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1. Obszar metropolitalny jako podmiot 

polityki rozwoju kraju



Obszar metropolitalny  w świetle dokumentów krajowych

• 2003 - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (obszar 
metropolitalny)

• 2006 - Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (miasta i obszary 
metropolitalne)

• 2008-2013 Projekty ustaw „metropolitalnych” ,  „ o polityce miejskiej i współpracy JST”

• 2010 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2020 

• 2011 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

• 2014 Krajowa Polityka Miejska do 2020 r. (projekt)

• 2014 Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

• 2014 Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw.

• 2014 Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie w sprawie 
szczegółowych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic (projekt)



1/ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wprowadziła nową kategorię planów zagospodarowania
przestrzennego: plany dla obszarów metropolitalnych.

„dla obszaru metropolitalnego uchwala się plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru metropolitalnego jako część planu
zagospodarowania przestrzennego województwa” (art. 39 ust. 6 UPZP
w pierwotnym brzmieniu).

2/ Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie zrezygnowano z pojęcia „obszaru metropolitalnego”
i zastąpiono go „miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka
wojewódzkiego”.



2. Problemy rozwoju 

i planowania przestrzennego 

Obszarów Metropolitalnych



Elementy składowe OM

Obszar metropolitalny ma cechy zarówno                                         

regionu strukturalnego (morfologicznego), jak 

i funkcjonalnego (węzłowego), 

z elementami składowymi:

1. Centrum (duże miasto/a) 

2. Strefa wewnętrzna (obszar silnie zurbanizowany) 

3. Strefa zewnętrzna (strefa intensywnych powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych). 





Źródło:  Śleszyński 2014
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MOF wg KPZK 2030

Miejski obszar funkcjonalny jest układem 
osadniczym ciągłym przestrzennie, złożonym z 
odrębnych administracyjnie jednostek. 

Obejmuje zwarty obszar miejski oraz powiązaną z 
nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. 



W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
zostało wyznaczonych 10 ośrodków metropolitalnych:
• Warszawa,

• Aglomeracja Górnośląska,

• Kraków,

• Łódź,

• Trójmiasto,

• Poznań,

• Wrocław,

• duopol Bydgoszcz i Toruń,

• Szczecin,

• Lublin.



Zgodnie z KPZK 2030 
wszystkie miasta wojewódzkie (ośrodki metropolitalne oraz pozostałe 
ośrodki wojewódzkie) zobligowane są do delimitacji miejskich 
obszarów funkcjonalnych oraz do przygotowania strategii i planów 
zagospodarowania dla całego obszaru funkcjonalnego ośrodka 
miejskiego. 
Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dziś MIiR)                        
wraz z zespołem, w którego skład wchodzą jednostki samorządu 
terytorialnego i resorty przygotuje listę podstawowych kryteriów, na 
podstawie której regiony będą mogły dokonać delimitacji tych 
obszarów. Kryteria brzegowe będą stanowiły obiektywną podstawę do 
realizacji polityki przestrzennej na poziomie regionu w tym krajowej 
polityki miejskiej wobec metropolii i miast wojewódzkich, stanowiąc 
obiektywne narzędzie dialogu z gminami.



Klasyfikacja miejskich obszarów 
funkcjonalnych wg KPZK 2030

Ustalenie
Miejskie

obszary 

funkcjonalne

Ośrodków 

wojewódzkich,

w tym 

metropolitalnych

Ośrodków

regionalnych

Ośrodków

subregionalnych

Ośrodków 

lokalnych

Zalecenie



 Zahamowanie rozwoju terytorialnego miast

 Nieadekwatność struktur terytorialno-administracyjnych do układów 
miejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych

 Deficyt terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych w obrębie granic 
miejskich

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego (w tym urban sprawl) i inwestycje 
typu green field w strefie podmiejskiej 

 Konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej na terenach 
dotąd wiejskich i słabo zagospodarowanych

 Nieskoordynowane plany zagospodarowania przestrzennego

Lokalne przesłanki planowania 

metropolitalnego



 Utrata dochodów w mieście centralnym (PIT i CIT)

 Redystrybucja miejsc zamieszkania, pracy i edukacji, eskalacja 
migracji wahadłowych

 Zjawisko free-riding strefy podmiejskiej 

 Utrzymywanie infrastruktury o zasięgu aglomeracyjnym tylko 
przez miasto centralne

 Rozwój motoryzacji indywidualnej,

 Problemy transportowe (kongestia), niedorozwój komunikacji 
publicznej

 Zmiany w dostępności transportowej i stopniu zainwestowania 
gmin.

Lokalne przesłanki planowania 

metropolitalnego



KOSZTY NIEKONTROLOWANEJ SUBURBANIZACJI

Dr Adam Kowalewski 

Jeremi Mordasewicz 

Prof. Jerzy Osiatyński 

Prof. Jerzy Regulski 

Sędzia Jerzy Stępień

Prof. Przemysław Śleszyński



KOSZTY NIEKONTROLOWANEJ SUBURBANIZACJI 
według  „Raportu o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w 

Polsce” (A. Kowalewski , J. Mordasewicz, J. Osiatyński, J. Regulski, P. Śleszyński, 2013, 2014)

KATEGORIA WYLICZENIA

Wyznaczenie zbyt dużych 
terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe  w planach
miejscowych (wykup gruntów, 
budowa infrastruktury)

 40-59 mld zł (IGiPZ PAN, 2011)

 67 mld zł (MTBGiM /GUS, 2012)

