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Rozwój spolaRyzowaNy  
czy Rozwój odpowiedzialNy? 

Szanowni Państwo,

Teza przedstawiona w temacie będzie dla wielu z Państwa kontrowersyjna. Ale jest prawdziwa, 
szczególnie na obecnym etapie rozwoju naszego kraju i regionu. Bo to rzeczywiście jest tak, że 
Polska 2011 to Polska zbyt zróżnicowana cywilizacyjnie i Polska wielu prędkości. Możliwości 
rozwojowe, jakie daje uzyskana w minionych dwóch dekadach przewaga konkurencyjna dużych 
miast, spychają na margines nie tylko obszary zapóźnione lub pokrzywdzone w wyniku transfor-
macji systemowej, ale często przerzucają problemy dużych miast poza ich granice administra-
cyjne. Odpowiedź na pytanie jak temu zjawisku przeciwdziałać jest jednym z najważniejszych 
wyzwań nadchodzącej dekady.

Już dziś musimy zastanowić się, jak wykorzystać ten czas i narzędzia, które stworzy przyszła 
perspektywa finansowa Unii Europejskiej. W poprzednich latach zmierzyliśmy się z wieloma 
wyzwaniami, domagającymi się pilnej realizacji. Były to problemy infrastrukturalne, które moż-
na było dostrzec gołym okiem podróżując po Dolnym Śląsku – brak dobrych dróg, luki w syste-
mie sieci drogowej, zły stan torów kolejowych czy kiepska infrastruktura telekomunikacyjna. Te 
bolączki naszego regionu są sukcesywnie eliminowane, głównie za sprawą skutecznej absorpcji 
środków unijnych. 

Obecnie Komisja Europejska zapowiada uruchomienie programu rozwoju miast, który może być 
podstawą podziału środków unijnych na ten cel po 2014 roku. Samorząd Województwa Dolno-
śląskiego uwzględnia ten fakt. Chcemy prowadzić aktywną politykę miejską na szczeblu regio-
nalnym. Dostrzegamy znaczenie, jakie dla Dolnego Śląska mają Wrocławski Obszar Metropoli-
talny i takie ośrodki miejskie jak np. zespół miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, 
miasta rejonu wałbrzyskiego (Wałbrzych, Świdnica, zespół Dzierżoniów-Bielawa-Pieszyce), Jele-
nia Góra czy Kłodzko.

Celem naszych działań w zakresie planowania polityki miejskiej powinno być uruchomienie spe-
cjalnego priorytetu poświęconego rozwojowi miast w przyszłym Regionalnym Programie Ope-
racyjnym, regulującym podział pieniędzy z Unii Europejskiej na Dolnym Śląsku po 2014 roku. 

Jednocześnie czeka nas zadanie jeszcze bardziej ambitne, bo dotykające sfery metapolitycznej. 
Musimy mianowicie odpowiedzieć sobie na ważne pytanie – jak należy ustawić wektory polityki 
rozwoju regionu, by nadać jej spójność? Dotyczy to nie tylko spójności wewnętrznej, ocenianej 
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na poziomie województwa, ale też rozpatrywanej w kontekście innych polskich regionów, czy na 
przykład w porównaniu do niemieckich landów czy czeskich krajów sąsiedzkich. 

Jestem przekonany, że głównym zadaniem, które rysuje się na horyzoncie, jest wdrażanie takiej 
polityki, która przyniesie efekt w postaci wyrównywania warunków życia i perspektyw rozwojo-
wych Dolnoślązaków niezależnie od tego gdzie mieszkają – we Wrocławiu, Legnicy, Kłodzku czy 
też w Jeleniej Górze. Dlatego musimy na nowo zdefiniować nasze cele, a także przewartościować 
strumień wysiłków i planowanych inwestycji.

W kontekście wyzwań, które opisałem, mówi się często o polaryzacyjno-dyfuzyjnym modelu 
rozwoju. Jak można go zdefiniować? Filarem tego modelu jest stwierdzenie, że silne metropolie, 
centra regionów, będą promieniowały swoim potencjałem na cały region. Będą tworzyły swoiste 
punkty orientacyjne, oferujące znakomite perspektywy rozwoju i dobre warunki życia. Grupo-
wanie się potencjału wokół wielkich miast następuje samoczynnie, w myśl współczesnych pro-
cesów urbanizacyjnych i cywilizacyjnych. 

Należy zaznaczyć, że nie jest to zjawisko negatywne. Niesie ono jednak ze sobą pewne ryzyko. 
Oznacza bowiem, że te części regionu, które położone są z dala od metropolii, narażone są na 
swoiste „wysysanie” możliwości rozwojowych, zarówno jeśli chodzi o kapitał ludzki, jak i o inwe-
stycje. Z ryzykiem związanym z przyjęciem takiego modelu rozwoju muszą się też liczyć ośrodki 
metropolitalne. Szczególnie wtedy, gdy infrastruktura wokół nich, w aglomeracji, nie przystaje 
do tempa rozwoju – a nie jest dostosowana, bo leży poza granicami administracyjnymi central-
nego miasta w obszarze metropolitalnym. 

Opisanej przeze mnie polaryzacji towarzyszy drugi proces – dyfuzja, czyli swoiste promieniowa-
nie na pozostałe części regionu. Proces ten wymaga jednak umiejętnego sterowania i wsparcia. 

Nie chodzi tu o wdrażanie takiej polityki, której efekty hamowałyby rozwój miast. Jest to wizja 
takiej polityki pomocy rozwojowej, która pozwala im rozwijać się w szybkim tempie, ale kładzie 
nacisk przede wszystkim na wzrost terenów peryferyjnych, zmuszonych nie tylko do nadrabia-
nia nawarstwionych przez minione lata opóźnień, ale też borykających się ze stale zwiększają-
cym się dystansem między nimi i miastami centralnymi. 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego z najwyższą troską traktuje działania mające na celu 
zmniejszanie dystansu między poszczególnymi ośrodkami miejskimi Dolnego Śląska. Jestem 
przekonany, że potrzeba nam nowych, ambitnych celów i odwagi do ich sformułowania. Musimy 
naszkicować projekt o charakterze cywilizacyjnym, który sprawi, że każdy mieszkaniec Dolnego 
Śląska będzie mógł pełnymi garściami czerpać z potencjału regionu. 

Co robić? To zadanie stojące przede wszystkim przed włodarzami miast, gmin i powiatów, które 
już teraz wypełniają je na medal. Musimy wspólnie określić formułę, która pozwoli wzmocnić ich 
wysiłki działaniami samorządu województwa.

Marek Łapiński

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
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Jan Waszkiewicz

NIE bĘDZIEMy GLObALNĄ METROPOLIĄ

Pozwolę sobie spojrzeć na polskie obszary metropolitalne nieco z góry, z perspektywy globalnej. 

Jestem w sporze z moimi przyjaciółmi urbanistami. Uważam, że obszary metropolitalne powinny być de-
finiowane nie poprzez ich udział w globalnej sieci metropolii, a przede wszystkim poprzez siłę i znacze-
nie ich najbliższego zaplecza – regionalnego i krajowego. Z tego punktu widzenia ani Wrocław, ani żad-
ne inne polskie miasto nie mają szansy na osiągnięcie statusu metropolii, jeśli będą to pojęcie rozumieć  
w globalnym sensie. Mają za to szansę stać się metropoliami o niewątpliwym znaczeniu lokalnym (a jak 
się da, to i ponadlokalnym). 

Marzymy o takiej ścieżce rozwoju, jaką przebyły Rzym, Londyn, Paryż, Los Angeles, czy Berlin. Ale czy da 
się ją skopiować? I co kopiować? Twierdzę, że nie ma drogi na skróty. Znakomita większość międzynaro-
dowych metropolii, które gonimy rozwijała się według tradycyjnej recepty: wpierw organizowała swoje 
zaplecze. Dla Berlina były nim Prusy, a potem Niemcy. Dla Rzymu było nim najpierw Lacjum, potem całe 
imperium. Londyn był wpierw stolicą jakiegoś niedużego królestwa angielskiego, by w pewnym momen-
cie również stać się stolicą imperium. Nie aspirował do funkcji międzynarodowych – one same przyszły 
wraz z rozszerzeniem kompetencji związanych z pozycją państwa. Madryt kiedyś był jedną z czysto hisz-
pańskich metropolii (której daleko było do Kordoby). Potem organizował niemal cały świat. Teraz gra 
raczej w drugiej lidze, ale tylko dlatego, że zmalało międzynarodowe znaczenie Hiszpanii.

Oczywiście były miasta sztuczne, powołane do wypełniania swojej metropolitalnej funkcji – takie jak Pe-
tersburg. Ale i on miał być stolicą państwa, które jeszcze nie było mocarstwem.

Tak więc – z bardzo nielicznymi wyjątkami – metropolie rosły organicznie i stopniowo zwiększały zakres 
swoich globalnych powiązań. Gdy Dolny Śląsk będzie sięgał od morza do morza, to będziemy mieli Wro-
cław o funkcjach metropolitalnych w skali kontynentu. Innej drogi chyba nie ma. 

Oczywiście: młode współczesne metropolie wypiętrzają się jakoś tak gwałtownie, głównie w trzecim 
świecie, w wyniku żywiołowej urbanizacji. W tej konkurencji wyraźnie górą są miasta azjatyckie: Tokio, 
Szanghaj, Kalkuta, Bombaj itp. Również metropolie afrykańskie mają się czym pochwalić. Czy chcemy 
do nich doszlusować? Nie sądzę, bo to raczej niemożliwe. Te wielkie metropolie są owocem ogromnej 
skali państw, w których się rozwijają. Nasza skala jest inna – i nie jest to złe! Tyle że trzeba się z tym 
faktem pogodzić. Wrocławianie wciąż ekscytują się dużymi imprezami typu Expo – ale one przecież idą 
tam, gdzie jest „masa ludzka”, czyli do Azji. Po klęsce Expo w Hanowerze Wrocław nie miał szans wygrać  
z Szanghajem rywalizacji o kolejną edycję tej imprezy, bo potrzebowała ona wymiernego sukcesu liczo-
nego w milionach odwiedzających. Nie było tego w stanie zapewnić żadne miasto europejskie. Chiny dają 
taki sukces natychmiast.

Warto zresztą zastanowić się, czego naprawdę chcemy. Pouczający jest przykład Detroit, które jeszcze 
pół wieku temu było czwartą co do wielkości i rangi metropolią Stanów Zjednoczonych. Od tej pory ubyła 
temu miastu połowa mieszkańców, a natura upomniała się już o ponad 100 km kw. jego powierzchni  
z dawnych 360 km kw. – czyli odzyskała niemal jedną trzecią jego obszaru. Co piąty dom stoi pusty.  
W ciągu ostatnich trzech lat ceny nieruchomości spadły o 80 proc. Bezrobocie jest na poziomie 30 proc. 
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Co więcej, 33,8 proc. mieszkańców miasta i ponad połowa dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa, 37 proc. 
dorosłych to analfabeci, zaś tylko w 2009 r. zamknięto tam 29 szkół. 

Popularny jest pogląd, że Detroit upadło, bo było oparte na gospodarczej monokulturze – w tym wypadku 
był to przemysł motoryzacyjny. Współczesnym metropoliom podobny los rzekomo nie grozi, bo inaczej 
zarządzają swoim rozwojem. Ale chwileczkę. W swoich najlepszych latach w Detroit z przemysłu samo-
chodowego żyło ok. 38 proc. mieszkańców. Dla porównania: przeszło 40 proc. mieszkańców Nowego 
Jorku żyje z usług bankowych. Nie jest wykluczone, że kryzys finansowy z ostatnich lat zabije tę mono-
kulturę i za jakiś czas Nowy Jork pogrąży się w podobnym kryzysie jak Detroit. Monokulturę gospodarczą 
dostrzegamy dość łatwo w przypadku tak tradycyjnych przemysłów jak budowa samochodów. Ale staje 
się ona mniej zauważalna, gdy dotyczy bardziej nowoczesnych branż. Czy szkolnictwo wyższe nie stało 
się taką monokulturą dla Wrocławia? Czy wraz ze zmianami w systemie kształcenia i depresją demogra-
ficzną nie spotka nas los Detroit?

Zresztą Detroit upadło nie tylko dlatego, że było monokulturą, ale też z powodu zmiany koniunktury go-
spodarczej na swoje produkty. Było przecież globalną metropolią motoryzacyjną, sprzedawało samocho-
dy nie w swojej najbliższej okolicy, a na całym świecie. Miało więc dokładnie takie funkcje metropolitalne, 
jakie marzą nam się we Wrocławiu.

Symptomem upadku Detroit jest m.in. odpływ tamtejszych elit lokalnych, owej „klasy metropolitalnej”. 
W mieście zostali ubodzy dawni robotnicy, którzy niegdyś ściągnęli za chlebem z południa USA oraz ich 
potomkowie. Podobny napływ siły roboczej znają metropolie Europy Zachodniej – Paryż, Londyn, Bruk-
sela. I mają już z nią problemy – jak choćby Paryż, który boryka się z zamieszkami wywoływanymi przez 
młodych potomków imigrantów z Afryki.

Może więc nie tylko nie da się dogonić tych, którzy nam imponują, ale i nie warto tego robić? Może dzi-
siejsi prymusi to nie są ci, których powinniśmy naśladować? Poszukajmy raczej jakichś prymusów jutra  
i próbujmy ich kopiować, jeżeli już koniecznie musimy to robić. Prof. Tadeusz Zipser wypowiedział kiedyś 
podczas rozmów o strategii rozwoju Wrocławia zdanie, które wielokrotnie cytowałem i będę cytował: 
„bardzo często na ostatnich nogach gonimy tramwaj, który zjeżdża do zajezdni”. Nie dajmy się zwieść, nie 
jedźmy do zajezdni.

Mój przyjaciel prof. Roman Galar mawia, że wielkie miasto w Europie to zazwyczaj atrakcyjna starówka 
plus bezosobowa machina do życia obsługująca ekonomię skali. Tak się składa, że dzisiejsze techniki in-
formacyjne umożliwiają decentralizację i desynchronizację wytwarzania i świadczenia usług. Można więc 
oczekiwać, że odrodzą się miasta o skali dopasowanej do ludzkich spotkań w czasie wolnym. Może więc 
poprzestańmy na rozsądnym moderowaniu naturalnych procesów i porządkowaniu metropolii, które 
mają mniejsze, klasyczne aspiracje. Kiedyś chciano koniecznie wpisać do strategii rozwoju Wrocławia, że 
będzie on miał milion mieszkańców. Wywalczyliśmy wtedy (prof. Galar i ja) wraz z prof. Zipserem zapis, 
że to aglomeracja będzie miała milion, a nie samo miasto. No bo skąd mielibyśmy wziąć tylu ludzi przy 
głębokiej depresji demograficznej? A jeśli już ściągniemy ich z zewnątrz, to może okazać się, że to nie są 
ci, których warto było ściągnąć. 

Dlatego mam gorącą prośbę do urbanistów, którzy planują rozwój obszarów metropolitalnych: nie za-
rażajcie polityków pomysłami, które mogą naszym dzieciom wyjść bokiem. Nie musimy być metropolią  
w globalnym sensie. Nie będziemy nią. Więc szkoda zachodu.

Jan Waszkiewicz – Polski polityk i samorządowiec, nauczyciel akademicki. Profesor Politechniki Wrocławskiej.  
W latach 1998–2001 był pierwszym marszałkiem województwa dolnośląskiego. Współautor strategii rozwoju  
Wrocławia i Dolnego Śląska. Jest jednym z pomysłodawców i współorganizatorem Dolnośląskiego Forum Polityczne-
go i Gospodarczego w Krzyżowej, a także jednym z inicjatorów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego. Przewod-
niczący Rady Programowej Forów Metropolitalnych.

Andrzej Konarski, Łukasz Medeksza

TO JUŻ 3. FORUM METROPOLITALNE

Mądrzy ludzie mówią, że po dwóch udanych edycjach corocznej imprezy nie wypada nie zrobić trzeciej.  
I wraz z trzecią rodzi się tradycja, którą jesteśmy zobowiązani kontynuować w kolejnych latach. Dlatego  
z dużą radością zapraszamy w imieniu Towarzystwa Urbanistów Polskich na tegoroczne Forum, które 
tym samym ma szansę na trwałe wpisać nasze spotkania poświęcone obszarom metropolitalnym do ka-
lendarza konferencji i spotkań organizowanych we Wrocławiu. 

Pragniemy przy tym zauważyć, że każde kolejne Forum organizujemy w czerwcu. Istnieje więc spore 
prawdopodobieństwo, że w przyszłym roku spotkamy się na 4. Forum Metropolitalnym w trakcie Euro 
2012. 

Podczas 1. Forum Metropolitalnego w 2009 roku rozmawialiśmy o dotychczasowych działaniach stra-
tegicznych i planistycznych na rzecz integracji Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Rok później 
debatowaliśmy głównie o zarządzaniu takimi obszarami w skali całego kraju – wysłuchaliśmy m.in. bar-
dzo interesujących wystąpień o działaniach integracyjnych prowadzonych w Trójmieście, w aglomeracji 
śląskiej i w Poznaniu. 

W tym roku głównym tematem naszych obrad są aglomeracje Polski Zachodniej. Zainspirowały nas prace 
nad makroregionalną strategią dla tej części kraju prowadzone przez pięć samorządów wojewódzkich, 
w tym przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego. Oczywiście będziemy rozmawiać tak-
że o Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym – sporo nadziei budzi zwłaszcza zapowiedź opracowania 
planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Z zadaniem sporządzenia takiego dokumen-
tu zmierzy się Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, jednostka samorządu województwa, 
z którą nasz oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich od lat blisko współpracuje. W tym miejscu wyra-
zy szacunku i podziękowania należą się dyrektorowi WBU – Januszowi Korzeniowi. 

Cieszymy się, że współorganizatorem 3. Forum Metropolitalnego jest Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Znacząco wspomógł dwie pierwsze edycje imprezy. Jesteśmy za to wdzięczni kolej-
nym marszałkom – Markowi Łapińskiemu i Rafałowi Jurkowlańcowi. Przy okazji organizacji 3. Forum 
Metropolitalnego nasze relacje zostały dodatkowo pogłębione. Wymiernym efektem współpracy jest 
nie tylko sama konferencja, ale też niniejszy, poświęcony wyłącznie obszarom metropolitalnym, numer 
„Studiów nad Rozwojem Dolnego Śląska” – periodyku wydawanego właśnie przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. Treść numeru stanowią w większości teksty, które są poprawionymi i zak-
tualizowanymi zapisami wystąpień z pierwszych dwóch edycji Forum Metropolitalnego. 

Bardzo ważna dla nas jest znakomita współpraca z samorządem Miasta Wrocławia. Naszym istotnym 
partnerem jest Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Ossowski, który nie tylko bierze udział w Forach 
Metropolitalnych, ale też patronuje debatom o Wrocławiu, jakie od 2010 roku organizujemy w sali sesyj-
nej RM we współpracy z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia. 

Fora Metropolitalne nie byłyby udane, gdyby nie aktywny udział Tomasza Ossowicza, dyrektora Biura 
Rozwoju Wrocławia. Są merytorycznie ważne i atrakcyjne, bo wspiera nas Rada Programowa kierowana 
mądrze przez prof. Jana Waszkiewicza. Dziękujemy!
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W ostatnich latach wrocławski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich doświadczył wiele życzliwo-
ści – także przy okazji organizowania Forów – ze strony takich instytucji jak Zachodnia Okręgowa Izba 
Urbanistów, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, czy Politechnika Wrocławska. Składamy im ser-
deczne podziękowania. 

Wyrazy wdzięczności należą się osobom zaangażowanym w organizację dwóch pierwszych edycji Forum 
Metropolitalnego – zwłaszcza Izabeli Mironowicz i Borysławowi Zatoce. Tegoroczne Forum nie byłoby 
możliwe bez współpracy z Maciejem Zatheyem, Wojciechem Kazaneckim, Arturem Harcem i Michałem 
Fryczem. Tym osobom też chcielibyśmy pokłonić się nisko. 

Mamy nadzieję, że organizowane przez nas we Wrocławiu kolejne Fora Metropolitalne staną się trwałą 
przestrzenią dialogu pomiędzy osobami, środowiskami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem miast 
i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem tych dolnośląskich.

Andrzej Konarski 
prezes Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich  

– oddział Wrocław

Łukasz	Medeksza 
sekretarz Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich  

– oddział Wrocław

B) 

POLSKA  ZACHODNIA
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Wojciech Kazanecki 

ROLA MIAST W ZAŁOŻENIACH PRAC  
NAD STRATEGIĄ DLA POLSKI ZACHODNIEJ

Takiego dokumentu jeszcze nie było. Pracuje nad nim wspólnie pięć województw. Jedną z korzyści 
jest pogłębienie wiedzy na temat kondycji miast w tej części kraju.

Polska Zachodnia to termin istniejący od niedawna w geopolityce regionalnej1 oraz w debacie nad rozwo-
jem regionalnym w Polsce. Do tej pory bowiem zachodnia część naszego państwa była określana różnie: 
Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie – jednak pojęcie Polska Zachodnia, obejmująca swoim obszarem 
pięć województw w granicach administracyjnych lub, ujmując rzecz inaczej, terytorium dwóch NTS-
-ów (regionu północno-zachodniego oraz południowo-zachodniego), do roku 2009 nie funkcjonowało 
w debacie publicznej. Dopiero we Wrocławiu, podczas regionalnej konferencji konsultacyjnej Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) m.in. z udziałem Minister Rozwoju Regionalnego, 
Grzegorz Roman – ówczesny Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego w wystąpieniu wskazał po-
trzebę stworzenia strategii dotyczącej obszaru Polski Zachodniej. W sposób formalny wola do podjęcia 
działań na rzecz Polski Zachodniej została wyrażona w stanowisku Zarządu Województwa Dolnośląskie-
go do KSRR z dnia 19 listopada 2009 r., które zostało przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Stwierdzono tam m. in., że „Istnieje	pilna	konieczność	opracowania	Strategii	Rozwoju	Polski	Zachodniej,	
w	 związku	 z	 analizą	 dotychczasowych	 wskaźników	 rozwoju	 regionów	 która	 uświadamia,	 że	 największy	
rozwój	cywilizacyjny	zachodzi	w	Europie	Zachodniej	oraz	wzdłuż	zachodniej	 stronie	granicy	RP” (zacho-
wano pisownię oryginalną). Niedługo później, 19 stycznia 2010 Marek Łapiński, ówczesny Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, wystosował list do marszałków trzech województw Polski Zachodniej 
(zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego), zapraszając do współpracy. Istotnym elementem 
wiadomości skierowanej do Marszałków było podkreślenie znaczenia miast. W liście znalazły się m. in. 
następujące sformułowania: „Utrzymanie,	wzmacnianie,	ochrona	przed	degradacją	i	zapewnienie	dalszego	
rozwoju	 sieci	miast,	w	szczególności	małych	 i	 średnich,	których	obecność	w	dokumentach	strategicznych,	
w	 tym	w	KSRR,	 ani	w	polityce	 państwa	nie	 była	 do	 tej	 pory	wystarczająco	uwzględniona,	 jest	 kluczowe.	
(…)	Wskazane	byłoby	uwzględnienie	problematyki	miast	w	dokumencie	strategicznym/programowym	dla	
Polski	Zachodniej,	jako	jedno	z	najważniejszych	zagadnień,	które	w	opinii	Samorządu	Województwa	Dolno-
śląskiego	winny	znaleźć	się	we	wspomnianym	dokumencie”. Tym samym działania te wpisują się w trendy 
określone w dokumentach strategicznych szczebla unijnego i krajowego (szeroka analiza tych dokumen-
tów jest zamieszczona w dalszej części tego numeru „Studiów nad rozwojem Dolnego Śląska”, w zestawie-
niu przygotowanym przez Łukasza Medekszę i Michała Frycza).

Kilka miesięcy później, 21 maja 2010 r., czterech marszałków Polski Zachodniej wystosowało list do Pani 
Minister Elżbiety Bieńkowskiej, w którym zgłoszono „konieczność opracowania strategicznego/opera-
cyjnego dokumentu dotyczącego koncepcji interregionalnego rozwoju Polski Zachodniej”, deklarując jed-
nocześnie współpracę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. W liście zostały wymienione priorytety 

1 Geopolityka regionalna to termin słabo dotychczas zakorzeniony w polskiej literaturze przedmiotu, w przeciwieństwie do 
geopolityki francuskiej, gdzie jest to istotna część badań prowadzonych przez badaczy zajmujących się geopolityką. Zob. 
W. Kazanecki, Współczesna	francuska	myśl	geopolityczna.	Główne	tendencje	i	ich	reprezentanci, Wydawnictwo Adam Marsza-
łek, Toruń 2011 (w przygotowaniu); idem, Géopolitique	des	regions:	Linkage	between	French	Geopolitics	and	Regional	Gover-
nance?,	referat wygłoszony na konferencji „Global and Regional Governance – European Perspectives and Beyond”, Wrocław 
24-26 maj 2007. Publikacja dostępna na stronie: http://www.ceeisaconf.uni.wroc.pl/panels_s2.htm.
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rozwojowe, do których zaliczona została „współpraca	w	zakresie	planowania	przestrzennego	oraz	rozwoju	
miast,	szczególnie	wzmocnienie	sieci	powiązań	między	nimi,	celem	wykreowania	ich	na	centra	kompetencji	
i	zworniki	układów	aglomeracyjnych,	poprzez	spajanie	tychże	obszarów	sieciami	infrastruktury	–	technicz-
nej,	gospodarczej	i	naukowej,	wspólnego	planowania	i	zarządzania	rynkiem	pracy,	zasobem	usług	edukacyj-
nych,	medycznych,	kulturalnych	itp.” List ten spotkał się z odzewem ze strony MRR, które zaangażowało 
się w prace w charakterze aktywnego obserwatora (zlecając m. in. dodatkowe analizy niezbędne dla spo-
rządzenia diagnozy makroregionu). 

W rezultacie kolejnych spotkań Marszałków (do grona dołączyło w trakcie województwo opolskie) 26 sierp-
nia 2010 r. w Szczecinie podpisane zostało porozumienie, stanowiące od tej chwili istotny punkt odniesienia 
dla dalszych działań. Już w preambule do dokumentu zaakcentowano wolę „pełnego	wykorzystania	poli-
centrycznej,	dobrze	rozwiniętej	sieci	osadniczej,	w	tym	ośrodków	miejskich	posiadających	znaczący	potencjał	
naukowy	 i	 intelektualny	a	 jednocześnie	zahamowania	 spadku	znaczenia	wielu	miast	makroregionu”. O roli 
miast świadczy wyszczególnienie punktu „planowanie przestrzenne i rozwój miast” jako priorytetowego 
„obszaru wsparcia w Strategii i Programie Operacyjnym”, zapisane w paragrafie 3 porozumienia.

Jesienią, po podpisaniu umów z ekspertami kluczowymi, prof. Jackiem Szlachtą (SGH) i prof. Wojciechem 
Dziemianowiczem (Uniwersytet Warszawski), prace nad założeniami do strategii nabrały tempa. Eks-
perci, we współpracy z przedstawicielami urzędów marszałkowskich pięciu województw, ustalili listę 
kluczowych ekspertyz, jakie powinny zostać opracowane w ramach diagnozy makroregionu. Jedną klu-
czowych analiz jest opracowanie pt. „Funkcje metropolitalne stolic województw Polski Zachodniej”, które 
zostanie wykonane przez prof. Krystiana Heffnera. 

Trudno w tej chwili ocenić szanse powodzenia w realizacji projektu utworzenia Strategii Rozwoju dla 
Polski Zachodniej, gdyż zależą one od wielu czynników zewnętrznych w odniesieniu do tego projektu 
(m. in. konstrukcja przyszłego budżetu UE, wola polityczna po wyborach w Polsce jesienią 2011 r.). Nie-
mniej jednak, niezależnie od ostatecznego rezultatu prowadzonych prac, należy dostrzec realne korzyści 
płynące z takiej współpracy z perspektywy geopolityki regionalnej. Po pierwsze, w trakcie prowadzo-
nych prac budowane są długofalowe więzi między uczestnikami tego projektu (na różnych szczeblach: 
od oficjalnego, a więc szczebla decydentów politycznych, czyli Marszałków województw; przez roboczy – 
a więc dyrektorów odpowiednich komórek merytorycznych w urzędach marszałkowskich i ich współpra-
cowników, a także ekspertów wywodzących się ze środowiska naukowego), co w znaczący sposób służy 
zwiększaniu zaufania i poczucia wspólnego interesu w stosunku do władzy centralnej (wciąż najważniej-
szego aktora, jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji w odniesieniu do tworzenia warunków rozwoju 
regionalnego elementów składowych kraju). Po drugie, zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne ze 
strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pozwala na budowanie świadomości w odniesieniu do Polski 
Zachodniej w instytucji z siedzibą w Warszawie, a tym samym mającej perspektywę (z racji lokalizacji 
geograficznej) raczej na wschód, a nie na zachód. Po trzecie, budowanie silnych więzi daje nadzieję na 
wspólne stanowisko wobec propozycji współpracy zgłaszanych przez naszych partnerów zagranicznych 
w kontekście współpracy transgranicznej. No i wreszcie – w przypadku stworzenia Strategii, a następnie 
zapewnienia możliwości jej realizacji w postaci dodatkowych środków finansowych (poza te przeznaczo-
ne na regionalne programy operacyjne) istnieje szansa na realizację istotnych projektów o wymiarze cy-
wilizacyjnym, które przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców Polski Zachodniej. Szcze-
gólna rola – jak wynika z przedstawionych wyżej dokumentów – będzie przyznana ośrodkom miejskim. 

Pozostaje tylko czekać na rozwój wypadków, podejmując jak najsprawniej działania zmierzające do opra-
cowania założeń do Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. 

Wojciech Kazanecki – Dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej UMWD (od 2011 r.), doktor nauk o polityce 
(2009 r.). W ramach obowiązków służbowych w UMWD odpowiada m.in. za prace nad założeniami do Strategii 
Rozwoju Polski Zachodniej.
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ROZWÓJ PONADREGIONALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W OBSZARZE PARTNERSTWA ODRYROZWÓJ PONADREGIONALNEJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W OBSZARZE PARTNERSTWA ODRY

M O R Z E  B A Ł T Y C K I E   /   O S T S E E

OBSZAR PARTNERSTWA ODRY ZE WZGLĘDU NA SWOJE GEOGRAFICZNE POŁOŻENIE WINIEN BYĆ DOBRZE SKOMUNIKOWANY.

