
KATOWICE W METROPOLII 

 

 

7 kwietnia 2017r. weszła w życie ustawa o związku 

metropolitalnym w województwie śląskim. To długo 

oczekiwany dokument finalizujący pracę wielu osób od lat 

zaangażowanych w stworzenie regulacji prawnych dla 

powołania metropolii. To również ogromna szansa dla 

rozwoju naszego regionu, a zarazem wielkie wyzwanie 

organizacyjne. 

 

O stworzenie podstaw prawnych dla powstania metropolii od lat zabiegały miasta zrzeszone 

w Górnośląskim Związku Metropolitalnym. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, kolejnym 

formalnym krokiem będzie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego. Wniosek 

zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Zanim jednak 

to nastąpi, we wszystkich 41 gminach objętych wnioskiem zostaną przeprowadzone konsultacje 

społeczne.  

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 

czerwca 2017 r. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi 

społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego.  

Tworzenie metropolii to pionierski proces, wymagający wizji i wielu lat konsekwentnej pracy. Jednak 

włączając się w niego zyskamy wszyscy. Kluczowe są wola i wspólne działanie, ale także zachowanie 

własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw, w poszanowaniu historycznych 

doświadczeń, łatwiej jest planować i koordynować działania na poziomie metropolitalnym. Wymiana 

różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój 

całego obszaru metropolii. 

Podobny związek metropolitalny, w niemieckim Zagłębiu Ruhry, tworzył się dziesiątki lat. Dziś jednak 

nikt nie ma wątpliwości, że rozpoczęta w latach 60. głęboka restrukturyzacja regionu uczyniła z niego 

jeden z najważniejszych ośrodków metropolitalnych w Europie i na świecie. 

 

 

 

Rozpoczynając działania zmierzające do przygotowania wniosku o utworzenie związku 

metropolitalnego Rada Miasta Katowice 10 kwietnia 2017r. podjęła dwie uchwały: 

• w sprawie zwrócenia się do rad gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w 

sprawie wejścia w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w 

województwie śląskim, a także o podjęcie przez rady gmin i Sejmik Województwa Śląskiego uchwał 

zawierających opinie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy (nr XXXIX/767/17); 



• w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących 

wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (nr 

XXXIX/768/17). 

  

11 kwietnia 2017r. wykonując uchwałę Rady Miasta Prezydent Miasta podpisał zarządzenie w spr. 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice, dotyczących wejścia miasta Katowice 

w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim (nr 1326/2017). Zarządzenie określa 

sposób, w jaki mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię w tym temacie. 

  

W jaki sposób będziemy zbierać opinie? 

• elektronicznie - od 26 kwietnia do 9 maja przez  formularz online  

• tradycyjnie czyli za pomocą formularza papierowego, który od 26 kwietnia do 9 maja będzie 

do pobrania w 33 dzielnicowych punktach konsultacyjnych, pełny wykaz dostępny jest tutaj oraz 

w Biurze Obsługi Mieszkańców (Rynek 1). Wypełniony formularz będzie można wrzucić w powyższych 

punktach do specjalnie oznakowanych urn. 

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w postaci raportu do 16 maja 2017 r. 

 

Tutaj można sprawdzić, kiedy konsultacje społeczne odbywają się w pozostałych gminach.  

 

 

NOWA METROPOLIA 

To największy obszar metropolitalny w kraju o powierzchni  przekraczającej 2,3 tysiące km2, 

zamieszkały przez ponad 2,3 mln ludzi, czyli połowę ludności naszego województwa. 

To wielkomiejski ośrodek, w którym działa ponad 200 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających 

razem 8% PKB kraju. Dzięki dobremu zapleczu biznesowemu, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, 

atrakcyjnym terenom inwestycyjnym, to jedno z najlepszych miejsc do pracy i inwestowania w 

Polsce. 

To także miejsce, gdzie dzięki zróżnicowanej ofercie edukacyjnej można zdobyć wszechstronne 

wykształcenie. Liczne szkoły - publiczne i prywatne, wszystkich szczebli - gwarantują dostępność 

kształcenia w każdej dziedzinie nauki. 

Dla jakości życia w metropolii ogromne znaczenie ma także kultura. Wydarzenia kulturalne, 

prezentujące wszystkie dziedziny sztuki przyciągają liczną publiczność, także spoza regionu i zza 

granicy. Unikalne atrakcje turystyczne, niespotykane w innych regionach Polski, jak Szlak Zabytków 

Techniki, a także wydarzenia sportowe na najwyższym poziomie, to tylko część atrakcji regionu. 

Wszystko to sprawia, że przyszła metropolia ma szanse stać się znakomitym miejscem do pracy, 

wypoczynku i życia. 