 129 mld zł – koszty wykupu gruntów pod drogi gminne 
(tzw. Raport Olbrysza i Kozińskiego) (art. 36 Ustawy o pizp

przewiduje, że właściciel nieruchomości zarezerwowanej w miejscowym 
planie pod drogę, może domagać się wypłaty odszkodowania albo 
dostarczenia nieruchomości zamiennej)



3. Cele i zakres 

Planu Metropolitalnego

Propozycje



• Ograniczenie zjawiska urban sprawl,

• Poprawa jakości zamieszkania, poprzez tworzenie standardów urbanistycznych 

• Poprawa ochrony zasobów przyrodniczych OM,

• Zachowanie i rozwijanie obszarów kulturowych, unikatowych w skali OM

• Poprawa systemu transportowego, racjonalizację struktury przewozu osób i towarów 

oraz ograniczenia zatorów drogowych, poziomu zanieczyszczeń, hałasu i wypadków 

drogowych,

• Poprawa funkcjonowania i optymalizacji rozmieszczenia infrastruktury technicznej,

• Optymalizowanie lokalizacji ponadlokalnych elementów infrastruktury społecznej 

(obiekty służby zdrowia, opieki społecznej, kultury, edukacji, sportu i rekreacji) oraz 

komercyjnej (m.in. handel wielkopowierzchniowy, usługi logistyczne), 

• Tworzenie przyjaznych warunków dla  inwestowania zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, 

• Tworzenie spójnego systemu zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego OM 

(baza noclegowa, szlaki turystyczne, ośrodki wypoczynkowe, parki rozrywki).

Źródło: Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego 

Metropolii Poznań, CBM UAM 2015

Cele planu metropolitalnego



Ustalenia Planu powinny dotyczyć

• Inwestycji, projektów zapisanych w dokumentach o charakterze ponadlokalnym (np. w 

planach regionalnych, inwestycje ZIT) oraz w dokumentach gminnych (po ich ocenie 

merytorycznej)

• Rozwoju i lokalizacji funkcji o charakterze metropolitalnym (zdecydowanie regionalnym, 

krajowym i/lub międzynarodowym, np. kwestia lotniska)

• Rozwoju i lokalizacji funkcji o charakterze ponadgminnym, istotnych dla funkcjonowania 

OM  (np. węzły transportu publicznego, obiekty infrastruktury technicznej, obiekty sportowe)

• Zjawisk wielkoprzestrzennych (zasobów i potencjałów)  o znaczeniu dla całej metropolii 

(tereny cenne przyrodniczo i kulturowo, tereny inwestycyjne, mieszkaniowe, rolnicze, 

rekreacyjne)

• Elementów sieciowych w skali ponadgminnej, istotnych dla funkcjonowania OM (siec 

hydrograficzna, sieć korytarzy ekologicznych, sieć transportowa, sieci mediów) 

• Zjawisk lokalnych, powszechnych w skali OM , których uspójnienie, regulacja , 

standaryzacja jest istotna dla funkcjonowania i rozwoju metropolii, podnoszenia jakości 

życia, efektywności świadczenia usług itp. 

Źródło: Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego 

Metropolii Poznań, CBM UAM 2015



Zasady rozwoju przestrzennego OM

1. Zasada zintegrowanego planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego

2. Zasada zrównoważonego rozwoju terytorialnego

3. Zasada racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego

4. Zasada zwartej Metropolii

5. Zasada pierwszeństwa regeneracji terenów zainwestowanych nad zajmowaniem 
terenów pod nową zabudowę

6. Zasada bilansowania potrzeb społeczno-gospodarczych i planowania nowych 
terenów inwestycyjnych

7. Zasada równoległej realizacji celów publicznych i prywatnych

8. Zasada dobrego dostępu do usług na obszarze całej Metropolii

9. Zasada energooszczędności struktur przestrzennych

10. Zasada koordynacji planowania przestrzennego i spójnego zarządzania 
infrastrukturą komunalną

Źródło: Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego 

Metropolii Poznań, CBM UAM 2015



Funkcje Planu dla OM

 Informacyjna (sporządzenie bazy danych przestrzennych w skali OM)

 Diagnostyczna (diagnoza stanu zagospodarowania, identyfikacja
problemów przestrzennych)

 Indykatywna (wskazanie pożądanych kierunków zagospodarowania
i rozwoju oraz zasad ich wdrażania)

 Edukacyjna (promowanie oddolnego, zintegrowanego podejścia
w planowaniu przestrzennym)

Źródło: Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego 
Metropolii Poznań, CBM UAM 2015



4. Zintegrowane podejście do

Planowania Metropolitalnego



Plan

Metropolitalny

Integracja 
terytorialna

Obszar funkcjonalny 
ośrodka wojewódzkiego

Integracja 
funkcjonalna

Koordynacja rozwoju 
funkcji  i sieci, 

szczególnie 
ponadlokalnych

Integracja 
planistyczna

Plany i strategie lokalne,  
metropolitalne                        

(np. Strategia ZIT)             
i regionalne

Integracja 
instytucjonalna

Samorządy 3 szczebli, 
instytucje, organizacje 

działające na OM



5. Dylematy planowania metropolitalnego



Pytania:

1. Dla jakiego obszaru (delimitacja) ?

2. W jakim celu ?

3. W jakim zakresie merytorycznym?

4. Według jakich zasad ?

5. Z jakiej perspektywy (top down czy bottom up) ?

6. Z jakimi/iloma partnerami ?

7. Ustalenia planu z jaką mocą egzekucji ?

8. W jaki sposób plan wdrażać ?



Dziękuję za uwagę !


