypoczynku rowerowego wśród mieszkańców 

WROM, przy założeniu realizacji niezbędnych inwestycji w szlaki piesze.  

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
miejscowość. Skróty przy nazwie oznaczają: m – miejscowość, g – gmina, o – obszar geograficzny   
   

 Respondenci wskazywali również obszary z niewystarczającą i wystarczającą 

ilością szlaków według ich typów: pieszych, rowerowych, wodnych, konnych.  

Poniżej zaprezentowano wyniki badań dotyczących obszarów o 

niewystarczającej ilości szlaków.  Jeżeli chodzi o niedostatek sieci szlaków pieszych, 

respondenci głownie wskazywali na obszary leżące w najbliższej odległości od 

swojego miejsca zamieszkania. W małym stopniu rozpoznawali przebiegi 

istniejących szlaków pieszych. Często wskazywali, iż tak naprawdę brak jest ich 

wszędzie lub na całym obszarze gminy. Szczegółowe wskazania odnośnie obszarów 

z niewystarczającą ilością szlaków zaprezentowano na poniższym wykresie.   
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Wykres 31. Obszary z niewystarczającą siecią szlaków pieszych na obszarze WROM 

zdaniem mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
miejscowość   

     Największa liczba osób blisko ¼ wskazało na Wrocław, jako obszar, na którym 

jest niewystarczająca ilość szlaków pieszych; następnie wskazywano na gminę 

Czernicę i jej połączenie z Wrocławiem, Wisznię Małą i połączenie gminy z siecią 

szlaków gminy Trzebnicy. Pomimo rozpoznanej i zinwentaryzowanej sporej ilości 

szlaków pieszych w Miękini mieszkańcy nie znają ich w wystarczającym stopniu. 

Część mieszkańców gminy Kobierzyce chętnie wypoczywałaby na terenie gminy 

Siechnice, w tym na terenach nadrzecznych, jednakże przeszkodą jest brak szlaków 

w gminie Żórawina. Takie obserwacje są efektem przeprowadzonych wywiadów    

 Respondenci określali również obszary z niewystarczającą infrastrukturą, w 

przeważającej większości pokrywają się one z tymi, na których wskazywano brak 

sieci szlaków. Ogólnie respondenci określili, że wszędzie brakuje infrastruktury nawet 

najbardziej podstawowej, wskazywano na braki poboczy, chodników i wszystkich 

elementów okołoturystycznych szlaku pieszego.  
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Wykres 32. Obszary z niewystarczającą infrastrukturą szlaków pieszych na obszarze 

WROM zdaniem mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
miejscowość. Skróty przy nazwie oznaczają: m – miejscowość, g – gmina, o – obszar geograficzny 
  

 Poza Wrocławiem na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o brak infrastruktury 

szlaków pieszych, wskazano gminę Czernica. Jest to zbieżne z przeprowadzoną 

analizą atrakcyjności turystycznej – gmina o bardzo dużym potencjale w dziedzinie 

rekreacji. Brak jest połączenia obszaru gminy z Wrocławiem. 

 Respondenci wskazywali również obszary z niewystarczającą siecią i 

infrastrukturą szlaków rowerowych.  Poniżej zaprezentowano wyniki badań odnośnie 

obszarów rekreacji rowerowej z niewystarczającą siecią szlaków. 
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Wykres 33. Obszary z niewystarczającą siecią szlaków rowerowych na obszarze 

WROM zdaniem mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
miejscowość. Skróty przy nazwie oznaczają: m – miejscowość, g – gmina, o – obszar geograficzny 

 

 Również w przypadku obszarów o niewystarczającej ilości szlaków 

rowerowych respondenci wskazali głównie na Wrocław. Przez Wrocław przebiegają 

trzy oznakowane szlaki rowerowe. Respondenci wskazywali na północ Wrocławia 

jako ten obszar o niewystarczającej sieci szlaków. W gminie Miękinia wskazywano 

zwłaszcza na wschodnią część gminy jako obszar o nie wystarczającej sieci szlaków 

rowerowych /okolice Prężyc, Wojnowic, Machnic. Mieszkańcy Wiszni Małej 

wskazywali z kolei na brak połączenia gminy z Trzebnicą i kończącą się ścieżką w 

miejscowości Machnice oraz brakach w sieci w okolicach Pierwoszowa, Ozorowic. 

Mieszkańcy Czernicy wskazywali na brak połączenia z Wrocławiem i niebezpieczny 

fragment drogi na wysokości miejscowości Kamieniec Wrocławski. Mieszkańcy 

Kobierzyc również wskazywali na brak połączenia z miastem, dodatkowo z Kątami 

Wrocławskimi i gminą Siechnice. Zaobserwowano następującą prawidłowość: 
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respondenci wypowiadali się głównie o obszarze zamieszkiwanej gminy oraz gminy 

sąsiedniej. Rzadko mieli i dzielili się wiedzą o dalszych gminach.     

Często obszary z niewystarczającą siecią były utożsamiane również z 

obszarami o niewystarczającej infrastrukturze.   

Wykres 34. Obszary z niewystarczającą infrastrukturą szlaków rowerowych na 

obszarze WROM zdaniem mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
miejscowość. Skróty przy nazwie oznaczają: m – miejscowość, g – gmina, o – obszar geograficzny   

 

 Porównując oba wykresy, można wywnioskować, iż we Wrocławiu wyżej 

oceniana jest infrastruktura rowerowa niż sieć szlaków. Respondenci wskazywali te 

miejscowości, w których ich zdaniem brakowało szlaków, wskazywano 

niebezpieczne punkty dla ruchu rowerowego: w Machnicach, Kamieńcu 

Wrocławskim i wiele miejsc w samym Wrocławiu, brak jakiejkolwiek infrastruktury i 

oznakowania w Żórawinie, Kątach Wrocławskich, Czernicy, Chrząstawie. Szereg 

respondentów wskazywało, iż wszędzie brak jest jakiejkolwiek infrastruktury, co jest 

zgodne z prawdą.  Dobrym przykładem komercjalizacji szlaku rowerowego jest szlak 

za polską granicą Nysa – Odra. Szlak ten wyposażony w pełną infrastrukturę 
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okołoturystyczną, gastronomiczną i noclegową przyciąga w słoneczny dzień kilkaset 

osób. 

 Wśród respondentów korzystających z rekreacji wodnej wskazywano, iż brak 

jakiejkolwiek infrastruktury funkcjonuje na całym przebiegu szlaku kajakowego 

Widawy, Bystrzycy. Sygnalizowano również duże braki w infrastrukturze w samym 

Wrocławiu. 

