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Gmina Brzeźnica leży w województwie małopolskim i jest jedną z dziesięciu gmin powiatu
wadowickiego. Oddalona jest od centrum Krakowa o 30 km. Inne, mniejsze, ale ważne ośrodki
przemysłowe leżące w pobliżu to: Skawina (14 km), Wadowice (15 km), Oświęcim (35 km).
Gęstość zaludnienia tej wiejskiej gminy wynosi 150
osób/km 2 . Na początek 2014 roku
jej powierzchnia wynosiła 6643 ha tj. 66 km
2

i zamieszkiwało ją 9952 mieszkańców. Gmina podzielona jest na 14 sołectw (13 wsi) - Bęczyn,
Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kopytówka, Kossowa, Łączany, Marcyporęba (w tym
sołectwo Bachorowice), Nowe Dwory, Paszkówka, Sosnowice, Tłuczań i Wyźrał.

Przez teren gminy przebiegają szlaki komunikacyjne: kolejowy (Kraków – Oświęcim), drogowy
Kraków – Oświęcim, Kraków – Wadowice, żeglowny - rzeka Wisła i kanał Łączany-Skawina. Do
lotniska w Balicach, które jest drugim, po Okęciu w Warszawie, portem lotniczym w Polsce jest
zaledwie 19 km.

.

Na obszarze gminy zarejestrowanych jest 646 podmiotów gospodarczych (stan na luty 2013).
Główne gałęzie to handel, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport i gospodarka
magazynowa. Na terenie gminy brak większych zakładów pracy. Największym pracodawcą jest
Urząd Gminy.

Pierwsze wzmianki o Brzeźnicy i okolicznych miejscowościach pochodzą już z XIII wieku.
Kilkusetletnia historia pozostawiła po sobie wielka spuściznę w postaci zabytkowych pałacyków
i dworków, zabytkowego drzewostanu parkowego, pięknych malowniczo położonych kapliczek.
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Gmina Brzeźnica leżąca u podnóża Pogórza Karpackiego, na skraju Rowu Wisły charakteryzuje
się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, od północy- płaskie koryto Wisły, od południa wzniesienia: Trawna Góra, Draboż, Niedźwiedzia Góra. Przez jej teren przebiega wiele
interesujących szlaków turystycznych. Niebieski szlak turystyczny wytyczony (w poł. XX w.)
przez PTTK-Wadowice prowadzi z Brzeźnicy przez Marcyporębę, Trawną Górę, Draboż,
Przytkowice do Kalwarii Zebrzydowskiej i dalej do Jordanowa i Rabki. Długość szlaku na terenie
gminy wynosi 22 km. Po drodze mijamy takie perły architektury drewnianej jak kościół pw. św.
Marcina w Marcyporębie z XVII wieku. Pnąc się w górę wchodzimy na Trawną Górę (421 m) i
dalej wzdłuż pasma wzniesień na Draboż (432m), skąd możemy podziwiać przepiękne widoki.
Na północ panoramę doliny Wisły – od krakowskich Bielan aż po ruiny zamku w Lipowcu. Na
południe – Klasztor oo. Bernandynów w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz wzgórze Lanckorony z
ruinami zamku. W oddali rysuje się majestatyczna Babią Góra a przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych dostrzec możemy szczyty Tatr. Na szczycie Draboża w przyszłości ma
powstać wieża widokowa.

Teren gminy przecinają liczne szlaki piesze i rowerowe. Informacje na ich temat znajdują się w
Menu Głównym.
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