 



 

 

KTÓRE GMINY ZOSTAŁY ZAPROSZONE DO WSTAPIENIA DO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 

Oprócz Katowic, konsultacje społeczne dot. wstąpienia do związku metropolitalnego odbywają się 

w 40 gminach.  

 

 

ZADANIA ZWIĄZKU 

Związek metropolitalny wykonuje wg art. 12 ustawy zadania publiczne w zakresie: 

1) kształtowania ładu przestrzennego; 

2) rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego; 

3)planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym 

transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej 

mobilności miejskiej; 

4) metropolitalnych przewozów pasażerskich; 

5) współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku 

metropolitalnego; 

6) promocji związku metropolitalnego i jego obszaru. 



Związek może wykonywać także inne zadania, zlecane przez gminy, zawierając porozumienia 

z gminami lub ich związkami oraz organami administracji rządowej. Według art. 14 ustawy Związek 

może powoływać nowe podmioty dla sprawnego działania. 

Związek będzie także realizować zadania wykraczające poza jedną gminę, powoływany jest bowiem 

dla rozwiązywania ponadlokalnych problemów. 

Wspólne przedsięwzięcia to także możliwość oszczędności. Już teraz gminy Górnośląskiego Związku 

Metropolitalnego - dzięki np. hurtowym zakupom energii elektrycznej oszczędzają kilkanaście 

milionów złotych rocznie w swoich budżetach. Takich działań może być więcej. To nowa jakość 

w zarządzaniu. 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Źródłami dochodów związku metropolitalnego zgodnie z art. 52 ustawy są przede wszystkim udziały 

we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do Związku. 

Budżet Związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT, według 

szacunków to kwota między 250 a 280 mln złotych. W pierwszym roku będzie to natomiast 0,2% 

wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie związku. 

Jeśli przyjmiemy, że środki te mogą być wykorzystane jako wkład własny pozwalający ubiegać się 

o dotacje, to kwota ta może być kilkukrotnie większa. Stanowić będzie koło zamachowe dla rozwoju  

Metropolii. 

Składka gmin to zaledwie jedna dziesiąta wpływów do budżetu związku. Wg art. 53 ustawy składać 

się będzie z części stałej i zmiennej. Część stała to 0,5% z całości wpływów PIT z danej gminy. Część 

zmienna będzie uzależniona od zadań przekazanych Związkowi przez gminy, co sprecyzuje uchwalony 

przez Zgromadzenie statut. 

 

ORGANY ZWIĄZKU 

Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, podział i wykorzystanie środków finansowych 

i zadania realizowane prze Związek. 

Organami Związku wg art. 18 ustawy będą: zgromadzenie związku metropolitalnego czyli organ 

stanowiący i kontrolny, złożony z delegatów gmin (po jednym z każdej gminy) oraz zarząd  – organ 

wykonawczy, wykonujący swoje zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego. 

Zgromadzenie Związku uchwali jego statut, budżet oraz dokona wyboru zarządu. Do jego wyłącznej 

kompetencji należeć będzie uchwalanie strategii rozwoju oraz ramowego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku. Zgromadzenie tworzyć będzie nowe 

jednostki organizacyjne związku metropolitalnego. 

Zasady działania zarządu, w skład którego wejdzie 5 członków, określi statut związku. Do jego zadań 

należeć będzie m.in. wykonanie budżetu związku metropolitalnego oraz kierowanie i koordynowanie 

działalności związku i jego jednostek organizacyjnych. 

 

 



 

 

KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 

 

Metropolia nie powstaje z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok. Budowanie silnego ośrodka 

metropolitalnego jest długotrwałym procesem, obejmującym wszystkie obszary życia społecznego, 

wymagającym stworzenia mechanizmów administracyjnych, formalnych i prawnych, pozwalających 

na konstruowanie długofalowych strategii i planów, te zaś powinny powstawać w oparciu o jak 

najlepsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców. Wszak wszystkie metropolie na świecie, mimo wielu 

dzielących je różnic, mają jeden wspólny cel – poprawę życia swoich mieszkańców. 

 

Integracja i współpraca gmin 

Wspólne działanie gmin w strukturach metropolitalnych powinno przynosić wielostronne korzyści. 

Gmina przystępująca do związku metropolitalnego wnosi do niego swój potencjał, swoją specyfikę, 

szczególny charakter. Wszystko to stanowi zasób, który zasili metropolię. Metropolia zaś, korzystając 

z zasobów i możliwości wszystkich gmin, w oparciu o wizje, plany i strategie, jest w stanie 

zagwarantować harmonijny rozwój całości. 