 Respondenci określali również model swojego codziennego wypoczynku, w 

tym długość wyjazdu, wypoczynku. W przypadku wypoczynku pieszego, długość 

trwania została przedstawiona na poniższym wykresie.    

Wykres 35. Przeciętny czas trwania wypoczynku pieszego mieszkańców WROM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

 Przeważają krótkie spacery do jednej godziny włącznie; blisko połowa 

respondentów wskazywała taką długość wypoczynku pieszego, jednakże również 

ponad 1/3 wskazywała, iż przeciętnie wybiera się na spacery powyżej dwóch godzin 

duża część z tej grupy wskazywała, iż przeciętny czas trwania wypoczynku pieszego 

trwał powyżej 4 godzin, zatem chodzi tutaj raczej o turystykę pieszą. 
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Wykres 36. Przeciętna częstotliwość wypoczynku pieszego mieszkańców WROM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

 Blisko co trzeci respondent wybiera się na pieszy wypoczynek raz w miesiącu; 

ale również spora grupa, bo co piąty, korzysta z tej możliwości aktywnej rekreacji 

częściej niż raz w tygodniu. 

Wykres 37. Przeciętny czas trwania wypoczynku rowerowego mieszkańców WROM 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
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 Przeciętna wskazywana przez respondentów długość wypoczynku 

rowerowego jest dłuższa niż w przypadku wypoczynku pieszego, większa grupa 

rowerzystów jeździ od 1 do 2 godzin. 

Wykres 38. Przeciętna częstotliwość wypoczynku rowerowego mieszkańców WROM 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

 Rowerzyści z większą częstotliwością korzystają z możliwości aktywnego 

wypoczynku niż turyści piesi. Większa ich liczba jeździ na rowerze częściej niż raz w 

tygodniu bądź raz w tygodniu. 

 Spora grupa respondentów wskazała, iż ich częstotliwość wypoczynku 

pieszego i rowerowego zwiększyłaby się przy założeniu inwestycji w infrastrukturę 

szlaków.  

W przypadku rekreacji wodnej 51,9 % respondentów korzysta ze szlaku 

kajakowego około jednej godziny, ale również spora grupa, bo 39,4 % powyżej 

dwóch godzin; w praktyce jest to długość około pół dnia. 

Respondenci, korzystając z możliwości aktywnego wypoczynku w każdej jego 

formie, w 63,2 % wyjeżdżają w grupie, zwykle jest to rodzina.  

Ważną informacją dla kształtowania sieci szlaków turystycznych jest również 

ta, z jakiego transportu korzystają oni, aby dotrzeć do miejsca rekreacji W przypadku 

aktywnego wypoczynku pieszego sytuacja wygląda następująco.  
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Wykres 39. Preferowany środek transportu do miejsca  wypoczynku pieszego 

      

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
możliwość. 
 

 Respondenci w większości swoich wycieczek pieszych nie korzystają z 

transportu /70,9 %/. Blisko połowa deklaruje korzystanie z własnego środka 

transportu.   

Wykres 40. Preferowany środek transportu do miejsca wypoczynku rowerowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
możliwość. 
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 W przeważającej większości podczas wyjazdów rowerowych uczestnicy nie 

korzystają z transportu. 

 Tak wygląda model aktywnego wypoczynku mieszkańców Wrocławskiego 

Obszaru Aglomeracyjnego. Zdecydowana większość korzysta z takiego sposobu 

spędzania wolnego czasu. Wśród nieaktywnej mniejszości głównym powodem braku 

aktywności turystycznej jest brak czasu. Poniżej przedstawiono pozostałe powody 

nie uczestnictwa w aktywnym wypoczynku. 

Wykres 41. Powody nieuczestniczenia w aktywnym wypoczynku  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
możliwość. 

 Kolejnym istotnym powodem braku aktywności w tej dziedzinie jest stan 

zdrowia oraz brak zainteresowania taką formą spędzania wolnego czasu. 18,4 % 

respondentów zadeklarowała, iż gdyby pojawiła się taka możliwość w okolicy, 

aktywnie by z niej skorzystali.  

 Obszar badanych gmin charakteryzuje znaczne zróżnicowanie w gęstości 

zaludnienia: we Wrocławiu wynosi ona 2154 osób na kilometr kwadratowy, w gminie 

Kobierzyce jest to 117 osób, w gminie Wisznia Mała 92 osoby, a najmniejszą gęstość 

notuje się w gminie Miękinia 76 osób na kilometr kwadratowy. We wszystkich tych 
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gminach w 2012 roku zanotowano dodatnie saldo migracji i było to odpowiednio: we 

Wrocławiu – 866 osób, w Miękini 341, Kobierzycach 337, a Wiszni Małej 109 osób.      

  Wśród respondentów 47,8 % pracuje, 47 % jest w związku małżeńskim, 51 

% posiada dzieci i aż 71,2 % określa swoje miejsce zamieszkania jako położone 

blisko terenów zielonych. Rozkład wieku respondentów został zachowany zgodnie z 

założeniami metodyki, zatem można uznać przedstawione wyżej badania jako 

reprezentatywne dla całej populacji badanej.     
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5.Metodyka prowadzonych badań wśród sektora turystycznego 
 
 Celem głównym badań będzie rozpoznanie potrzeb i uczestnictwa 

mieszkańców Wrocławia i czterech gmin należących do WROM (Kobierzyce, 

Miękinia, Wisznia Mała, Czernica) w dziedzinie aktywnego wypoczynku codziennego: 

jednodniowego (w tym weekendowego) i kilkugodzinnego z wykorzystaniem szlaków 

pieszych, rowerowych, konnych i wodnych w celu ich dalszego rozwoju na terenach 

otwartych i zielonych obszaru WROM.    

Cele szczegółowe można sformułować następująco:  

1) Rozpoznanie preferencji uczestników w dziedzinie aktywnego wypoczynku 

codziennego na terenach otwartych, zielonych WROM   

2) Rozpoznanie wielkości popytu na aktywny wypoczynek codzienny na szlakach 

zlokalizowanych w obszarze WROM zdaniem reprezentatywnej grupy pracowników 

sektora turystyki Wrocławia, Kobierzyc, Wiszni Małej, Czernicy i Miękini, w tym w  

zależności od czynników pogodowych 

4) Rozpoznanie modelu codziennego aktywnego wypoczynku na terenach otwartych, 

zielonych WROM mieszkańców Wrocławia, Kobierzyc, Miękini, Wiszni Małej oraz 

Czernicy 

5) Rozpoznanie obszarów o niewystarczającej i wystarczającej sieci szlaków na 

obszarze WROM 

6) Rozpoznanie wielkości zapotrzebowania uczestników wypoczynku codziennego 

na usługi: informacyjne, przewodnickie, wypożyczenia sprzętu oraz koni.  