DIE ODER–PARTNERSCHAFT SOLLTE AUF GRUND IHRER GEOGRAPHISCHEN LAGE INFRASTRUKTURELL GUT VERNETZT WERDEN.

ENTWICKLUNG DER ÜBERREGIONALEN VERKEHRSINFRASTRUKTUR IN DER ODER-PARTNERSCHAFTENTWICKLUNG DER ÜBERREGIONALEN VERKEHRSINFRASTRUKTUR IN DER ODER-PARTNERSCHAFT
MATERIAŁ ROBOCZY POLSKO – NIEMIECKIEGO KOMITETU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ DO STANOWISKA W SPRAWIE DOKUMENTU „ OSIEM REGIONÓW – WSPÓLNY OBSZAR TRANSPORTOWY”

ARBEITSGRUNDLAGE ZUR STELLUNGNAHME DES DEUTSCH-POLNISCHEN RAUMORDNUNGSAUSSCHUSSES ZUM PAPIER „ACHT REGIONEN - EIN GEMEINSAMER VERKEHRSRAUM”

OBSZAR PARTNERSTWA ODRY NA TLE PROJEKTÓW PRIORYTETOWYCH TEN-T

ODER–PARTNERSCHAFT VOR DEM HINTERGRUND DER PRIORITÄREN TEN-T PROJEKTE 

Granica regionów (krajów związkowych i województw) 
Grenzen der Regionen (Wojewodschaften, Länder )

Główne miasta / Oberzentren

INFRASTRUKTURA DROGOWA / STRASSENINFRASTRUKTUR
Autostrady istniejące –Autobahnen (Bestand)

Autostrady w budowie – Autobahnen (in Bau / Ausbau)

Drogi ekspresowe istniejące / Kraftfahrstraßen (Bestand) 
Drogi ekspresowe w budowie / Kraftfahrstraßen (in Bau / Ausbau)

Drogi krajowe istniejące / Bundesstraßen (Bestand)
Planowana lub trwająca rozbudowa/budowa drogi krajowej
Geplanter oder laufender Ausbau/Neubau der Bundesstraße 

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA / EISENBAHNINFRASTRUKTUR

Linie kolejowe istniejące / Eisenbahn (Bestand)

INFRASTRUKTURA LOTNICZA / FLUGHAFEN-INFRASTRUKTUR

Drogi wodne  / Wasserstraßen

Propozycje dotyczące dróg i kolei, zawarte w poddanym 
dyskusji dokumencie „Osiem Regionów – wspólny obszar
transportowy”
Im Diskussionspapier „Acht Regionen - ein gemeinsamer
Verkehrsraum“ genannte Vorschläge für Straßen und 
Eisenbahnenstrecken

Porty lotnicze „Partnerstwa Odry” / Verkehrsflughäfen im Gebiet der „Oder – Partnerschaft”
< 1 000 000 pas./rok5 000 000 - 1 000 000 pas./rok> 5 000 000 pas./rok

INFRASTRUKTURA OBJĘTA DZIAŁANIAMI "PARTNERSTWA ODRY" 
INFRASTRUKTUREN IM BEREICH DER "ODER -PARTNERSCHAFT" PORTY / HAFEN

Propozycje dotyczące dróg wodnych, zawarte w poddanym 
dyskusji dokumencie „Osiem Regionów – wspólny obszar 
transportowy”
Im Diskussionspapier „Acht Regionen - ein 
gemeinsamer Verkehrsraum“ genannte Vorschläge für 
Binnenwasserstraßen

Autostrady planowane – Autobahnen (Ausbau / Neubau geplant)

Drogi ekspresowe planowane / Kraftfahrstraßen 
                                                    (Ausbau / Neubau geplant)

Linie kolejowe – planowana rozbudowa / Eisenbahn (in Bau / geplanter Ausbau)

Linie kolejowe – trwająca rozbudowa /  Eisenbahn 
                                                                  (laufender Ausbau / Neubau geplant)
Linia kolei dużych prędkości – planowana budowa /Hochgeschwindigkeitsstrecke - 
geplanter Neubau

Trwająca rozbudowa / laufender Ausbau

Planowana rozbudowa (reaktywacja) / geplanter Ausbau

Drogi wodne  w budowie / Wasserstraßen (in Bau)

Porty morskie / Seehäfen

Porty rzeczne / Binnenhäfen

SIEĆ OSADNICZA / SIEDLUNGSSTRUKTUR

Stolice regionów / Hauptstädte der Regionen

Tory wodne / Fahrrinnen

Szlaki morskie / Fährverbindungen

Uzupełnienia, na których znaczenie zwróciły uwagę 
poszczególne regiony
Ergänzungen, auf deren Bedeutung die einzelnen Regionen 
hingewiesen haben

A13

A13

A13

S13

S13

S13

55

Mosty na Odrze (częściowo wymagające konsultacji)
Brücken über Oder (teilweise mit Beratungsbedarf)

Linia kolei dużych prędkości – istniejąca / Hochgeschwindigkeitsstrecke - 
Bestand 

Berlin Tegel * Port lotniczy Berlin–Tegel, zamknięcie wraz z otwarciem Portu lotniczego 
Berlin Brandenburg / Flughafen Berlin–Tegel, Schlieβung mit Eröffnung 
des Flughafens Berlin Brandenburg (BBI)

Kłodzko

WrocławWrocław

Pass./Jahr Pass./Jahr Pass./Jahr

Drogi wodne  planowana rozbudowa / Wasserstraßen (geplanter Ausbau)

KDP

HGS

Skład mapy i koordynacja prac
Zusammenstellung der Karte und Koordinierung der Arbeiten :

Dr MACIEJ ZATHEY – 
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (WBU)

JENS KURNOL – 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn (BBSR)

DIRK GEBHARDT – 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn (BBSR)

PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI - 
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu (WBU)

Autorzy dziękują wszystkim zaangażowanym w powstanie mapy, w szczególności przedstawicielom województw: 
lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz krajów związkowych Berlina, Brandenburgii, 
Meklenburgii-Pomorza Przedniego i Skasonii, za okazane wsparcie 

Die Autoren danken allen an der Erstellung der Karte Beteiligten, insbesondere aus den Woiwodschaften 
Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie und den Ländern Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, für ihre Unterstützung.

888

888

888

WYKONANO NA ZLECENIE POLSKO-NIEMIECKIEGO KOMITETU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ERSTELLT IM AUFTRAG DES DEUTSCH-POLNISCHEN RAUMORDNUNGSAUSSCHUSSES

ŹRÓDŁO / QUELLE:
NETWORKS FOR PEACE AND DEVELOPMENT.
EXTENSION OF THE MAJOR TRANS-EUROPEAN TRANSPORT AXES TO THE NEIGHBOURING COUNTRIES AND REGIONS.
REPORT FROM THE HIGH LEVEL GROUP CHAIRED BY LOYOLA DE PALACIO.

Terminal LGN (w budowie) / Terminal LNG (in Bau)

Morze Terytorialne
Küstenmeer

Tory wodne (w budowie)/ Fahrrinnen (in Bau)

Granica państwa / Staatsgrenze

Wyeliminowanie niedoborów w ramach wspólnej koncepcji regulacji rzeki.
Plany rozbudowy w ramach polskiego programu Odra 2006 (Aktualizacja 2009). 
Strona niemiecka nie posiada planów rozbudowy
Schwachstellenbeseitigung im Rahmen einer gemeinsamen Stromregelungskonzeption. 
Ausbauplanungen im Rahmen des polnischen Programms Odra 2006 
(Aktualisierung 2009). Keine Ausbauplanungen auf deutscher Seite

55 DROGI WODNE / WASSERSTRASSEN

E-30

STAN WRZESIEŃ 2010 / STAND SEPTEMBER 2010

Skala / Maβstab   1 : 650 000

PUWG 1992
GAUSS KRUGER

GCS ETRF 1989

0 9 18 27 364,5

Kilometers

Mapa przedstawia stan istniejący, aktualnie trwające rozbudowy i nowe inwestycje oraz 
planowane przedsięwzięcia ponadregionalnej infrastruktury transportowej. Mapa służy 
wyłącznie zilustrowaniu propozycji powstałych w ramach dyskusji na temat dokumentu 
„Osiem regionów - wspólny obszar transportowy” i nie formułuje kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.

Die Karte stellt den Bestand, laufende Neu- und Ausbauvorhaben sowie geplante Vorhaben 
der überregionalen Verkehrsinfrastruktur dar. Sie dient ausschließlich zur Illustration 
der im Rahmen der Diskussion um das Papier „Acht Regionen -ein gemeinsamer 
Verkehrsraum“ gemachten Vorschläge und stellt keine raumordnerische Festlegung dar.

Kontekst przestrzenny rozwoju obszarów metropolitalnych  
Szczecina, Poznania i Wrocławia oraz berlina, Lipska i Drezna  

(Mapę wykonano w 2011 r. w WbU i bbSR pod kierunkiem dr. Macieja Zatheya i Jensa Kurnola)
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D.  DZIAŁANIA INTEGRACYJNE

Strategia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej60

D.  DZIAŁANIA INTEGRACYJNE

Formy wspó�pracy mi�dzygminnej w aglomeracji 
pozna�skiej w zakresie rozwoju turystyki

Istniej�ce i projektowane formy wspó�pracy mi�dzygminnej w aglomeracji pozna�skiej 
w zakresie gospodarki komunalnej

Zasi�g dzia�alno�ci Aquanet S.A. w aglomeracji 
pozna�skiej

Zwi�zek Mi�dzygminny
„Puszcza Zielonka”
Stowarzyszenie Gmin 
Mikroregionu WPN

Gminy nale��ce do PLOT

akcjonariusze Aquanet S.A.

odbiorcy wody z Aquanet S.A.

Zwi�zek Mi�dzygminny
Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT 

Porozumienie Mi�dzygminne
Zak�ad Zagospodarowania Odpadów Jarocin 
Zwi�zek Mi�dzygminny
Schronisko dla Zwierz�t

Zwi�zek Mi�dzygminny Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Pozna�skiej 

Łukasz Mikuła

O POZNAńSKIM ObSZARZE METROPOLITALNyM

Wpierw powstała Rada Aglomeracji Poznańskiej, potem Centrum badań Metropolitalnych i Stra-
tegia Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej, a na koniec Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Wszystko 
to w ciągu ostatnich czterech lat. Ale to dopiero początek integracji. 

Podstawą poniższego tekstu są wyniki projektu „Funkcjonowanie i kierunki rozwoju aglomeracji poznań-
skiej” realizowanego od 2009 r. przez konsorcjum czterech uczelni na zlecenie samorządów zrzeszonych 
w Radzie Aglomeracji Poznańskiej. Badania koordynowało Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza, kierowane przez prof. Tomasza Kaczmarka. 

NAJWIĘKSZy POWIAT W POLSCE
Aglomerację poznańską wyróżniają spośród innych obszarów zurbanizowanych w Polsce przynajmniej 
dwie istotne cechy: nietypowa struktura terytorialna oraz wyjątkowa intensywność procesu suburbani-
zacji.

1. Struktura terytorialna. W ramach reformy samorządowej z 1998 r. wokół Poznania został wydzie-
lony tylko jeden „obwarzankowy” powiat ziemski. To unikatowy przypadek w skali kraju, jeśli chodzi o 
największe polskie miasta. Wszystkie one, oprócz Poznania, sąsiadują przynajmniej z dwoma powiatami 
ziemskimi, a np. Warszawa aż z siedmioma. W dodatku poznański powiat ziemski jest największy w Pol-
sce – ma ponad 320 tys. mieszkańców.

Co to daje? Po pierwsze – konsolidację strefy podmiejskiej. Bo choć powiat nie jest najważniejszą, ani 
najbardziej skuteczną jednostką samorządu terytorialnego, to zapewnia pewne minimum integracji. Po 
drugie – dzięki takiej strukturze administracyjnej mamy w najbliższym otoczeniu Poznania tylko jednego 
starostę, który do pewnego stopnia jest równorzędnym partnerem dla prezydenta miasta. 

Jest oczywiście problem z nazewnictwem i delimitacją naszej aglomeracji. Wpierw dominował pogląd, że 
aglomerację tworzy Poznań wraz z owym obwarzankowym powiatem ziemskim. Ale chcą do niej wejść 
kolejne gminy spoza tego obszaru. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego posługuje się poję-
ciem obszaru metropolitalnego i wskazuje, że wkracza on na teren aż dziesięciu sąsiednich powiatów. 
Jeszcze inną mapę rysuje Unia Metropolii Polskich, której koncepcja stała się podstawą do wyznaczenia 
jednostki NTS 3 – w tym wypadku mamy cztery powiaty ziemskie doklejone do poznańskiego powiatu 
ziemskiego na osi północny zachód – południowy wschód.

2. Suburbanizacja. Dotyczy wszystkich gmin powiatu ziemskiego, ale jest szczególnie silna w pierw-
szym pierścieniu gmin wokół miasta, przede wszystkim tych z zachodniej części aglomeracji. Przenoszą 
się tam w dużej mierze ludzie bogatsi, z wyższych klas podatkowych, co udało nam się empirycznie po-
twierdzić na podstawie danych uzyskanych z urzędów skarbowych. Niektóre gminy strefy podmiejskiej 
są znacznie bogatsze niż Poznań, jeśli chodzi o dochody budżetowe na jednego mieszkańca.

Niepokojąca jest forma rozwoju przestrzennego w strefie podmiejskiej. Nasi koledzy z Politechniki Po-
znańskiej wstępnie przeanalizowali studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

wszystkich podpoznańskich gmin. I na tej podstawie zrobili symulację, jak za dwadzieścia lat wyglądałaby 
aglomeracja poznańska, jeśli zrealizowałaby się wizja samorządów. Efekt? Zasięg terenów zabudowanych 
przelewałby się daleko poza administracyjne granice miasta, w niektórych miejscach dochodząc wręcz 
do zewnętrznych granic powiatu ziemskiego. Planowanie na poziomie gmin jest chaotyczne, wyspowe. 
Każdy lokalny samorząd traktuje siebie jako odrębną jednostkę, która nie musi zważać na to, co dzieje się 
wokół i jakie są trendy demograficzne i rynkowe na poziomie całej aglomeracji. 

Dynamiczny rozwój zabudowy w gminach przekłada się na demografię, która z kolei wpływa na docho-
dy gmin z PITu. Przestrzegamy samorządowców, że jeśli utrzymają się obecne trendy, to za dziesięć lat 
potencjały demograficzne Poznania i strefy podmiejskiej wyrównają się – choć jeszcze dziesięć lat temu 
miasto były ponad dwukrotnie większe pod względem ludności niż powiat. W rezultacie zmieni się rów-
nież polityczny układ sił w aglomeracji. 

Suburbanizacja rodzi nie tylko problemy polityczne, ale także społeczne, komunikacyjne i infrastruktu-
ralne. W każdej dziedzinie pojawiają się poważne wyzwania, których nikt nie przewidział 20 lat temu, 
gdy rodziły się współczesne samorządy. 

CO RObIĆ?
W ostatnich latach pojawiła się wola polityczna, by aglomerację poznańską zintegrować i rozwijać w spo-
sób bardziej skoordynowany. 

Samorządy z naszego terenu zaczęły współpracować w ramach różnych związków celowych, stowarzy-
szeń, porozumień, spółek. Ale przeważnie są to inicjatywy dość wycinkowe, dotyczą pojedynczych sekto-
rów usług publicznych, skupiają nieliczne gminy. 

W dziedzinie turystyki współpracują gminy położone wokół atrakcyjnych kompleksów krajobrazowych 
– np. Wielkopolskiego Parku Narodowego czy Puszczy Zielonka. Do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej należy sam Poznań i kilka okolicznych gmin. Jest to zresztą jedyna organizacja samorządowa,  
o której można powiedzieć, że ma charakter typowo aglomeracyjny. 

W dziedzinie gospodarki odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej działają aż trzy organizacje mię-
dzygminne. Z kolei inicjatywa wspólnego schroniska dla zwierząt objęła wschodni półksiężyc aglomera-
cji, ale nie uczestniczy w niej ani Poznań, ani gminy z pozostałych części aglomeracji. 

Formy współpracy międzygminnej w aglomeracji poznańskiej  
w zakresie rozwoju turystyki
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Trochę lepiej wygląda koordynacja systemu wodno-ściekowego. Działa wspólna spółka – Aquanet. Ale 
i ona obejmuje tylko część aglomeracji. Gminy z najszybciej rozwijającej się części zachodniej są tylko 
kontrahentami tego przedsiębiorstwa. Nie uczestniczą bezpośrednio w zarządzaniu i w planowaniu jego 
rozwoju. 

Piętą achillesową jest transport publiczny. Pojedyncze gminy podpisują dwustronne porozumienia komu-
nalne, które pozwalają mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powstanie prawdziwy związek komu-
nikacyjny aglomeracji poznańskiej – taki jak w miastach zachodnich. Tyle że pierwszymi sygnatariuszami 
listu intencyjnego w sprawie powołania związku było zaledwie kilka gmin, i to niekoniecznie tych najsil-
niej powiązanych komunikacyjnie z Poznaniem.

bARIERy WSPÓŁPRACy AGLOMERACyJNEJ
W ramach naszych badań pytaliśmy zarówno mieszkańców, jak i samorządowców o priorytety integra-
cji aglomeracyjnej. Wyniki nie są zaskakujące. Obie grupy stawiają na komunikację publiczną i infra-
strukturę drogową. Zgodni w tej kwestii są mieszkańcy miasta i gmin podmiejskich; ci, którzy mieszkają  
w „obwarzanku” od urodzenia oraz ci, którzy przeprowadzili się tam w ostatnich latach. 

Skoro panuje tak powszechna zgoda na temat podstawowych kierunków rozwoju, to co jest problemem 
w realizacji priorytetowych wyzwań? Jakie są główne bariery utrudniające współpracę między samorzą-
dami? Liderzy samorządowi wskazywali dwie grupy przeszkód: 

1. Ograniczenia prawne. Z jednej strony – nie da się oddolnie zmienić systemu regulacji ustawowych, są 
one barierą o charakterze zewnętrznym. Z drugiej strony – wójtowie i burmistrzowie wskazywali, iż do 
ułatwienia współpracy w ramach aglomeracji niekoniecznie od razu potrzebna jest ustawa „metropoli-
talna”. Na początek wystarczyłoby np. dać powiatom możliwość udziału w gminnych związkach celowych 
i spółkach. Zmieniłoby to sytuację w aglomeracji poznańskiej, gdzie – przypomnę – mamy jeden duży 
powiat ziemski, z którym musimy się liczyć. To bardzo ważny gracz polityczny.

2. Problemy praktyczne. Nie naprawi ich żadna ustawa. Zdarza się tak, że w tej samej dziedzinie róż-
ne gminy preferują odmienne modele organizacyjne. Np. jedne zapewniają transport publiczny poprzez 
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Zasięg działalności Aquanet S.A. 
w aglomeracji poznańskiej

METROPOLIA POZNAŃ 2020 59

Dzia łania  integrac yjne w aglomeracj i  poznańsk iej

zada� z zakresu rozwoju turystyki oraz zbiorowego 
odprowadzania �cieków w ramach projektu „Kanali-
zacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic”. Zwi�zek Mi�dzygminny „Centrum Zagospo-
darowania Odpadów – SELEKT” z siedzib� w Czempi-
niu zosta� zarejestrowany w 2004 r. w celu wspó�pracy 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jego 
obszar dzia�ania wykracza do�� znacz�co poza sam� 
aglomeracj� pozna�sk�.

W dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
najwi�ksz� rol� odgrywa wspó�praca miasta Pozna-
nia i 9 okolicznych gmin w formie porozumienia ko-
munalnego oraz spó�ki akcyjnej Aquanet, w której 
Pozna� jest posiadaczem wi�kszo�ciowego pakietu 
akcji. Aquanet S.A. znajduje si� pod kontrol� jedno-
stek samorz�du terytorialnego, jednak jako spó�ka 
prawa handlowego posiada równie� pewn� autono-
mi� decyzyjn�. Staje si� w ten sposób jednym z wa�-
nych podmiotów zarz�dzania rozwojem aglomeracji, 
przede wszystkim z uwagi na znaczenie infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej dla uruchamiania kolejnych te-
renów inwestycyjnych.

Porozumienia mi�dzygminne Poznania z oko-
licznymi gminami dotycz� m.in. zada� w zakresie 
wychowania przedszkolnego i opieki nad dzie�mi 
w ��obkach. Porozumienia zawierane s� tak�e na 
szczeblu powiatowym, przede wszystkim w zakresie 
us�ug spo�ecznych. Powiat pozna�ski przekaza� miastu 
Pozna� zadania realizowane przez wyspecjalizowane 
jednostki: o�rodki adopcyjno-opieku�cze i porad-
nie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci. Z kolei 
miasto Pozna� przekaza�o powiatowi pozna�skiemu 
prowadzenie polityki zatrudnienia i przeciwdzia�ania 
bezrobociu. Powiatowy Urz�d Pracy, uwzgl�dniaj�c 
charakter lokalnego rynku pracy, obs�uguje ca�� aglo-
meracj�. Du�e znaczenie ma równie� fakt, �e zakres 
dzia�ania komend miejskich policji i stra�y po�arnej 
obejmuje zarówno miasto Pozna�, jak i ca�y powiat 
pozna�ski. 

Samorz�dy lokalne aglomeracji pozna�skiej 
do�� powszechnie uczestnicz� w rozmaitych sto-
warzyszeniach, g�ównie o zasi�gu ogólnopolskim 
lub regionalnym. Tylko nieliczne maj� charakter ty-
powo aglomeracyjny. Tu na wyró�nienie zas�uguje 

Wybrane formy wspó�pracy mi�dzygminnej w aglomeracji pozna�skiej w zakresie transportu publicznego  

Miasto Pozna�

Gminy obj�te porozumieniami
z Poznaniem ws. obs�ugi niektórych linii 
autobusowych

Gminy - sygnotariusze listu intencyjnego 
ws. powo�ania zwi�zku komunikacyjnego.

Wybrane formy 
współpracy międzygminnej 
w aglomeracji poznańskiej 
w zakresie transportu publicznego
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własnych przewoźników, inne zlecają świadczenie takich usług firmom zewnętrznym. Jak zintegrować te 
modele? 

Niektóre gminy mają negatywne doświadczenia ze współpracy w ramach wspomnianych wcześniej 
związków i porozumień. Narzekają, że Poznań często traktuje je po macoszemu. 

Znaczenie mają nawet takie szczegóły, jak sposób zwracania się poznańskich urzędników do sąsiednich 
gmin z prośbą o konsultacje w różnych sprawach, albo tryb wzajemnego informowania się o planowanych 
przedsięwzięciach. Czasem grają rolę względy ambicjonalne czy autopromocyjne lokalnych polityków, 
którzy próbują skorzystać na wyimaginowanych lub prawdziwych konfliktach. Sami zresztą otwarcie 
o tym mówią, najczęściej jednak dyskretnie przerzucając główną winę na kolegów z sąsiedniego miasta 
czy gminy.

STRATEGIA ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAńSKIEJ
Jak przebiega integracja na poziomie strategicznym i politycznym? Zaczęło się w maju 2007 r., gdy wójto-
wie i burmistrzowie siedemnastu gmin, prezydent Poznania oraz starosta powiatu poznańskiego spotkali 
się w poznańskim ratuszu, podpisali deklarację o współpracy i powołali Radę Aglomeracji Poznańskiej. 
Według założeń ma to być konwent, w którym raz na jakiś czas miejscowi samorządowcy ustalają kierun-
ki wspólnych działań. 

Równolegle w naszym ośrodku naukowym ruszyły poważniejsze badania na temat modeli zarządza-
nia obszarami metropolitalnymi w Europie. Wkrótce naukowcy i samorządowcy nawiązali współpracę. 
Zaczęło się ostrożnie, od organizacji wspólnej konferencji. Zainicjował ją powiat poznański – to jego 

przestrzeń miała być głównym tematem. Ale ze względu na obwarzankowy kształt powiatu publikacja 
podsumowująca konferencję w naturalny sposób stała się w zasadzie monografią aglomeracji. To dobre 
doświadczenie spowodowało, że w 2008 r. Rada Aglomeracji Poznańskiej podjęła decyzję o sformalizo-
waniu współpracy miejscowych samorządów ze środowiskiem naukowym. 

W 2009 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza powstało Centrum Badań Metropolitalnych. W tym 
samym czasie, na zlecenie Rady rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego „Funkcjonowanie i kie-
runki rozwoju aglomeracji poznańskiej”. Żeby to było możliwe, samorządy musiały wpierw dogadać się 
między sobą i ustalić, że wspólnie zlecają i finansują całe przedsięwzięcie. Składka na ten cel nie jest 
duża – dla gminy podmiejskiej jest to 50 gr. na mieszkańca, drugie tyle dokłada powiat ziemski. Miasto na 
prawach powiatu – Poznań – płaci 1 zł. Mniejsze samorządy obciążała więc jedynie globalnie kwota rzędu 
5-10 tys. zł, ale sam fakt, że uczestniczyły we współfinansowaniu czegoś, co dotyczy całej aglomeracji 
miał znaczenie psychologiczne i polityczne. Współpracę musiały nawiązać także środowiska naukowe 
czterech uczelni: Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicz-
nego i Uniwersytetu Przyrodniczego. To wszystko nie było łatwe, ale jakoś udaje nam się działać razem.

Co było celem projektu? Po pierwsze – diagnoza problemów funkcjonowania aglomeracji, ale też jej poten-
cjałów. Po drugie – średnioterminowa strategia rozwoju aglomeracji. Oba dokumenty są już gotowe. Stra-
tegię można znaleźć na stronie internetowej Centrum Badań Metropolitalnych. Interesował nas obszar, na 
którym działają samorządy zrzeszone w Radzie Aglomeracji Poznańskiej (w pewnym momencie poszerzyła 
się ona o trzy gminy spoza powiatu ziemskiego – stąd jej obecny, trochę nietypowy kształt przestrzenny). 

Nasze badania diagnostyczne wypełniły 20 tomów, poświęconych poszczególnym aspektom funkcjono-
wania i rozwoju aglomeracji. Ten materiał skierowany jest głównie do samorządowców. W formie bar-
dziej dostępnej publikujemy go w formie zeszytów tematycznych Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej.  
W formie popularnonaukowej wydaliśmy także Ilustrowany Atlas Aglomeracji Poznańskiej. 

Ale najważniejszym dokumentem jest oczywiście strategia rozwoju. Pracowaliśmy nad nią wedle modelu 
stosowanego w Unii Europejskiej: wpierw stworzyliśmy tzw. Zieloną Księgę, która była podstawą kon-
sultacji społecznych. Dopiero po ich zakończeniu powstała tzw. Biała Księga, czyli gotowa strategia. Ten 
model działania wynika z konstatacji, że aglomeracja jest nie tylko układem skomplikowanym, ale i po-
zbawionym na razie podmiotowości prawnej, zatem formułowanie polityk i strategii dla takiego obszaru 
musi opierać się na konsensusie wielu zainteresowanych jednostek.

Pracujemy nad tym, by dla celów debaty publicznej o kierunkach rozwoju aglomeracji jak najlepiej wy-
korzystać Internet, przynajmniej jako narzędzie rozmowy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowy-
mi. Dyskusje z samorządami mają nieco inny charakter: to często trudne negocjacje face-to-face, których 
efektem powinny być zobowiązania podparte konkretami, przede wszystkim finansowymi.

Nasza strategia pokazuje możliwości, jakie daje współpraca w ramach aglomeracji. Proponuje konkretne 
programy i działania. Wyznacza jasny kierunek rozwoju: jeżeli chcemy stać się nowoczesną metropolią, 
to musimy się integrować. 

Sama aglomeracja poznańska stworzyła się naturalnie. Na tle kraju jest dość silna i dynamiczna, szczegól-
nie gdy uwzględnimy potencjał i dynamikę strefy podmiejskiej Poznania, która zdecydowanie wyróżnia 
się wśród podobnych stref w Polsce. Potrzeba jednak sporego wysiłku, by tę aglomerację przekształcić  
w zintegrowaną metropolię. Musi ona być spójna i konkurencyjna – w skali nie tylko krajowej, ale i mię-
dzynarodowej. 

Poznań promuje się jako „Miasto know-how”. Innymi słowy: „Miasto, które wie jak…”. W ramach współ-
pracy Rady Aglomeracji Poznańskiej i Centrum Badań Metropolitalnych chcemy pokazać, że „Metropolia 
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Poznań” to taki organizm, który „wie jak” umiejętnie połączyć potencjał miasta, sąsiednich gmin i powia-
tu poznańskiego.

Teraz czeka nas najtrudniejsza część projektu – realizacja strategii.

CZEKAMy NA ZMIANy USTAWOWE
W trakcie prac nad strategią zrozumieliśmy, że jeśli chcemy wdrażać wspólne ustalenia, to formuła Rady 
Aglomeracji Poznańskiej jest niewystarczająca. Brakowało stałego działania pomiędzy zwoływanymi raz 
na parę miesięcy spotkaniami tego gremium. Różne sprawy organizacyjne zostały przerzucone na Cen-
trum Badań Metropolitalnych, choć jako jednostka naukowa zupełnie się ono do tego nie nadaje. 

Trzeba wzmocnić organizacyjnie i pogłębić współpracę w ramach aglomeracji poznańskiej na poziomie 
politycznym i strategicznym. Ale jak to zrobić, skoro nie ma odpowiednich regulacji ustawowych? Stąd 
idea Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Zostało ono powołane w lutym 2011 r. przez samorządy uczest-
niczące w pracach Rady Aglomeracji Poznańskiej. Obecnie rozpoczyna ono powoli swoją bieżącą działal-
ność.

Jednak w dalszej perspektywie konieczne będzie stworzenie formy organizacyjnej, której polskie prawo 
jeszcze nie przewiduje, czyli wielozadaniowego związku samorządowego, który zrzeszałby zarówno gmi-
ny, jak i miasto na prawach powiatu oraz powiat ziemski. Czekamy więc na pożądane zmiany ustawowe, 
ale niezależnie od decyzji na szczeblu centralnym, stale przygotowujemy się do nich merytorycznie i or-
ganizacyjnie.

Mapki zamieszczone w artykule pochodzą ze Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej

Dr Łukasz Mikuła – Adiunkt w Zakładzie Systemów Osadniczych i Organizacji Terytorialnej na Uniwersytecie  
Poznańskim. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce metropolitalnej i gospodarce przestrzennej. 

c) 

INTEGRACJA  WrOM  
– NAJNOWSZE  TRENDy
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Stanisław Korenik

stRategia iNtegRacji  
GOSPODARCZO-PRZESTRZENNEJ  
AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Powstała w latach 1999-2001. Zaktualizowaliśmy ją w 2011 r. na zlecenie władz Wrocławia.