To metropolia będzie realizować zadania nieosiągalne finansowo i organizacyjnie dla pojedynczych 

gmin. Zawsze jednak realizację tych zadań będzie poprzedzać identyfikacja potrzeb. Mając mapę 

całości - zarówno zasobów, jak i deficytów - będzie można wspólnie decydować o rozmieszczeniu 

poszczególnych funkcji, o wdrożeniu konkretnych rozwiązań, o usytuowaniu inwestycji. 

Współpraca przy budowaniu metropolii to  także umiejętność dostrzegania dobrych praktyk 

na poziomie lokalnym. Jeśli jakaś gmina ma np. dobrze funkcjonujące rozwiązania w dziedzinie 

ekologii, gospodarki odpadami, transportu, kultury, czy jakiejkolwiek innej dziedziny życia 

społecznego, 

to należy je zidentyfikować i sprawdzić, czy nie są to doświadczenia, z których może skorzystać cała 

metropolia. 

Mądre zarządzanie zasobami i doświadczeniem poszczególnych gmin, współpraca zamiast rywalizacji 

i wreszcie środki finansowe, pozwalające ubiegać się o dotacje wielokrotnie przekraczające 

możliwości pojedynczych podmiotów, wszystko to stwarza niebywałą szansę na cywilizacyjny skok w 

przyszłość. 

 

Wpływ gmin na kształt związku 

Przy zachowaniu własnej odrębności i indywidualnego charakteru, każda gmina będzie miała wpływ 

na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek 

metropolitalny. 

To poszczególne gminy będą decydować, które rozwiązania, proponowane przez związek, będą dla 

nich dogodne i w jakim zakresie, które z zadań zechcą przerzucić na poziom metropolitalny, a które 

zachować. Jednak zadania, które będą realizowane przez związek tylko dla części gmin w ogólnym 

rozrachunku będą pożyteczne dla całej metropolii. 



Zaspokajanie potrzeb gmin, zarówno tych dużych, jak i tych małych zawsze powinno odbywać się 

z uwzględnieniem korzyści dla całej wspólnoty. 

 

 

Dodatkowe wpływy z budżetu państwa 

Dochód związku metropolitalnego to 5% wpływów z podatku PIT z budżetu państwa. Według 

szacunków to kwota między 250 a 280 mln złotych rocznie. To naprawdę niemałe pieniądze przy 

niskich (poniżej jednej dziesiątej budżetu) składkach gmin. Gminy będą decydowały wspólnie, na co 

wydać 

te kwoty, co i za ile zostanie zrealizowane. 

 

Nowa jakość transportu 

Dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj. To szybka, 

wygodna, bezpieczna i tania komunikacja, pozwalająca na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, 

na zakupy, do kina. 

Transport publiczny w metropolii, aby stał się alternatywą dla transportu prywatnego (tak jak to jest 

np. w Paryżu, gdzie samochody posiada tylko 1/3 mieszkańców), powinien być zorganizowany tak, 

aby z najdalszych zakątków metropolii można było dotrzeć do wszystkich istotnych społecznie 

lokalizacji 

w czasie nie przekraczającym godziny. 

Ważnym elementem siatki transportu są ścieżki rowerowe i wypożyczalnie, których rozwój powinna 

zagwarantować metropolia.  Przed nowym związkiem stoi także zadanie planowania nowoczesnej 

kolei metropolitalnej. 

 

Nowe możliwości dla polityki przestrzennej 

Wspólna, zintegrowana polityka przestrzenna oznacza kompleksowe i długofalowe planowanie tego, 

co będzie w naszych gminach tworzone. Nie wszędzie trzeba budować szpitale, teatry, aquaparki, 

centra handlowe, etc. Ważne, aby istniejąca i mająca powstać infrastruktura z łatwością zaspokajała 

potrzeby całej populacji metropolii.    

W dobrze skomunikowanej metropolii to jakość, a nie ilość jest elementem kluczowym. Władze 

związku powinny zadbać o to, by wspomniane szpitale, ale także szkoły, czy placówki kultury 

prowadziły działalność na najwyższym możliwym poziomie i dawały możliwość atrakcyjnego wyboru 

mieszkańcom metropolii. 

W obrębie związku, przy udziale wszystkich gmin i po szerokich konsultacjach społecznych, 

wyznaczane będą specjalizacje całych obszarów. To sposób na uniknięcie niepotrzebnego powielania 

niektórych funkcji usługowych w sąsiednich gminach. 

 

Zrównoważony rozwój, innowacyjność i cywilizacyjny skok 



Metropolia to pewna wizja, wizja przyszłości. To wsparcie innowacji, kreatywności, pomysłów, które 

mogą przenieść gminy na wyższy poziom rozwoju. Metropolia to również ciągła dyskusja o tym, 

co ważne dla mieszkańców, wsłuchiwanie się w głos ekspertów i autorytetów, ale i zwykłych 

obywateli. To nieustanna wymiana doświadczeń i społeczny dialog. 