Aby zrealizować tak postawione cele, zastosowano metodę wywiadu 

bezpośredniego z użyciem kwestionariusza papierowego metodą PAPI, w miarę 

potrzeb wsparta metodą telefonicznego wywiadu pośredniego w systemie CATI; 

 Zakres przeprowadzanych badań przedstawiał się następująco: 

 Czasowy: 9.10.2013 – 10.11.2013  

 Przestrzenny: Wrocław, Kobierzyce, Miękinia, Wisznia Mała, Czernica w 

miejscach prowadzenia działalności usługowej       

 Podmiotowy: wszyscy właściciele bądź pracownicy firm turystycznych czterech 

gmin WROM bazy noclegowej i gastronomicznej oraz wypożyczalni sprzętu 

turystycznego (w tym np. Port Uraz); przedstawiciele stowarzyszeń, które 
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statutowo zajmują się rozwojem turystyki na tym obszarze,  przedstawiciele 

Lokalnych Grup Działania działających na terenie badanych gmin: Wzgórz 

Trzebnickich, Lider A4, Kraina Łęgów Odrzańskich, Dobra Widawa. Pracownicy 

gmin bezpośrednio odpowiedzialni za turystykę. W przypadku Wrocławia w 

pierwszej kolejności pracownicy Punktów Informacji Turystycznej we Wrocławiu 

/Na dworcu i lotnisku/, gestorzy wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerowego, 

stowarzyszeń mających w swym statucie wspieranie rozwoju turystyki: 

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, PTTK, Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju 

i Wrocławskiej inicjatywy Rowerowej. 

Populacja badaną stanowili zatem pracownicy sektora turystycznego jak również 

wszystkich podmiotów mogących mieć wpływ na kształtowanie się oferty obszarów 

WROM w dziedzinie codziennego wypoczynku aktywnego na szlakach. Liczebność 

populacji jest trudna do oszacowania. 

Z racji faktu, iż badana populacja , czyli między innymi sektor turystyczny jest 

słabo rozwinięty na terenie czterech  gmin obszaru WROM (potwierdzeniem tej tezy 

jest tabela z bazą noclegową, skategoryzowaną i nieskategoryzowaną, gminy 

Kobierzyce) zostaną przebadani przedstawiciele wszystkich usługodawców 

turystycznych.  W przypadku miasta Wrocław nastąpi dobór próby. 

Liczebność próby oszacowano na poziomie 100 wywiadów łącznie  dla miasta 

Wrocław i czterech gmin należących do WROM. Taka liczebność pozwoli na objęcie 

badaniami całej populacji badanej terenu czterech gmin WROM i dobór 

reprezentatywnej grupy przedsiębiorców i pracowników stowarzyszeń z terenu 

miasta Wrocławia, których działalność ma wpływ na wielkość codziennego 

aktywnego wypoczynku na terenie gmin WROM.  
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6. Wyniki badań potrzeb mieszkańców WROM w dziedzinie 
wypoczynku według pracowników sektora turystycznego 
 
 Sektor turystyczny na obszarze gmin objętych analizą, co zostało już 

przedstawione w rozdziale pierwszym, nie jest dobrze rozwinięty; część 

przedstawicieli tych firm i instytucji odmówiło udziału w badaniu. Zatem główną część 

próby stanowią przedstawiciele firm turystycznych i organizacji działających w polu 

rozwoju turystyki z Wrocławia, przeprowadzono 76 wywiadów z takimi podmiotami, 7 

wywiadów z podmiotami z terenu gminy Kobierzyce, 4 z Miękini, 3 z Wiszni Małej – 

gminy najsłabiej rozwiniętej, jeżeli chodzi o sektor turystyczny. Całości próby 

dopełnia 7 wywiadów z podmiotami, które mają swoje siedziby poza gminami 

objętymi analizą, jednakże ich działania dotyczą tego obszaru.  

   Rozkład respondentów według głównego profilu działalności został 

przedstawiony na poniższym wykresie. 

Wykres 42. Główny profil prowadzonej działalności  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci wskazywali więcej niż jedną 
możliwość w przypadku prowadzonej działalności noclegowej i gastronomicznej. 

68% 

64% 

8% 

2% 

3% 

7% 

3% 

10% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

usługi noclegowe

usługi gastronomiczne

usługi rekreacji

usługi przewodnickie

Informacja turystyczna

wypożyczalnia sprzętu

stadnina koni

działania wspierające turystykę w ramach
działalności statutowej

ziałania wspierające turystykę w ramach
działalności administracji samorządowej



Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin wiejskich na produkty turystyczne związane z terenami 
otwartymi na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego/WROM/ 

                                   
      
    

    
 

87 

Zdecydowanie w próbie przeważali gestorzy obiektów noclegowych 

prowadzący przy tym działalność gastronomiczną. 

Szczególnie ważne były wywiady przeprowadzone z przedstawicielami 

Lokalnych Grup Działania z obszaru WROM. We wszystkich zatwierdzonych 

Lokalnych Strategiach Rozwoju obszarów LGD, rozwój turystyki w tym szlaków 

turystycznych jest jednym z priorytetów. Przekazali oni cenne informacje odnośnie 

swoich planów tworzenia i wytyczania szlaków. W ramach przeprowadzonych badań 

przeprowadzono wywiady z wszystkimi interesariuszami rozwoju sieci szlaków 

turystycznych. 

 Respondenci mieli od „strony podażowej” przedstawić swoje obserwacje 

odnośnie ruchu turystycznego na obszarze gmin, na których działają.  

 Zdaniem respondentów gmina Czernica to głównie miejsce rekreacji 

rowerowej, w mniejszym stopniu pieszej, wodnej i konnej /równa ilość głosów w tych 

kategoriach/. Również na terenie gminy Kobierzyce najistotniejsza jest rekreacja 

rowerowa, następnie piesza i konna. W gminie Wisznia Mała w równym stopniu 

uczestnicy rekreacji korzystają z aktywności pieszej i rowerowej.    

Wykres 43. Główna forma aktywnego wypoczynku na terenie Wrocławia zdaniem 

pracowników sektora turystycznego. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazywać więcej niż jedną 
możliwość. 
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 Zdaniem pracowników sektora turystycznego trudno jest rozsądzić, co jest 

główną formą aktywności, równie rozpowszechnione są rekreacja piesza i rowerowe, 

ale również wielu respondentów wskazało na turystykę wodną, jako jedną z 

głównych form aktywności.   