Strategię napisał kierowany przeze mnie zespół ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
W latach 2001-2002 została przyjęta w formie uchwał przez rady gmin i powiatów aglomeracji. W lutym 
2002 r. przyjęła ją Rada Miejska Wrocławia.

dlaczego Nowa weRsja stRategii?
Po latach pierwsza wersja dokumentu zdezaktualizowała się. Nic dziwnego: wszak powstawała  
w zupełnie innych realiach. Dość przypomnieć, że Polska nie była wówczas członkiem Unii Europejskiej, 
a samorządy terytorialne raczej cieszyły się swoimi nowymi kompetencjami, poszerzonymi w wyniku 
reformy z 1998 r., niż kłopotały się takimi problemami jak bariery utrudniające współpracę w ramach 
obszarów metropolitalnych. 

W 2010 r., na zlecenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) nasz zespół wykonał diagnozę 
kondycji ekonomicznej gmin i powiatów z tego terenu. Dokument ten ma nazwę „Identyfikacja endoge-
nicznych atutów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład aglomeracji wrocławskiej”. 
Można go znaleźć na stronie internetowej ARAW1.

Diagnozę przekazaliśmy do ARAW w październiku 2010 r. W tym samym miesiącu prezydent Wrocławia 
zorganizował spotkanie, na którym rozmawialiśmy z przedstawicielami zainteresowanych gmin i po-
wiatów o konieczności aktualizacji naszej strategii sprzed lat.

W oparciu o ich uwagi przygotowaliśmy krótki schemat aktualizacji. Samorządowcy wnioskowali też  
o sporządzenie nowej, szczegółowej diagnozy aglomeracji. Zrobiliśmy ją, opierając się m.in. o wspomnianą 
diagnozę przygotowaną dla ARAW.

W marcu 2011 r. spotkaliśmy się w Wołowie z samorządowcami z terenu aglomeracji wrocławskiej. 
Przedstawiliśmy wnioski z diagnozy i propozycję aktualizacji strategii. Po żywej, ciekawej dyskusji 
zapadła decyzja, że strategię zaktualizujemy do końca kwietnia. Udało się. Gotowy dokument złożyliśmy 
4 maja w Biurze Rozwoju Wrocławia.

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTy AKTUALIZACJI
W pierwotnej wersji strategii wskazaliśmy przebudowę systemu komunikacyjnego jako główne za-
danie rozwojowe aglomeracji. Teraz nie uznajemy żadnego celu za dominujący – wszystkie traktujemy 

1 http://araw.pl/artykuly/2/Do-sciagniecia
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równorzędnie (oprócz systemu komunikacyjnego są to m.in. ład przestrzenny, środowisko, struktura gos-
podarki). 

Więcej uwagi poświęcamy celom społecznym. Był to jeden z wniosków z dyskusji w Wołowie. Tę kwestię 
wywołał Antoni Kopeć, burmistrz Kątów Wrocławskich, a inni obecni na sali samorządowcy poparli go. 
Interesuje nas nie tylko materialny rozwój aglomeracji, ale i niematerialny, np. podniesienie poziomu 
życia mieszkańców. Chodzi o to, by integrować tutejsze samorządy nie dla samej integracji, a dla obywa-
teli. Inna rzecz, że cały dokument zachował swoją nazwę i nadal jest Strategią integracji gospodarczo-
przestrzennej aglomeracji wrocławskiej.

Otwarta pozostaje kwestia zarządzania strategią. Przedstawiliśmy różne modele stosowane na świecie 
– m.in. przez ONZ i OECD. Dla każdego z nich zrobiliśmy krótką analizę SWOT. Ale nie wskazaliśmy który 
jest lepszy, a który gorszy. Z tym zagadnieniem powinni uporać się decydenci. 

Postanowiliśmy również, że nie będziemy sporządzać tzw. mapy drogowej dla dalszej szczegółowej inte-
gracji aglomeracji. Traktujemy roboczo ten obszar jako luźny związek wielu podmiotów. Zresztą dyskusja 
w Wołowie pokazała, że miejscowi samorządowcy nie chcą takiej mapy.

W Strategii nadal używamy słowa „aglomeracja”, a nie „metropolia”. W niektórych miejscach zamiennie 
stosujemy termin „Wrocławski Obszar Metropolitalny”, bo tak jest przyjęte. 

JAK POWSTAWAŁA PIERWOTNA STRATEGIA
Pracę nad tym dokumentem wspominam jako niesamowitą przygodę. Był koniec lat 90., inne czasy, tuż po 
reformie samorządowej. Na starcie mieliśmy zdecydowanie za mało danych. Nie wiedzieliśmy, co dzieje 
się w poszczególnych gminach. 

W 1998 r. powstał pomysł, by samorządy Wrocławia i okolic zacieśniły współpracę. Jej inicjatorem i ko-
ordynatorem były władze Wrocławia. Już na początku 1999 r. zapadła decyzja o formalizacji współpracy. 
Powstał Komitet Sterujący. W jego skład weszli wójtowie i burmistrzowie. Powiaty na tym etapie nie 
uczestniczyły jeszcze w rozmowach – dołączyły później.

Samorządy spoza Wrocławia były początkowo dość bierne. To oznaczało, że koszty budowy współpracy 
poniesie początkowo przede wszystkim miasto centralne. Było to dalekowzroczne rozwiązanie, bo 
pozwalało eliminować pojawiające się gdzieniegdzie lokalne egoizmy.

Warto pamiętać, że czasy były specyficzne. Gminy już wcześniej w dużym stopniu nauczyły się samod-
zielnego funkcjonowania w warunkach kształtującej się gospodarki rynkowej. Po początkowej euforii, 
związanej z odzyskaniem samodzielności, zostały wystawione na ciężką próbę radzenia sobie w niesta-
bilnej sytuacji społeczno-gospodarczej, i to w kontekście postępującej transformacji ustrojowej, która 
dokonywała radykalnych zmian.

W Biurze Rozwoju Wrocławia powstał zespół, który miał zajmować się obsługą projektu oraz – co było 
niezmiernie istotne – propagowaniem idei współpracy w społecznościach lokalnych i wśród organizacji  
i instytucji społecznych, samorządowych czy rządowych. Dzięki osobistemu zaangażowaniu kierow-
nictwa Biura szybko okazało się, że jest to jedna z podstaw całego przedsięwzięcia. Wtedy też zapadła 
decyzja, że merytorycznym wsparciem współpracy gmin powinni zająć się niezależni eksperci. Zostali 
znalezieni w ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (dzisiejszym Uniwersytecie Ekonomicz-
nym) i zatrudnieni okresowo w BRW. Były to dwie osoby, w tym ja.

Zebraliśmy dane o różnej szczegółowości. Mieliśmy problem, by ułożyć je w spójną całość. Statystyka była 
wtedy fatalna. De facto nic nie wiedzieliśmy. Potrafiliśmy powiedzieć, co dzieje się w Polsce, ewentualnie 
na Dolnym Śląsku, ale nie wiedzieliśmy, co dzieje się w danej gminie. A jednak w niektórych gminach 

zebraliśmy tak dokładne informacje, że znaliśmy aktywność gospodarczą na poziomie sołectw. Mieliśmy 
dane, które pozwalały podejmować konkretne przedsięwzięcia, a nie tylko działania strategiczne.

Przygotowaliśmy diagnozę. Miała 120 stron. Była najbardziej szczegółowym dokumentem, jaki istniał 
wtedy na Dolnym Śląsku.

ZAWSZE W DIALOGU Z SAMORZĄDOWCAMI
W październiku 1999 r., na spotkaniu w Oleśnicy, przedstawiliśmy naszą wizję rozwoju aglomeracji 
wrocławskiej. Efekt? Uczestnicy projektu postanowili napisać dokument strategiczny, który pozwoli 
wpływać na żywiołowe procesy wokół Wrocławia oraz doprowadzić do integracji (zwłaszcza przestrzen-
nej) całego obszaru aglomeracji.

Tworzeniem dokumentu zajęła się grupa robocza, złożona z przedstawicieli samorządów i innych 
ważnych instytucji lokalnych. Na jej czele stanął przedstawiciel Biura Rozwoju Wrocławia. Jej pracami 
kierowali eksperci. Grupa wpierw określiła wspólne problemy występujące w samorządach, a potem 
zajęła się zbieraniem danych źródłowych.

Uzyskaliśmy bardzo szczegółowy materiał, którego nie była w stanie dostarczyć ówczesna statystyka, ani 
żadna inna instytucja. Dotyczył zarówno rozwiązań dla planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
jak i sytuacji społeczno-ekonomicznej całego badanego obszaru.

Niestety, ów materiał miał też wadę: był nazbyt obszerny, nieuporządkowany i zebrany według różnych 
schematów.

Na podstawie tych danych sporządziliśmy wnikliwą diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin 
uczestniczących w projekcie. Dokument obejmował wszechstronne analizy różnych dziedzin życia. 
Pozwolił wskazać zjawiska charakterystyczne dla aglomeracji wrocławskiej i nakreślić możliwe scenari-
usze jej dalszego rozwoju.

Komitet Sterujący wprowadził korekty i zaakceptował naszą diagnozę. Została wtedy opublikowana, 
budząc zainteresowanie różnych lokalnych instytucji i grup. Z równie żywym zainteresowaniem spotkała 
się nasza informacja, że na podstawie diagnozy zamierzamy opracować strategię integracji aglomeracji. 
Przedstawiciele środowisk lokalnych zgłaszali się do nas jako ekspertów i do Biura Rozwoju Wrocławia 
wskazując na – ich zadaniem – istotne problemy do rozwiązania. Dzięki temu wzbogaciliśmy naszą bazę 
danych.

cele Rozwojowe aglomeRacji
Komitet Sterujący wyraził wówczas polityczną wolę rozpoczęcia prac nad strategią integracji aglome-
racji wrocławskiej. W tym celu powołał zespół ekspertów pod kierunkiem wybitnego ekonomisty prof. 
Bolesława Winiarskiego, który był uznanym autorytetem w zakresie rozwoju przestrzennego i regional-
nego.

Jako jego uczeń przyznam się, że praca nad strategią była kolejnym egzaminem, który musiałem zdać  
u profesora. I to wyjątkowo trudnym. Z rozmów z prof. Winiarskim wychodziłem mokry. Gdy już zdałem 
ten egzamin, profesor powiedział, że strategia jest dobra, a on będzie ją popierał.

Zespół opracował wstępny projekt strategii integracji, który po licznych konsultacjach i opracowaniu 
dodatkowych ekspertyz został przedstawiony i poddany dyskusji na forum Komitetu Sterującego. Po 
wstępnej akceptacji został poddany konsultacjom społecznym, które pomogły w opracowaniu ostatecz-
nej treści dokumentu. Ocenili go niezależni recenzenci.
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Po wprowadzeniu uzupełnień i korekt projekt został zaakceptowany przez Komitet Sterujący. Wtedy też 
uzyskał tytuł: „Strategia integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji wrocławskiej”.

Za nadrzędny cel integracji strategia uznała osiągnięcie wysokiej jakości życia ludzi mieszkających  
w obrębie aglomeracji. Była to jedna z pierwszych strategii w Polsce, która zwracała uwagę na jakość 
życia, a nie np. na walkę z bezrobociem. Uznaliśmy, że bezrobocie, czy wzrost gospodarczy są cykliczne,  
a jakość życia jest czymś, co należy umacniać.

Strategia została sporządzona na dziesięć, a w niektórych wypadkach na piętnaście lat. Wyznaczyła 
najważniejsze cele, które nazwaliśmy polami integracji:

– komunikacja,
– ład przestrzenny,
– środowisko,
– infrastruktura techniczna,
– społeczność lokalna,
– struktura gospodarki.

Przy okazji zauważyliśmy negatywne oddziaływanie Wrocławia na przestrzeń. Ponad 50 km od miasta 
zanikała aktywność gospodarcza, a bezrobocie skokowo wzrastało do 40 proc. Dlaczego? Bo ludzie prze-
nosili firmy do Wrocławia, gdyż to się bardziej opłacało.

DOKĄD SIĘGA WROCŁAW
Po zaakceptowaniu projektu strategii zapadła decyzja, że zostanie ona przyjęta w formie specjalnych 
uchwał przez wszystkie rady samorządów biorących udział w pracach nad jej przygotowaniem. Tym 
samym rozpoczęła się żmudna procedura uzyskania akceptacji dla tego projektu w poszczególnych 
gminach. Każdą z nich odwiedził zespół złożony z pracowników Biura Rozwoju Wrocławia oraz eksper-
tów (w kilku takich wizytach uczestniczył wiceprezydent Wrocławia). Prezentowaliśmy projekt stra-
tegii, odpowiadaliśmy na pytania. W efekcie, w ciągu kilku miesięcy 2001 i 2002 r. strategia integracji 
została uchwalona przez wszystkie rady samorządów z obszaru aglomeracji wrocławskiej (32 podmioty 
samorządowe – w tym 24 gminy, miasto Wrocław i 6 powiatów). 

Na koniec dygresja. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego przeprowadził kompleksowe 
badania jak daleko sięga Opole. Robił je prof. Janusz Słodczyk z zespołem. Okazało się, że w kierunku 
Wrocławia Opole sięga kilkunastu kilometrów. Dalej zaczyna się funkcjonalne oddziaływanie Wrocławia. 
To pokazuje jak duże znaczenie ma stolica Dolnego Śląska.

Prof. Stanisław Korenik – Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownik  
Katedry Gospodarki Przestrzennej i Admistracji Samorządowej. Współautor Strategii Integracji gospodarczo – 
przestrzennej Aglomeracji Wrocławskiej. Autor licznych książek i artykułów poświęconych gospodarce przestrzen-
nej i nowoczesnemu zarządzaniu w regionie.

Tomasz Ossowicz i Janusz Korzeń

aNalizy i studia  
DLA WROCŁAWSKIEGO ObSZARU METROPOLITALNEGO

Współpraca samorządów w obszarze wrocławskiej aglomeracji rozwija się intensywnie już od lat. 
Dzięki niej zyskano bardzo interesujące doświadczenia, których efekty będą przydatne przy pra-
cach planistycznych nad ukierunkowaniem rozwoju przestrzennego aglomeracji. Przypominamy 
w związku z tym przygotowaną przed trzema laty prezentację ówczesnego stanu prac studialnych 
i analitycznych, jakie prowadzone były w latach 2003–2009 w bRW i WbU we Wrocławiu.

Rozwijająca się intensywnie współpraca samorządów w obszarze wrocławskiej aglomeracji zaowoco-
wała bezprecedensową formą jej zinstytucjonalizowania: w końcu 1999 r. powołany został w Oleśnicy 
Komitet Planu Strategicznego Aglomeracji Wrocławskiej. W jego skład weszli prezydent Wrocławia, sta-
rostowie siedmiu powiatów z jego otoczenia oraz burmistrzowie i wójtowie trzynastu gmin. Członkowie 
Komitetu ustalili, że wspólnie opracują i uchwalą strategię rozwoju dla całego terytorium, jakim zarzą-
dzają. Powstała niedługo potem „Strategia integracji gospodarczo-przestrzennej aglomeracji wrocław-
skiej” została uchwalona przez zainteresowane jednostki w latach 2001-2002. Wkrótce, w 2003 r. Biuro 
Rozwoju Wrocławia i Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne porozumiały się co do wspólnego opracowania 
planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, w który – jak już 
wtedy zakładano – przekształci się wrocławska aglomeracja.

Okazuje się, że było to bardzo trudne przedsięwzięcie, nie do końca zależne od woli i zleceniodawców,  
i szefów biur projektowych, inicjujących przed sześciu laty efektywną współpracę, której dotychczaso-
wy dorobek chcemy przedstawić w tym szkicu. Współpraca ta rozpoczęła się w sprzyjającej jej atmos-
ferze zbliżenia środowisk samorządowych, szerokiej i otwartej wymiany poglądów i w bardzo dobrym 
klimacie dla współdziałania. W podobnej zresztą atmosferze powrócono do tych wzajemnych konsultacji  
w ostatnim okresie, z udziałem zainteresowanych miast, dotychczas nie zaliczanych do powstającego ob-
szaru współpracy – Brzegu i Świdnicy.

pRace Nad syNtezami studiów i plaNów
Pierwszym problemem do rozwiązania stało się określenie ich przedmiotu, czyli granic tego obszaru. 
Najpierw przyjęto, że analizy przestrzennych rozkładów wartości serii wskaźników społecznych, ekono-
micznych i przestrzennych staną się podstawą do ich wyznaczenia. Okazało się jednak, że wyniki tych 
analiz nie pozwolą na takie ich wyznaczenie, które zaakceptują wszyscy partnerzy. Komitet Planu Strate-
gicznego nie zaakceptował więc zastosowania tej metody. Wypracowano zatem metodę „delimitacji pro-
blemowej”, zgodnie z którą do aglomeracji włącza się gminę lub powiat, która ma do rozwiązania wspólne 
problemy z miastem centralnym i otaczającymi je gminami i powiatami. 

W praktyce udało się zastosować jeszcze prostsze rozwiązania dla wyznaczenia granic aglomeracji. Przy-
jęto przy tym, że do współpracy aglomeracyjnej może przystąpić każda jednostka samorządowa, która 
identyfikuje się z celami współpracy w ramach aglomeracji. W efekcie prac nad wyznaczeniem jej obsza-
ru wskazano, że powinien on obejmować poza powiatami samej aglomeracji wrocławskiej również po-
wiat milicki. Zatem w granicach tych znalazł się Wrocław i 8 powiatów z 43 gminami, zamieszkiwanymi 
łącznie w 2003 r. przez ponad 1 160 tys. mieszkańców. 
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Po wyznaczeniu granic dla badanego obszaru przystąpiono do analiz dotyczących modyfikacji i rozwinię-
cia ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, uchwalonego w 2002 r., jakie doty-
czyły kierunków rozwoju tej części Dolnego Śląska. W trakcie szeregu wspólnych spotkań z Zespołem ds. 
Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa, utworzonym przy Komitecie Planu Strategicznego, wszyst-
kie powiaty i gminy położone w obszarze aglomeracji zgłaszały swoje postulaty dotyczące niezbędnych 
zmian tych ustaleń. W ten sposób nie tylko jednostki sporządzające plany przestrzenne uzyskały potrzeb-
ne informacje i opinie, ale wszystkie jednostki terytorialne wzajemnie poinformowały się o swoich bieżą-
cych problemach. 

Następnym ważnym krokiem stało się opracowanie syntezy studiów uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego dla wszystkich 43 gmin wchodzących w skład obszaru aglomeracji. Sporzą-
dzono w związku z tym mapę, na której naniesiono ustalenia studiów przy dostosowaniu ich oznaczeń do 
wspólnie przyjętej, jednej legendy oraz tekst syntezy studiów, w którym w jednolitym ujęciu zestawiono ich 
ustalenia tekstowe. Opracowanie tak ujętej syntezy okazało się bardzo trudne, ponieważ ustalenia każde-
go ze studiów były formułowane w zasadzie nieomal w każdym przypadku w odrębny sposób. Projektanci  
z obu współpracujących z sobą biur przy jej sporządzeniu oczekiwali z niepokojem, jakie też efekty może 
dać „złożenie” podstawowych ustaleń w niezależny sposób sporządzanych dokumentów planistycznych.

KIERUNKI ZMIAN W ROZWOJU PRZESTRZENNyM AGLOMERACJI
Syntezę studiów w zakresie rozlokowania terenów zabudowy mieszkaniowej, aktywności gospodarczej, za-
budowy rekreacyjnej i dużych koncentracji usług przedstawia się na drugim rysunku, ilustrującym naszą 
prezentację. Powiązania tych terenów, ich układ okazał się na tyle regularny, że można było z niego wy-
prowadzić bardzo interesujący model rozwoju przestrzennego całego obszaru aglomeracji (czy też rodzą-
cego się obszaru metropolitalnego).W modelu tym można wyróżnić przede wszystkim dwa „silne” pasma 
mieszkaniowe, przebiegające równolegle do obu brzegów Odry, pierwsze od Wołowa poprzez Wrocław po 
Oławę, a drugie od Środy Śląskiej poprzez Wrocław do Strzelina. Z nimi powiązanych jest ich sześć „od-
nóg”, wybiegających na północ i na południe z Wrocławia. Wśród pasm aktywności gospodarczej dwa są 
najważniejsze: południowo-zachodnie pasmo, położone w granicach Wrocławia i biegnące dalej na zachód, 
wraz z odcinkami biegnącymi na południe i na południowy zachód, oraz pasmo biegnące wzdłuż trasy na 
Warszawę. Analiza rozkładu przestrzennego pasm rozwojowych, jakie uwidoczniły się w syntezie studiów, 
potwierdziła trafność delimitacji całego obszaru, tym bardziej że we wszystkich studiach gminnych widać 
wyraźne związki rozwoju konkretnych gmin z całym obszarem, a szczególnie z Wrocławiem. 

pRzygotowaNia do pRac Nad plaNem oBszaRu 
Po uchwaleniu w latach 2001-2002 „Strategii integracji przestrzenno-gospodarczej aglomeracji wrocław-
skiej”, przyjmujące ją do realizacji powiaty i gminy zakładały, że opracują następnie wspólnie plan zago-
spodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Jego wykonawcą miało być Biuro Rozwoju Wrocławia. 
Kiedy w ustawie z 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzony 
został obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego jako 
elementu planu zagospodarowania przestrzennego województwa, prace nad tym planem formalnie roz-
poczęło podjęcie w 2006 r. stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Sejmik przyjął 
wtedy także uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa. Ze względu na konieczność wcześniejszego opracowania planu województwa jako podstawy 
do podjęcia prac nad planem obszaru metropolitalnego oraz ze względu na nie zakończone prace nad tzw. 
ustawą metropolitalną – prace nad planem dla obszaru mogły być rozpoczęte dopiero w ostatnim czasie.

Opracowanie głębokiej, jak się okazało, aktualizacji planu województwa, prowadzone od 2008 r. w Wo-
jewódzkim Biurze Urbanistycznym, weszło obecnie w fazę końcowych prac i uzyskania ostatnich opinii  
i uzgodnień. Prace nad projektem nowego planu województwa poprzedziło sporządzenie kompleksowej 
diagnozy stanu zagospodarowania i uwarunkowań dla rozwoju województwa. Diagnoza ta jest również 

przydatna dla rozpoczętych prac nad planem obszaru metropolitalnego, gdyż w jej ramach wykonane 
zostały różnorodne analizy zmian w zagospodarowaniu także dla subregionu wrocławskiego, wskazujące 
na interesujące tendencje rozwojowe, jakie ujawniły się w ostatnich 10 latach w jego obrębie.

TENDENCJE ZMIAN W OTOCZENIU WROCŁAWIA W LATACH 1998-2006
W szeregu opracowań planistycznych oraz studialno-analitycznych, zarówno regionalnych, jak i kra-
jowych, zwraca się uwagę na szczególną rolę Wrocławia w rozwoju całego regionu i kształtującego się 
obszaru metropolitalnego. Dlatego też uzasadnione jest takie jego określanie, a nie używanie terminu 
„wrocławska aglomeracja”, którego znaczenie ma inny sens. Dotychczasowe opracowania poruszające te-
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matykę identyfikacji tego typu obszarów w skali kraju, m.in. projekt aktualizacji koncepcji przestrzenne-
go zagospodarowania kraju z 2005 r. czy Atlas Unii Metropolii Polskich z 2007 r., bezspornie potwierdzają 
rangę wrocławskiego obszaru jako ważnego ogniwa w sieci metropolii polskich.

W rodzącym się Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym obserwuje się dużą dynamikę zjawisk społecz-
nych, ekonomicznych i przestrzennych, co uwidoczniło się bardzo wyraźnie w ramach prac nad sporzą-
dzeniem diagnozy stanu zagospodarowania województwa i analiz wykonanych dla tego obszaru. Wybra-
ne elementy tych analiz, przedstawione poniżej w syntetycznym ujęciu, pozwalają na wyrobienie sobie 
poglądu na skalę zachodzących tu przeobrażeń i ich dynamikę.

Potencjał demograficzny Wrocławia – stolicy regionu i głównego ośrodka obszaru – jest bardzo znaczący. 
Mimo iż w latach 1998-2006 liczba jego mieszkańców spadła o 0,5%, to udział ich w ogólnej liczbie ludności 
województwa wzrósł z 21,4% w 1998 r. do 22% w 2006 r. Analizy zmiany liczby ludności w latach 1998- 
-2006 w gminach Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego wykazały przyrost ludności głównie w obrębie: 

• gmin ościennych (największy przyrost w obrębie gmin: Czernica, Długołęka, Kobierzyce, Wisznia Mała 
oraz na obszarach wiejskich gminy Święta Katarzyna),

• gmin znajdujących się w północno-wschodniej części (najwięcej na terenie gmin Dobroszyce, Krośnice 
i Zawonia oraz na obszarach wiejskich gmin: Oleśnica, Syców, Trzebnica i Twardogóra),

• gmin w południowo-wschodniej części obszaru (największy na obszarach wiejskich gmin Jelcz-Lasko-
wice i Oława).

Charakterystycznym zjawiskiem dla zmian w sytuacji demograficznej omawianego obszaru są znaczne 
migracje ludności w jego obrębie. Bilans salda migracji w latach 1998-2006 wykazuje odpływ ludno-
ści z gmin nie znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia oraz znaczny napływ ludności 
do tego ośrodka i gmin z nim graniczących. Konsekwencją napływu ludności do Wrocławia, a zwłasz-
cza do szeregu gmin otaczających ten ośrodek, jest znaczny ruch budowlany na ich terenie. Bilans liczby 
mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2006 oraz liczba mieszkań oddanych do użytku w 2006 
oraz 2007 r., wykazały bezkonkurencyjną atrakcyjność wrocławskiego rynku mieszkaniowego (w latach 
1998-2006 w obrębie samego Wrocławia oddano do użytku ponad 28,7 tys. mieszkań). Wśród gmin 
wyróżniających się najwyższymi wartościami rozpatrywanego wskaźnika znalazły się: także Długołęka  
i Kobierzyce oraz obszary wiejskie gmin: Kąty Wrocławskie, Święta Katarzyna, jak również miasta Oława 
i Oleśnica.

Kolejnym ważnym wskaźnikiem wskazującym na umacnianie się Wrocławskiego Obszaru Metropolital-
nego jest wzrost liczby podmiotów gospodarczych na jego terenie. Badanie zmiany liczby podmiotów 
gospodarki narodowej w latach 1998-2006 wykazało, że w większości analizowanych gmin ich liczba 
wzrosła. Największe przyrosty liczby podmiotów odnotowano w obrębie gmin znajdujących się w bez-
pośrednim sąsiedztwie Wrocławia, zjawisko to dotyczy także gmin, przez które przebiegają ważniejsze 
połączenia drogowe. Z kolei badanie zmiany liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego w latach 
1998-2006 wskazuje na przyrost inwestorów zagranicznych przede wszystkim w centralnej części ob-
szaru.

Przeprowadzone w ramach prac nad nową edycja planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa analizy, jakie prowadzone były w obu współpracujących z sobą biurach – BRW i WBU – i dotyczące 
także subregionu wrocławskiego, będą pomocne przy wskazaniu jego tendencji rozwojowych i ukierun-
kowaniu planowanych zmian w przestrzeni. 

Janusz Korzeń – Dyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu. Działa w jeleniogórskim i wro-
cławskim oddziale Towarzystwa Urbanistów Polskich, pod egidą którego redaguje „Przegląd Urbanistyczny”.
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Planowania Przestrzennego. Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia. Urbanista miasta. Główny projektant Studium 
Kierunków i Zagospodarowania Wrocławia 2006. Współautor strategii rozwoju Wrocławia 2000 plus.

Zróżnicowanie gmin we Wrocławskim Obszarze  
Metropolitalnym pod względem ruchów migracyjnych

Delimitacje wrocławskiej aglomeracji  
i Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego

Zróżnicowanie gmin w obszarze pod względem skali 
zmian w liczbie podmiotów gospodarczych

Zróżnicowanie gmin w obszarze pod względem skali  
realizowanego budownictwa mieszkaniowego
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staN pRac  
Nad plaNem zagospodaRowaNia pRzestRzeNNego  
WROCŁAWSKIEGO ObSZARU METROPOLITALNEGO

Z końcem 2010 roku Wojewódzkie biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, zamknęło prace redakcyj-
ne nad projektem dokumentu pt. Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego (PZPWD). Stało się to jednocześnie sygnałem dla rozpoczęcia prac nad Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.

Kształt, zakres, a zwłaszcza procedura prawna zmierzająca do uchwalenia tego dokumentu nie są jedno-
znacznie określone w ramach obowiązującego prawa. Poważnej debacie podlega także jego umiejscowie-
nie w strukturze podmiotów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, w związku z czym nie jest 
wykluczone, że formalna odpowiedzialność za jego sporządzenie (spoczywająca obecnie na marszałku 
województwa) może, w nieodległej perspektywie, zostać przeniesiona na inny podmiot. Jednak, przystę-
pując do opracowania dokumentu, żywimy nadzieję, że zostanie on ukończony, przy współpracy wszyst-
kich gmin objętych opracowaniem a zwłaszcza służb planistycznych miasta metropolitalnego Wrocławia. 

JAKI PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWSKIEGO 
oBszaRu metRopolitalNego? 
Efektywne zarządzanie i gospodarowanie przestrzenią wielkich miast i ich otoczeniem to obecnie jed-
no z najpoważniejszych wyzwań planowania przestrzennego w Polsce. Nie jest jednak oczywiste w jaki 
sposób i w oparciu o jakie narzędzia ten proces powinien być realizowany, a ożywiona debata na temat 
stworzenia przejrzystych ram prawnych dla planowania obszarów metropolitalnych toczy się od blisko 
dekady. 

Plan zagospodarowania przestrzennego wydaje się być najwłaściwszym i niezbędnym narzędziem dla 
realizacji zintegrowanej polityki przestrzennej w obszarach metropolitalnych. Jednak w tym miejscu na-
suwają się przynajmniej trzy kluczowe pytania. Po pierwsze: czym jest obszar metropolitalny i jak go 
delimitować? Po drugie: jaki powinien być plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru metro-
politalnego, zarówno w zakresie swojej mocy strategicznej, jak i operacyjnej? I wreszcie, po trzecie: kto 
powinien sporządzać taki plan i odpowiadać za jego wdrażanie? 

