
Załącznik do uchwały Nr 67/2018 
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

 

PROJEKT  

 

 

UCHWAŁA NR …………/2018 

ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia ………………………….. 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do opracowania strategii związku metropolitalnego  
„Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” 

 

Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie 

śląskim (Dz. U. z 2017 r., poz. 730) oraz art. 2 w związku z art. 3 ust 2a i art. 4 ust 1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 z późniejszymi 

zmianami), 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§1.  Przystępuje się do opracowania strategii związku metropolitalnego „Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii”. 

 
§2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
 
§3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła formalne funkcjonowanie Górnośląsko – Zagłębiowska 

Metropolia, która skupia 41 samorządów lokalnych województwa śląskiego. W kontekście 

krajowym przedstawia to realizacje jednego z zadań wynikających ze Strategii na Rzecz 

Odpowiedzianego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), w której umożliwia pełne 

wykorzystywanie potencjału największych aglomeracji miejskich. Aby, było możliwe efektywne 

wykorzystanie Związku Metropolitalnego wskazanym jest opracowanie strategii. Uzasadniają 

to następujące względy : 

instytucjonalne: zapotrzebowanie wypracowania sformalizowanego instrumentarium 

finansowania, zarządzania obszarem oraz skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy 

samorządów na rzecz budowania metropolitalności i wzmacnia toczących się już procesów 

metropolitalnych; 

terytorialne: zwartość, wspólna infrastruktura liniowa techniczna i komunikacyjna, 

ponadlokalny system terenów przyrodniczych, zjawisko zlewania i rozlewania się obszarów 

zurbanizowanych oraz wspólnoty samorządowe stanowiące znaczący kapitał ludzki i 

społeczny; 

rozwojowe: istniejący potencjał gospodarczy, naukowy i kulturowy, rokujący kapitał społeczny 

i potencjał demograficzny, ułatwiający pozyskiwanie niezbędnego zasobu ludzkiego o 

szerokich kwalifikacjach, intensyfikacja procesów wzrostu i metropolizacji;  

strategiczne: ustalenia zagranicznych i krajowych dokumentów strategicznych i 

planistycznych oraz publikacje i badania naukowe wskazujące na istnienie potencjału do 

tworzenia i rozwoju metropolii wraz z jego obszarem metropolitalnym. 

Związek metropolitalny będzie stanowić narzędzie długofalowego zarządzania w sposób 

systemowy, zintegrowany i kompleksowy na rzecz wzmacniania i kreowania obszaru 

metropolitalnego, przy uwzględnieniu jego specyfiki przestrzennej oraz zróżnicowania 

społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin. Stwarza to niezwykłą szansę na atrakcyjny 

i zróżnicowany rynek pracy, bardzo dobre warunki zamieszkania i racjonalne gospodarowanie 

przestrzenią, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W szczególności oczekiwane 

jest tworzenie warunków sprzyjających: 

• zahamowaniu spadku liczby ludności i zatrzymaniu odpływu mieszkańców; 

• zbudowaniu silnego, konkurencyjnego oraz innowacyjnego w ujęciu gospodarczym 

ośrodka, ze sprawnie działającymi systemami komunikacji i zbiorowego transportu 

publicznego; 

• lepszej dostępności do miejsc pracy; 

• poprawie infrastruktury socjalnej oraz zwiększeniu mobilności zawodowej i 

przestrzennej. 

Przedstawione powyżej wzajemne relacje i współzależności oraz istniejące formy współpracy 

gmin, zachodzące między nimi powiązania funkcjonalne i zaawansowanie procesów 

urbanizacyjnych oraz układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 

gospodarcze i kulturowe na tym obszarze uzasadnione staje się podjęcie przez Zgromadzenie 

Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii pozytywnie zaopiniowanego projektu opracowania 

strategii związku metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”. 