 Respondenci mieli następnie wskazać na charakter miejsc wybieranych przez 

uczestników rekreacji. W przypadku wycieczek pieszych na terenie gminy Czernica 

wybierano głównie tereny nadrzeczne, leśne polne i łąkowe. W gminie Kobierzyce 

najwięcej respondentów wskazało na tereny polne i łąkowe oraz parki, w gminie 

Miękinia na tereny nadrzeczne oraz leśne, a w gminie Wisznia Mała tereny leśne i 

polne.   W przypadku Wrocławia rozkład odpowiedzi  przedstawia się następująco. 

Wykres 44. Charakter wybieranych miejsc do wypoczynku pieszego na terenie 

Wrocławia zdaniem pracowników sektora turystycznego. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci mogli wskazywać więcej niż jedną 

możliwość. 
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W gminie Wrocław głównie wskazywano na parki i tereny nadrzeczne jako 

główne obszary aktywności rowerowej.  

Respondenci, jako organizatorzy turystyki i gestorzy bazy noclegowej, 

wskazywali również rejony i obszary z niewystarczającą ilością i infrastrukturą 

szlaków turystycznych, preferowane obszary rekreacji oraz próbowali oszacować 

średnią ilość osób na szlakach. Z racji małej ilości przeprowadzonych ankiet z 

przyczyn niezależnych przeprowadzone wywiady zostaną przeanalizowane poniżej  

opisowo.   

W przypadku gminy Czernica wskazywano głównie na brak połączenia gminy 

z Wrocławiem, jak również brak połączenia w kierunku Dziupliny i Jelcza – Laskowic. 

Szczególnie wskazywano na brak szlaków rowerowych w Dobrzykowicach, Czernicy 

i Nadolicach oraz niezagospodarowany pod kątem turystyki wodnej Kiełczówek. 

Zwracano uwagę na zaniedbany szlak żółty pieszy i dość dobrze zagospodarowany 

obszar w rejonie leśniczówki w Chrząstawie Wielkiej, z którego to obszaru warto by 

poprowadzić szlak rowerowy w kierunku Oleśnicy. Zdaniem respondentów główne 

obszary rekreacji na obszarze gminy to Chrząstawa Wielka, Dobrzykowice, Nadolice 

Bajkał, sporo uczestników rowerowych odwiedza również teren tzw. Żwirowni, gdzie 

znajduje się dzikie kąpielisko. Bardzo trudnym zadaniem w przypadku  wszystkich 

respondentów było oszacowanie ilości użytkowników szlaków. Nikt nie pokusił się o 

oszacowanie takiej ilości w podziale na pory roku, dlatego proszono respondentów o 

określenie średniej ilości osób na szlaku w piękny słoneczny dzień. Respondenci 

oszacowali ja na poziomie od 25 do 50 osób, głównie przeważają rodziny, w tym 

przede wszystkim mieszkańcy gminy ci napływowi oraz mieszkańcy Wrocławia. 

Wywiady przeprowadzone z pracownikami sektora turystycznego potwierdziły 

obserwacje i wyniki badań przeprowadzone z mieszkańcami gminy.     

 Wśród przedstawicieli gminy Kobierzyce pojawiały się wskazania, iż cała 

gmina ma niewystarczającą sieć i infrastrukturę szlaków rowerowych. Wskazywano 

również na podobny niedostatek w sąsiedniej gminie Żórawina. Za przykład dobrze 

rozwiniętej sieci szlaków pieszych brano sąsiednią Sobótkę. Wskazywano na 

potrzebę alternatywnego połączenia północnej części gminy z Wrocławiem, które 

jednak byłoby kosztowne oraz wymagało ścisłej współpracy z gminami Żórawina i 

Siechnice. Postulowano utworzenie szlaku konnego w Magnicach. Proponowano 
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również włączenie w sieć szlaków muzeum Powozów w Galowicach i połączenie 

Zamku Topacz. Oba te obiekty promują się wspólnie i współpracują, tworząc Szlak 

Zabytków Techniki. I to właśnie te zabytki są głównym celem – obszarem rekreacji 

osób odwiedzających gminę, zdaniem respondentów. Należy nadmienić, iż wokół 

Zamku Topacz funkcjonuje 38 hektarowy obszar terenów zielonych przystosowanych 

i wyposażonych w szlaki piesze, rowerowe i rolkowe wykorzystywane również przez 

mieszkańców gminy. Wśród uczestników aktywnej rekreacji wskazywano w równym 

stopniu mieszkańców gminy, gmin WROM oraz Wrocławia. Żaden z respondentów 

nie potrafił oszacować średniej ilości osób na szlakach. Rozpoznano, iż z możliwości 

wypożyczenia konia korzysta 100 osób tygodniowo. 

 Respondenci z gminy Miękinia wskazywali na brak szlaków rowerowych w 

kierunku rezerwatu Zabór Wielki i kierunku Prężyc. Wskazywano, iż warto by było 

rozwijać szlaki konne w obszarze Lutyni, Zawrzyc i Gałowa. Te obszary wskazywane 

również były jako obszary o niewystarczającej infrastrukturze. Zdaniem 

respondentów główne obszary wykorzystywane do rekreacji rowerowej na terenie 

gminy Miękinia to tereny nadrzeczne, Prężyce okolice Starego Kanału. Do rekreacji 

konnej natomiast okoliczne pola i obszar Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. 

Głównie z obszaru gminy Miękinia jako terenu rekreacji pieszej i rowerowej 

korzystają mieszkańcy gminy i mieszkańcy Wrocławia. Natomiast z możliwości jazdy 

konnej mieszkańcy spoza gminy i mieszkańcy Wrocławia oszacowano liczbę 

wypożyczeń koni na 90 tygodniowo. W bezpośrednim sąsiedztwie gminy, lecz już na 

terenie gminy Oborniki Śląskie, funkcjonuje port Uraz, z którego usług w słoneczny 

dzień korzysta około 100 – 150 osób, głównie osób zamieszkujących poza gminą 

Oborniki Śląskie, lecz w gminie należącej do WROM oraz wrocławian. Główne 

preferowane obszary rekreacji wodnej wskazywane przez przedstawiciela Portu Uraz 

to Odra i Widawa i są to również szlaki z niewystarczającą infrastrukturą –  

szczególnie brakuje pomostów i miniprzystani. 

 W przypadku gminy Wisznia Mała wskazania mieszkańców bardzo pokrywały 

się ze wskazaniami osób z sektora turystycznego. Wskazywano na brak dobrego 

połączenia z Trzebnicą z miejscowości Machnice oraz potrzebę szlaku w okolicy 

Pierwoszowa. Wskazywano na bark chodników w całej gminie. Głównym 

preferowanym obszarem jest Las w Malinie oraz Strzeszów. Głównie wśród 
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uczestników rekreacji wskazywano mieszkańców gminy oraz wrocławian. Nikt nie 

potrafił określić średniej ilości korzystających z aktywnego wypoczynku. W ładny 

dzień w ośrodku wodnym w Miłocinie notuje się 10 wypożyczeń sprzętu wodnego. 