Przynajmniej ta ostatnia kwestia jest z pozoru oczywista, bowiem obowiązujące dziś przepisy powierza-
ją sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego marszałkowi woje-
wództwa (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003 r.). Jednak 
oczywiste jest także to, że wszystkie jednostki terytorialne wchodzące w skład obszaru metropolitalnego 
mają prawo do kreowania autonomicznej polityki przestrzennej, a miasto metropolitalne, z wielu powo-
dów, może rościć sobie prawo do odgrywania roli wiodącej, a nawet decydującej, w debacie na temat or-
ganizacji struktury przestrzennej w swym otoczeniu. Nie rodziłoby to żadnych potencjalnych konfliktów 
przy założeniu, że plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego będzie pełnił funk-

cję głównie informacyjną a wytyczne dotyczące kierunków rozwoju struktury przestrzennej pozostaną 
na znacznym poziomie ogólności, pogłębiając i rozwijając jedynie zapisy zawarte w planie zagospodaro-
wania przestrzennego województwa. Pojawia się jednak pytanie, czy taki plan byłby tym oczekiwanym  
i skutecznym narzędziem harmonizacji polityki i wspierania ładu przestrzennego dla niezwykle złożonej 
struktury, jaką jest obszar metropolitalny?

Debata nad kształtem i formułą rozwoju Obszaru Metropolitalnego Wrocławia trwa od lat i oparta jest na 
pracach i dialogu wielu zaangażowanych podmiotów. Szczególną rolę w budowie współpracy odegrały 
działania miasta Wrocławia, które już od 1998 r. buduje platformę porozumienia z otaczającymi je jed-
nostkami samorządu terytorialnego, a także działania Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Ważną 
rolę pełnią jednostki podległe i powiązane z samorządem województwa dolnośląskiego – Wojewódzkie 
Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego czy Dolnośląskie Cen-
trum Studiów Regionalnych (obecnie w strukturze Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej). 
Pomimo toczącej się dyskusji i wyrażanej przez wielu aktorów woli jego sporządzenia, dotychczas plan 
zagospodarowania obszaru metropolitalnego nie powstał. Pojawiają się natomiast pytania o prymat 
ewentualnej Strategii dla Obszaru Metropolitalnego nad jego planem rozwoju przestrzennego a także  
o możliwości opracowania i rolę ewentualnej Ustawy o obszarze metropolitalnym Wrocławia. 

W tej niejednoznacznej sytuacji Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne zapoczątkowało prace nad planem dla 
WrOM. 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROM – ZAŁOŻENIA 
Przystępując do prac na planem zagospodarowania przestrzennego wrocławskiego obszaru metropoli-
talnego (WrOM) w Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym we Wrocławiu – samorządowej jednostce wo-
jewództwa dolnośląskiego, uczyniliśmy kilka zasadniczych założeń: 

Plan powinien odzwierciedlać charakter systemowy złożonej struktury obszaru metropolitalnego, akcen-
tując jej najważniejsze komponenty tj. m.in. transport, systemy ekologiczne, systemy obsługi ludności, 
zatrudnienia, i inne. Przewiduje się, że w odniesieniu do niektórych sfer konieczne będzie operowanie 
ustaleniami na poziomie zagospodarowania terenu i regulacji lokalizacyjnych. 

Ze względu na złożoność zagadnień, wysoką świadomość zaangażowanych aktorów i zakładaną szcze-
gółowość niektórych ustaleń, plan winien powstawać i być wdrażany w oparciu o metody partycypacji  
i transaktywnego dialogu, uwzględniając wybory i preferencje stron. 

Plan powinien być jak najściślej zintegrowany z dokumentami i narzędziami prowadzenia polityki spo-
łecznej i gospodarczej, która ma bezpośredni wpływ na kształt przestrzenny obszaru metropolitalnego. 

Plan nie powinien pozostawać dokumentem statycznym, lecz odzwierciedlać dynamikę i kompleksowość 
zjawisk, dlatego kluczowym zagadnieniem powinno być opracowanie systemu wskaźników realizacji  
i systemu monitorowania opartego o zintegrowany system infrastruktury informacji przestrzennej. 

Spośród przyjętych założeń, szczególnie istotne jest oparcie prac nad planem, w jak największym za-
kresie, o zasadę partycypacji. Uczestnictwo możliwie najszerszej reprezentacji aktorów działających we 
WrOM i wypracowanie przez nich wspólnej doktryny rozwoju tego obszaru ma kluczowe znaczenie dla 
efektywności przyszłego Planu jako narzędzia sterowania jego harmonijnym rozwojem i ochrony warto-
ści. Wspólna doktryna powinna rozstrzygać o przyjętym modelu rozwoju obszaru, formułować i porząd-
kować zasadnicze wyzwania i cele. Staje się ona tym samym bazą dla realizacji najważniejszego etapu  
w tradycyjnym procesie planowania, a mianowicie tworzenia planu. W tym etapie rola tzw. „zawodowe-
go” planowania powinna, naszym zdaniem, koncentrować się na koordynacji, mediacji i wypracowywa-
niu właściwego instrumentarium dla przewidywanych działań (ilustracja 1). 
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Profesjonalne służby planistyczne mają zasadniczą rolę do odegrania w dwóch pozostałych fazach pro-
cesu. W etapie przygotowawczym Planu, należy do nich przygotowanie rzetelnej diagnozy stanu, która 
musi obejmować przede wszystkim identyfikację problemów nawarstwiających się w skomplikowanym 
organizmie obszaru metropolitalnego (choć ich priorytetyzacja wymaga już dialogu z użytkownikami 
przestrzeni!). W etapie końcowym przypada im opracowanie – dla ustalonych w procesie partycypacji 
celów planu – szczegółów operacyjnych i monitorowanie wdrożenia planu. To ostatnie wyzwanie jest 
szczególnie trudne, bowiem polska praktyka planistyczna nie wskazuje gotowych wzorców i rozwiązań 
w tym zakresie. Etap wdrażania planów i studiów jest u nas rzadko monitorowany, nie dając wymiernej  
i obiektywnej informacji o słuszności przyjętych założeń, dynamice zachodzących procesów czy wreszcie 
konieczności aktualizacji. 

Obecnie w WBU trwają prace związane z opracowaniem diagnozy stanu dla Wrocławskiego Obszaru Me-
tropolitalnego (zaznaczyć przy tym trzeba że samo zdefiniowanie tego pojęcia jest jednym z istotnych 
wyzwań tego etapu prac).

Wrocławski Obszar Funkcjonalny (delimitacja obszaru opracowania 2011 r.)

Diagnoza obejmie trzy zasadnicze części analityczno-badawcze oraz rozdział formułujący założenia dla 
planu zagospodarowania przestrzennego, które poddane zostaną publicznej debacie. W części pierwszej 
przeanalizowane zostaną uwarunkowania planowania przestrzennego dla WrOM, w tym m.in.: obecne 
regulacje prawne i wskazania dokumentów wyższego szczebla (m.in. KPZK), instrumenty realizacji poli-
tyki przestrzennej we WrOM, w tym kompetencje poszczególnych szczebli administracji, rola istniejących 
instytucji w kształtowaniu i realizacji polityki przestrzennej i inne podobne zagadnienia. W tej części zo-
stanie także zawarty przegląd dotychczas opracowanych studiów i analiz wykonanych dla WrOM przez 
różne podmioty. 

W części drugiej diagnozy zostaną omówione uwarunkowania przestrzenne WrOM. Mając na uwadze nie-
jednoznaczność definicji „obszar metropolitalny”, analizy będą odzwierciedlać trzy możliwe podejścia: 

• obszar metropolitalny jako sieciowa struktura regionalna (tzw. Region Metropolitalny Dolnego Ślą-
ska);

• Wrocławski Obszar Metropolitalny – w ujęciu zbliżonym do przyjętego przez dotychczas obowiązują-
cy plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (z 2002 r.), odzwierciedlają-
cy strukturę członkowską ARAW;

• Wrocławski Obszar Funkcjonalny – czyli strefa najbardziej ścisłych powiązań struktur i systemów 
przestrzennych Wrocławia i jego otoczenia. 

Każda z trzech wymienionych analiz będzie, z oczywistych powodów, operować odmienną skalą dokład-
ności i dotykać nieco innych – odpowiednich do skali – problemów. 

Część trzecia diagnozy dotyczyć będzie uwarunkowań polityki przestrzennej WrOM, z uwzględnieniem 
polityki państwa, samorządu województwa, miasta metropolitalnego oraz pozostałych jednostek samo-
rządu terytorialnego i innych podmiotów. 

Diagnoza umożliwi identyfikację najważniejszych problemów w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
obszaru metropolitalnego. Będzie podstawą debaty, z udziałem wszystkich zainteresowanych, prowadzą-
cej do ustalenia hierarchii problemów i sformułowania kluczowych celów rozwoju, w oparciu o przyjętą 
wspólną doktrynę. Zakończenie i opublikowanie diagnozy stanu, przewidywane na przełom III i IV kwar-
tału 2011 r., będzie zatem sygnałem dla rozpoczęcia publicznego dialogu skupionego wokół wspomnia-
nych zagadnień. 

ObSZAR FUNKCJONALNy WROCŁAWIA KLUCZOWĄ CZĘŚCIĄ PLANU  
zagospodaRowaNia wRom
Jak uprzednio wspomniano, ambicją WBU, jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 
Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, który będzie pełnił nie tylko funkcję informacyjną czy ogól-
no-kierunkową, powielając i przybliżając jedynie ustalenia PZPWD, ale będzie zawierał rozstrzygnięcia 
szczegółowe, zwłaszcza w sferach kluczowych dla rozwoju przestrzennego całej struktury. Jest rzeczą 
oczywistą, że dla takiego podejścia konieczne stało się określenie obszaru, w którym w szczególnie wy-
raźny sposób zachodzą przestrzenne społeczne i gospodarcze interakcje. Podjęliśmy zatem próbę wyzna-
czenia tzw. Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, który będzie polem najbardziej szczegółowych analiz, 
i dla którego uruchomiony zostanie pilotażowy system monitoringu polityki przestrzennej. 

Delimitację Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego przeprowadzono na podstawie mierników struk-
turalnych (diagnozy uwarunkowań) oraz w oparciu o zależności funkcjonalno-przestrzenne (delimitację 
właściwą). Dla obszaru funkcjonalnego za podstawową jednostkę delimitacji przyjęto gminę.

Wśród wskaźników strukturalnych rozpatrzono: gęstość zaludnienia (2009), zmianę liczby ludności 
(1998-2009), bilans salda migracji (1998-2009), bilans liczby mieszkań oddanych do użytku (1998- 
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-2009), zmianę liczby podmiotów gospodarki narodowej sekcji G (handel hurtowy i detaliczny), H (ho-
tele i restauracje), J (pośrednictwo finansowe), K (obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane  
z prowadzeniem działalności gospodarczej), M (edukacja) wg PKD 2004 (98-2009), wydatki budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego na 1 mieszkańca (2009). Wskaźniki w układzie dynamicznym (dane 
za lata 1998-2009) zweryfikowano uwzględniając aktualną sytuację, tj. według danych na koniec 2009 
roku. Analizę wskaźników strukturalnych wykonano w układzie trzech województw: dolnośląskiego, 
opolskiego i wielkopolskiego w podziale na gminy. Dla szczegółowego zobrazowania zmian demograficz-
nych, zbadano dynamikę zmian ludności na poziomie sołectw (1970, 1988, 2006, 2009). Analizy wyko-
nane na potrzeby diagnozy uwarunkowań strukturalnych stały się etapem wyjściowym do identyfikacji 
struktury wewnętrznej Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Identyfikacji obszaru funkcjonalnego, jako strefy bezpośredniego oddziaływania Wrocławia na tereny 
przyległe, charakteryzującej się związkami ścisłymi i stałymi, dokonano w oparciu o zależności funkcjo-
nalno-przestrzenne.

Powiązania funkcjonalne ze strefą węzłową – Wrocławiem – ustalono na podstawie analiz: natężenia ru-
chu (średni dobowy ruch, tj. liczba poj./dobę, wg danych za 2005 r.), dostępności drogowej oraz kole-
jowej do Wrocławia (izochron czasowych, wg danych za 2009 r.), komunikacji podmiejskiej Wrocławia 
(zasięgu i częstotliwości, wg danych za 2009 r.), dojazdów do pracy (udziału dojeżdżających do pracy do 
Wrocławia w liczbie zatrudnionych w gminie zamieszkania wg danych za 2006 r.), form współpracy mię-
dzygminnej (np. ARAW; wg danych na koniec 2010 r.). Rozbieżność czasowa powyższych danych wynika 
z braku cykliczności oraz jedności czasowej dostępnych pomiarów. 

W wyniku przeprowadzonej delimitacji, w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta Wrocławia zna-
lazło się 26 gmin (rys.2), w tym:

• 2 gminy miejskie: Oleśnica oraz Oława; 

Etapy procesu sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego

• 9 gmin miejsko-wiejskich: Trzebnica, Środa Śląska, Prusice, Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny, Kąty Wro-
cławskie, Sobótka, Siechnice, Jelcz – Laskowice, 

• 15 gmin wiejskich: Oleśnica, Oława, Żórawina, Kobierzyce, Kostomłoty, Miękinia, Wisznia Mała, Dłu-
gołęka, Czernica, Zawonia, Dobroszyce, Domaniów, Borów, Jordanów Śląski, Mietków. 

Dla tak określonego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia, WBU przystąpiło do diagnozy polityki prze-
strzennej, prowadzonej przez gminy tego obszaru, w oparciu o Studia uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego. Po rozpoznaniu stanu ilościowego oraz jakościowego dostępnej 
dokumentacji planistycznej w gminach, podjęto próbę scalenia rysunków zapisu planistycznego zawar-
tego w tych dokumentach, co wskazało na ich daleko idącą niespójność i nieporównywalność informacji  
w nich zawartych. Już na etapie diagnozy fakt ten znacząco utrudnia stworzenie całościowego obrazu 
dla Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia i niemal wyklucza prowadzenie efektywnego monitoringu poli-
tyki przestrzennej w przyszłości. Pożądanym kierunkiem byłoby określenie cykliczności wykonywanych 
opracowań, jak również unifikacja techniki i metodyki ich sporządzania. Wojewódzkie Biuro Urbanistycz-
ne we Wrocławiu podjęło próbę wypracowania standardu zapisu planistycznego Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania gmin, które pilotażowo promowane będzie w Obszarze Funkcjonalnym 
Wrocławia, a docelowo powinno objąć całe województwo dolnośląskie. 

WOJEWÓDZKI WĘZEŁ INFRASTRUKTURy INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 
WE WROCŁAWSKIM ObSZARZE FUNKCJONALNyM – WSPARCIE  
PROCESU ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ
Prowadząc zadania związane z zarządzaniem przestrzenią, jednym z podstawowych działań jest monito-
rowanie zmian w niej zachodzących. Aby realizować skutecznie monitoring przestrzenny niezbędny jest 
ogólny dostęp do wiarygodnej oraz aktualnej informacji. 

W przypadku rozproszonych kompetencji w zakresie planowania przestrzennego, organizacja dostępu 
do spójnej i zintegrowanej informacji jest bardzo istotna. Uzyskanie możliwie pełnej informacji o prze-
strzeni (zarówno o jej stanie istniejącym jak i planowanym) dającej „obraz całości” jest niezbędne zarów-
no dla zapewnienia rzetelności badań i analiz prowadzonych nad przestrzenią i zarządzania nią, jak rów-
nież z punktu widzenia bezpośredniego użytkownika – świadomego obywatela czy inwestora. Dotyczy to 
zwłaszcza obszarów nawarstwiających się problemów przestrzennych, społecznych i gospodarczych, do 
których z pewnością zaliczyć można obszary funkcjonalne wielkich miast. 

W celu uzyskania wspomnianego „obrazu całości” należy zintegrować wiele źródeł danych, pochodzących 
od wielu uczestników kreowania przestrzeni. Niestety, obecnie w Polsce narzędzia umożliwiające tę inte-
grację są dopiero w fazie tworzenia i wymagają jeszcze wielu ustaleń, może nawet zmian w samych pro-
cesach planistycznych. Jest niemal pewne, że kluczową rolę w tworzeniu systemu zarządzania przestrze-
nią odegra szeroko rozumiana informatyzacja społeczeństwa, dająca możliwości łatwego udostępniania 
danych. Szczególnie istotne dla planowania przestrzennego wydają się działania związane z realizacją 
infrastruktur informacji przestrzennej. Przyjęte w tym zakresie ustalenia prawne, takie jak uchwalona 
przez Parlament Europejski 14 lutego 2007 r. dyrektywa INSPIRE oraz krajowe ustawy państw członkow-
skich, implementujące wynikające z dyrektywy wytyczne, określają sposoby realizacji i współdziałania 
w ramach tworzonych infrastruktur. Dziś jednak warsztat urbanistyczny wykonawców dokumentów pla-
nistycznych nie jest jeszcze gotowy, a prawodawstwo tym zakresie nie jest dostosowane. 

W wielu gremiach trwają prace mające na celu przyspieszenie wspomnianego procesu. Również dla WBU, 
podjęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego WrOM, stało się swoistym wyzwaniem dla 
próby stworzenia narzędzia umożliwiającego uzyskanie „obrazu całości”, czyli zintegrowanej informacji  
o przestrzeni i polityce przestrzennej prowadzonej na tym obszarze. Przygotowana została informatycz-
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Schemat zasobu i standardów funkcjonowania Wojewódzkiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej

na platforma, nazwana Wojewódzkim Węzłem Infrastruktury Informacji Przestrzennej, która jest zbudo-
wana zgodnie z wytycznymi dyrektywy INSPIRE i która dzięki swojej funkcjonalności jest zdolna integro-
wać wiele niezależnych źródeł danych. Udostępnione w Węźle usługi informatyczne, służące publikacji  
i pobieraniu danych przestrzennych (usługi WMS i WFS), pozwalają na zachowanie niezależności 
utrzymania źródeł danych, z możliwością wyświetlania ich na jednym obrazie poprzez przeglądarkę 
internetową. Wykorzystanie tego typu usług informatycznych pozwala na zachowanie rozproszonej 
struktury kompetencji w planowaniu przestrzennym bez konieczności jej centralizacji czy radykalnej re-
organizacji. Jednak należy mieć na uwadze to, że tak zaprojektowany system informatyczny wymaga od 
twórców danych ich publikacji w określonych standardach. 

Źródła danych w naszym projekcie obejmują dwie zasadnicze kategorie: dane o stanie istniejącym 
(pochodzące z zewnętrznych baz danych), oraz dane o stanie planowanym (pochodzące z zewnętrznych  
i wewnętrznych baz danych WBU). W obu przypadkach borykamy się z poważnymi trudnościami. 

W zakresie dostępu do informacji na temat stanu istniejącego przestrzeni oraz zmian jakie w niej zaszły, 
służby planistyczne są skazane na dostęp do informacji innych instytucji. W praktyce planowania ozna-
cza to integrację co najmniej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu zewnętrznych źródeł informacji. Jest to 
zadanie niezmiernie trudne, jednakże technologicznie możliwe. Obecne ograniczenia wynikają przede 
wszystkim z braku ram instytucjonalnych i prawnych, których ustalenie jest w fazie przygotowawczej.

W zakresie dostępu do informacji o przestrzeni w jej planowanym kształcie, odpowiedzialność za pu-
blikowanie danych spoczywa na służbach planistycznych szczebla lokalnego oraz wojewódzkiego. Dla 
sprawności systemu dane powinny być oczywiście spójne, odpowiednio przetworzone i aktualne. Do-
świadczenia pracy przy planie dla WrOM pokazały nam bardzo duże braki i trudności w tym zakresie. 
Jak wspomniano wyżej, jednym, z zadań „Diagnozy…” będzie ocena spójności polityki przestrzennej gmin 
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. W trakcie zbierania i oceny informacji zawartych w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, zdiagnozowano całkowity brak 

standardów w zakresie publikacji dokumentów, jakości i technik ich wykonania. Oczywiście brak stan-
dardów nie dotyczy tylko dokumentów będących w naszym zainteresowaniu, lecz jest to cecha dokumen-
tacji planistycznej sporządzanej na każdym szczeblu zarządzania w kraju. W naszym jednak przypadku 
ich brak wpłynął bardzo znacząco na jakość informacji jaką udało się uzyskać do celów projektowych 
oraz na czas ich przetwarzania. 

Wnioski wynikające z prac podjętych nad Węzłem Infrastruktury Informacji Przestrzennej, z których wy-
pływają dalsze kierunki działań to:

• konieczność wypracowania porozumień prawnych, dających możliwość współpracy przy tworzeniu 
takich systemów jak Węzeł,

• nieodzowność wszczęcia debaty nad wypracowaniem standardów: sporządzania dokumentów, ich 
publikacji (może nawet o zmianach w systemie planowania w ogóle),

• wspieranie rozproszonej infrastruktury informacji przestrzennej,
• kreowanie świadomości służb planistycznych w zakresie rozwoju nowych narzędzi informatycznych. 

Wolą Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu jest kontynuacja tych prac we współpracy 
ze wszystkimi służbami planistycznymi w obszarze funkcjonalnym Wrocławia. 

Dr inż. arch. Magadalena belof – Z – ca Dyrektora Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego ds. Planowania Prze-
strzennego. Pracownik Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Mgr inż. Marta Kukuła – asystent w Zespole Informacji Przestrzennej i Przetwarzani Danych w Wojewódzkim 
Biurze Urbanistycznym.

Mgr inż. Przemysław Malczewski – kierownik Zespołu Informacji Przestrzennej i Przetwarzania Danych w Woje-
wódzkim Biurze Urbanistycznym.
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O USyTUOWANIU POLITyKI MIEJSKIEJ  
W DOKUMENTACH STRATEGICZNyCH UE I KRAJOWyCH

Czy Unia Europejska przeznaczy znaczącą pulę pieniędzy na rozwój miast i obszarów metropoli-
talnych po 2013 roku? To możliwe, bo wyraźnie rośnie rola tematyki miejskiej w unijnych doku-
mentach strategicznych. 

Nie wiadomo, jaki będzie kształt perspektywy finansowej UE po 2013 r. Można jedynie hipotetycznie 
zakładać, że znów zostanie ona rozpisana na siedem lat (2014-2020) i będzie wielkością dorównywać 
obecnej perspektywie (2007-2013). Polska ma nadzieję utrzymać swoją pozycję głównej beneficjentki 
środków unijnych. O korzystny dla nas podział tych pieniędzy polski rząd chce zabiegać m.in. podczas 
naszej prezydencji w UE, czyli w drugiej połowie 2011 r.

Niemniej, już teraz wyraźnie rysują się pewne tendencje, które mogą znaleźć odzwierciedlenie w finan-
sach Unii po 2013 r. Jedną z nich jest kurs na wzmacnianie miast i ich funkcjonalnego otoczenia. To klu-
czowa informacja z punktu widzenia planowania rozwoju obszarów metropolitalnych w Polsce.

Poniższy artykuł ma być poręcznym przypomnieniem podstawowych unijnych i krajowych dokumentów 
poświęconych miastom. W przypisach zawarte są linki, pod którymi można znaleźć pełne zapisy omawia-
nych tekstów.1

bĘDZIE UNIJNy PROGRAM ROZWOJU MIAST?
Bodaj najdobitniej o konieczności wspierania miast mówi opublikowany w listopadzie 2010 r. tzw. Pią-
ty Raport Kohezyjny – najnowszy z cyklicznie ogłaszanych dokumentów analizujących postępy i dalsze 
kierunki rozwoju unijnej polityki spójności.2

We wnioskach Raportu znajdujemy m.in. zalecenie, by realizowane w przyszłości przez UE programy mia-
ły na celu nie tylko spójność gospodarczą i społeczną, ale także terytorialną. W tym kontekście wskazane 
są „obszary miejskie”, które – jak piszą autorzy dokumentu – „mogą być motorami wzrostu i platforma-
mi kreatywności i innowacji. Wyższy wzrost i nowe miejsca pracy powstają gdy istnieje masa krytyczna 
jednostek takich jak przedsiębiorstwa, uniwersytety i naukowcy. Problemy miast, niezależnie od tego, 
czy dotyczą degradacji środowiska czy wykluczenia społecznego, potrzebują realnych rozwiązań i bezpo-
średniego zaangażowania organów właściwego szczebla. W związku z tym należy przygotować ambitny 
program rozwoju miast, w którym w sposób przejrzysty wskazane zostałyby środki finansowe prze-
znaczone na zagadnienia miejskie, i który wyznaczyłby większą rolę władzom miejskim w projektowaniu  

1 Bardzo pomocny w przygotowaniu niniejszego kompendium był dział poświęcony miastom na internetowej stronie Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego. Tam też można znaleźć pełne zapisy większości przytaczanych dokumentów: http://
www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_ue/strony/rozwoj_miast_w_ue.a-
spx?M=N . Niniejszego tekstu nie należy traktować jako wyczerpującej listy unijnych i krajowych dokumentów poświęco-
nych miastom – zwracamy jedynie uwagę na kilka istotnych wątków w tym obszarze tematycznym.

2 Pełna nazwa raportu: „Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i teryto-
rialnej”. Pełen tekst dokumentu jest tu: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/
pdf/5cr_pl.pdf . (Wszystkie	podawane	w	przypisach	linki	były	aktywne	10.05.2011.).

i wdrażaniu strategii rozwoju obszarów miejskich. Działania dotyczące miast, jak również stosowne środ-
ki i wybrane miasta powinny zostać jasno określone w dokumentach programowych”.3

Przywołana w Piątym Raporcie Kohezyjnym spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna jest jedną  
z kompetencji, które UE dzieli z państwami członkowskimi na mocy Traktatu Lizbońskiego (Art. 2c). 
Acz trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że ten podstawowy dla funkcjonowania Unii dokument nie przewi-
duje prowadzenia odrębnej polityki wspólnotowej wobec miast. Wspieranie ich należy więc traktować 
jako narzędzie służące osiąganiu celów UE, a nie cel sam w sobie.

MIASTA W POLITyCE SPÓJNOŚCI
Co może znaleźć się w przyszłym programie rozwoju miast UE? Jeżeli Unia zechce skorzystać z własnego 
dorobku, zapewne sięgnie po kilka wcześniejszych dokumentów, które są wyrazem jej intencji w tej dzie-
dzinie. Dotyczą wspomnianej już spójności terytorialnej i silnie uwzględniają tematykę miejską. 

Wyłania się z nich wizja miasta, które jest m.in. prężne gospodarczo, wygodne, estetyczne, dba o środo-
wisko naturalne, ma dobrze rozwinięty transport publiczny i usługi takie jak żłobki, przedszkola, szkoły, 
przychodnie, czy urzędy. Internet jest powszechnie dostępny, a mieszkańcy uczestniczą w zarządzaniu 
miastem korzystając nie tylko z możliwości głosowania w wyborach, ale i z procedur partycypacyjnych. 
Uważna lektura kluczowych dokumentów unijnych poświęconych miastom pozwala wyobrazić sobie ja-
kiego typu projekty z tej dziedziny mogą być wspierane w przyszłej perspektywie finansowej UE. 

Za prekursora przyszłego programu rozwoju miast można zapewne uważać komunikat Komisji Euro-
pejskiej pt. „Polityka spójności i miasta” z 2006 r.4 Dostrzega „ogromne znaczenie” miast, podkreśla 
potrzebę ich zrównoważonego rozwoju.5 Wskazuje „cztery fundamentalne kwestie”, które „należy wziąć 
pod uwagę”, by „wzmocnić atrakcyjność miast”: „transport, dostępność i mobilność; dostęp do usług  
i infrastruktury; środowisko naturalne i fizyczne; sektor kulturalny”.6 Podkreśla rolę, jaką odgrywają mia-
sta w dziedzinie „innowacji, [dla] ducha przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy”.7 Zachęca do 
zwiększania liczby miejsc pracy i poprawy ich jakości.8 Dostrzega zróżnicowanie wewnętrzne miast.9 

Dla wszystkich tych obszarów tematycznych dokument proponuje szereg działań. Szczególnie interesująca 
jest część poświęcona zarządzaniu. „Należy ustanowić elastyczną współpracę między poszczególnymi po-
ziomami samorządów” – piszą autorzy dokumentu. „W ramach obowiązującego w każdym państwie człon-
kowskim systemu instytucjonalnego, miasta muszą znaleźć skuteczne formy zarządzania, które pozwolą 
im mieć wpływ na wszystkie aspekty rozwoju miejskiego”. W tym kontekście „Polityka spójności i miasta” 
proponuje m.in. rozwijanie „partnerstwa między miastami, regionami i państwem” i tworzenie strategii 
dla aglomeracji lub nawet sieci miast. Dokument wzywa do włączania obywateli w politykę miejską.10 

3 V Raport Kohezyjny, str. XXVIII-XXIX.
4 Pełna nazwa: „Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach”. 

Pełen tekst jest na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_mia-
st_w_UE/Documents/Kom_Rola_miast_pl.pdf . O powodach powstania i celach dokumentu można również poczytać na 
stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_UE/Strony/
rozwoj_miast_w_UE.aspx .

5 „Polityka spójności i miasta”, str. 4. 
6 „Polityka spójności i miasta”, str. 5. 
7 „Polityka spójności i miasta”, str. 7. 
8 „Polityka spójności i miasta”, str. 9.
9 „Polityka spójności i miasta”, str. 10. 
10 „Polityka spójności i miasta”, str. 12-14.
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PRIORyTETy UE DO 2020 ROKU
System dokumentów wskazujących cele rozwoju Unii Europejskiej w obecnej dekadzie podporządkowa-
ny jest strategii Europa 2020, którą Komisja Europejska opublikowała w 2010 r.11 Cytowany już V Raport 
Kohezyjny, we wstępie sygnowanym przez dwóch komisarzy UE, nie pozostawia co do tego wątpliwości: 
„Przyszłe programy powinny skupiać się wyłącznie na kilku priorytetach ściśle związanych ze strategią 
Europa 2020” – czytamy w nim.12 

Strategia jest odpowiedzią Komisji Europejskiej na niedawny kryzys gospodarczy. Wyznacza Unii „trzy 
wzajemnie powiązane ze sobą priorytety”: 

– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
– rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyja-

znej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnie-

nia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną”.13 

Strategia wylicza też pięć konkretnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 r.:

– wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;
– na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii;
– należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku 

węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki); 
– liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% 

osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; 
– liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln”.14

W realizacji trzech priorytetów Strategii ma pomóc siedem tzw. projektów przewodnich: „Unia innowa-
cji”, „Młodzież w drodze”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, 
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz 
„Europejski program walki z ubóstwem”.15

Europa 2020 nie wskazuje bezpośrednio na obszary miejskie. Nakazuje jedynie państwom członkowskim 
„skierować uwagę na transport w miastach, które są źródłem dużego zagęszczenia ruchu i emisji” (w ra-
mach projektu „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”).16 

RZĄDy OPARTE O ObyWATELSKIE networki
Zainspirowani Europą 2020 ministrowie państw UE przyjęli na nieformalnym spotkaniu w czerwcu 
2010 r. tzw. Deklarację z Toledo.17 „Szczegółowo zbadali strategię Europa 2020 i w wyniku tego bada-
nia podkreślają potrzebę promowania inteligentniejszego i bardziej zrównoważonego rozwoju obsza-
rów miejskich sprzyjającego włączeniu społecznemu w obrębie europejskich obszarów miejskich, miast 
i miasteczek” – czytamy w Deklaracji.18

11  Pełna nazwa strategii: „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu”. Pełen tekst dokumentu jest tu: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf .

12 V Raport Kohezyjny, str. III.
13 Europa 2020, str. 5.
14 Europa 2020, str. 5. 
15 Europa 2020, str. 5-6.
16 Europa 2020, str. 19.
17 Pełen tekst Deklaracji z Toledo jest na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR): http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_

regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/Deklaracja_Toledo_PL_poprawione_final.pdf .
18 Deklaracja z Toledo, str. 3.

Autorzy dokumentu wyliczają kwestie istotne dla zrównoważonego rozwoju miast. To m.in.: „wdrażanie 
zintegrowanych strategii rozwoju”, „uwzględnienie potrzeby poprawy wyników gospodarczych, ekoefek-
tywności i spójności społecznej”, „zapewnienie obywatelom jakości życia i dobrobytu we wszystkich 
istniejących społecznościach i dzielnicach”, uwzględnienie zmian klimatu, „renowacja i modernizacja ist-
niejących zasobów mieszkaniowych” itp. Ministrowie przypominają również, że „ogólna jakość obszarów 
miejskich jest warunkowana jakością przestrzeni publicznych i miejskich krajobrazów kulturalnych, a ar-
chitektura jest podstawowym wymogiem warunkującym stworzenie przyjemnego środowiska dla miesz-
kańców obszarów miejskich oraz ogólną atrakcyjność i konkurencyjność miasta”. Opowiadają się przeciw 
urban	sprawl, za recyklingiem przestrzeni miejskiej i za „kompaktowym planowaniem urbanistycznym”.19

Deklaracja z Toledo zaleca stosowanie Europejskich Ram Odniesienia Miasta Zrównoważonego – narzę-
dzia pomagającego miastom w wypracowaniu strategii rozwoju. Obecnie jest ono testowane przez kil-
kadziesiąt europejskich miast. Jego ostateczna wersja ma być – zgodnie z zapisem z Deklaracji z Toledo 
– przedstawiona w trakcie polskiej prezydencji UE w drugiej połowie 2011 r.20

Także w Deklaracji – podobnie jak w V Raporcie Kohezyjnym – znajdziemy propozycję „przygotowania  
w przyszłości wspólnego programu prac dot. polityki rozwoju miast”.21 Ministrowie wyrażają „chęć 
współpracy z Komisją Europejską podczas debaty dotyczącej rozważenia i opracowania mocniejszych 
ram wymiaru miejskiego polityki spójności w kolejnym okresie programowania”.22

Deklaracji towarzyszy Dokument referencyjny z Toledo, który można odczytywać jako wizję nowocze-
snego europejskiego miasta rozwijającego się zgodnie ze strategią Europa 2020.23 Są tu szczegółowe za-
lecenia dotyczące polityki środowiskowej, społecznej, gospodarczej, planistycznej, a także odnoszące się 
do zarządzania miastami. 

Autorzy Dokumentu zalecają m.in. „ograniczenie potrzeb transportowych”, „wspieranie niedrogiego i wy-
dajnego transportu publicznego”, „poprawę efektywności energetycznej w istniejących budynkach”, „po-
wtórne wykorzystanie gruntów”, „promowanie spożycia lokalnych produktów przyjaznych środowisku”, 
„działania na rzecz integracji imigrantów”, „przyzwoite mieszkania w rozsądnej cenie”, stymulowanie 
„gospodarki opartej na wiedzy, kreatywności, doskonaleniu i innowacji”, „wzmocnienie opieki społecznej 
i usług socjalnych”, poprawę funkcjonalności budynków z drugiej połowy XX w., „dopasowanie typologii 
mieszkalnictwa do nowych modeli rodziny i wzorców demograficznych”, „dobre sprawowanie rządów 
oparte na zasadach otwartości, uczestnictwa, odpowiedzialności, skuteczności, spójności i pomocniczo-
ści”, które „jest konieczne”, aby „zwiększyć bezpośrednie uczestnictwo , udział, zaangażowanie i wzmoc-
nienie pozycji obywateli”.24 

Sporo miejsca Dokument poświęca zagadnieniu zintegrowanej rewitalizacji obszarów miejskich (miasto 
ma być rozumiane i rozwijane jako całość). Ostatni akapit tekstu sugeruje kompleksową zmianę w spo-
sobie zarządzania miastami – przytaczamy go w całości z uwagi na radykalizm proponowanego modelu:

„Wprowadzenie w życie powyższych strategicznych zobowiązań dotyczących „rewitalizacji obszarów 
miejskich” i rozważanego „zintegrowanego podejścia” będzie wymagało zawarcia nowego „sojuszu miej-
skiego” wspólnego dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces „budowania miasta”: sektor 

19 Deklaracja z Toledo, str. 3-4.
20 Więcej na stronie internetowej tego narzędzia: http://www.rfsustainablecities.eu/ .
21 Deklaracja z Toledo, str. 6. 
22 Deklaracja z Toledo, str. 7. 
23 Pełna nazwa dokumentu: „Dokument referencyjny z Toledo w sprawie zintegrowanej rewitalizacji obszarów miejskich i jej 

strategicznego potencjału w zakresie inteligentniejszego i bardziej zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich sprzyja-
jącego włączeniu społecznemu w Europie”. Pełen tekst jest na stronie MRR, dołączony do Deklaracji z Toledo: http://www.
mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/Deklaracja_Toledo_PL_poprawione_final.pdf .

24 Dokument referencyjny z Toledo, str. 11-13. 
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nieruchomości, finansowy, ludność lokalna, władze publiczne, specjaliści, itp. Ten nowy „sojusz miejski” 
powinien opierać się na konsensusie i powinien być usankcjonowany nowymi formami sprawowania rzą-
dów, w ramach których sieci (networks) społeczne i obywatelskie będą odgrywały kluczową rolę, a ich 
wspólnym celem powinna być rewaloryzacja, odzyskiwanie lub nawet ponowne tworzenie „istniejącego 
miasta” tym samym optymalizując kapitał ludzki, społeczny, materialny, kulturalny i gospodarczy, któ-
ry powstał w ramach jego historii oraz wykorzystanie tych elementów do budowania skuteczniejszych, 
bardziej innowacyjnych, inteligentniejszych i bardziej zrównoważonych miast sprzyjających włączeniu 
społecznemu, do stworzenia których dąży Europa”.25

TWÓRZMy INNOWACyJNE STRATEGIE MIEJSKIE
Deklaracja z Toledo nie tylko rozwija stosunkowo młodą strategię Europa 2020, ale wpisuje się w dłuższą 
i starszą serię dokumentów unijnych poświęconych miastom (zresztą wprost nawiązuje do niektórych 
spośród wymienionych niżej tekstów)26. 

I tak np. Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, opublikowana przez Komisję Europejską 
jeszcze w 1999 r.27, zauważa wiodącą rolę „pentagonu” tworzonego przez pięć metropolii (Londyn, Pa-
ryż, Mediolan, Monachium, Hamburg), ale zaleca bardziej zrównoważony rozwój, oparty o policentrycz-
ny układ „regionów metropolitalnych, klastrów miast i międzymiastowych networków”.28 Jednocześnie 
proponuje m.in.: by gospodarki miast europejskich były bardziej zróżnicowane; by zarówno Unia, jak  
i kraje członkowskie wdrażały zintegrowane strategie rozwoju miast; by walczyć z niekontrolowanym 
rozrostem terenów miejskich za pomocą modelu „miasta kompaktowego” itp.29 

W 2004 r. ministrowie państw UE odpowiadający za rozwój miast przyjęli na nieformalnym spotkaniu 
w Rotterdamie Urban Acquis – Agendę działań w zakresie polityki miejskiej30. Dokument podkreśla, że 
miasta i obszary miejskie są lokomotywami rozwoju regionów, państw i całej Europy. Wzywa do wzmoc-
nienia roli polityki miejskiej w UE. Zauważa, że państwa członkowskie Unii mają już spory dorobek w tym 
zakresie – ministrowie określają go mianem „Urban Acquis” i zachęcają, by korzystać z niego w dalszych 
działaniach na rzecz miast.

Dokument wylicza podstawowe zasady dobrej polityki miejskiej zebrane w Urban Acquis. Oto niektóre 
z nich: „Zrównoważenie konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej oraz jakości środowiska”, 
„Miasta muszą być dobrym miejscem do życia, w którym ludzie dobrowolnie chcą mieszkać i które za-
chowują swoją tożsamością kulturową”, „Krajowe, regionalne i lokalne polityki sektorowe powinny być 
lepiej zintegrowane”, „Udział społeczny powinien być budowany na podstawie dialogu z ekspertami i sty-
mulować wśród mieszkańców miast poczucie przynależności do miejsca”, „Polityki powinny być długo-
okresowe i koncentrować się na obszarach potrzebujących wsparcia lub obszarach, które mogą stanowić  
o rozwoju miasta”.31

25 Dokument referencyjny z Toledo, str. 18-19.
26 Dobrym wprowadzeniem w te dokumenty jest tekst pt. „Rozwój miast w UE” na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/roz-

woj_regionalny/polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_ue/strony/rozwoj_miast_w_ue.aspx?M=N 
27 Pełna, anglojęzyczna nazwa dokumentu: „ESDP. European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustain-

able Development of the Territory of the European Union”. Pełny tekst (w jęz. angielskim) jest tu: http://ec.europa.eu/regio-
nal_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_en.pdf . 

28 Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, str. 20-21.
29 Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, str. 22-23.
30 Cały tekst (w jęz. angielskim) jest na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_

miast/Documents/UrbanAcquis2004.pdf 
31 Tłumaczenie za stroną MRR: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Strony/Acqu-

isUrban.aspx .

Urban Acquis zachęca do tworzenia innowacyjnych strategii miejskich. Podkreśla rolę miast w budowie 
gospodarki opartej na wiedzy. Zaleca, by traktować je w sposób zróżnicowany – każde miasto jest inne. 
Jednocześnie „w wielu państwach członkowskich administracyjne granice miast obejmują obszar znacz-
nie mniejszy niż wynikałoby to z zasięgu ich gospodarek”. W odniesieniu do takich miejsc należy stoso-
wać koncepcję „miasta-regionu”.32

W 2005 r. ministrowie zawarli na nieformalnym spotkaniu Porozumienie z bristolu.33 Zalecają w nim 
rozwijanie tzw. zrównoważonych wspólnot – zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Wspólnoty 
te powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

„1. Aktywne, włączające i bezpieczne – uczciwe, tolerancyjne i spójne, z mocną kultura lokalną i innymi 
wspólnymi działaniami społecznymi;

2. Dobrze zarządzane – z efektywnie działającymi i włączającymi obywateli w podejmowanie decyzji 
władzami;

3. Dobrze połączone – z dobrym systemem transportu i połączeniami transportowymi łączącymi ludzi  
z ich miejscem pracy, szkołami oraz usługami zdrowotnymi i innymi;

4. Zapewniające mieszkańcom usługi, które spełniają ich potrzeby i są dostępne dla wszystkich;
5. Wrażliwe na sprawy środowiskowe – zapewniające ludziom miejsce do życia i uwzględniające sprawy 

środowiska naturalnego;
6. Prosperujące – z dobrze funkcjonującą, różnorodną i innowacyjną gospodarką lokalną;
7. Dobrze zaprojektowane i zbudowane;
8. Sprawiedliwe dla wszystkich – również dla mieszkańców innych społeczności teraz i w przyszłości”.34

MIASTA ODPOWIADAJĄ ZA SPÓJNOŚĆ TERyTORIALNĄ
W 2007 r. ministrowie państw UE przyjęli na nieformalnym spotkaniu w Lipsku Agendę Terytorialną 
Unii Europejskiej.35 Deklarują w niej, że „spójność terytorialna UE jest zasadniczym warunkiem osią-
gnięcia trwałego ekonomicznego wzrostu oraz spójności społecznej i ekonomicznej”.36 Nawiązując do Eu-
ropejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego opowiadają się m.in. za „wzmocnieniem policentrycz-
nego rozwoju oraz innowacji poprzez tworzenie sieci współpracy regionów miejskich i miast”, a także za 
„nowymi formami partnerstwa i zarządzania terytorialnego pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi”.37 

Agenda Terytorialna podkreśla konieczność większego powiązania polityk unijnych ze strategiami lokal-
nymi. „Fakt ten należy wziąć pod uwagę, bowiem z jednej strony proces tworzenia polityk UE winien  
w większym stopniu uwzględniać potencjał lokalny, regionalny i krajowy (…). Z drugiej strony, poszcze-
gólne strategie rozwoju miast i regionów powinny wyraźnie i w większym zakresie uwzględniać kontekst 
ogólnokrajowy i europejski.38 

Dokument wyznacza sześć priorytetów rozwoju terytorialnego UE. Dwa pierwsze dotyczą bezpośrednio 
miast: 1. „Naszym celem jest wzmocnienie policentrycznego rozwoju oraz innowacji poprzez tworzenie 

32 Urban Acquis, str. 4. 
33 Oryginalna nazwa dokumentu: „Bristol Accord”. Pełen tekst (w jęz. angielskim) na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/roz-

woj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/Bristol_accord.pdf .
34 Za: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Strony/PorozumieniezBristolu.aspx .
35 Pełna nazwa dokumentu: „Agenda Terytorialna Unii Europejskiej. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej 

Europy zróżnicowanych regionów”. Pełen tekst: http://www.sarp.org.pl/pliki/tlumaczenie_at_pl.pdf .
36 Agenda Terytorialna, str. 2.
37 Agenda Terytorialna, str. 3-4. 
38 Agenda Terytorialna, str. 3. 
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NADRZĘDNA WARTOŚĆ: ZRÓWNOWAŻONy ROZWÓJ
Warto pamiętać, że dokumenty sprzed 2010 r. nawiązywały do obowiązującej wówczas Strategii Lizboń-
skiej, która deklarowała, że do 2010 r. UE będzie najbardziej konkurencyjną na świecie gospodarką opar-
tą na wiedzy. Tego ambitnego zamierzenia nie udało się osiągnąć. W 2010 r. miejsce Strategii Lizbońskiej 
zajęła wspomniana już Strategia Europa 2020. 

Innym ważnym dokumentem przyświecającym omawianym tekstom jest unijna Strategia Zrównowa-
żonego Rozwoju z 2001 r. (zwana też Strategią Goeteborską, bądź Agendą Goeteborską).50 Jej celem jest 
powiązanie rozwoju społecznego, gospodarczego i ekologicznego. Strategia apeluje m.in.: „wszystkie po-
lityki sektorowe muszą przyjąć rozwój zrównoważony za swój główny cel”.51 Zaleca „wspieranie lokal-
nych inicjatyw, mających na celu walkę z problemami pojawiającymi się na terenach miejskich; wydanie 
zaleceń dotyczących zintegrowanych strategii rozwoju obszarów miejskich oraz obszarów wrażliwych 
ekologicznie”.52

W 2006 r. Rada Europejska zaktualizowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju.53 W nowej wersji do-
kumentu znalazło się wezwanie, by władze lokalne opracowywały i wdrażały plany i systemy rozwoju 
transportu miejskiego.54 Strategia apeluje też o tworzenie – znanych z Porozumienia z Bristolu – tzw. 
zrównoważonych wspólnot na obszarach miejskich i wiejskich. W tym kontekście Strategia zaleca m.in. 
szeroką partycypację społeczną.55

Unia Europejska realizowała i realizuje różne projekty poświęcone miastom. To m.in. inicjatywy Urban 
oraz program Urbact.56 Rozwój miast jest celem inicjatywy JESSICA – instrumentu stworzonego przez 
Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy.57 Od 2002 r. dzia-
ła ESPON – Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej, która m.in. 
bada rozwój miast.58

NOWy PARADyGMAT POLITyKI REGIONALNEJ
W Polsce miasta są ważnym tematem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR), którą rząd 
przyjął w lipcu 2010 r.59 Wyznacza ona „cele i sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególno-
ści rządu i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicz-
nych celów rozwoju kraju”. Podkreśla terytorialny wymiar unijnej polityki spójności. Odwołuje się do tzw. 
nowego paradygmatu polityki regionalnej, który nie tylko wzmacnia jej rolę w odniesieniu do innych po-
lityk publicznych, ale też m.in. proponuje nowe zasady jej prowadzenia – np. kierując swoją uwagę nie na 

50 Pełna nazwa: „Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej”. Pełen 
tekst można znaleźć pod tym linkiem: http://bip.slaskie.pl/STRATEGIA/strat_G.pdf . 

51 Strategia Zrównoważonego Rozwoju, str. 6.
52 Strategia Zrównoważonego Rozwoju, str. 14. 
53 Pełna nazwa: „Renewed EU Sustainable Development Strategy”. Pełen tekst (w jęz. angielskim) można znaleźć pod tym lin-

kiem: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10917.en06.pdf . Więcej o kolejnych wersjach unijnej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju oraz innych towarzyszących jej dokumentach można przeczytać na internetowej stronie Komisji 
Europejskiej: http://ec.europa.eu/environment/eussd/ .

54 „Renewed EU Sustainable Development Strategy”, str. 11. 
55 „Renewed EU Sustainable Development Strategy”, str. 25. 
56 Przegląd tych projektów, wraz z ich opisami można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: http://www.

mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_UE/Strony/rozwoj_miast_w_UE.aspx .
57 Por. http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/ministerstwo/Strony/PodpisanieumowynarealizacjeJESSICAwzachodniopomorsk

im_290709.aspx . Zob. także internetową stronę inicjatywy JESSICA: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/
jessica_en.htm .

58 Por. http://www.espon.pl/strona/program_espon .
59 Pełna nazwa dokumentu: „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”. Tekst 

KSRR jest na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/KSRR_13_lipca_2010.pdf 

sieci współpracy regionów miejskich i miast”; 2. „Potrzebujemy nowych form partnerstwa i zarządzania 
terytorialnego pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi”.39

Uzupełnieniem Agendy Terytorialnej UE jest przyjęta na tym samym spotkaniu tzw. Karta Lipska40. Mini-
strowie, którzy ją podpisali zobowiązują się, że zainicjują w swoich państwach debatę na temat włączenia 
Karty „do krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rozwoju”, „zastosują narzędzie, jakim jest zintegrowany 
rozwój miejski” i będą promować „zrównoważoną organizację terytorialną opartą na europejskiej poli-
centrycznej sieci miejskiej”.41 Zauważają, że miasta UE są „centrami wiedzy oraz źródłami wzrostu i inno-
wacji”, ale też „występują w nich problemy demograficzne, nierówność społeczna, wykluczenie społeczne 
niektórych grup ludności, brak tanich i odpowiednich mieszkań oraz problemy ekologiczne”. Dlatego po-
trzebne są „całościowe strategie i skoordynowane działania ze strony wszystkich osób i instytucji zaanga-
żowanych w proces rozwoju miejskiego, które wykraczałyby poza granice poszczególnych miast”.42 

Ministrowie zalecają m.in. „wykorzystanie na większą skalę zintegrowanego podejścia do polityki roz-
woju miejskiego”, co w praktyce oznaczać ma tworzenie odpowiednich programów dla poszczególnych 
miast. Tego typu dokumenty powinny m.in. „opisywać mocne i słabe strony miast i dzielnic”, „tworzyć 
wizję dla miasta”, „koordynować i skupiać pod względem przestrzennym wykorzystanie funduszy przez 
uczestników sektora publicznego i prywatnego”, „angażować obywateli i innych partnerów”. Miasta mają 
współpracować z regionami wiejskimi i między sobą – także w ramach aglomeracji. Powinny „przejąć 
odpowiedzialność za spójność terytorialną”.43 

Autorzy Karty Lipskiej wskazują następujące strategie „szczególnie istotne dla zwiększenia konkuren-
cyjności miast europejskich”: „tworzenie i zapewnianie przestrzeni publicznych wysokiej jakości”, „mo-
dernizacja sieci infrastruktury i poprawa wydajności energetycznej”, „aktywna polityka innowacyjna  
i edukacyjna”.44 Zalecają też „zwrócenie szczególnej uwagi na najuboższe dzielnice w kontekście miasta 
jako całości” – wśród działań wymienionych w tym kontekście mieści się np. „promowanie sprawnego  
i korzystnego cenowo transportu miejskiego”.45 

Karta Lipska podkreśla również, że „polityka rozwoju miejskiego powinna być ustalana na poziomie kra-
jowym”.46 

W 2008 r. ministrowie przyjęli Stanowisko z Marsylii, w którym podkreślają konieczność wdrażania 
postanowień Karty Lipskiej47. Postanawiają też utworzyć narzędzie ułatwiające zrównoważony rozwój 
miast48 – efektem tej właśnie deklaracji było zbudowanie wspomnianych już (w kontekście Deklaracji  
z Toledo) Europejskich Ram Odniesienia Miasta Zrównoważonego.49 

39 Agenda Terytorialna, str. 3-4. Pozostałe priorytety to: 3. „Pragniemy wspierać regionalne klastry (grona) konkurencyjności  
i innowacji w Europie”; 4. „Wspieramy wzmacnianie i rozbudowę sieci transeuropejskich”; 5. „Wspieramy ideę transeuro-
pejskiego zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem efektów zmian klimatycznych”; 6. „Domagamy się wzmocnienia struktur 
ekologicznych oraz zasobów kulturowych jako wartości dodanej dla rozwoju”. 

40 Pełna nazwa dokumentu: „Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich”. Tekst Karty Lipskiej: http://
www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_UE/Documents/KL_PL.pdf. Omó-
wienie Karty na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_mia-
st_w_UE/Strony/KartaLipska.aspx 

41 Karta Lipska, str. 1.
42 Karta Lipska, str. 2. 
43 Karta Lipska, str. 2-3. 
44 Karta Lipska, str. 4-6.
45 Karta Lipska, str. 6-8.
46 Karta Lipska, str. 8.
47 Tekst Stanowiska z Marsylii (w jęz. angielskim): http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_

miast/rozwoj_miast_w_UE/Documents/Stanowisko_Ministrow_Marsylia.pdf 
48 Temat ten, wywołany w Stanowisku z Marsylii, został rozwinięty w załączniku do tego dokumentu: http://www.mrr.gov.pl/

rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_UE/Documents/Zalacznik_Marsylia.pdf 
49 Por. http://www.rfsustainablecities.eu/ .
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jednostki administracyjne (przykład: miasta w ich formalnych granicach), a na funkcjonalne (przykład: 
obszary metropolitalne); preferując zarządzanie wielopoziomowe (z udziałem różnych instytucji i środo-
wisk, takich jak samorządy różnych szczebli, eksperci, organizacje pozarządowe, biznes...) od scentralizo-
wanego itd.

Cel strategiczny sformułowany w KSRR brzmi następująco: „efektywne wykorzystywanie specyficznych 
regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzro-
stu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”.60 Towarzyszą mu trzy cele szczegółowe: 
1. „Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów”; 2. „Budowanie spójności terytorialnej i przeciw-
działanie marginalizacji obszarów problemowych”; 3. „Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej  
i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie”.61

Tematykę miejską znajdziemy przede wszystkim w dwóch pierwszych celach. Oto niektóre przykładowe 
kierunki działań, jakie są w nich zapisane:

1.1. „Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjo-
nalnych”.

1.2. „Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i zwiększania ich absorpcji 
poza miastami wojewódzkimi”.
1.2.2. „Wspieranie znaczenia i rozwoju miast subregionalnych”.

2.3. „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społecz-
no-gospodarcze”. 62

Opisując cel nr 1 KSRR tłumaczy m.in.: „W obecnych warunkach rozwojowych motorami rozwoju kraju  
i poszczególnych regionów są największe ośrodki miejskie wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, a wśród 
nich te, które stanowią węzły współczesnych procesów społeczno-gospodarczych – potrafiące tworzyć  
i przyciągać najlepsze zasoby ludzkie, inwestycje w sektorach zapewniających największą produktyw-
ność, kreować innowacje i włączać się w sieci współpracy z innymi podobnymi sobie ośrodkami w ukła-
dach międzynarodowych i krajowych dla zwiększenia komplementarności i specjalizacji, a tym samym 
pełniejszego wykorzystania korzyści aglomeracyjnych. 

Regiony tworzą swoją pozycję konkurencyjną w układach międzynarodowych i krajowych głównie (ale 
nie wyłącznie) przez pozycję jaką osiągają ich główne ośrodki miejskie”.63

Z punktu widzenia rozwoju miast i obszarów metropolitalnych być może najważniejszym fragmentem 
KSRR jest omówienie kierunku działań 1.1. z celu nr 1 („Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków 
wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych”)64. Czytamy tam, że wspierane ma być: a) „rozwi-
janie powiązań funkcjonalnych, infrastrukturalnych i instytucjonalnych między ośrodkami wojewódzki-
mi”; b) „wzmacnianie funkcji metropolitalnych w sferze gospodarczej, społecznej, nauki i kultury (w tym 
funkcji symbolicznych) oraz wzmacnianie roli ośrodków edukacji na poziomie wyższym – tworzących 
warunki dla gospodarki opartej na wiedzy”; c) „wspieranie rozwiązań integrujących przestrzeń funkcjo-
nalnych obszarów miejskich w zakresie zagospodarowania przestrzennego, transportu zbiorowego (…), 
usług komunalnych, rynku pracy”. 

Tej części KSRR towarzyszy mapka pokazująca „przestrzenny kierunek działań” skierowany na „metropo-
litalne ośrodki wojewódzkie”, wraz z zasięgiem ich oddziaływania oraz schematem sieci powiązań między 

60 KSRR, str. 86. 
61 KSRR, str. 89. 
62 KSRR, str. 93.
63 KSRR, str. 94.
64 KSRR, str. 96-102. 

nimi. Strategia zaleca wspieranie nie tylko ośrodków silnych, ale także słabych – w tym kontekście wska-
zane są „niektóre ośrodki Polski wschodniej”, Szczecin oraz „centra województw opolskiego i lubuskiego”.

WIZJA POLSKICH MIAST W 2020 ROKU
Jak sprawdzić czy funkcje metropolitalne dużych polskich miast rzeczywiście wzmocnią się do 2020 r.? 
Jednym z proponowanych przez KSRR wskaźników jest polepszenie pozycji naszych miast w klasyfikacji 
ESPON65, która wskazuje „słabe”, „potencjalne” i „silne” tzw. metropolitalne europejskie obszary wzrostu 
(„MEGA”). Obecnie nie mamy żadnego silnego, tylko jeden potencjalny oraz siedem słabych takich ośrod-
ków66. KSRR proponuje, by w 2020 r. pozycja polskich miast w klasyfikacji ESPON wyglądała następująco: 
jeden obszar silny, sześć potencjalnych i dziewięć słabych.67

W celu nr 2 znajdujemy kierunek działań 2.3. („Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obsza-
rów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”)68, który może dotyczyć także niektórych 
miast na Dolnym Śląsku (np. Wałbrzycha) – tak wynika z zamieszczonej w KSRR mapki pokazującej na-
tężenie problemów w dużych i średnich miastach Polski.69 Restrukturyzacja i rewitalizacja rozumiane są 
tu jako: „działania nakierowane na wsparcie jakości kapitału ludzkiego”, „działania skierowane na moder-
nizację struktury gospodarczej”, „działania wspierające nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury 
technicznej”, „działania wspierające modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej”, „wsparcie 
kompleksowych programów rewitalizacyjnych”.

Na ogromną rolę miast w rozwoju regionalnym zwraca uwagę już wprowadzenie do KSRR. Autorzy do-
kumentu podkreślają, że wprowadza on „kategorię obszarów, do których będzie w szczególny sposób ad-
resowana polityka regionalna, które nazywa obszarami strategicznej interwencji (OSI). Obejmują one za-
równo podstawowe obszary koncentracji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, 
tj. główne ośrodki miejskie wraz z ich zapleczem funkcjonalnym, oraz obszary poza bezpośrednim zasię-
giem oddziaływania tych ośrodków”.70 Nieco dalej wyliczają „kilka obszarów strategicznych wyzwań, na 
które polityka regionalna – wspierająca konkurencyjność regionów i zapewniająca spójność terytorialną 
kraju – musi odpowiedzieć za pomocą rozwiązań szczegółowych”. Pierwsze z tych wyzwań to „lepsze wy-
korzystanie potencjałów najważniejszych obszarów miejskich do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz 
stymulowania rozwoju pozostałych obszarów”.71 

KSRR omawia rosnącą rolę dużych miast i ich obszarów funkcjonalnych.72 Dostrzega też problemy tych 
obszarów miejskich, które przestały się rozwijać, albo rozwijają się powoli.73

Dokument kreśli ambitną wizję polskich regionów i miast w 2020 r. Czytamy w niej m.in., że główne 
ośrodki miejskie „zwiększą swoje międzynarodowe znaczenie przez wieloaspektową współpracę z głów-
nymi miastami europejskimi” i dzięki „pełniejszemu wykorzystaniu funkcji metropolitalnych”; „stanowić 
będą węzły sieci współpracy gospodarczej, społecznej, naukowej, kulturalnej, turystycznej i instytu-
cjonalnej”, będą też tworzyć spójną całość ze swoimi obszarami funkcjonalnymi, jednocześnie tworząc 
między sobą „sieć kooperacyjną”; będą połączone „autostradami lub drogami ekspresowymi oraz siecią 

65 Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Por. http://www.espon.pl/strona/pro-
gram_espon . 

