Wrocław - Gdańsk, 20 września 2018 r.

Apel Unii Metropolii Polskich o inteligentny rozwój
sieci metropolii, miast i miasteczek

Na podstawie doświadczeń siedmiu kadencji przywróconej w 1990 roku samorządności
terytorialnej, świadomi fundamentalnej, a jednocześnie komplementarnej roli metropolii,
miast i miasteczek w rozwoju i trwałości państwa, w imieniu 12 głównych miast Polski oraz
miast i gmin wiejskich z nimi stowarzyszonych w celu świadczenia usług publicznych oraz
wspólnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych - od kilku lat także za pomocą instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
apelujemy o przyznanie metropoliom, miastom i miasteczk om
pierwszoplanowej roli w polityce regionalnej i krajowej.
Apelujemy o poprawę współpracy rządu z miastami zarówno na poziomie lokalnym, jak
i krajowym, w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Działania
powinny dotyczyć całej sieci funkcjonalnych powiązań między większymi i mniejszymi
ośrodkami miejskimi oraz kompleksowo obejmować kwestie demograficzne, edukacyjne,
mieszkaniowe, migracyjne, przestrzenne, zatrudnienia i inne istotne w polityce osiedleńczej
Polski.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne okazały się ważnym instrumentem budowania
partnerstw we wdrażaniu projektów rozwojowych. Po dokonaniu niezbędnych korekt
instrument ten, jako projekt strategiczny ZIT PLUS, zgodnie z zapisami Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, należy wykorzystać w celu uspójnienia kolejnych miejskich
obszarów funkcjonalnych, Już w okresie 2014-2020 ZIT-y objęły 24 obszary, a więc nie tylko
ośrodki metropolitalne. Związki ZIT powinny zachować status Instytucji Pośredniczących.
Dorobek ZIT oraz pilotażowe doświadczenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
stanowią wystarczającą podstawę do powoływania kolejnych związków metropolitalnych,
zgodnie z wolą artykułowaną przez stowarzyszenia metropolitalne, działające od lat w takich
ośrodkach jak np. Bydgoszcz, Gdańsk-Gdynia-Sopot, Łódź, Poznań czy Szczecin. Szerokie
zastosowanie zarządzania poprzez struktury integrujące jest warunkiem inteligentnej polityki
osiedleńczej, której strategicznym celem powinno być powstrzymanie emigracji setek tysięcy
młodych Polek i Polaków do metropolii i miast zagranicznych.
Apelujemy także, aby w polityce osiedleńczej, w szczególności miejskiej, Rząd RP nie
uzależniał swojej współpracy z samorządami miast, gmin, powiatów i województw od ich
orientacji politycznej.
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