Jednocześnie bardzo duże jest zainteresowanie narciarstwem biegowym – w zimie 

organizowane są wspólne wyjazdy mieszkańców do Jakuszyc, a również obszar  

pola golfowego zamienia się w sieć szlaków do uprawiania tej dyscypliny.      

 Z przedstawionych planów wynika, iż Lokalne Grupy Działania Ślężanie oraz 

A4 planują wspólnie wyznakowanie szlaków z Sobótki w kierunku Oławy. LGD Dobra 

Widawa na przyszły rok planuje aktualizację szlaków i mapy na obszarze gmin 

Czernica, Długołęka, Dobroszyce oraz Oleśnica oraz oznakowanie szlaku konnego 

na obszarze tych gmin. LGD Ślężanie wskazuje na potrzebę odnowienia szlaku 

pieszego żółtego okolic Wrocławia oraz niebieskiego z Muchoboru Wlk. do Sobótki. 

Wskazuje się na niewystarczającą ilość szlaków w Sobótce oraz Mietkowie i 

potrzebę wyznaczenia szlaku leśnego dla biegaczy. Ilość osób korzystających ze 

szlaków Masywu Ślęży w słoneczny pogodny dzień szacuje się na 5000 osób.  

Przedstawiciele LGD Łęgów Odrzańskich wskazują na mało przejezdny Szlak Odry, 

którym w słoneczny dzień na wysokości Brzegu Dolnego porusza się zaledwie 

kilkanaście osób. 

 Zdecydowanie szersze informacje uzyskano w przypadku miasta Wrocław z 

racji dobrze rozwiniętego sektora turystycznego, liczba respondentów była tutaj 

całkiem spora. Jednakże na przykład wskazywane obszary o niewystarczającej ilości 

i infrastruktury szlaków były tak różnorodne, iż trudne do przedstawienia graficznego. 

Najczęściej wskazywano na brak infrastruktury i szlaków rowerowych w najbliższej 

okolicy prowadzonej działalności. Głównymi obszarami z niedoborem tego typu 

infrastruktury są Psie Pole, Nadodrze, Przedmieście Oławskie, Ołtaszyn. Poza 

Wrocławiem wskazywano na brak szlaków i infrastruktury pieszej w Oławie, Oleśnicy, 

Czernicy, Żórawinie, Długołęce (między innymi w Szczodrem). Jeżeli chodzi o brak 

szlaków i infrastruktury rowerowej wskazywano na Dolinę Bystrzycy, Szlak Odry 

/brak tablic/ oraz brak dobrego połączenia Wrocławia ze Wzgórzami Trzebnickimi. 

Poza tym obszarem wskazywano na brak dobrej bądź jakiejkolwiek infrastruktury 

rowerowej w gminach Czernica, Oława oraz Żórawina. Wskazywano również bardzo 

szczegółowo newralgiczne punkty ruchu rowerowego jak np. brak mostu na ujściu 
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Widawy w okolicach Świniar w kierunku portu Uraz. W przypadku szlaków wodnych. 

W przypadku rekreacji wodnej wskazywano na brak jakiejkolwiek infrastruktury na 

Widawie zwłaszcza zejść i sanitariatów.  

Wśród miejsc wypoczynku pieszego preferowanych przez uczestników 

wskazywano w kolejności na Stare Miasto, Park Szczytnicki, Ostrów Tumski, Wały 

Nadodrzańskie, Park Południowy. W przypadku ruchu rowerowego natomiast kolejno 

Wały Nadodrzańskie, Park Szczytnicki i Park Południowy. Wśród korzystających 

przeważają mieszkańcy Wrocławia.  

Średnia ilość osób pytających  o szlaki turystyczne Wrocławia i okolic w 

informacjach turystycznych sięga w sezonie około 20 osób dziennie. Z możliwości 

wypożyczenia sprzętu wodnego w słoneczny pogodny weekend korzysta około 100 

osób dziennie, a jeżeli chodzi o wypożyczenia koni liczba ta sięga 100 osób 

tygodniowo.   

Wskazane wyżej obserwacje gestorów bazy noclegowej, wypożyczalni 

sprzętów, instytucji działających w kierunku rozwoju turystyki potwierdzają wyniki 

badań przeprowadzone z mieszkańcami gmin Wrocławskiego Obszaru 

Metropolitalnego. Obie te grupy jasno wskazały szereg potrzeb w dziedzinie rozwoju 

aktywnego wypoczynku, które są rekomendacją dla tworzenia i rozwoju sieci szlaków 

na tym obszarze, a zebrane i usestymatyzowane są podstawą analizy kolejnego 

rozdziału. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin wiejskich na produkty turystyczne związane z terenami 
otwartymi na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego/WROM/ 

                                   
      
    

    
 

93 

7. Rekomendacje dla kształtowania systemu tras pieszych, 
rowerowych, konnych i wodnych w obszarze metropolitalnym 
 

 W analizie wyników badań wykazano bardzo dużą potrzebę w dziedzinie 

aktywnego wypoczynku mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Aglomeracyjnego. 

Okazało się również, iż większość respondentów nie zna przebiegów szlaków 

turystycznych nawet na obszarze własnej gminy, korzystają oni z walorów 

turystycznych obszarów niejako na własną rękę. Dowodzi to jedynie, iż sieć szlaków 

turystycznych jest niewystarczająca, zaniedbana, źle oznakowana i wyposażona w 

niewystarczającą infrastrukturę. Mieszkańcy mając za zadanie wyodrębnienie takich 

obszarów często wskazywali na cały obszar WROM jako posiadający taką 

charakterystykę. Mieszkańcy deklarowali również, iż po realizacji niezbędnych 

inwestycji będą częściej korzystali z możliwości aktywnego wypoczynku. Wśród 

potencjalnych obszarów rekreacji wskazywali na te o wysokich walorach 

przyrodniczych oraz w gminach południowych aglomeracji z istniejącymi walorami 

kulturowymi. Mieszkańcy WROM ciążą również do terenów bezpośrednio 

sąsiadujących z tymi przez nich zamieszkiwanymi w kierunku odśrodkowym od 

centrum Metropolii (i tak. np. mieszkańcy wschodnich osiedli Wrocławia na aktywny 

wypoczynek wybierają głownie wschodnie gminy aglomeracji).  