66 Por. http://www.espon.pl/files/11_2/2/ESPON%20Atlas_FIN_600_2.pdf, str. 27. 
67 KSRR, str. 155.
68 Szczegółowy opis: KSRR, str. 129-131.
69 KSRR, str. 130. 
70 KSRR, str. 8.
71 KSRR, str. 24.
72 KSRR, str. 26-29.
73 KSRR, str. 34-36.
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szybkiej kolei”; będą „rozprzestrzeniać procesy rozwojowe na obszary słabiej rozwijające się”; „staną się 
przestrzenią dla rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego”; będą miały coraz więcej mieszkańców, 
bo przyciągną ludność wiejską do rozwijającego się sektora usług; „staną się bardziej atrakcyjne dla in-
westycji zewnętrznych”.74 KSRR zapowiada przy tym rewitalizację „zdegradowanych dzielnic miast”.75

policeNtRyczNa metRopolia sieciowa
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje również Koncepcję Zagospodarowania Przestrzen-
nego Kraju 2030 (KPZK).76 To najważniejszy dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania prze-
strzennego. Docelowo KPZK ma być „elementem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, traktującej 
równorzędnie aspekt przestrzenny i społeczno-gospodarczy, a dla strategii horyzontalnych, w tym Krajo-
wej Strategii Rozwoju Regionalnego, wytyczną dla wymiaru terytorialnego”.77

Tematyka miejska jest de	facto esencją KPZK. „Wizja zagospodarowania przestrzennego kraju określona 
w KPZK 2030 polega na postrzeganiu przestrzeni polskiej przez pryzmat rozwoju policentrycznej metro-
polii sieciowej” – czytamy w pierwszych zdaniach części wyjaśniającej zakres problemowy dokumentu. 
– „Metropolia ta składa się z najważniejszych polskich miast i ich zespołów, stanowiących jej rdzeń, oraz 
współtworzących ją miast o znaczeniu regionalnym. Do policentrycznej metropolii sieciowej dowiązane 
są subregionalne ośrodki wzrostu. Policentryczna metropolia sieciowa jest otwarta na oddziaływania sie-
ci europejskich ośrodków metropolitalnych, przede wszystkim znajdujących się na terenie Unii Europej-
skiej”.78

W wizji przestrzennego zagospodarowania Polski w 2030 r. KPZK zakłada, że „policentryczny charak-
ter struktury osadniczej” zostanie utrzymany, a na terenach zurbanizowanych będzie mieszkać aż  
75-80 proc. ludności Polski, przy czym najwyższe tempo przyrostu ludności „wystąpi na obszarach me-
tropolitalnych”. „Policentryczna metropolia sieciowa” będzie „rdzeniem krajowego systemu gospodarcze-
go i ważnym elementem systemu europejskiego”. Tworzące ją miasta (KPZK wylicza w tym kontekście 
dwanaście ośrodków metropolitalnych i dwanaście miast o znaczeniu regionalnym) będą nie tylko połą-
czone „efektywną siecią transportową i teleinformatyczną”, ale też powiązane gospodarczo, społecznie, 
edukacyjnie, kulturalnie oraz w ramach sektora badań i rozwoju. Metropolia sieciowa będzie dodatkowo 
związana z siecią ośrodków subregionalnych, tym samym dając „impuls rozwojowy obszarom słabszym 
ekonomicznie i społecznie”. 

Miasta metropolii sieciowej mają być „dobrym miejscem do życia”. KPZK wylicza w związku z tym ich 
pożądane cechy: wysokiej jakości przestrzenie publiczne, zintegrowane systemy transportu publicznego 
(„bazujące w dużej mierze na kolejach aglomeracyjnych”), sprawny system planowania przestrzennego, 
który ogranicza suburbanizację itp. „Jednocześnie mieszkańcy [funkcjonalnych obszarów ośrodków me-
tropolitalnych] mają zagwarantowany z jednej strony dostęp do terenów zielonych czy przestrzeni rekre-
acyjnej, a z drugiej do usług publicznych, które zapewnia metropolia”.79 

KPZK formułuje następujący cel strategiczny polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: „Efek-
tywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla 
osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funk-

74 KSRR, str. 81-83.
75 KSRR, str. 84.
76 Pełen tekst projektu KPZK ze stycznia 2011 r. jest na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_prze-

strzenna/KPZK/Documents/KPZK_2030_projekt_25012011_bez_map.pdf .
77 KPZK, str. 9.
78 KPZK, str. 5. 
79 KPZK, str. 30-38.

cjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w długim 
okresie”.80 

Celowi strategicznemu towarzyszy sześć celów szczegółowych, wśród których warto odnotować zwłasz-
cza dwa pierwsze: 1. „Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrze-
ni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu 
osadniczego sprzyjającej spójności”; 2. „Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie inte-
gracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzy-
stanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów”.81

Przykładowe kierunki działań w obu tych celach: 

1.1. „Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych głównych ośrodków miejskich”.
1.2. „Intensyfikacja powiązań funkcjonalnych pomiędzy głównymi węzłami sieci osadniczej w układzie 

krajowym i międzynarodowym”.
1.3. „Integracja obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich”.82

 2.1.3. „Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych słabszych ośrodków miejskich”
 2.1.4. „Wspomaganie procesów koncentracji urbanizacji w średnich miastach i wybranych małych”.83

 2.2.2. „Wspieranie rozwoju ośrodków subregionalnych”.84

 2.3.2. „Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast”.85

W ramach „przechodzenia od podejścia sektorowego do zintegrowanego podejścia terytorialnego” (to 
jedna ze zmian mieszczących się w tzw. nowym paradygmacie polityki regionalnej, o którym była mowa 
powyżej, przy okazji omawiania KSRR), KPZK wskazuje, że głównym przedmiotem zainteresowania ta-
kiego „podejścia terytorialnego” są „obszary funkcjonalne”, które „charakteryzują się wspólnymi cechami 
geograficznymi (społeczno-gospodarczo-przestrzennymi)”. KPZK wskazuje różne typy takich obszarów – 
jednym z nich jest obszar metropolitalny, rozumiany (za Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 2003 r.) jako „obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośrednie-
go otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju”.86 

KPZK wskazuje kryteria, które musi spełnić dane miasto z jego otoczeniem, by móc je nazwać „obszarem 
metropolitalnym” (minimum 300 tys. mieszkańców, ponadkrajowa atrakcyjność inwestycyjna, wysoka 
zewnętrzna atrakcyjność turystyczna itp.). Dodaje przy tym, że „podstawowym wskaźnikiem zasięgu ob-
szaru metropolitalnego są codzienne dojazdy do pracy mieszkańców”. Na tej podstawie dokument wska-
zuje dziesięć takich obszarów w Polsce. Nie wyznacza ich granic, zostawiając to „właściwym zespołom” 
z udziałem przedstawicieli samorządów. Nakazuje, by podstawą zarówno planu zagospodarowania, jak  
i strategii rozwoju obszaru metropolitalnego była „zasada pierwszeństwa regeneracji (odnowy) zabu-
dowy nad zajmowaniem nowych terenów pod zabudowę” – chodzi oczywiście o powstrzymanie urban	
sprawl. „Elementem planu i strategii będzie również deglomeracja usług na całym obszarze metropolital-
nym. Powoduje to dążenie do racjonalnego nasycenia całego obszaru różnorodnymi funkcjami metropoli-
talnymi oraz usługami wyższego rzędu” – dodaje KPZK. 

80 KPZK, str. 61.
81 KPZK, str. 62. Pozostałe cele szczegółowe to: 3. „Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzen-

nych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej”; 4. „Kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski”; 
5. „Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz 
kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa”; 6. „Przywrócenie i utrwalenie ładu prze-
strzennego”.

82 KPZK, str. 69.
83 KPZK, str. 82.
84 KPZK, str. 84.
85 KPZK, str. 86.
86 KPZK, str. 158-159.
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Co jeszcze powinno znaleźć się w planie zagospodarowania i w strategii rozwoju obszaru metropolital-
nego? KPZK narzuca tym dokumentom obowiązek sformułowania „systemowych rozwiązań” dla szeregu 
„kluczowych zagadnień”: „zintegrowanego systemu transportu publicznego, energooszczędnych struk-
tur przestrzennych (zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej i gospodarki ko-
munalnej), rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej na całym obszarze metropolitalnym, spójnego 
systemu inwestycyjnego, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej, zintegrowanego 
i spójnego zarządzania zasobami przyrodniczymi, wodnymi (w tym wodami opadowymi), i uspójnienia  
z planami zagospodarowania przestrzennego na styku jednostek administracyjnych, współpracy z inny-
mi obszarami metropolitalnymi oraz prowadzenia systemu monitoringu danych przestrzennych połą-
czonego z systemem monitoringu rozwoju regionalnego, tworzenia baz danych przestrzennych i środo-
wiskowych (ekofizjografia), zarządzania zasobami kulturowymi połączonego z inwentaryzacją zasobów 
dziedzictwa kulturowego”.87

Osobne zestawy zaleceń KPZK formułuje m.in. dla „obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych”, 
„obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych” i „ośrodków lokalnych”.88

KPZK zwraca również uwagę na „miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-go-
spodarcze” (w tym kontekście wymienia m.in. Łódź i Radom). Zaleca ich „identyfikację w planach zago-
spodarowania przestrzennego województw i w strategiach rozwoju województw” oraz „przygotowanie 
kompleksowych planów rewitalizacji”, które „będą podstawą do prowadzenia kompleksowych działań  
(z poziomu kraju, regionu i gmin) na rzecz odwrócenia negatywnych trendów rozwojowych”.89

METROPOLIE W MODELU POLARyZACyJNO-DyFUZyJNyM
Docelowo najważniejszym polskim dokumentem strategicznym ma być Długookresowa Strategia Roz-
woju Kraju (DSRK).90 Rząd przygotowuje ją w oparciu o raport Polska 2030, napisany przez zespół eks-
pertów pod kierownictwem Michała Boniego, opublikowany w 2009 r.91 

To właśnie w Polsce 2030, już we wstępie, pada hasło, że „odpowiednim modelem na nadchodzące 20 
lat rozwoju jest model polaryzacyjno-dyfuzyjny”.92 Ta propozycja oparta jest na konstatacji, że w Polsce 
– owszem – znajdziemy obszary zapóźnień, ale są też „liderzy nowych przewag konkurencyjnych”. W tym 
kontekście wskazane są „metropolie”, które „rozwijają się w zgodzie z nowoczesnymi paradygmatami  
i z powodzeniem konkurują z innymi aglomeracjami europejskimi”.93

Polska 2030 stawia przed krajem dziesięć wyzwań rozwojowych. Jako siódme wymieniona jest „soli-
darność i spójność regionalna”.94 W rozdziale poświęconym temu wyzwaniu autorzy raportu rozwijają 
wątek modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego. „Oprócz tradycyjnych osi zróżnicowania poziomu życia, które 
przebiegają między miastami a obszarami wiejskimi oraz między wschodem a zachodem kraju, znaczenia 
nabierają nowe wymiary nierówności” – piszą. „Dynamicznie rośnie przewaga metropolii nad regiona-
mi peryferyjnymi. Coraz wyraźniejsze są także kontrasty jakości życia wewnątrz dużych miast. Procesy 

87 KPZK, str. 167-168.
88 KPZK, str. 168-170.
89 KPZK, str. 185.
90 Jak już wyżej wspomniano, elementem DSRK ma być KPZK.
91 Pełen tytuł raportu: „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”. Tekst dokumentu można znaleźć na specjalnie poświęconej mu 

stronie internetowej: http://polska2030.pl/ .
92 Polska 2030, str. 3.
93 Polska 2030, str. 2-3. 
94 Polska 2030, str. 7. Pełna lista wyzwań: 1. Wzrost i konkurencyjność; 2. Sytuacja demograficzna; 3. Wysoka aktywność zawo-

dowa oraz adaptacyjność zasobów pracy; 4. Odpowiedni potencjał infrastruktury; 5. Bezpieczeństwo energetyczno-klima-
tyczne; 6. Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego; 7. Solidarność i spójność regionalna; 8. Poprawa 
spójności społecznej; 9. Sprawne państwo; 10. Wzrost kapitału społecznego Polski.

te są nieuniknionym rezultatem szybkiego rozwoju Polski, którego „lokomotywami” są metropolie. (…) 
Wyzwanie polega na tym, aby dopuszczając do krótkookresowej polaryzacji rozwoju w Polsce, stworzyć 
jednocześnie podstawy do podnoszenia dochodu i jakości życia na obszarach, które dzisiaj znajdują się  
w relatywnie trudnej sytuacji”.95

W tym samym rozdziale Polska 2030 sporo uwagi poświęca „regionom metropolitalnym”, które „będą się 
rozwijać szybciej niż reszta kraju (…). Metropolie będą lokomotywami rozwojowymi dla obszarów funk-
cjonalnych z nimi powiązanych”. Autorzy dokumentu zgadzają się, że „polski system miejski należy uznać 
za policentryczny”, a zarazem przestrzegają przed narastającym „problemem peryferii rozwojowych we-
wnątrz wielkich miast”.96

Co powinny robić „polskie metropolie”? „Muszą być konkurencyjne w skali międzynarodowej” – podkre-
śla Polska 2030. Ich mocną stroną są „nadal niskie koszty działalności gospodarczej”, słabą – „niska jakość 
przestrzeni publicznej – jej zagospodarowania i estetyki”, która „prowadzi często do jej prywatyzacji i do 
przestrzennej segregacji, co pogłębia stratyfikację społeczną i ogranicza zewnętrzną atrakcyjność mia-
sta”. Poza tym polskie miasta za słabo współpracują ze sobą.97 

Autorzy raportu rekomendują cztery główne priorytety dla krajowej polityki rozwoju – pierwszym  
z nich jest „wspieranie metropolizacji”.98 W praktyce oznacza to, że „należy inwestować w infrastrukturę 
i jakość przestrzeni miejskiej, podnosić jakość kapitału ludzkiego i stwarzać warunki do rozwoju miej-
skiej klasy kreatywnej”. Rząd powinien wspierać samorządy w tych działaniach. Polska 2030 proponuje 
podjęcie następujących kroków: a) „objęcie miejscowymi planami zagospodarowania całej przestrzeni 
polskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem metropolii”; b) „odwrócenie tendencji do prywatyzacji 
przestrzeni publicznej”; c) „podejmowanie i wspieranie projektów budujących prestiż miasta i jego po-
zycję międzynarodową”; d) „współpraca rządu, samorządów i jednostek akademickich na rzecz rozwoju  
i podnoszenia jakości uczelni wyższych oraz instytucji naukowych”; e) „przyspieszenie rozwoju specyficz-
nej infrastruktury wielkomiejskiej podnoszącej jakość życia – środków szybkiego transportu, gospodarki 
wodno-ściekowej, infrastruktury telekomunikacyjnej”; f) „intensyfikacja współpracy między metropolia-
mi i poprawa wzajemnej dostępności transportowej, szczególnie między Warszawą a Wrocławiem, War-
szawą a Łodzią i Warszawą i Trójmiastem”.99

Miarą sukcesu podjętych działań będzie w 2030 r. m.in. „zwiększenie współczynnika urbanizacji do około 
75 proc. z obecnych 61 proc.” oraz – podobnie jak w KSRR – „wzrost międzynarodowego znaczenia pol-
skich miast w europejskiej sieci metropolii; używając terminologii ESPON, pożądane jest, by Warszawa 
stała się silnym metropolitalnym obszarem wzrostu (MEGA), a Poznań, Łódź, Wrocław, Kraków, Trójmia-
sto i aglomeracja śląska – MEGA średniej rangi (obecnie Warszawa jest uznawana za ośrodek średniej 
rangi, a pozostałe wymienione miasta – za słabe MEGA)”.100

WSKAźNIKI ROZWOJU OŚRODKÓW MIEJSKICH
W toku prac nad DSRK wyzwania i propozycje działań z Polski 2030 ulegają modyfikacji. Świadczy o tym 
zamieszczona na internetowej stronie Polski 2030 prezentacja Michała Boniego z grudnia 2010 r. zatytu-
łowana „Polska 2030. Kalendarz realizacyjny. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”.101

95 Polska 2030, str. 239. 
96 Polska 2030, str. 248, 252.
97 Polska 2030, str. 254-255.
98 Pozostałe to: „budowanie wysokiej jakości systemu edukacji, rozwój nowoczesnych technik telekomunikacyjnych i tworze-

nie funkcjonalnych powiązań wolniej rozwijających się terenów z liderami wzrostu”.
99 Polska 2030, str. 266.
100 Polska 2030, str. 381.
101 Prezentację „Polska 2030. Kalendarz realizacyjny…” można znaleźć na stronie Polski 2030: http://polska2030.pl/.
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Michał Boni proponuje tam następujące sformułowanie głównego celu DSRK: „Rozwój mierzony poprawą 
jakości życia (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do UE i zmniejszenie nierówności) Polaków dzięki 
stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju”. Celowi temu to-
warzyszą trzy filary rozwoju: filar dyfuzji, filar innowacyjności i filar efektywności.102

Te filary dzielą się z kolei na osiem obszarów tematycznych. Jednym z nich jest „rozwój regionalny”, który 
znalazł się w filarze dyfuzji.103 Ów obszar ma własny cel strategiczny: „Wzrost konkurencyjności regio-
nów oraz budowa spójności terytorialnej poprzez wspieranie potencjału rozwojowego i powiązań funk-
cjonalnych na poziomie regionalnym”. Towarzyszą mu trzy cele szczegółowe, wśród których pierwszy ma 
następujące brzmienie: „Wzmacnianie potencjału rozwojowego metropolii i ośrodków regionalnych oraz 
wyrównywanie szans rozwojowych poprzez rozwijanie potencjałów endogenicznych miast” i jest rozwi-
nięty w trzech punktach: 1. „Integracja wewnętrzna i wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych głów-
nych ośrodków miejskich”; 2. „Zwiększanie dostępności (transportowej i teleinformatycznej) ośrodków 
regionalnych”; 3. „Zwiększanie potencjału rozwojowego oraz wyrównywanie szans rozwojowych miast 
poprzez rozwijanie ich potencjałów endogenicznych”.104 

Cel nr 1 jest wyposażony w następujące wskaźniki: 1. „Liczba polskich miast posiadających uczelnie na 
tzw. liście szanghajskiej (Academic Ranking of World Universities)”; 2. „Odsetek obszarów miejskich  
w Polsce objętych miejscowymi planami zagospodarowania (w miastach powyżej 100 tys. mieszkań-
ców)”; 3. „Podstawowa klasa kreatywna (Core Creativity Class) (procent populacji w wieku 15-64 lat)”; 
4. „Zróżnicowanie wyników egzaminów zewnętrznych w dzielnicach 5 największych miast w Polsce 
(min/max)”; 5. Liczba ośrodków wojewódzkich połączonych liniami kolejowymi zmodernizowanymi co 
najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich rzędu 100 km/h”; 6. „Liczba miast 
wojewódzkich połączonych drogami ekspresowymi lub autostradami”; 7. „Nakłady ogółem na B+R w re-
lacji do PKB, w tym ponoszone przez sektor przedsiębiorstw”.105

Zgodna z DSRK ma być Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK), którą będzie zaktualizowana 
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) – przyjęta przez rząd w 2006 r.106

Także ten dokument uznaje „policentryczne zagospodarowanie przestrzenne” za „atut w rozwoju kraju” 
i zwraca uwagę na funkcjonowanie „dużych obszarów metropolitalnych”, które mają podobne znaczenie  
i szanse rozwojowe jak Warszawa (w tym kontekście wymienione są „Trójmiasto, Katowice z innymi mia-
stami śląskimi, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź)”.107 Strategia pyta czy wspierać prężne regiony i ośrodki 
miejskie, czy raczej „obszary wiejskie i regiony zmarginalizowane”.108

SRK definiuje główny cel rozwojowy następująco: „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców 
Polski: poszczególnych obywateli i rodzin”. Towarzyszy mu sześć priorytetów. Szósty z nich to „rozwój 
regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”.109 Omawiając go, SRK zauważa, że „dla osiągnięcia ce-
lów rozwojowych Polski najważniejsze jest: a) zapewnienie ładu przestrzennego kraju, b) decentralizacja 

102 Prezentacja „Polska 2030. Kalendarz realizacyjny…”, slajd nr 6. 
103 Prezentacja „Polska 2030. Kalendarz realizacyjny…”, slajd nr 7.
104 Prezentacja „Polska 2030. Kalendarz realizacyjny…”, slajd nr 34. Pozostałe dwa cele szczegółowe to: 2. „Wzmacnianie poten-

cjału rozwojowego oraz przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych”; 3. „Wzmacnianie poten-
cjału rozwojowego obszarów wiejskich”.

105 Prezentacja „Polska 2030. Kalendarz realizacyjny…”, slajd nr 36.
106 Pełen tekst SRK jest na stronie MRR: http://bip.mrr.gov.pl/Strategia%20Rozwoju%20Kraju/Documents/fab35f-

c460474581adeecfe83f09ed2dSRKwpolska0607.zip .
107 SRK, str. 15.
108 SRK, str. 23.
109 SRK, str. 29-30. Pozostałe priorytety: „1. „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”; 2. „Poprawa stanu infra-

struktury technicznej i społecznej”; 3. „Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości”; 4. „Budowa zintegrowanej wspólno-
ty społecznej i jej bezpieczeństwa”; 5. „Rozwój obszarów wiejskich”.

procesów rozwojowych i idąca za tym decentralizacja finansów publicznych (…), c) rozwój obszarów me-
tropolitalnych, d) rozwój obszarów wiejskich”.110 

Dokument stwierdza dalej, że „kluczowym zadaniem w rozwoju regionalnym jest pełniejsze wykorzysta-
nie potencjału endogenicznego największych ośrodków miejskich oraz wzmocnienie związków między 
metropoliami i terenami zurbanizowanymi a otaczającymi je terenami wiejskimi i małymi miasteczka-
mi”. Zaś „działania inwestycyjne nie powinny prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się  
miast”.111 

KU NOWEJ POLITyCE MIEJSKIEJ
W listopadzie 2010 r. rząd przyjął Plan działań dla KSRR.112 Wskazuje w nim konieczność „wzmocnienia 
wymiaru miejskiego polityki regionalnej”, zaznaczając, że miasta stają się jednym z jej podmiotów „jako 
beneficjenci zintegrowanych działań prorozwojowych”. Rozdział poświęcony temu zagadnieniu podpo-
wiada kierunki przyszłej polityki miejskiej kraju, która – jak piszą autorzy Planu działań dla KSRR – „ze 
swej natury jest interdyscyplinarna i dotyczy wielu dziedzin sektorowych”. Nie da się jej sprowadzić do 
kwestii urbanistyki i planowania przestrzennego, jak to wynika z Ustawy o działach administracji rządo-
wej.113 

Czym zatem powinna być polityka miejska? Plan działań dla KSRR wylicza: „Mając na względzie kierunki 
zmian wypracowywane na poziomie europejskim krajowa polityka miejska powinna respektować kurs 
na rozwój obszarów miejskich oparty na zasadach zintegrowanego, inteligentnego, zrównoważonego, 
spójnego i inteligentnego rozwoju (smart city). Obejmuje to takie obszary jak np. transport, budownic-
two, energetyka, opieka medyczna, zarządzanie kryzysowe. Tak definiowana polityka miejska będzie 
łączyć zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego z podejściem urbanistycznym i przestrzennym 
oraz aspektami instytucjonalnymi. Te ostatnie są szczególnie ważne, gdyż polityka miejska powinna być 
rozumiana szeroko – nie tylko jako działania rządu wobec miast, ale także powinna posłużyć do wypra-
cowania modelu zarządzania i współpracy wszystkich szczebli administracji zajmujących się rozwojem 
miast”.114

W tym celu „niezbędne jest uszczegółowienie i uregulowanie zagadnień polityki miejskiej”, w tym „mo-
delu zarządzania i współpracy wszystkich szczebli administracji zajmujących się rozwojem miast” oraz 
„zarządzania obszarami funkcjonalnymi miast (w tym metropolitalnymi)”.115

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (wraz z m.in. Ministerstwem Infrastruktury) ma przygotować „Zało-
żenia krajowej polityki miejskiej”.116 Mają być gotowe jeszcze w 2011 r. Na potrzeby tego dokumentu MRR 
zleciło już opracowanie „Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej”.117

Opracował: Łukasz Medeksza, Współpraca: Michał Frycz 

110 SRK, str. 73.
111 SRK, str. 73-74. 
112 Pełna nazwa dokumentu: „Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez RM i inne podmioty 

publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie”. Pełen tekst jest na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/
Polityka_regionalna/KSRR_2010_2020/Documents/Plan_dzialan_KSRR_2-11_po_akceptacji_RM.pdf .

113 Plan działań…, str. 9.
114 Plan działań, str. 10. 
115 Tamże. 
116 O kierunkach prac nad tym dokumentem opowiada prezentacja wiceministra rozwoju regionalnego Waldemara Sługockiego 

z marca 2011 r.: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/koncepcja_przyszlej_KSRR_0311.pdf .
117 Więcej o przygotowywanym „Raporcie OECD…” można przeczytać na stronie MRR: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regional-

ny/polityka_regionalna/rozwoj_miast/rozwoj_miast_w_polsce/strony/rozwoj_miast_w_polsce.aspx .
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Tadeusz Markowski

METROPOLITALNOŚĆ A ROZWÓJ  
– WSPÓŁCZESNE TENDENCJE

Metropolizacja przestrzeni to nie to samo, co urbanizacja. Wymaga nowego języka opisu i nowych 
metod zarządzania. Ale to wcale nie oznacza, że potrzebna nam jest ustawa metropolitalna.

Podstawowym kontekstem rozwoju współczesnych miast jest globalna gospodarka. Organizacja produk-
cji i trendy na rynkach pracy bezpośrednio wpływają na przestrzeń.

CECHy WSPÓŁCZESNEGO ROZWOJU 
1. Elastyczność produkcji. Jest charakterystyczna dla współczesnej gospodarki. Nisze rynkowe trwają 
krótko, a innowacyjność jest tak wielka, że cały czas musimy w napięciu działać i wymyślać nowe lub 
udoskonalone produkty. Dlatego firmy muszą być elastyczne. Muszą błyskawicznie reagować na zmiany. 

Z drugiej strony, nasz system ekonomiczny jest kontrolowany przez związki zawodowe i polityków, któ-
rzy uwielbiają sztywne struktury. To rodzi problemy. Bo gdy np. firma musi błyskawicznie zwolnić pra-
cowników, oddać puste pomieszczenia, albo trzymać je ponosząc straty, to żąda zwolnienia z podatków, 
gdyż nie jest w stanie przetrwać. Takich kolizji jest mnóstwo we współczesnej gospodarce. Jeśli o tym 
zapominamy i budujemy sztywny system organizacyjny, sztywny system struktur przestrzennych, które 
są bardzo inercyjne, to podważamy sens konkurencji. 

Dlatego trzeba zastanowić się, na ile przestrzeń miejska mogłaby elastycznie reagować na szybkie zmiany 
w gospodarce. 

2. Mobilność. Ludzie przemieszczają się coraz szybciej, coraz łatwiej, na coraz większych dystansach. 
Bez problemu zmieniają miejsce pracy i zamieszkania. Mobilności nie da się opanować, choć wielu kon-
serwatystów próbuje ją ograniczać. 

3. Pulsarność. Miasta mają różne zapotrzebowanie na energię i usługi komunalne w zależności od pory 
dnia, doby, miesiąca. Musimy więc tak projektować infrastrukturę, by dostosować nasze miasta do ich 
zmiennych potrzeb w czasie. 

Co to oznacza z punktu widzenia planowania przestrzennego? Czym jest „miasto pulsacyjne”? Znamy 
koncepcje budynków wielofunkcyjnych: z funkcją dzienną i nocną. „Opuszczamy biura, wpuszczamy bez-
domnych” - tyle że ci bezdomni muszą być ludźmi o wysokiej kulturze osobistej, więc musimy ich wpierw 
tak wychować, żeby nocowali w pomieszczeniach biurowych pod biurkami i nie zniszczyli tego, co tam 
zastaną. Takie tematy są omawiane przez młodych naukowców w Holandii i innych państwach o orien-
tacji socjalnej, nakierowanej na rozwój zrównoważony. Pojawiają się tam pomysły skrajne, ale trzeba je 
obserwować, bo może niektóre z nich warto wykorzystać.

4. Elastyczne rynki pracy. Są oczywiście jednym z przejawów elastycznej gospodarki. Trzeba o nich 
mówić w liczbie mnogiej – nie ma czegoś takiego jak „europejski rynek pracy”. Są różne formy rynków, nie 
tylko rynek ludzi kreatywnych, czy ludzi kultury. Każdy rynek jest inny i ma swoje skutki w przestrzeni. 
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W różnych miastach mamy różne rynki pracy. To są tak złożone struktury, że nie da się powielać jednego 
modelu w wielu miastach, traktując go jak szablon.

5. Dyktat klasy kreatywnej w rozwoju metropolitalnym. W zasadzie sami się do niej dopasowujemy. 
Nie mamy wyjścia, bo zasób ludzi kreatywnych jest bardzo niewielki w stosunku do potrzeb współczesnej 
gospodarki. To oni dają nam najwięcej innowacji, najwyższą wartość dodaną. I to oni zaczynają dyktować, 
jak mamy rozwijać nasze miasta. 

Nie raz spieram się z kolegami, którzy konserwatywnie patrzą na problematykę rozwoju miast. Uważają, 
że jak wyznaczymy nieprzekraczalną linię zabudowy, to wszyscy będą musieli jej przestrzegać. Ale wy-
starczy, że jedno miasto zdecyduje się poluzować ten przepis i wygra konkurencję. Restrykcyjne planowa-
nie bez wsparcia instrumentami ekonomicznymi nie ma racji bytu.

6. Globalna spekulacja gruntami i nieruchomościami. Za mało o niej mówimy, nie chcemy jej ujaw-
niać, a przecież oddziałuje ona bardzo silnie, tyle że w sposób ukryty. Trudno obserwować jak krąży ten 
bardzo mobilny kapitał, w jakim czasie, w jakich cyklach koniunkturalnych. Spekulacja gruntami decy-
duje o pewnych procesach, o których często nie mamy pojęcia, bo jej skutki mogą ujawnić się za 10, 15,  
a nawet 20 lat. Na taki czas obliczone są tego typu inwestycje. Kto zna się na tzw. inwestycjach ryzyka, 
może znakomicie to przebadać. Jednak w Polsce informacja na ten temat jest gdzieś ukrywana. Zresztą 
nie ma u nas pieniędzy, żeby badać tego typu zjawiska. 

METROPOLIE: NOWy TyP STRUKTURy PRZESTRZENNEJ
Mówiąc o metropolitalności próbujemy opisać procesy, których tak naprawdę nie potrafimy jeszcze do-
brze określić. Wydaje nam się, że w dziedzinie urbanizacji mamy ciągłość historyczną. Że od stuleci ob-
serwujemy ten sam rozwój miast. Jednak zaszedł on tak daleko, że nie wiemy, jak nazwać zjawiska, któ-
rym podlegają największe miasta. 

Nowe fakty, czy wynalazki z reguły wprowadzają nowe słowa. Dlatego mówimy o metropoliach, czy me-
tropolizacji przestrzeni. Pojawiają się terminy „suburbanizacja”, „mega urbanizacja”, „mezo urbanizacja”. 

