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Gdzie jesteśmy w polsko-niemieckiej 
współpracy w gospodarce przestrzennej 
10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej?  

 
Z jakich osiągnięć możemy być dumni?  





Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju - KPZK 

Leitbilder und Handlungsstrategien 
für die Raumentwicklung in Deutschland 





 Planujemy w odniesieniu do polityki spójności 
Unii Europejskiej; 

 
 Kierujemy się tymi samymi zasadami 

(Priorytety UE) 
 

 Potrafimy definiować wspólne cele 
 

Ale ! 
Planujemy obok siebie ale nie razem 



Jakie wyzwania mamy wspólnie do 
pokonania? 



Nachbarschaftliche  

Partnerschaft 

„Grenzen trennen – Die 

Oder verbindet“: Unter 

diesem Motto startete im 

April 2006 das ehrgeizige 

deutsch-polnische 

Vorhaben, zu einem 

international wett-

bewerbsfähigen 

Kooperationsraum im 

Herzen des vereinten 

Europas zu entwickeln. 

 





• Tworzenie wspólnych planów rozwoju 
(przestrzennego) 

 
• Dychotomia systemu planowania – potrzeba 
integracji programowania rozwoju z planowaniem 

przestrzennym (podejście terytorialne -rozwiązanie 
czy martwe zapisy?) 

PRZYKŁAD: EWT/INTERREG A brak powiązania z systemem planowania 
przestrzennego 

 
• Wspólne planowanie to nie MAPA lecz definiowanie 

kierunków rozwoju w oparciu o zasoby i 
uwarunkowania 

 
• Przestrzeń też jest zasobem 

 
 
  



Jakie mamy instrumenty do dyspozycji, 
aby poprzez konkretne projekty stawić 

czoła tym wyzwaniom?  



ED-CIII Via Regia – Erreichbarkeit 



Siedem regionów 
modelowych rodziny 

projektów MORO 
„Ponadregionalne 
partnerstwa” oraz 

cztery 
transgraniczne 

obszary powiązań. 
 





Fora wymiany informacji: 
• Komitet Gospodarki Przestrzennej 

• Partnerstwo Odra  
 

Projekty w ramach EWT / INTERREG B, 
planowanie nieformalne/koncepcyjne. 

 
Brak kompetencji, obowiązków i 

odpowiedzialności przypisanych do 
instytucji. 

 
Brak rozwiązań prawnych. 



Zapisy w dokumentach planistycznych 
  
(Leitbilder…)  „opracowanie transnarodowego podejścia 
do planowania przestrzennego obszarów morskich.  
 
Zapis taki zastosować także dla transgranicznych 
obszarów lądowych. Skutkiem takich zapisów mogłyby 
być prace na rzecz wizji i strategii rozwoju PL – DE 
obszaru transgranicznego. Zapisy te sankcjonowałyby i 
normowały nieformalne prace prowadzone w ramach 
Partnerstwa Odra. 
 



Jak będzie wyglądać współpraca na 
polsko-niemieckim pograniczu w roku 

2030? 



Wspólnie a nie tylko obok siebie. 



Strategia Polski Zachodniej 
vs.  

Wspólna Wizja Rozwoju / Wspólna Wizja Przyszłości 
Obszaru / Regionu /Partnerstwa Odry 





Zapisy Strategii  Polski Zachodniej są uniwersalne  
i ujmują kontekst integracji europejskiej.  

Zarówno Strategia Polski Zachodniej jak również 
IPPON definiują kierunki rozwojowe dla obszarów na 

terytorium polskim.  
 

W tworzeniu zapisów formalnie nie uczestniczyli 
przedstawiciele regionów niemieckich.  



Wspólne opracowanie koncepcji rozwoju dla 
dotychczas tzw. PL – DE Regionu 

Przygranicznego,  
 

Celem jest wzmocnienie znaczenia Regionu Odry 
w otwartej i policentrycznej Europie.  

 
Tożsamość i rozwój obszaru  nie  powinien być 

ograniczony przez granice administracyjne.  



Horyzont czasowy 2030 –  
 

Okres przewidywalnych zmian (analogiczny do 
zakresu planów inwestycyjnych, prognozy 

demograficznej);  
 

Uwzględnia ramy czasowe polityki spójności i 
perspektywę finansową po 2021. 



Za tworzenie koncepcji / wizji odpowiedzialny jest 
Komitet Gospodarki Przestrzennej. 

 
Koncepcja adresowana jest do szerokiego 

spektrum odbiorców: UE, polityka krajowa i 
regionalna, gospodarka, nauka i mieszkańcy 

regionu.  
 

Szczególny kontekst – współpraca w ramach 
Partnerstwa Odry.  



Forma dokumentu. 
 

Dokument będzie przejrzysty (czytelny) i łatwy w 
użyciu.  

 
Dokument powinien być krótki i zawierać dobrej 

jakości graficzną prezentację kierunków 
przestrzennego i strategicznego rozwoju. 

 
Rozpropagowanie dokumentu powinno nastąpić 

w formie elektronicznej a także  drukowanej.  



Ramowy harmonogram i forma organizacji prac 
  

11 – 12 maja 2015 posiedzenie Komitetu 
Gospodarki Przestrzennej 

 
• Decyzje dotyczące koordynacji oraz obsługi 

technicznej; 
• Grupa robocza składająca się z przedstawicieli 

regionów objętych obszarem opracowania.  
• Jesień 2015 wstępna wizja przedstawiona na 

posiedzeniu KGP. 
• Jesień 2016 zatwierdzenie wizji na posiedzeniu PL – 

DE Komisji Międzyrządowej. 



WSPÓLNIE A NIE TYLKO  OBOK SIEBIE 



WSPÓLNIE A NIE TYLKO  OBOK SIEBIE 