Należy podkreślić, iż w obecnym kształcie sieć szlaków turystycznych w 

obszarze WROM nie spełnia swojej roli, czyli kierunkowania strumieni ruchu 

turystycznego, rekreacji codziennej z Wrocławia i gmin aglomeracji w kierunku 

obszarów o dużym potencjale w dziedzinie rekreacji. Respondenci w wielu 

przypadkach poruszają się po dostępnych ciągach komunikacyjnych nie mających 

charakteru szlaków, co rodzi szereg niedogodności i nie jest bezpieczne dla 

użytkowników i co wielokrotnie było przez nich podnoszone podczas wywiadów.  

W obecnym kształcie sieć szlaków nie stanowi również spójnej całości 

Planując rozwój sieci szlaków turystycznych WROM należałoby wziąć pod uwagę 

następujące rekomendacje: 

- Odtworzyć i zmodernizować szlak żółty dookoła Wrocławia, w swoim przebiegu jest 

on atrakcyjny i łączy obszary o dużych walorach turystycznych  
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- Ściślej powiązać dobrze oznakowany szlakami pieszymi w wyższych partiach 

Masyw Ślęzy z Wrocławiem; istniejący niebieski szlak z Muchoboru Wielkiego jest 

zaniedbany i nieznany, warto byłoby rozważyć również kolejny łącznik z Wrocławiem 

z kierunku gminy Kobierzyce /Bielan Wrocławskich/ na taką potrzebę wskazywali 

respondenci 

- Niezbędne jest odtworzenie i lepsze oznakowanie szlaków pieszych w Dolinie 

Bystrzycy 

- Powiązanie szlakiem pieszym o przebiegu południkowym Wrocławia z Wzgórzami 

Trzebnickimi z wykorzystaniem walorów Obszaru Chronionego Krajobrazu gminy 

Wisznia Mała 

- W układzie równoleżnikowym sieć szlaków pieszych powinna opierać się o Szlak 

Św. Jakuba o istniejącym przebiegu wzdłuż Odry, szlak obecnie jest jedynie 

oznakowany muszlą Św. Jakuba. 

- Sieć szlaków rowerowych powinna zostać oparta o dwa o znaczeniu 

międzynarodowym: EuroVelo nr 9 o przebiegu południkowym oraz Szlak Odry o 

przebiegu równoleżnikowym; oba wymagają dalszych inwestycji, obecnie odtwarzany 

jest Eurovelo nr 9 w północnej części obszaru WROM.  

-  Należałoby zaplanować i stworzyć Obwodnicę Rowerową Wrocławia o zbliżonym 

przebiegu do Żółtego Szlaku pieszego z wykorzystaniem szlaków rowerowych 

Masywu Ślęży. 

- Niezbędne byłoby stworzenie i rozwój szlaków łącznikowych w gminie Wisznia Mała 

z miejscowości Machnice w kierunku Trzebnicy, w Kamieńcu Wrocławskim w 

kierunku gminy Czernica, z Szewców w kierunku Obornik Śląskich wytyczenie 

szlaków we wschodniej części gminy Miękinia w kierunku Środy Śląskiej oraz w 

gminie Kobierzyce z Bielan Wrocławskich, Ślęzy i Galowic w kierunku Sobótki. 

Potrzeba stworzenia takich połączeń była wielokrotnie wskazywana przez 

respondentów.  

- W rejonie miasta Wrocław należałoby w większym stopniu powiązać dzielnicę Psie 

Pole z rejonem Parku Szczytnickiego i Wielkiej Wyspy. Sieć ścieżek rowerowych 

Wrocławia, choć w swojej długości bardzo istotna, nie przedstawia istotnej spójności. 

Dotyczy to również obszaru eksplorowanego przez turystów odwiedzających miasto. 

Respondenci wskazywali na wiele potrzebnych rozwiązań w tym obszarze.   
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- Niezbędnym punktem jest stworzenie właściwie wszędzie niezbędnej infrastruktury 

okołoturystycznej na szlakach rowerowych. Dla turystów odwiedzających Wrocław 

istotnym byłoby również zwiększenie dostępności usług wypożyczenia rowerów. 

System roweru miejskiego nie jest tak naprawdę poprzez swoją długą procedurę 

rejestracji dostępny turystom. 

- W dziedzinie szlaków wodnych niezbędne jest stworzenie od podstaw niezbędnej 

infrastruktury. W przypadku rzeki Odra mamy do czynienia z jednostkowymi dobrymi 

przypadkami tworzenia tego typu infrastruktury np. port Uraz, Zatoka Gondoli we 

Wrocławiu. W przypadku pozostałych cieków wodnych wykorzystywanych, jako 

szlaki kajakowe brak jest jakichkolwiek udogodnień. 

- W pierwszej kolejności należałoby zaplanować budowę infrastruktury 

okołoturystycznej na Bystrzycy oraz Widawie. Te dwie rzeki są najchętniej 

wykorzystywane do spływów kajakowych. Należałoby to zrobić jak najszybciej, 

pamiętając, iż rekreacja wodna jest coraz bardziej popularna wśród mieszkańców 

Aglomeracji Wrocławskiej, czego dowodem są przeprowadzone wywiady z gestorami 

wypożyczalni sprzętu wodnego. 

- W przypadku rekreacji konnej brak jest wytyczonych szlaków konnych, pomimo 

znacznego potencjału ośrodków jeździeckich na analizowanym obszarze. Szlaki 

konne powinny mieć charakter krótkodystansowy, gęsta sieć komunikacyjna 

wyklucza tworzenie długodystansowych. Zaleca się tworzenie ich w ścisłym 

otoczeniu funkcjonujących stadnin. Powinny być one realizowane w oparciu o 

uzgodnienia z gospodarzami terenu, czyli w praktyce często nadleśnictwami, a ich 

przebieg zaopiniowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. 

- Należałoby również zaplanować wykorzystanie tworzonych szlaków pieszych i 

rowerowych w sezonie zimowym pod rekreację narciarską biegową, badanie 

wykazało dużą potrzebę i oczekiwania mieszkańców w tej dziedzinie, szczególnie 

dotyczy to mieszkańców Wiszni Małej, Wrocławia i Kobierzyc.  Wśród 

wykorzystywanych obecnie terenów na tego typu rekreację jest pole golfowe Toya 

Golf czy wrocławskie wały. Inwestycja tego typu nie wymaga wszakże większych 

inwestycji może być oznakowana i utrzymywana sezonowo (założenie śladu). 

 Wszystkie przedstawione w niniejszym rozdziale rekomendacje są wyrazem 

rozpoznanych potrzeb mieszkańców WROM w toku badań ankietowych. 
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Zapotrzebowanie na aktywny wypoczynek w tej grupie jest bardzo duże. 