Ale do zdefiniowania pojęcia obszaru metropolitalnego nie można stosować kryteriów urbanizacyjnych. 
Podstawową jego cechą jest integracja funkcjonalna. Metropolizacja przestrzeni znacznie różni się od 
wcześniej zachodzących procesów urbanizacji. 

Jakie są podstawowe cechy postępującej metropolizacji przestrzeni? Wymieńmy kilka z nich:

• Wzrost znaczenia dużych układów miejskich we współczesnej gospodarce. To zjawisko nazywamy 
polaryzacją. Małe miasta mają coraz mniejsze znaczenie. Przedstawiciele władz samorządowych 
próbują stawiać na zrównoważony rozwój, uważają, że nadmierna polaryzacja jest zjawiskiem nieko-
rzystnym i że należy z nią walczyć. Ale czy to jest możliwe? Czy warto ponosić duże koszty, żeby różne 
zasoby rozmieszczać równomiernie – nie tylko w dużych miastach, ale i na terenach peryferyjnych? 
Nie wiadomo. Mało kto prowadzi w tej dziedzinie poważne studia, żeby można było wskazać kierunki 
działań praktycznych.

• Odstępstwo od zasady hierarchicznej organizacji przestrzeni (sformułowanej przez Waltera Christal-
lera). Metropolizacja wnosi nowe, silne powiązania między odległymi od siebie ośrodkami, co czę-
ściowo uniezależnia siłę oddziaływania danego miasta od jego wielkości. Z drugiej strony – być może 
te kontynentalne, globalne powiązania potwierdzają teorię Christallera, tyle że na innym, wyższym 
poziomie organizacji przestrzennej.

• Zmiana relacji pomiędzy miastem metropolitalnym a otaczającym je regionem. Kiedyś działała prosta 
zasada: wielkie miasto wchłaniało mniejsze. Dzięki temu można było kontrolować procesy urbani-

zacyjne. Dlaczego dziś nie jest to już możliwe? Dlaczego polskie miasta nie mogą nadal rozwijać się 
drogą ekspansji terytorialnej i wchłaniania sąsiednich terenów? Bo nie wypada. Skoro stworzyliśmy 
układ samorządowy, to powinniśmy pozwolić działać gminom. 

Oczywiście, przy obecnej skali dużych polskich miast (600-700 tys. mieszkańców) można jeszcze rozwi-
jać je poprzez ekspansję. Ale wielkie metropolie światowe doszły już do granicy zdolności wchłaniania  
i centralnego sterowania. W ich interesie leży zasada subsydiarności i współpracy z innymi podmiotami 
tworzącymi obszar metropolitalny. Te metropolie poniosły już koszty rozrostu, poznały negatywne skutki 
nadmiernej ekspansji. Dziś są na etapie przechodzenia na wyższe poziomy organizacyjne. My jeszcze tego 
nie czujemy. Te zjawiska są u nas dopiero omawiane przez świat nauki. Urzędnicy i samorządowcy nie 
odczuli ich jeszcze finansowo. Nie wiem, czy uda się przekonać administrację publiczną do zastosowania 
u nas pewnych rozwiązań tylko na podstawie dobrych raportów o sytuacji na świecie. Jestem co do tego 
sceptyczny. Bo – niestety – korekty następują przeważnie w wyniku zaburzeń, gdy koszty, które trzeba 
ponosić stają się byt duże. Rozum budzi się późno i boleśnie.

Metropolie są nowym typem struktury przestrzennej. Skupiają funkcje o znaczeniu globalnym: gospo-
darcze, finansowe, naukowe, polityczne, medialne, kulturalne. Przejmują zarządzanie gospodarką w skali 
ponadnarodowej. Charakteryzują się dużą innowacyjnością i wysokim poziomem usług. Tworzą między-
narodowy układ powiązań, współpracy i zależności – w formie sieci miast pełniących funkcje metropoli-
talne.

To wszystko oznacza, że metropolizacja przestrzeni wiąże się również z występowaniem negatywnych 
skutków globalnej gospodarki. Widać je zarówno w wielkich, jak i małych miastach. W centrach i na pe-
ryferiach. Produkt, który ma znaczenie ogólnoglobalne zostawia swój ślad w przestrzeni miejskiej. Su-
permarkety weszły do każdego miasta. Wszyscy używamy samochodów. Te zjawiska można nazwać me-
tropolizacją przestrzeni. Rzecz w tym, byśmy nie byli skazani jedynie na absorpcję negatywnych skutków 
globalizacji, ale też rozwijali w naszych miastach funkcje kreatywne, które mają znaczenie eksportowe. 

Obszary metropolitalne ponoszą olbrzymie koszty rozlewania się miast, konkurencji, braku dostawców 
usług komunalnych. Jak reagują na te niedogodności? Odpowiedzią są dobrowolne związki i zrzeszenia. 
To nie jest żadna nowość. Przeżyła to większość miast Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Trzydzie-
ści lat temu tworzone były różnego rodzaju komitety obszarów metropolitalnych. Pod tym względem je-
steśmy bardzo opóźnieni. W kolejnym etapie podejmowane są próby wprowadzenia dodatkowych instru-
mentów – np. osobnych biur planowania. Pojawiają się instytucje, które mają wspierać system decyzyjny 
na terenie obszaru metropolitalnego, bo centralizacja władzy nie daje odpowiedniej efektywności. Należy 
wówczas wyodrębnić zadania i wyzwania wspólne dla całego układu.

JAK ZARZĄDZAĆ ObSZAREM METROPOLITALNyM? 
Z badań prowadzonych na świecie wynika, że warunkiem budowy nowej struktury zarządzającej obsza-
rem metropolitalnym jest społeczne zapotrzebowanie na taką instytucję. Czy w Polsce mamy takie zapo-
trzebowanie? Myślę, że nie. Zostało sztucznie, odgórnie wykreowane. Być może niektóre regiony same 
wpadną na to, że instytucje zarządzające obszarami metropolitalnymi są potrzebne – zwłaszcza gdy zro-
zumieją, że współpraca metropolitalna opłaca się w dobie ostrej konkurencji. Czy przykładem takiego 
rozwiązania jest związek miast Górnego Śląska? To się okaże. Na razie jest on przytaczany w Internecie 
jako główny polski przykład samoorganizacji związku metropolitalnego. 

Jeśli mamy do czynienia z niskim poziomem rozwoju kapitału społecznego, niezbędny jest większy za-
kres interwencji państwa i władz regionalnych. Struktury zarządzające regionem metropolitalnym moż-
na wprowadzić określonymi regulacjami ustawowymi. Np. może to być nowy podział terytorialny, obo-
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wiązkowe obszary planistyczne dla aglomeracji, czy też powoływane przez rząd tzw. quasi organizacje 
pozarządowe („quangos”) zajmujące się rozwojem wyodrębnionego obszaru metropolitalnego. 

Jeżeli zdecydujemy się na prowadzenie polityki metropolitalnej i zechcemy konsolidować obszary metro-
politalne, ale nie będziemy wiedzieli jak to zrobić, możemy liczyć na wsparcie rządu. Nie mam na myśli 
pieniędzy, ale chociażby usuwanie pewnych barier organizacyjnych, dziwnych przepisów prawnych, któ-
re blokują rozwój. Przykład? Świetnie wiemy, że porozumienia metropolitalne byłyby prostsze, gdybyśmy 
wcześniej ustawowo zapisali możliwość tworzenia wspólnych związków gmin z powiatami.

Dyskusja o obszarach metropolitalnych jest z natury długa, bo wiąże się z potrzebą edukacji, zro-
zumienia omawianego tematu przez wszystkie zainteresowane strony. W Polsce też dość długo 
dyskutujemy na ten temat, ale nie wiem, czy skupiamy się na właściwych sprawach. Zastanawiamy 
się, czy coś jest metropolią, czy nie, natomiast znacznie rzadziej mówimy o modelach zarządzania 
i o instrumentach, które mają sprzyjać współpracy. Np. temat systemu podatkowego, czy finanso-
wego, który jest źródłem dobrego porozumienia został odłożony ad acta.

We Francji, zanim podjęto decyzję regulującą procesy planowania obszarów metropolitalnych, poprze-
dzała ją dyskusja, która trwała dziewięć lat – od 1990 do 1999 r. Następnie przez cztery lata władze 
rządowe targowały się z lokalnymi. Tam przyczyną instytucjonalizacji na poziomie metropolitalnym są 
nasilające się regionalizmy – szczególnie na Korsyce. Żądają uznania politycznego statusu regionu i przy-
znania mu adekwatnych środków finansowych. Jednocześnie wywołują odgórne tendencje centralizacyj-
ne, których efektem jest tworzenie nowych metropolitalnych struktur organizacyjnych.

W Ameryce Północnej polityka metropolitalna pojawia się najczęściej jako rezultat tzw. instytucjonaliza-
cji spontanicznej. Stany Zjednoczone w latach 80. przechodziły proces oddolnej polityki metropolitalnej. 
Modne były wówczas tzw. metropolitalne komitety, korporacje i stowarzyszenia. Ich zadaniem było iden-
tyfikowanie strategicznych wspólnych interesów łączących powiaty (counties). Polityka metropolitalna 
opierała się głównie o mechanizmy negocjacyjne i była odpowiedzią na wysokie społeczne koszty ry-
walizacji między powiatami o przyciąganie inwestorów. W taki właśnie praktyczny sposób realizowana 
była koncepcja współrządzenia obszarem metropolitalnym przez różne władze lokalne działające na jego 
terenie.

W Finlandii częściowe upodmiotowienie regionów i instytucjonalizacja ich struktur to efekt napływu 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Poprzednio ten liczący 6 mln mieszkańców kraj praktycznie 
nie potrzebował silnych regionów. Do sprawnego zarządzania krajem wystarczały dwa poziomy władzy: 
państwowa i lokalna.

W Danii chęć wzmocnienia swojej części regionu metropolitalnego Orersund była odpowiedzią na presję 
konkurencyjną Szwecji. Struktury zarządzania obszarami metropolitalnymi tworzone są także w Anglii, 
gdzie nie ma tendencji regionalistycznych. W Belgii – przeciwnie. Są silne separatyzmy regionalne. Ale  
i tam obserwujemy próby tworzenia silnych zespołów metropolitalnych w ramach Flandrii i Walonii. Od 
kilku lat lansowany jest zespół miast zwany „Diamentem Flamandzkim”.

Z kolei holenderski Randstat jest interesującym przykładem policentrycznego regionu miejskiego, który 
powstaje przy silnym wsparciu rządu holenderskiego. 

Bipolarna i wielopolarna współpraca między jednostkami zlokalizowanymi na terenie obszaru metropo-
litalnego zachodzi nie tylko wtedy, gdy ich funkcje uzupełniają się wzajemnie, ale i wtedy, gdy są wobec 
siebie konkurencyjne. Taki obszar jest złożonym, dynamicznym układem. Działające na jego terenie pod-
mioty rywalizują w jednej dziedzinie, a współpracują w innej.

Kluczową kwestią w zarządzaniu zurbanizowanymi obszarami metropolitalnymi jest ich właściwa de-
limitacja. Mamy tendencję do sztywnego wyznaczania granic takich obszarów i tworzenia dla nich 

określonego instytucjonalnego systemu zarządzania. W praktyce okazuje się, że takie podejście jest nie-
wystarczające. Jak pokazują doświadczenia amerykańskie, na dłuższą metę nie zapobiega ono niekontro-
lowanym procesom ekspansji urbanistycznej poza granice wyznaczonego obszaru. Jednocześnie strefa 
centralna metropolii nadal przeżywa problemy. Stąd potrzeba elastycznego traktowania granic obszaru 
metropolitalnego.

W polskich koncepcjach planowania obszarów metropolitalnych jesteśmy na najlepszej (albo na najgor-
szej) drodze do usztywniania tych granic. Dlaczego jest to złe podejście? Bo – po pierwsze – coraz bardziej 
elastyczna gospodarka wymaga elastycznego podejścia do przestrzeni. Po drugie – demokratyczne współ-
zarządzanie wymaga otwartości i stałego dzielenia się władzą ponad sztucznymi granicami w terenie.

ELASTyCZNOŚĆ, SUbSyDIARNOŚĆ, PARTyCyPACJA
Dobre zarządzanie obszarem metropolitalnym oparte jest o katalog zasad, które są odpowiedzią na roz-
wój gospodarki, struktur społecznych i polityki. Oto niektóre z nich:

1. Zasada koherencji. Sposób władania musi być jasny, przejrzysty i zrozumiały dla wyborców.

2. Zasada uczciwości i równości. Jeżeli instytucje nie będą sobie ufać, to ich współpraca jest z góry ska-
zana na niepowodzenie. Gdy pokonamy brak zaufania między partnerami, to będziemy mogli zacząć 
budować sieciowy układ powiązań. Struktury finansowe i instytucjonalne muszą być tak budowane, 
aby zapewnić jak najwyższy poziom obiektywności i równych szans dla wszystkich miejscowości, 
gmin i grup społecznych tworzących obszar metropolitalny. 

3. Zasada fiskalnej poprawności. System finansowy powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić 
prawidłowe relacje między przychodami a kosztami zarządzania obszarem. My mamy tendencję od-
wrotną: do konstruowania budżetów, w których dochody są oderwane od wydatków. Co więcej, chwa-
limy taką praktykę, podkreślając, że dochody można wydawać na co się chce, bo to element polityki. 
Ale w ten sposób załamuje się cały mechanizm celowego działania w wybranych dziedzinach. Jeśli nie 
ma poprawnych związków między przychodami a wydatkami, to w końcu wszyscy poczują się oszu-
kani.

4. Zasada elastyczności. Jest niezbędna instytucjom, aby mogły właściwie reagować na gwałtowny 
wzrost urbanizacji i wahania koniunkturalne spowodowane globalizacją. W Polsce brak elastyczno-
ści jest poważną barierą rozwoju. Instytucja powinna dopasowywać się do nowych warunków, mieć 
swobodę decyzji. Jeżeli jest zbyt kosztowna, ma się zmniejszyć. Albo na odwrót – zwiększyć, jeśli po-
jawia się nowy zakres obowiązków wynikający z konieczności dopasowania się do sytuacji. W Polsce 
musimy czekać na regulacje, na pozwolenie, na mobilizację całego układu politycznego. W ten sposób 
hamujemy działania instytucji.

5. Zasada holizmu. Całościowe spojrzenie na system metropolitalny pozwala dostrzegać i analizo-
wać wszystkie skutki wzajemnego oddziaływania powiązanych ze sobą jednostek urbanistycznych  
i uwzględniać je w systemie decyzyjnym. Ale holistyczność nie oznacza jednolitości systemu zarzą-
dzania obszarem metropolitalnym, musi być powiązana z zasadą subsydiarności. 

6. Zasada szczególności. To zachęta do tworzenia unikalnych rozwiązań organizacyjnych i instytu-
cjonalnych. Do każdego układu metropolitalnego można dopasować inną instytucję. Projekt ustawy  
o związkach metropolitalnych [proponowany przez MSWiA w 2010 r. – red.] idzie w przeciwnym kie-
runku – proponuje jednolity model dla wszystkich, bez konsultacji z poszczególnymi obszarami me-
tropolitalnymi, które mogą przecież mieć własną specyfikę.
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7. Zasada partycypacji (udziału). Należy uwzględniać interesy różnych grup i zachęcać je do udziału  
w zarządzaniu obszarem metropolitalnym. Nowe technologie informacyjne stwarzają nowe możliwo-
ści interaktywnej komunikacji społecznej.

8. Zasada społecznego nastawienia w organizowaniu struktur zarządzania. Oznacza nastawienie 
na zaspokajanie ludzkich potrzeb. Taka orientacja musi skutkować międzysektorowym podejściem 
do zarządzania, ograniczającym biurokratyczną i funkcjonalną sektorowość. 

9. Zasada subsydiarności. Potrzeby powinny być zaspokajane przez możliwie jak najniższy poziom 
organizacji. Jednocześnie należy ograniczać nakładanie się kompetencji poszczególnych samorządów 
działających na terenie obszaru metropolitalnego.

10. Zasada trwałości (sustensywności). Rozwój powinien wiązać ze sobą cele ekonomiczne, społeczne 
i środowiskowe.

co zamiast ustawy metRopolitalNej?
Jak powinno wyglądać planowanie jako instrument zarządzania? W Polsce jest ono zbyt sztywne. Mamy 
skłonność, by w dokumentach takich jak studia kierunków i zagospodarowania przestrzennego zapisy-
wać wszystko. Tymczasem nowoczesne planowanie powinno dotyczyć spraw strategicznych, czyli kon-
centrować się tylko na tym, co najważniejsze i być elastyczne. 

Niektórzy koledzy po fachu zapewne powiedzieliby, że elastyczne planowanie oznacza, iż można robić 
co się chce. Nieprawda: chodzi o to, by koncentrować się na tematach, które są dla nas ważne w dłuższej 
perspektywie. 

W ramach elastycznej gospodarki musimy pomyśleć o recyklingu przestrzeni. Nasz system prawny zbyt 
sztywno traktuje własność. Wiąże ją z gruntem czy budynkiem, nie biorąc pod uwagę sposobu jego użyt-
kowania. A przecież może okazać się, że w interesie społecznym jest uwolnienie jakichś terenów pod 
nowe funkcje. To oczywiście narusza schematy, czy wręcz zasady konstytucyjne, do których jesteśmy 
przyzwyczajeni. Ale nie ma odwrotu. Będziemy zmuszeni zacząć stosować recykling przestrzeni. 

Należy stworzyć warunki do współpracy między miastami w obszarach funkcjonalnych. W tym celu przy-
dałyby się konkretne rozwiązania, np. system podatkowy, który wzmacniałby obszary metropolitalne. Po-
trzebna jest naprawdę porządna dyskusja na ten temat. Bo chodzi nie tylko o aspekty fiskalne tworzenia 
budżetów metropolitalnych, ale także o system bodźców finansowych dla długofalowego rozwoju.

Czy tworzyć ustawę o metropoliach? Zapewne zmusiłaby wiele instytucji do współpracy. Dla wielu osób 
byłaby wygodna. Ale mam wątpliwości, czy taka ustawa ma sens, póki nie stworzymy podstawowych 
mechanizmów współpracy metropolitalnej. Można zacząć np. od oddelegowania jakichś kompetencji do 
nowych struktur organizacyjnych, wraz z odpowiednimi środkami – np. w formie subwencji dla związku 
metropolitalnego. Takich prostych rozwiązań finansowych jest dość sporo, ale są kosztowne i niewygod-
ne, bo mogą osłabiać pozycję fiskalną ministra finansów.

Prof. Tadeusz Markowski – od września 2006 r. prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Przewodniczący 
polskiej sekcji ERSA (European Regional Science Association). Od listopada 2001 r. Przewodniczący Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Od 1999 r. Przewodniczący Zespołu problemowego ds. obszarów 
miejskich i metropolitalnych KPZK PAN. Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódz-
kiego oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Miastem w tej Katedrze.

Olgierd Dziekoński

DyLEMATy ZARZĄDZANIA ROZWOJEM MIAST

Jednym ze sposobów integracji obszarów metropolitalnych w Polsce mogłaby być konsolidacja 
rynków usług komunalnych. To drzemiąca potęga ekonomiczna. Sam rynek usług wodno-ścieko-
wych jest wart ok. 35 mld zł. Co jeszcze może wzmocnić obszary metropolitalne?

Od dwudziestu lat w Polsce dominuje pogląd, że głównym dostawcą usług komunalnych jest gmina. Ale 
tylko niektóre z nich mogą być świadczone bezpośrednio przez nią. W gruncie rzeczy gmina miała być 
jedynie organizatorem systemu zapewnienia usług.

SPÓŁKA MIEJSKA STAJE SIĘ KONCERNEM
Globalna ekonomia – i związane z nią uwolnienie światowych rynków kapitałowych – doprowadziła do 
komercjalizacji rynków usług komunalnych. W Wielkiej Brytanii ten proces zaczął się w czasach rządów 
Margaret Thatcher. W Niemczech koncern energetyczny RWE – dziś gracz rangi światowej – jest pochod-
ną dawnych, skonsolidowanych Stadtwerke, czyli miejskich przedsiębiorstw usług komunalnych.

Taka ewolucja przedsiębiorstw to klasyczny przejaw ekonomii skali, czyli spadku kosztów wynikającego 
ze zwiększania produkcji. Nie da się jej uniknąć w świecie globalnej konkurencji. Gdy więc zastanawiamy 
się nad zarządzaniem obszarami metropolitalnymi, powinniśmy zadać sobie pytanie: czy i jak potrafi-
my wykorzystać możliwość konsolidowania sublokalnych rynków komunalnych, które są związane z po-
szczególnymi samorządami obszaru metropolitalnego, tak, aby tworzyły się silne rynki metropolitalne,  
a nawet krajowe?

Głównym dostawcą usług w sektorze wodno-ściekowym w Polsce jest firma Veolia. A w sektorze trans-
portowym – Connex. Obie te spółki wywodzą się z dawnej Companie Generale des Eaux, która akumulo-
wała wiedzę i kapitał poprzez funkcjonowanie na skonsolidowanym wcześniej rynku wodno-ściekowym 
we Francji.

Świadomość fenomenu funkcjonowania rynku usług komunalnych jest jednym z istotnych wyzwań zwią-
zanych z obszarami metropolitalnymi.

google woli staRe miasto
Musimy wziąć pod uwagę warunki konkurencyjności nowej ekonomii. Jest ona związana z wiedzą, edu-
kacją, transferem know-how, sektorem B&R. Ta nowa ekonomia oparta jest przede wszystkim na tym, co 
poszczególni uczestnicy gry rynkowej mają w głowach – a w mniejszym stopniu na ciężkich, tradycyjnych 
przemysłach, które musiały być zlokalizowane w jakimś miejscu. Można powiedzieć, że nową ekonomię 
w danym mieście tworzą warunki pracy dla ludzi, których chcemy przyciągnąć.

Wrocław ma w tej dziedzinie świetne doświadczenie: zabiegał o lokalizację Europejskiego Instytutu Tech-
nologicznego. Podobny charakter miała walka o Della w Łodzi.
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W XXI w. najistotniejsze są starania o to, żeby ludzie, którzy potrafią działać kreatywnie i skutecznie, ze-
chcieli osiedlać się u nas, a nie w metropoliach europejskich, czy azjatyckich. Jak ich przyciągnąć? To nie 
zawsze jest związane z jakością miejsca pracy, często ma związek z atrakcyjnością danego miasta. To ona 
daje szanse przyciągnięcia ludzi, którzy bardzo swobodnie wybierają miejsce zatrudnienia. Nie są niczym 
związani. W Polsce siedziba Google›a jest przy Rynku Starego Miasta w Krakowie. Dlaczego? Bo to miej-
sce modne. Takie, w którym chcemy być. Mieć poczucie miejskości, metropolitalności. Musimy patrzeć na 
miejsca lokalizacji nowej ekonomii inaczej niż na warunki lokalizacji ekonomii tradycyjnej.

METROPOLIA MAŁyCH WSPÓLNOT
Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wiąże się również z wyzwaniami o charakterze administracyj-
nym. Jedyną jednostką samorządu terytorialnego wymienioną w Konstytucji jest gmina. Inne jednostki 
mają charakter subsydiarny, pomocniczy. Ich pozycja ustrojowa jest słabsza. Jakakolwiek zmiana w sys-
temie zarządzania obszarami metropolitalnymi musi brać pod uwagę ten szczególny charakter gmin jako 
podstawowej struktury podziału państwa i budowania wspólnot lokalnych.

Zgodnie z ustawową definicją, gmina to wspólnota mieszkańców wraz z terytorium, na którym działają.  
Z lokalnego punktu widzenia podział Polski na gminy jest trwały i silny. Czy nie jest on jednak także za-
grożeniem dla współpracy? Przecież ludzie nie działają zawsze na obszarze całej gminy. W dużych gmi-
nach miejskich działają także na terenie osiedla, dzielnicy czy pojedynczej ulicy. W niektórych polskich 
miastach takie sublokalne jednostki funkcjonują skutecznie. Jak wykorzystać aktywność na poziomie 
sublokalnym do lepszego zarządzania? W jaki sposób te małe wspólnoty są wplecione w strukturę sa-
morządu terytorialnego, w strukturę władzy? Czy jest ona w stanie uwzględnić ich autonomię w ramach 
swojego obszaru?

Mamy w tym zakresie doświadczenia tzw. ustawy warszawskiej, czy porozumień pomiędzy gminami Wro-
cławskiego Obszaru Metropolitalnego. To bardzo ułomne doświadczenia. Z jednej strony narzekamy na 
zbyt sztywny system prawny – tak było w przypadku Warszawy: został odrzucony, bo się nie sprawdził, 
nie nadawał się do skutecznego zarządzania. Z drugiej strony narzekamy, że system jest zbyt delikatny, 
zbyt słaby, aby można było dokonać pewnej koncentracji, zwłaszcza konsolidacji rynków komunalnych,  
o których wspominałem wcześniej.

W tej sytuacji wydaje się, że musimy szukać jakiejś formuły subsydiarności metropolitalnej.

Obecnie województwa rywalizują z gminami o to, kto powinien mieć większy wpływ na obszary metro-
politalne. Województwa mają swoje narzędzia władzy – m.in. plany zagospodarowania przestrzennego 
obszarów metropolitalnych. Gminy przekonują, że to one są podstawowym budulcem obszarów. Jaki 
model zarządzania takim terenem byłby najlepszy? Powiat? Związek gmin? Inna struktura? Propozycje 
rozwiązań ustawowych w tym zakresie nie spotkały się jak dotąd z przychylnymi reakcjami. Były kwe-
stionowane albo przez gminy, albo przez województwa.

Gdy samorządy nie potrafią dogadać się ze sobą na szczeblu lokalnym, oczekują, że zainterweniuje rząd 
i po prostu nakaże im taką współpracę. Czy to dobrze? Może jednak powinniśmy przede wszystkim bu-
dować umiejętność współpracy? Wypracowywać mechanizmy dochodzenia do consensusu? Związek 
metropolitalny Stuttgartu przechodził przez te wszystkie fazy – od dobrowolnej współpracy do systemu 
rozwiązań prawnych.

CO WAŻNIEJSZE: REGULACJA CZy INFORMACJA?
W Polsce mamy dużą skłonność do oddawania naszej autonomii i zdolności zarządzania w ręce prawa. 
Naiwnie zakładamy, że wyzwoli nas ono z konieczności podejmowania decyzji. Taka dyskusja prowadzo-

na jest np. na temat systemu planowania przestrzennego. Często pada pytanie dlaczego ustawa o plano-
waniu nie mówi nam, co mamy robić, a tylko jak przeprowadzać procedury. A przecież prawo jest właśnie 
takie, bo założyliśmy, że indywidualni, kreatywni, odpowiedzialni uczestnicy procesu planowania prze-
strzeni są w stanie podejmować decyzje, które będą optymalne dla całej wspólnoty.

Każdy nakaz prawny nie tylko zdejmuje brzemię odpowiedzialności (a więc jest bardzo miły i wygodny 
w systemie zarządzania administracyjnego), ale i eliminuje zdolność kreacji i wypracowywania unikato-
wych rozwiązań. Dlatego regulacje muszą być bardzo ostrożnie traktowane w nowoczesnych systemach 
zarządzania.

Jednak regulacje to tylko jedno z dwóch podstawowych narzędzi, którymi posługuje się władza publicz-
na. Drugim jest alokacja środków finansowych.

W Europie oparta jest ona o formułę budżetów publicznych. Problem w tym, że przechodzą one kryzys. 
Możemy przewidywać, że z biegiem czasu alokacja środków publicznych zmniejszy się. Dlatego istotne 
jest generowanie lokalnych przychodów, zasobów, możliwości finansowych, które pozwolą na alokację 
środków w ramach samej struktury organizacyjnej. Mam na myśli lokalne podatki, czy opłaty urbani-
styczne, ale też udział rynków kapitałowych w tej grze.

Podstawą działania rynków jest informacja. Nikt nie podejmuje decyzji inwestycyjnej dlatego, że ktoś mu 
tak każe, ale dlatego, że chce coś zrobić w danym miejscu. Wpierw jednak musi coś o nim wiedzieć. Musi 
mieć informację.

Dlatego w dzisiejszym zglobalizowanym, zdecentralizowanym świecie, publicznie dostępna, wiarygodna 
informacja staje się narzędziem zarządzania publicznego. Czy w Polsce mamy taki system? Oczywiście, że 
nie. Nie ma zwłaszcza informacji potrzebnej do zarządzania obszarem metropolitalnym, gminnym, czyli 
tej na niskim poziome zarządczym. Ale sama informacja nie wystarczy. Musi ona być odpowiednio skon-
struowana, tak, byśmy mogli porównywać ją z danymi z innych okresów, obserwować trendy, dokonywać 
ocen.

No dobrze, ale czyja ma być ta informacja w obszarze metropolitalnym? Czy gminy Kobierzyce, czy miasta 
Wrocław? Gdzie będziemy ją dzielić i jak profilować, żeby była to informacja wspólna i służyła rozwojowi 
całego obszaru?

Gdy zajrzymy do strategii rozwoju dowolnej gminy dowolnego obszaru metropolitalnego w Polsce, to 
zobaczymy, że dokument ten zaczyna się od charakterystycznego obrazka: oto gmina, która jest w cen-
trum Polski, Europy i świata – i to ona jest najważniejsza, ona ma zajmować się wszystkim. A przecież nie 
wszystko może być w jednej gminie. Globalny rynek usług musi być profilowany, każdy poszukuje jakiejś 
niszy. Zatem współpraca w zakresie kształtowania informacji rozwojowej w obszarze metropolitalnym 
musi dotyczyć również koordynowania strategii rozwoju poszczególnych gmin.

oBszaR metRopolitalNy i jego wRogowie
Bardzo istotny jest system wyboru władzy. W Polsce bezpośrednio wybierani wójtowie, burmistrzowie  
i prezydenci oraz jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach poniżej 25 tys. mieszkańców zderzają się 
z bardzo silnie upartyjnionym systemem zarządzania na poziomie wojewódzkim. W efekcie polityczne 
interesy województwa są całkiem inne, niż interesy samorządu lokalnego.

Dyskusja o kształcie tzw. ustawy metropolitalnej wpadła w taką właśnie polityczną pułapkę. Obszar me-
tropolitalny Warszawy to ok. 2,7 mln mieszkańców, podczas gdy całe woj. mazowieckie to 5,2 mln ludzi. 
Wyjęcie obszaru spod władzy samorządu województwa oznacza wyjęcie 40 proc. ludności i osłabia zdol-
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ność regionu do planowania nadzoru nad istotnym składnikiem dominium władzy politycznej. A przecież 
każda władza chce rozszerzać swój obszar oddziaływania. Taka jest natura polityki.

