
 

 

 

              

    
   

 

Notatka z warsztatu 

 

„Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju Obszaru Metropolitalnego” 

 

Spotkanie, zorganizowane 4 lipca 2014 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w 
Gdańsku, rozpoczęło się od przedstawienia przez dr Tomasza Brodzickiego (Instytut Rozwoju) 
głównych założeń Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Kolejnym punktem 
była prezentacja koncepcji opracowania diagnozy sektorowej przez dr Konrada Czapiewskiego 
(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN), w której przedstawiono propozycje 
głównych założeń i metodologii, przykłady wcześniej wykonanych badań oraz pytania badawcze. 
W trakcie prezentacji wskazano, iż główną osią analizy powinna być struktura funkcjonalna. 
Szczegółowa analiza struktury funkcjonalnej oraz osadniczej jest sprawą zasadniczą w przypadku 
OM, gdzie występuje bardzo szeroka gama typów funkcjonalnych gmin wiejskich i małych miast 
wchodzących w jego skład. Z jednej strony zróżnicowanie i duża mozaikowatość struktur 
funkcjonalnych stanowi podstawę do wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich i małych miast. Z drugiej może doprowadzać do sytuacji konfliktogennych, wypierania 
funkcji o większej ekstensywności zagospodarowania terenu przez funkcje bardziej intensywne 
oraz może stwarzać problemy w jednoznacznym przypisaniu celów strategicznych.  

W trakcie dyskusji ogólnej i prac warsztatowych w podgrupach zaproponowano następujące 
kluczowe zagadnienia, które powinny stanowić istotny element analiz w diagnozie: 

 Jednoznaczna delimitacja struktury funkcjonalnej regionu, poszukiwanie specyfiki miejsca 
dzięki analizie funkcji wiodących. Delimitacja obszarów wiejskich i miejskich. 

 Kontrola procesów suburbanizacji – masowe rozlewanie zabudowy na tereny atrakcyjne 
pod względem przyrodniczym, krajobrazowym.  

 Powiązania i relacje przestrzenne pomiędzy różnymi ośrodkami miejskimi i wiejskimi 
regionu – dojazdy do pracy, migracje, powiązania partnerskie, transportowe. 

 Rozwój i znaczenie w przestrzeni małych miast – identyfikacja lokalnych centrów 
rozwojowych, ośrodków obsługi ludności w zakresie usługowym i handlowym.  

 Sformułowanie silnej rekomendacji w zakresie potrzeby zbadania sytuacji społeczno-
gospodarczej miast średniej wielkości (w większości przypadków miast powiatowych). 

 Rola i znaczenie NGO w procesie rozwoju obszarów wiejskich. 

 Powiązanie zagadnień demograficznych i edukacyjnych na obszarach wiejskich – duży 
przyrost naturalny, wysokie wskaźniki migracji, jakość nauczania. 

 Funkcja turystyczna – sezonowość, możliwości wykorzystania potencjału bazy noclegowej 
w rozwoju funkcji uzupełniających. 

 Rolnictwo – rola, specjalizacja, perspektywy, ochrona cennych gleb.  



 

 

 

              

    
   

 

W trakcie warsztatów uczestnicy wypełnili krótką ankietę (17 osób) oraz wykreślonych zostało 10 
map – w czterech obszarach tematycznych: rolnictwo, turystyka, mieszkalnictwo oraz zasięg 
oddziaływania rdzenia metropolii. W podsumowaniu większość uczestników wyraziło duże 
zadowolenie z podjęcia tak szczegółowej diagnozy zróżnicowania obszarów wiejskich, a nie 
koncentrowania się wyłącznie w analizach na rdzeniu metropolii i niewielkiemu obszarowi 
przyległemu.  

*** 

Organizatorzy bardzo dziękują za udział wszystkim uczestnikom warsztatów. Przypominamy o 
możliwości przesyłania wypełnionych ankiet oraz innych materiałów, które mogłyby być 
wykorzystane przez autorów diagnozy na adres: strategia@metropoliagdańska.pl. 

 