Odpowiednie – uważne, przewidujące i poddawane społecznej weryfikacji - zarządzanie wszystkimi 

zasobami metropolii powinno zagwarantować jej mieszkańcom równy, powszechny i bezpieczny 

dostęp do wszystkich cywilizacyjnych udogodnień istniejących na jej obszarze. 

W kompetencjach związku metropolitalnego powinno leżeć także podejmowanie ryzyka związanego 

z wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. To one tak naprawdę gwarantują cywilizacyjny skok danego 

obszaru. Wszystkie jednak tego typu działania powinny być poddane społecznej dyskusji i kontroli. 

 

Promocja 

Promowanie w kraju i za granicą wszelkich walorów metropolii - gospodarczych, kulturalnych, 

turystycznych, przyrodniczych -  jest priorytetem związku. Dzięki temu przyciąganie turystów, 

inwestorów, studentów i potencjalnych mieszkańców będzie prostsze i bardziej efektywne. Nawet 

najbardziej wymagające kampanie promocyjne dla związku będą możliwe. Koordynacja działań 

promocyjnych ułatwi pozyskiwanie inwestorów dla poszczególnych gmin. 

 

Dodatkowe oszczędności 

Dzięki centralizacji istotnych dla wszystkich podmiotów procesów będzie można osiągnąć  znaczne 

oszczędności. Przykładem może być wspólny zakup energii, realizowany od 5 lat przez Górnośląski 

Związek Metropolitalny, który pozwolił na kilkudziesięciomilionowe oszczędności dla miast. 

Działania centralizacyjne powinny być prowadzone z poszanowaniem rynków lokalnych, a udział 

poszczególnych gmin w tych działaniach – dobrowolny. 

 

Rozwój społeczno-gospodarczy 

Powyższe zadania realizowane wspólnie, oraz inne, zaplanowane przez gminy razem,  to 

kompleksowe i wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości życia w metropolii. Razem można 

lepiej i taniej, 

a duży może więcej. Związek metropolitalny to nasza szansa, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe 

w pojedynkę. 

 

 

 

METROPOLIE NA ŚWIECIE 

- przykłady na stronie GZM 

 



 

 

KILKA SŁÓW O SAMYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

 

Kiedy przeprowadza się konsultacje? 

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych 

sprawach ważnych dla miasta oraz życia i funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Ich nadrzędnym 

celem jest partycypacja społeczna rozumiana jako włączenie społeczeństwa w proces podejmowania 

decyzji. W konsultacjach może wziąć udział każdy zainteresowany mieszkaniec Katowic, również 

poniżej 18 roku życia. 

Mieszkańcy miasta mogą złożyć wniosek do prezydenta o przeprowadzenie konsultacji. Wniosek taki 

powinien określać: 

• przedmiot konsultacji  

• zasięg terytorialny 

• proponowane formy przeprowadzenia konsultacji 

• uzasadnienie celu przeprowadzenia konsultacji. 

Ponadto należy wskazać osobę odpowiedzialną za kontakt z urzędem w sprawie konsultacji wraz 

z pełnymi danymi (imię, nazwisko, adres, nr PESEL) oraz listę co najmniej 100 osób popierających 

(zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy i nr PESEL oraz podpisy). Jeśli złożony wniosek będzie 

zawierał błędy, urząd do 7 dni pisemnie poprosi wnioskodawcę o uzupełnienie braków. 

O uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku prezydent informuje wnioskodawców na piśmie 

do miesiąca czasu. Jeśli prezydent odrzuci wniosek mieszkańców, do 14 dni od otrzymania pisma 

z tą informacją wnioskodawca może odwołać się od rozstrzygnięcia prezydenta do Rady Miasta 

Katowice, która rozpatruje odwołanie na najbliższej sesji Rady.   

Konsultacje są uruchamiane zarządzeniem prezydenta i poprzedzone stosowną kampanią 

informacyjną. Są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.  Wszystkie działania 

w obszarze konsultacyjnym są publikowane na stronie www.konsultacje.katowice.eu. Zamknięciem 

procesu jest publikacja raportu, w którym zebrane są wszystkie uwagi mieszkańców wraz ze 

sposobem ustosunkowania się prezydenta do zgłoszonych wniosków.  

 

Podstawa prawna: uchwała nr XXXVIII/860/13 Rady Miasta Katowice z 26 czerwca 2013 r. w spr. 

zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice 

Przykładowe konsultacje – dot. zagospodarowania kompleksów stawów w Szopienicach - Burowcu 