A co jeśli mamy zdecentralizowany system władzy, w którym działa wiele podmiotów? Gdzie jest mecha-
nizm koordynacji systemów zarządzania?

Prawdopodobnie kryje się on w mechanizmie planowania rozwoju. Ale pojmowanego inaczej niż dzisiaj. 
Musiałby to być mechanizm reaktywny. Jego ważnym elementem byłoby trwałe, ciągłe monitorowanie 
procesów. Z kolei głównym narzędziem polityki rozwojowej obszaru metropolitalnego powinno być 
planowanie przestrzenne. To ono obejmuje tę najbardziej niezmienną część struktury obszaru, jaką jest 
przestrzeń geograficzna.

POWIĘKSZAMy MIASTA KUPUJĄC MIESZKANIA
W polskich miastach mamy ok. 24 m kw. powierzchni mieszkaniowej na mieszkańca (dane za 2007 r.). 
Niemcy mają ok. 44 m², Szwajcaria – ok. 50 m², Francja – 40 m², Wielka Brytania – ponad 50 m². To kraje, 
których PKB jest ponad dwa razy większe, niż PKB Polski. Jesteśmy mniej więcej na poziomie RFN czy 
Francji z lat 60. Należy oczekiwać, że wraz ze wzrostem PKB będzie u nas rosła presja urbanizacyjna.

Wymienione przeze mnie kraje prowadziły różne polityki mieszkaniowe. A jednak wszędzie zauważalna 
jest potrzeba większej liczby mieszkań. I to coraz większych, co jest z kolei związane z modelem rodziny 
która się kurczy, staje się coraz częściej jednoosobowa, „singlowa”.

W ciągu najbliższych – powiedzmy – 20-30 lat dojdziemy do poziomu 80-90 proc. PKB przodujących 
krajów europejskich. To oznacza, że w tym czasie będziemy musieli mniej więcej dwukrotnie zwiększyć 
powierzchnię mieszkaniową w miastach. Będziemy to robić głównie w obszarach metropolitalnych. Już 
dziś 60 proc. inwestycji mieszkaniowych w Polsce jest realizowanych w pięciu takich obszarach. To nasze 
indywidualne inwestycje, bo udział sektora publicznego w mieszkalnictwie wynosi jedynie 4 proc.

Na podstawie tych liczb można wysnuć wniosek, że większość decyzji inwestycyjnych podejmowanych 
przez obywateli naszego kraju ma związek z obszarami metropolitalnymi. Poważnym wyzwaniem staje 
się zarządzanie presją urbanizacyjną w obrębie zdecentralizowanego obszaru metropolitalnego.

CZAS NA KOMUNALNE EMERyTURy?
Kolejną istotną sferą jest infrastruktura techniczna. Odpowiedzialność za nią jest podzielona pomiędzy 
gminy. Rada gminy w imieniu swoich mieszkańców ustala taryfy i plan inwestycyjny spółki miejskiej 
świadczącej usługi komunalne. Robi to ze świadomością, że jeżeli taryfy będą relatywnie niskie, to trzeba 
będzie dofinansować rozwój inwestycyjny. Skoro jednak mówimy o obszarze metropolitalnym, to kto ma 
ustalać taryfy i plan inwestycyjny dla przedsiębiorstwa działającego na terenie kilku lub kilkunastu gmin?

To samo dotyczy transportu publicznego. Standard europejski to dotacja w wysokości 40-60 proc. kosz-
tów przekazywana przez organizatora przewozów (np. gminę) operatorowi, czyli przewoźnikowi. Stan-
dard w USA to ok. 75 proc. dopłaty do biletu ze strony organizatora. Do kogo miałyby trafić takie gminne 
dopłaty na terenie obszaru metropolitalnego?

Tu wracamy do tematu rynków usług komunalnych. Uważam, że ich konsolidacja to wyzwanie, które po-
winniśmy rozpatrywać w kategoriach racji stanu. Rynek usług wodno-ściekowych w Polsce to ok. 35 mld 
zł. Podobną skalę ma rynek usług transportowych. Również rynki usług odpadów komunalnych i ogrze-
wania miejskiego są znaczące. Jeśli są one podzielone, to mogą zostać przejęte przez operatorów, którzy 
będą świadczyć usługi na relatywnie niższym poziomie ze względu na ekonomię skali. Z drugiej strony, 

małe przedsiębiorstwo lokalne nie jest w stanie przeznaczyć odpowiedniej ilości środków na badania  
i rozwój. A nawet jeśli je przeznaczy, to nie wygeneruje istotnych zmian technicznych.

Jedno z największych amerykańskich przedsiębiorstw działających w sektorze usług komunalnych jest 
zarządzane przez fundusze emerytalne. Gdyby weszło do Polski, nasze publiczne dotacje do transportu 
publicznego mogłyby wprost wzbogacić amerykańskich emerytów. Dlaczego nie mielibyśmy skorzystać 
z tego wzorca, tworząc taki mechanizm funkcjonowania rynków komunalnych, w którym brałyby udział 
nasze krajowe fundusze emerytalne?

Jakie systemy podatkowe powinny obowiązywać w obszarach metropolitalnych? Mieszkańcy Wrocławia 
przenoszą się poza miasto, tak samo robią mieszkańcy Warszawy i Poznania. Prezydent miasta oczywi-
ście mówi, że się na to nie zgadza. Co robić? Można wprowadzić nowy system podatkowy oparty na po-
datku katastralnym. Można też rozważyć powiązanie podatku VAT z budżetem obszaru metropolitalnego, 
choć jestem pewien, że żaden minister finansów nie zgodzi się na oddanie kontroli nad VAT. Trzeba by 
więc zastanowić się, czy związać budżety metropolitalne z CIT, czy może raczej z PIT, a może z budżetem 
centralnego miasta obszaru. Ta dyskusja jest przed nami. Musimy jednak podjąć decyzje w tej sprawie, 
jeśli chcemy skutecznie i efektywnie zarządzać rozwojem obszarów metropolitalnych.

DLACZEGO PADŁA USTAWA METROPOLITALNA
Jakie mamy narzędzia zarządzania planowaniem rozwoju?

Po pierwsze – plan zagospodarowania obszaru metropolitalnego. Ta formuła wynika z Ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 1993 r. Jest dość ułomna, choćby dlatego, że Koncepcja Prze-
strzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) nie wskazała obszarów metropolitalnych. W związku z tym 
gminy i województwa, które sporządziły plany rozwoju obszarów metropolitalnych znalazły się w swego 
rodzaju pułapce ofsajdowej, a minister odpowiedzialny za badanie zgodności planów zagospodarowania 
województw z KPZK – czyli moja skromna osoba [autor mówił te słowa jako wiceminister infrastruktu-
ry – red.] – musi tworzyć jakieś wygibasy prawne i prosić autorów planów, by proponowane przez nich 
obszary metropolitalne nazywać obszarami aglomeracyjnymi, bo taką nazwę stosuje KPZK.

Ustawa z 1993 r. jest ułomna z jeszcze jednego powodu. Mówi ona, że plan zagospodarowania metro-
politalnego jest częścią planu dla województwa. To oznacza, że oba plany różnią się jedynie skalą, a nie 
zakresem. Zatem w sensie zarządczym plan dla obszaru metropolitalnego nic nam nie daje.

Po drugie – strategia rozwoju województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To in-
strument władzy samorządu wojewódzkiego. W projekcie tzw. ustawy metropolitalnej przygotowanym  
w MSWiA pojawiła się propozycja, by oprócz takiej strategii układane były także zintegrowane strategie 
rozwoju obszarów metropolitalnych. No i projekt padł, bo samorządy wojewódzkie przestraszyły się, że 
stracą możliwość realizowania swoich własnych strategii i w ten sposób umknie im część środków z Re-
gionalnych Programów Operacyjnych. Dla województwa utrata nawet jednej trzeciej władzy (i pieniędzy) 
na rzecz obszaru metropolitalnego byłaby dotkliwa.

Po trzecie – planowanie obszaru funkcjonalnego. To projekt ministerstwa infrastruktury. Próbujemy 
odejść od planowania gospodarczego, koncentrujemy się na planowaniu i na pewnych ustaleniach spe-
cyficznych dla obszaru funkcjonalnego. Chcemy, by były bardziej precyzyjne niż plan wojewódzki. Jed-
nocześnie proponujemy elastyczność w wyznaczaniu podmiotu sporządzającego taki plan dla obszaru 
funkcjonalnego. Tym podmiotem może być marszałek województwa, albo specjalnie utworzona struk-
tura zarządzająca obszarem. Może to być także związek komunalny, porozumienie między gminami, albo 
fundacja gmin obszaru metropolitalnego.
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Po czwarte – unijne granty blokowe. To mechanizm wydatkowania środków z Unii Europejskiej, pole-
gający na tym, że rząd wyodrębnia część pieniędzy w jakimś programie operacyjnym i przekazuje je np. 
miastom. Ta konstrukcja nie została w ogóle w Polsce wykorzystana. Dlaczego? Bo rząd obawiał się, że w 
ten sposób odda zbyt dużą władzę miastom. Tego samego obawiały się województwa. Unia Europejska 
proponuje nam taki mechanizm, a my nie chcemy z niego korzystać.

LEPSZA SUbSyDIARNOŚĆ, NIŻ CENTRALIZACJA
Wątpliwości budzi formuła organizatora usług komunalnych, czyli operatora. Czy w obszarze metropo-
litalnym jest nim gmina? Może usługi też powinny być skonsolidowane? Czy organizator usług powinien 
działać w systemie sieci? Wszak system zarządzania obszarem metropolitalnym jest w gruncie rzeczy 
systemem zarządzania siecią, czy nawet wieloma sieciami usług i interesów.

Jeśli w ten sposób podejdziemy do problematyki obszaru metropolitalnego, to wówczas pojawi się dy-
lemat, czy lepiej tworzyć ustawę metropolitalną, czy może raczej struktury funkcjonowania sieciowego. 
Współczesne zarządzanie powinno być oparte o wiele działających równolegle struktur sieciowych. To 
oznacza zupełną zmianę zasad funkcjonowania administracji publicznej – zerwanie z modelem komen-
derowania na rzecz stawiania celów oraz budowania i monitorowania procesów, przy jednoczesnym za-
pewnieniu ich uczestnikom niezbędnej informacji.

Czy są potrzebne standardy polityki państwa w zarządzaniu obszarami metropolitalnymi? Tak, ale pod 
warunkiem, że będą miały charakter subsydiarny. Jeśli lokalne struktury polityczne uznają, że jakiś stan-
dard jest lepszy od państwowego, to ich wybór powinien mieć pierwszeństwo. Taka jest logika działania 
oddolnego, efektywnego i kreatywnego.

Jakie są moje rekomendacje dla dalszych działań? Po pierwsze – nie jestem przeciw tzw. nadinflacji pra-
wa, czyli tworzeniu nowych przepisów. Opowiadam się za znajdowaniem prawa dla istniejących struktur. 
Po drugie – konieczne jest budowanie własnych instytucji dla terenów, którymi zarządzamy. To jednak 
wymaga zdolności koordynacji działań na poziomie lokalnym i metropolitalnym. A więc i umiejętności 
budowania polityki pomiędzy instytucjami i organizacjami społecznymi. Celem zarządzania nie jest ono 
samo. Zarządzanie jest dla ludzi. To właśnie ludzie muszą mieć aktywny wpływ na zarządzanie publiczne, 
poprzez np. dopuszczenie ich do procesu planowania przestrzennego.

Ten nowy typ zarządzania jest trudny dla polityków, jeszcze trudniejszy dla administracji. Ale sprzyja 
tym, którzy chcą się rozwijać i wierzą, że dzięki swojej aktywności coś osiągną. Żeby jednak uruchomić 
ten nowy typ zarządzania musimy opracować nowe standardy informacyjne, standardy nowej statystyki 
publicznej.

Mgr inż. arch. Olgierd Dziekoński – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Były wiceminister rozwoju re-
gionalnego i budownictwa oraz były wiceminister Infrastruktury. Specjalizuje się w problematyce gospodarki 
przestrzennej i regionalnej, inwestycji komunalnych i planowaniu rozwoju. Ekspert programów rozwoju lokalnego 
i regionalnego

Marek Wiland

Urban sprawl JAKO bARIERA ROZWOJU AGLOMERACJI

Tereny pod lotnisko w berlinie zostały kupione dwa razy taniej, niż podmiejskie grunty rolne ku-
powane w tym samym czasie pod Wschodnią Obwodnicę Wrocławia. Dlaczego tak jest, skoro oby-
watele Polski są znacznie mniej majętni od obywateli Niemiec?

Przepisy w sferze gospodarki przestrzennej obowiązujące w Polsce są złe. Wprost skłaniają do chaotycz-
nego rozrostu miast, czyli urban	sprawl. Jednocześnie blokują możliwość racjonalnego zarządzania ob-
szarami metropolitalnymi. Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele budowlane w przeważającej 
większości przypadków nic nie kosztuje właścicieli gruntów, bo tylko nielicznym zdarza się za nią zapła-
cić. Zupełnie bezpłatne jest natomiast przetrzymywanie gruntów rolnych przeznaczonych pod zabudowę 
przez właścicieli, którzy latami nie decydują się na ich zabudowę ani na ich sprzedaż, licząc na wzrost cen 
takich nieruchomości. Gminy zaś nie mają żadnych narzędzi, by zmusić dysponentów gruntów do współ-
pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju aglomeracji.

Skąd wziął się urban	sprawl? Za historyczne źródła tego zjawiska uważa się przeważnie rewolucję prze-
mysłową, która spowodowała oddzielenie miejsca zamieszkania od miejsca pracy oraz rozwój środków 
komunikacyjnych, zarówno szynowych, jak i drogowych. W Polsce ważnym impulsem do rozpraszania 
zabudowy były zmiany, jakie nastąpiły w wyniku zniesienia pańszczyzny w XIX w. przez zaborców. Są-
dzę, że chodziło im w dużej mierze o złamanie klasy szlacheckiej, będącej inspiratorem i organizatorem 
większości ruchów proniepodległościowych. Konsekwencją parcelacji majątków ziemskich, przy braku 
narzędzi służących do skupienia zabudowy, stało się jej rozproszenie, w myśl zasady „każdy buduje na 
swoim”. W zachodniej i północnej części kraju zaczęła ona dominować po wojnie, gdy przejęliśmy tzw. 
Ziemie Odzyskane.

Mamy dwa, biegunowo odmienne, europejskie modele rozlewania się zabudowy. Pierwszy znany m.in.  
z okolic Londynu (rejon obwodnicy autostradowej), czyli planowo tworzone podmiejskie zespoły osie-
dleńcze. Drugi, przejawiający się choćby w okolicach Neapolu, gdzie wydaje się, że każdy buduje gdzie 
chce. Jestem przekonany, że obecnie Polska zmierza do tego drugiego modelu. Przejawia się to m.in.  
w sposobie kształtowania układów urbanistycznych, gdy przebieg dróg polnych determinuje przyszły 
kształt terenów zurbanizowanych, co zwykle jest zupełnie nieracjonalne. W rezultacie uzyskuję model 
kształtowania zespołów zabudowy jak pod Neapolem. W pobliżu Wrocławia w tym kierunku zmierza np. 
Kiełczów w gminie Długołęka i Chrząstawa Mała w gminie Czernica. Oczywiście liczne, bardziej dojrzałe 
formy takiego chaotycznego inwestowania znajdziemy zarówno na Mazowszu, jak i w Małopolsce.

Rozpraszanie zabudowy ma fatalne skutki. Wymieniam je poniżej w podziale na trzy grupy.

SKUTKI ŚRODOWISKOWE:
– przyspieszona eliminacja otwartych przestrzeni
– niepotrzebne dzielenie ekosystemów
– niszczenie walorów krajobrazu
– zacieranie cennych historycznych założeń
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– wzrost zanieczyszczenia środowiska
– wzrost zużycia energii.

SKUTKI EKONOMICZNE:
– wzrost kosztów budowy i funkcjonowania podmiejskich zespołów osiedleńczych
– wzrost kosztów pozyskiwania gruntów na cele publiczne
– wzrost uzależnienia mieszkańców od indywidualnych środków transportu
– osłabienie pozycji ekonomicznej miasta (o wiele łatwiej jest budować poza miastem, bo tak jest taniej 

– tyle że po pewnym czasie centrum zamienia się w slumsy; te procesy są jeszcze słabo widoczne w 
Polsce, ale niebawem się objawią, jeśli będziemy nadal zmierzać w tym kierunku)

– narastający chaos przestrzenny.

SKUTKI SPOŁECZNE:
– wydłużanie czasu dojazdu do miejsc pracy i usług
– osłabianie więzi społecznych
– społeczna segregacja
– konflikty ludności miejscowej i napływowej
– wzrost udziału warstw zmarginalizowanych w niektórych częściach miast.

Skoro rozpraszanie zabudowy jest takie złe, to co je napędza? Jest kilka czynników sprzyjających urban	
sprawl. Po pierwsze – tereny podmiejskie uchodzą za lepsze miejsce do życia niż miasta. Po drugie – in-
westycjom w nieruchomości towarzyszy wiara w błyskawiczne wzbogacenie się. Po trzecie – planowanie 
jest coraz słabsze. Po czwarte – ludzie nie zdają sobie sprawy z negatywnych skutków urban	sprawl.

Część winy ponoszą media. W wielu gazetach znajdujemy dziś tytuły typu: „Dom	w	zieleni	za	miastem,	
w	cenie	ciasnego	mieszkania	w	bloku”. Cyklicznie pojawia się także publiczne nawoływanie, by uprościć, 
lub całkiem zlikwidować, plany zagospodarowania przestrzennego, bo rzekomo dramatycznie brakuje 
terenów budowlanych.

Charakterystyczna jest też taka oto wymiana zdań na forum internetowym:

Pytanie: „Znalazłem	odpowiednie	miejsce	do	zamieszkania.	Niestety	w	planie	zagospodarowania	jest	to	te-
ren	rolny.	Plan	został	zatwierdzony	w	zeszłym	roku,	na	zmianę	nie	mam	raczej	szans.	Słyszałem	o	możli-
wości	budowy	zagrody	siedliskowej	na	użytkach	rolnych.	Czy	możecie	udzielić	mi	jakichś	informacji	na	ten	
temat?”. Odpowiedź: „Z	zakazem	zabudowy	można	sobie	szybko	poradzić	w	zasadzie	tylko	w	jeden	sposób.	
Obecny	właściciel	będący	rolnikiem	występuje	o	pozwolenie,	a	ty	kupujesz	już	rozpoczętą	inwestycję.	Jeżeli	
mu	odmówią	pozwolenia,	to	ty	tylko	na	tym	zyskasz	–	dostanie	odszkodowanie	za	utratę	wartości”. 

Zadziwiające jest, że takich internetowych dyskusji nie czyta żaden z polityków. To jedyni niedoinformo-
wani ludzie w naszym kraju. Nie wiedzą o takiej metodzie obchodzenia prawa, w dodatku w ogóle im ona 
nie przeszkadza. 

Czy mamy za dużo gruntów budowlanych, czy też nam ich brakuje? Żeby uzyskać odpowiedź na to py-
tanie, należy zbadać popyt i podaż. Można to zrobić konfrontując informacje zawarte w Krajowym	ze-
stawieniu	zbiorczych	danych	objętych	ewidencją	gruntów	i	budynków1 z wynikami badań statystycznych 

1 Krajowe zestawienie zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (na 1 stycznia). Główny Urząd Geodezji  
i Kartografii. Warszawa 2002, 2005, 2008

Planowanie	przestrzenne	w	gminach2. Według danych z ewidencji gruntów i budynków (na 01.01.2008 r.) 
tereny z zabudową mieszkaniową zajmowały w Polsce 2573,07 km2, natomiast w obowiązujących pla-
nach miejscowych – zgodnie z wynikami badań statystycznych na koniec 2007 r. – pod zabudowę miesz-
kaniową przewidziano 5835,3 km2. Jest to zatem ponad dwa razy większa powierzchnia niż zajmowana 
przez całą istniejącą zabudowę mieszkaniową w kraju.

Przewaga powierzchni nowych gruntów budowlanych na cele mieszkaniowe w stosunku do powierzchni 
obecnych gruntów mieszkaniowych okazuje się jeszcze większa, gdy uwzględni się, że w końcu 2007 r. 
tylko niecałe 25% (24,17%) powierzchni naszego kraju było pokryte planami miejscowymi. W konse-
kwencji tylko część powierzchni z 2573,07 km2, zajmowana przez istniejące mieszkalnictwo znalazła się 
w końcu 2007 r. w obszarach pokrytych planami miejscowymi Należałoby zatem szacować, że powierzch-
nia nowych gruntów mieszkaniowych około 3-5-krotnie przekracza powierzchnię gruntów dotychczas 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Natomiast powierzchnia gruntów przeznaczonych rocznie  
w planach miejscowych na cele mieszkaniowe kilkanaście razy przewyższa powierzchnię, o którą – każ-
dego roku – powiększają się dotychczasowe faktycznie zainwestowane tereny mieszkaniowe.

Ta olbrzymia nadwyżka występuje nie tylko na obszarach pokrytych planami miejscowymi, ale także  
i poza ich zasięgiem. Jest to konsekwencja łatwości uzyskiwania prawa zabudowy m.in. w oparciu o de-
cyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu3. Tę łatwość potwierdzają zresztą niewielkie 
różnice w cenach 1 m2 leżących nieopodal siebie gruntów budowlanych i niebudowlanych. W krajach,  
w których racjonalizuje się podaż gruntów budowlanych, różnice między nimi a gruntami z zakazem za-
budowy są wielokrotnie wyższe.4

Gdy mówimy o urban	sprawl, mamy na myśli fizyczne rozpraszanie zabudowy. Jednak w polskich warun-
kach o wiele gorsze jest coś, co nazwałbym rozpraszaniem prawa zabudowy, czyli wywoływanie urban	
sprawl na etapie sporządzania planów i wydawania decyzji lokalizacyjnych. To zjawisko napędzane jest 
przez niejasne mechanizmy ekonomiczne i prawne, które obowiązują w Polsce. 

Trzeba poprawiać system planowania przestrzennego. Ale pamiętajmy, że jest on tylko wisienką na tor-
cie. Kluczowa jest zmiana niektórych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych gospodarki przestrzen-
nej oraz zmiana świadomości społecznej.

Z serwisu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego5 wiadomo, że Polska jest jednym z niewielu krajów OECD, 
które nie stosują podatku katastralnego. Efekt: grunty budowlane są znacznie droższe niż powinny być. 
Tereny pod lotnisko berlińskie zostały kupione za cenę dwukrotnie niższą, niż te, które w tym samym cza-
sie były kupowane pod Wschodnią Obwodnicę Wrocławia. Mówimy o gruntach rolnych, i to położonych 
poza miastem. A przecież siła nabywcza mieszkańców Berlina i okolic jest znacząco wyższa niż obywateli 
Polski. 

Grunty rolne przeznaczone pod zabudowę są u nas dramatycznie za drogie. Co gorsza, obrót nimi jest 
ograniczony. Właściciele nie pozbywają się ich, bo liczą na to, że w przyszłości sprzedadzą je drożej.  
W ten sposób mogą czekać bez końca. Nic dziwnego, że gminy nie inwestują w drogi i ich uzbrojenie. 

2 Planowanie przestrzenne w gminach. Wyniki badań statystycznych za lata 2004, 2005, 2006 i 2007. Ministerstwo Infra-
struktury, GUS.

3 Nie mam niestety danych o powierzchni gruntów, na których decyzje o warunkach zabudowy, jakie można wydawać na trzech 
czwartych powierzchni kraju, dopuściły mieszkalnictwo. Prawdopodobnie nie bada tego – a szkoda – żadna instytucja.

4 Jędraszko A. [2005], s. 333. „Obecna	wartość	 terenów	 rolnych	 istniejących	 na	 obszarze	 Stuttgartu	 wynosi	 10-15	 euro/m2.	
Wzrost	ich	wartości	–	zakładając	ich	przekwalifikowanie	na	tereny	budowlane	–	jest	w	okresie	sporządzania	planu	użytkowa-
nia	terenu	dla	obszaru	całej	gminy	bardzo	powolny.	Ulega	on	skokowemu	przyspieszeniu	w	momencie	sporządzenia	i	uchwale-
nia	planu	szczegółowego	(według	obecnej	polskiej	terminologii	miejscowego)	do	około	300	euro/m2,	a	następnie	po	dokonaniu	
przez	gminę	scalenia	i	podziału	zgodnie	z	planem	miejscowym,	wartość	ta	rośnie	do	około	500	euro/m2.”

5 X przegląd gospodarki Polski – OECD 2008. Ocena i Zalecenia. Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki http://www.
mg.gov.pl/NR/rdonlyres/B9E06D47-F9BD-44A2-BCD6-095158BC2E3D/45778/Podsumowanie_raportOECD.pdf
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Wszak prawdopodobieństwo, że przy przeciętnej planowanej uliczce powstanie jakiś dom jest bardzo 
małe. Tylko osoba nierozsądna w takich warunkach będzie inwestowała w taką drogę. 

Co robić? Trzeba wprowadzić podatek katastralny. A jeśli nie da się tego od razu zrobić, to chociaż ob-
łóżmy podatkiem od nieruchomości niezabudowane grunty budowlane. Swego czasu takie rozwiązanie 
proponował Olgierd Dziekoński, jako Wiceminister Infrastruktury. Wskazane byłoby też, by wymiar tego 
podatku – jak to dzieje się w innych krajach – wzrastał w przypadku dłuższego przetrzymywania takich 
niezabudowanych gruntów budowlanych.

Należy zmienić sposób naliczania tzw. opłat adiacenckich, czyli pobieranych od wzrostu wartości nieru-
chomości, który nastąpił w wyniku podłączenia do publicznej infrastruktury technicznej. Dziś nalicza-
ne są nie od kosztów doprowadzenia infrastruktury, a od hipotetycznego wzrostu wartości samej nie-
ruchomości. Coś takiego mógł wymyślić tylko wróżbita lub rzeczoznawca majątkowy. A przecież gmina 
powinna dogadywać się z właścicielami oraz potencjalnymi inwestorami i uzbrajać grunty zgodnie z ich 
potrzebami budowlanymi. Opłata adiacencka powinna zaś bezpośrednio wynikać z kosztów uzbrojenia. 

Trzeba zrezygnować z prawa zezwalającego na tzw. zabudowę siedliskową na każdym gruncie rolnym. 
To prawo służy bowiem przede wszystkim do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej – fikcyjnie określanej 
jako zagrodowa – w obszarach, które nie są do tego przeznaczone, praktycznie uniemożliwiając prowa-
dzenie racjonalnej gospodarki przestrzennej. Warto też zauważyć, że w ostatnich latach znacząco zmniej-
szyła się liczba gospodarstw rolnych produkujących na potrzeby rynku, a te, które się rozwijają, powinny 
podlegać regulacjom przestrzennym, choćby z racji ich różnych środowiskowych oddziaływań oraz nie-
zbędnych powiązań infrastrukturalnych.

Finansowany powinien być satelitarny monitoring przestrzeni oraz analiza uzyskanych w ten sposób da-
nych. Jej efekty powinny być nagłaśniane. Tym zagadnieniem – w znacznie szerszym zakresie niż dotych-
czas – powinien zająć się rząd oraz instytucje naukowo-badawcze.

Jeżeli chcemy mieć metropolie, musimy włączyć do ich budowy także organizacje pozarządowe i urba-
nistów nie związanych z miejskimi i wojewódzkimi biurami planowania. Trzeba dawać im zlecenia.  
W tworzeniu metropolii musi wziąć udział większa liczba ludzi. Tylko wtedy będziemy w stanie zmieniać 
świadomość społeczną. Bo na razie mamy do czynienia jedynie z zabawą urzędników samorządowych. 

Dlaczego przeszkadza mi urban	sprawl? Bo po prostu nie chcę źle projektować – a do tego zmuszają mnie 
obecne uwarunkowania prawne i ekonomiczne. Nie chcę też później płacić, jako podatnik, za efekty tego 
złego planowania.

Mgr inż. arch. Marek Wiland – Przewodniczący Rady Okręgowej Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z siedzi-
bą we Wrocławiu.
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FORA METROPOLITALNE: IDEA I HISTORIA

Historia corocznych wrocławskich spotkań na temat obszarów metropolitalnych sięga czerwca 2007 r., 
gdy Borysław Zatoka oraz autor niniejszego tekstu zorganizowali w Ossolineum konferencję na temat 
ustawy metropolitalnej. Ważnym pretekstem był fakt, że jeden z jej ówczesnych projektów powstał wła-
śnie we Wrocławiu. Autorami dokumentu byli Bogdan Cybulski (wówczas prezes Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu) oraz Jacek Dżedzyk (wówczas dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli w Dolno-
śląskim Urzędzie Wojewódzkim).

Podczas konferencji wystąpili m.in. ówczesny prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień oraz pre-
zydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Spotkanie stało się inspiracją dla Forów Metropolitalnych, które są organizowane od 2009 r. (zawsze  
w czerwcu) pod szyldem Towarzystwa Urbanistów Polskich – oddział Wrocław. 

Pierwsze Forum Metropolitalne trwało jeden dzień, miejscem obrad był Art Hotel. Próbowaliśmy podsu-
mować dziesięć lat prac strategicznych i planistycznych nad Wrocławskim Obszarem Metropolitalnym. 

Drugie Forum Metropolitalne trwało dwa dni, gościła nas Politechnika Wrocławska. Głównym tematem 
dyskusji było zarządzanie obszarami metropolitalnymi. 

Owocem 1. Forum Metropolitalnego jest e-publikacja, którą można znaleźć pod adresem http://issuu.
com/lukaszmedeksza/docs/forum_metropolitalne . Natomiast niektóre wystąpienia wygłoszone pod-
czas 2. Forum Metropolitalnego stały się podstawą niniejszego numeru „Studiów nad Rozwojem Dolnego 
Śląska”. W tym miejscu słowa uznania należą się młodym członkom i współpracownikom Towarzystwa 
Urbanistów Polskich, którzy mozolnie spisywali nagrane wystąpienia. Tego trudu podjęli się Małgorzata 
Bartyna-Zielińska, Milena Huminiak, Magdalena Flacha, Małgorzata Klarczyk, Marta Ścigała, Michał Cie-
sielski, Tomasz Smoliński, Michał Wiącek. Dziękujemy! 

Łukasz Medeksza