Respondenci deklarują, że jeszcze wzrośnie po realizacji inwestycji w szlaki 

turystyczne. Zwiększony ruch turystyczny i wypoczynkowy może być czynnikiem 

aktywizacji gospodarczej gmin sąsiadujących z Wrocławiem warunkiem jest jednak 

odpowiednia, jakość infrastruktury szlaków. Można podać wiele przykładów 

wspaniale przygotowanych i skomercjalizowanych szlaków turystycznych chociażby 

tuż za naszą granicą, z których ich gospodarze i operatorzy czerpią wymierne zyski 

ekonomiczne.         
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Załącznik nr 1 Kwestionariusz ankietowy  
I grupa badawcza – Badanie mieszkańców  
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Kod Miejsca:                            Ankieter:                                  Data:                          Numer: 

Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju Terytorialnego z siedzibą we Wrocławiu przeprowadza badania mające na 

celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców Wrocławia i czterech gmin należących do WROM (Kobierzyce, Miękinia, 
Wisznia Mała, Czernica) w dziedzinie aktywnego wypoczynku codziennego: jednodniowego (w tym 
weekendowego) i kilkugodzinnego z wykorzystaniem szlaków pieszych, rowerowych, konnych i wodnych w celu 
ich dalszego rozwoju na terenach otwartych i zielonych obszaru WROM. Państwa szczere odpowiedzi wpłyną, 
zatem na rozwój szlaków turystycznych. Serdecznie dziękujemy ! 
 

I. Preferencje w dziedzinie aktywnego wypoczynku  
1. Jaki rodzaj wypoczynku preferuje Pan/i ?   

 aktywny        nieaktywny → 12 
2. Jaką formę aktywnego wypoczynku preferuje Pan/i ? 

 wędrówki piesze  → 3       turystykę rowerową → 3  

 turystykę konną → 3       turystykę wodną → 3 

 turystykę narciarską biegową    inna aktywną jaka ?............................. ..→ 12 
 

3. Jaka jest lokalizacja miejsc Państwa wypoczynku codziennego (pieszego, rowerowego, 
konnego, wodnego) prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi krzyżykiem we właściwym polu: 
Lokalizacja obszaru Wypoczynek 

pieszy 
Wypoczynek 
rowerowy 

Wypoczynek  
konny 

Wypoczynek 
wodny 

w granicach gminy będącej miejscem 
zamieszkania 

    

poza gminą będącą miejscem zamieszkania, 
ale w granicach WROM 

    

poza gminą będącą miejscem zamieszkania i 
poza granicami WROM 

    

 

4. Jaki jest charakter wybieranych przez Państwo miejsc wypoczynku codziennego 
(pieszego, rowerowego, konnego, wodnego) prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi 
krzyżykiem we właściwym polu:  
Charakter obszaru Wypoczynek 

pieszy 
Wypoczynek 
rowerowy 

Wypoczynek  
konny 

Wypoczynek 
wodny 

Parki     

Tereny nadrzeczne     

Tereny nad zbiornikami wodnymi     

Tereny leśne     

Tereny polne, łąki      
 

5. Jakie są Państwa kluczowe kryteria wyboru miejsc codziennej rekreacji z 
wykorzystaniem szlaków pieszych, rowerowych, konnych i wodnych prosimy o wskazanie trzech 
najistotniejszych w skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najważniejsze kryterium 

Kryterium Wypoczynek 
pieszy 

Wypoczynek 
rowerowy 

Wypoczynek  
konny 

Wypoczynek 
wodny 

Krajobraz     

Środowisko przyrodnicze     

Zabytki     

Istniejące szlaki     

Infrastruktura szlaków w tym nawierzchnia     

Odległość od miejsca zamieszkania / jaka w min ?/     

Dobra dostępność komunikacyjna     

Wypożyczalnie rowerów, sprzętu wodnego, 
stadniny koni  

    

Inne, Jakie ?     
 

6. Proszę o wskazanie rejonów z wystarczającą i niewystarczającą ilością szlaków 
turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych) prosimy o wskazanie miejscowości 
Charakter obszaru szlaki piesze Szlaki rowerowe szlaki  konne szlaki wodne 

Rejony z ilością szlaków niewystarczającą     

Rejony z wystarczającą ilością szlaków      
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7. Proszę o wskazanie rejonów z niewystarczającą ilością infrastrukturą okołoturystyczną 
szlaków turystycznych (miejsca przystankowe, wiaty, oznakowanie, nawierzchnia, place zabaw, 
przenoski, miejsca popasów itd.)    prosimy o wskazanie miejscowości 
Charakter obszaru szlaki piesze Szlaki rowerowe szlaki  konne szlaki wodne 

Rejony z niewystarczającą infrastrukturą 
 

    

 

8. Proszę o wskazanie preferowanych przez Państwo obszarów wypoczynku z 
wykorzystaniem szlaków (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych) oraz potencjalnych 
obszarów przy założeniu realizacji inwestycji infrastr. prosimy o wskazanie miejscowości 
Cecha szlaki piesze Szlaki rowerowe szlaki  konne szlaki wodne 

Preferowane obszary rekreacji i wypoczynku 
 

    

Potencjalne obszary rekreacji i wypoczynku 
 

    

  

9. Proszę o wskazanie średniej długości jak i częstotliwości Państwa wypoczynku z 
wykorzystaniem szlaków (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych) oraz potencjalnej 
częstotliwości przy założeniu realizacji inwestycji infrastr. Prosimy o wskazanie godzin i dni 
Cecha szlaki piesze Szlaki rowerowe szlaki  konne szlaki wodne 

średnia długość codziennego wypoczynku / 
w  godzinach/ 

    

częstotliwość wyjazdów wypoczynkowych 
/ilość dni w miesiącu/ 

    

częstotliwość wyjazdów wypoczynkowych po 
rozbudowie sieci szlaków /il. dni w mieś./ 

    

 

10. Proszę o wskazanie preferowanej przez Państwo grupy wypoczynku z wykorzystaniem 
szlaków (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych)  

 samodzielnie        w grupie  
 

11. Proszę o wskazanie preferowanego przez Państwo środka transportu do miejsc 
wypoczynku (pieszego, rowerowego, konnego, wodnego) Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem  
Cecha Wypoczynek pieszy Wypoczynek rowerowy Wypoczynek konny Wypoczynek wodny 

Bez transportu     

Samochód     

Autobus podmiejski     

Tramwaj     

Kolej     
 

12. Proszę o podanie głównego powodu nie korzystania z możliwości aktywnego 
wypoczynku (pieszego, rowerowego, konnego, wodnego) Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem  

 brak czasu    stan zdrowia    brak zainteresowania 

 brak możliwości w okolicy, →  po stworzeniu możliwości   korzystałbym   nie korzystałbym  
    

