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LIST OTWARTY ŚRODOWISKA NAUKOWEGO
NA RZECZ UTWORZENIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Szanowni Państwo, Posłanki i Posłowie na Sejm RP,
jako uczeni oraz eksperci zajmujący się w swojej profesji rozwojem regionalnym, czując się
współodpowiedzialni na równi z samorządowcami za rozwiązywanie problemów naszego kraju
popieramy inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim i
apelujemy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy uchwalonym
przez Senat RP.
W 1989 roku skończyła się w Polsce era centralnego planowania, a zaczęła era wspólnot
lokalnych. Możliwość decydowania przez Polaków o kształcie swoich dzielnic, sołectw, gmin i
miast stała się podstawą ich rosnącego dobrobytu. Mimo ewidentnego sukcesu Polski, dochody
mieszkańców polskich miast są wciąż trzy- lub czterokrotnie niższe, niż mieszkańców wielkich
miast Francji, Anglii czy Niemiec. Polskie miasta i otaczające je gminy mają wielki potencjał, aby
ten dystans zmniejszyć, jednak trzeba im w tym celu stworzyć ustawowe narzędzia
współpracy. Potencjał ten nie jest obecnie wykorzystany, ze szkodą dla dobra wspólnego.
Doświadczenia 30 lat odrodzonego polskiego samorządu terytorialnego pokazują, że brak
właściwej, ustrojowej podstawy prawnej dla rozwoju wielkich miast był poważnym hamulcem w
rozwoju polskich metropolii – przede wszystkim tych policentrycznych: górnośląskiej oraz
trójmiejskiej. Wiemy już, że możliwości tworzenia porozumień oraz związków komunalnych nie
wystarczą. Przy chronicznym niedofinansowaniu samorządów w Polsce oczekiwania, że z
napiętego budżetu zostaną wyasygnowane znaczące środki na współpracę w ramach
aglomeracji czy metropolii okazały się złudne.
Narastającego kryzysu gospodarczego, klimatycznego oraz problemów społecznych nie da się
naprawić w formie dotychczasowych, nietrwałych form współpracy. Aby utrzymać tempo
rozwoju gmin, aby skuteczniej realizować piętrzące się przed regionem, zwłaszcza po
oczekiwanym końcu pandemii wyzwania - konieczne jest istnienie stabilnej wspólnoty
metropolitalnej, która w sposób naturalny wynika z istniejącej siły powiązań społecznogospodarczych i zbieżnych kierunków rozwoju. Ich nadrzędnym celem powinna być poprawa
jakości życia mieszkańców dzięki lepszej i bardziej dostępnej edukacji, ochronie zdrowia oraz
pracy. W ramach związku metropolitalnego możliwe będzie zagwarantowanie mniejszym i
słabszym gminom dostępu do najważniejszych usług publicznych, jak również udziału w procesie
decyzyjnym dotyczącym strategicznych działań inwestycyjnych. Nastąpi zapobieżenie
segregacji przestrzennej mieszkańców i upadek dzielnic peryferyjnych.
Polska stanowi unikalny przykład kraju, w którym to bierność kolejnych rządów i parlamentów
zatrzymuje rozwój wielkich miast. Tymczasem jak słusznie zauważa OECD, utrzymywanie
przestarzałych rozwiązań prawnych na obszarach wielkich miast automatycznie osłabia
potencjał gospodarczy i polityczny państw, w których te metropolie funkcjonują. Uregulowany
rozwój metropolii zapobiegnie segregacji przestrzennej mieszkańców – upadkowi dzielnic
peryferyjnych. Wierzymy, że niemal jednogłośne uchwalenie przez Senat RP projektu ustawy
o związku metropolitalnym dla Pomorza jest oznaką nowego podejścia. Apelujemy o podobne
– ponad wszelkimi podziałami politycznymi – poparcie projektu ustawy w Sejmie RP.

Badania OECD wskazują, że duże miasta są w stanie generować rozwój gospodarczy w otoczeniu
nawet do 200-300 kilometrów. Jeśli uwolnimy energię polskich metropolii, przyspieszą one
rozwój innych gmin. Nauka nie ma co do tego wątpliwości. Jak również co do tego, że tylko silne
metropolie są w stanie zapewnić Polsce trwały rozwój gospodarczy – na czym skorzystają
zarówno mieszkańcy miast, miasteczek, jak i wsi. Uchylenie się od działania w tej sprawie
przez kolejną kadencję byłoby de facto działaniem na szkodę naszego kraju, zaś przyzwolenie
na od dawna oczekiwaną zmianę – pozytywnym sygnałem.
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