II. Metryka  
13. Płeć    Kobieta     Mężczyzna 
14. Wiek,  ……………………lat    

15. Zatrudnienie   pracuje    nie pracuje   
16. Stan rodzinny 

 wolny     zajęty   

 nie posiadam dzieci    posiadam dzieci, w tym najmłodsze w wieku……………lat  
17. Rodzaj zabudowy w miejscu zamieszkania  

 budownictwo wielorodzinne       budownictwo jednorodzinne 

 gospodarstwo rolne       inny, jaki…………………… 
18. Lokalizacja miejsca zamieszkania w stosunku do obszarów zielonych  

 daleko od terenów zielonych     w bliskim otoczeniu terenów zielonych  
19. Lokalizacja miejsca zamieszkania   

 centrum miasta   dzielnice peryferyjne    wieś 

 Nazwa osiedla we Wrocławiu to ……………………… odległość od centrum w km…………………... 
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Kwestionariusz ankietowy  
II grupa badawcza – Badanie pracowników sektora turystycznego  
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Kod Miejsca:                            Ankieter:                                  Data:                          Numer: 

Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju Terytorialnego z siedzibą we Wrocławiu przeprowadza badania mające na 

celu rozpoznanie potrzeb mieszkańców Wrocławia i czterech gmin należących do WROM (Kobierzyce, Miękinia, 
Wisznia Mała, Czernica) w dziedzinie aktywnego wypoczynku codziennego: jednodniowego (w tym 
weekendowego) i kilkugodzinnego z wykorzystaniem szlaków pieszych, rowerowych, konnych i wodnych w celu 
ich dalszego rozwoju na terenach otwartych i zielonych obszaru WROM. Państwa szczere odpowiedzi wpłyną, 
zatem na rozwój szlaków turystycznych. Serdecznie dziękujemy ! 

 

I. Metryka  
1. Nazwa podmiotu……………………………………………………… 
2. Gmina w której jest zarejestrowana siedziba…………………….  
3. Rok utworzenia……………………    
4. Główny profil prowadzonej działalności      

 usługi noclegowe  

 usługi gastronomiczne  

 usługi rekreacji  

 usługi przewodnickie    → 16 

 Informacja turystyczna → 12    

 wypożyczalnia sprzętu → 13,15 

 stadnina koni → 14 

 działania wspierające turystykę w ramach działalności statutowej 

 działania wspierające turystykę w ramach działalności administracji samorządowej 

 inna jaka ?................................................................................................ 
  

II. Preferencje uczestników w dziedzinie aktywnego wypoczynku  
5. Jaką formę aktywnego wypoczynku preferują uczestnicy w dziedzinie aktywnego 
wypoczynku na terenie gminy na której terenie Państwa podmiot prowadzi działalność  ? 

 wędrówki piesze        turystykę rowerową  

 turystykę konną        turystykę wodną  

 inna forma aktywnego wypoczynku, jaka ?...............................................  
 

6. Jaki zdaniem Pana/ Pani jest charakter wybieranych przez uczestników miejsc 
wypoczynku codziennego (pieszego, rowerowego, konnego, wodnego) prosimy o zaznaczenie 
właściwej odpowiedzi krzyżykiem we właściwym polu:  
Charakter obszaru Wypoczynek 

pieszy 
Wypoczynek 
rowerowy 

Wypoczynek  
konny 

Wypoczynek 
wodny 

Parki     

Tereny nadrzeczne     

Tereny nad zbiornikami wodnymi     

Tereny leśne     

Tereny polne, łąki      
 

7. Proszę o wskazanie zdaniem Pana/Pani rejonów z wystarczającą i nie wystarczającą 
ilością szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych) prosimy o wskazanie 
miejscowości 
Charakter obszaru szlaki piesze Szlaki rowerowe szlaki  konne szlaki wodne 

Rejony z ilością szlaków niewystarczającą 
 
 

    

Rejony z wystarczającą ilością szlaków  
 
 

    

 

8. Proszę o wskazanie rejonów z niewystarczającą ilością infrastrukturą okołoturystyczną 
szlaków turystycznych (miejsca przystankowe, wiaty, oznakowanie, nawierzchnia, place zabaw, 
przenoski, miejsca popasów itd.)    prosimy o wskazanie miejscowości 
Charakter obszaru szlaki piesze Szlaki rowerowe szlaki  konne szlaki wodne 

Rejony z niewystarczającą infrastrukturą 
 
 

    



 Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i gmin sąsiednich na produkty turystyczne związane z terenami 
otwartymi na obszarze Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego/WROM/ 

 
© Opracowanie: Arek Dołęga tel,. 604 264 010 

 

102 

9. Proszę o wskazanie preferowanych przez uczestników obszarów wypoczynku z 
wykorzystaniem szlaków (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych)  
Cecha szlaki piesze Szlaki rowerowe szlaki  konne szlaki wodne 

Preferowane obszary rekreacji i wypoczynku 
 
 

    

  

10. Proszę o oszacowanie średniej tygodniowej ilości uczestników wypoczynku z 
wykorzystaniem szlaków (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych) na terenie gminy według 
pór roku  
Cecha szlaki piesze Szlaki rowerowe szlaki  konne szlaki wodne 

Ilość osób korzystających ze szlaków wg 
ich rodzaju /tygodniowo/ 

    

Wiosna     

Lato     

Jesień     

Zima     
 

11. Proszę o określenie miejsca zamieszkania przeważającej ilości uczestników 
wypoczynku z wykorzystaniem szlaków (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych) na terenie 
gminy ? prosimy o zaznaczenie krzyżykiem 
Gmina  Wypoczynek pieszy Wypoczynek 

rowerowy 
Wypoczynek  
konny 

Wypoczynek wodny 

Mieszkańcy gminy     

Mieszkańcy z poza 
gminy, ale z obszaru 
WROM 

    

Mieszkańcy Wrocławia     
 
 

12. Średnia ilość porad w informacji turystycznej w zakresie korzystania ze szlaków 
(pieszych, rowerowych, konnych, wodnych) obszaru WROM to ………………….porady 
tygodniowo; to ………………………….porady miesięcznie.   
 
13. Średnia ilość wypożyczeń rowerów  to ………………….wypożyczenia dziennie; 
………………….wypożyczenia tygodniowo; to ………………………….wypożyczenia miesięcznie.   
 
14. Średnia ilość wypożyczeń koni to ………………….wypożyczenia dziennie; 
………………….wypożyczenia tygodniowo; to ………………………….wypożyczenia miesięcznie. 

 
15. Średnia ilość wypożyczeni sprzętu wodnego  to ………………….wypożyczenia dziennie; 
………………….wypożyczenia tygodniowo; to ………………………….wypożyczenia miesięcznie. 
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