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Warszawa, 16 kwietnia 2019 r

Stanowisk o Zarządu U n i l Metropol li Polskich
dotyczące projektu Krajowej Stľategil Rołvoju Regionalnego 2030
Zarząd Unii Metropolii Polskich, mając na WZględzĺe Wspilne dążenie do zriwnoważonego i harmonijnego
rozwoju największych polskich miast i ich obszaróW metropolitalnych, przedstawia następujące postulaty,
dotyczące projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, opublikowanego pzez Ministerstwo lnwestycji i
Rozwoju:

o

oczekujemy uznania metropolii polskich za jeden z priorytetowych obszarów Wspaľcia
i apelujemy o uzupďnienie zapisów projektu KSRR o wsparcie dla miast wojewódzkich i ich
obszarów funkcjonalnych' Rozumiejąc potzebę intensyfikacji rozwoju polskich małych i średnich
miast, akcentowanąw ramach KSRR, zwracamy uwagę, że to właśnieduże oŚrodki miejskie stanowią

obszar, gdzie w dużej mieze jest Wypracowywany dochód, który można wykozystywai na necz
rozwoju obszarów peryferyjnych i zmarginalizowanych. Uważamy, że zaniechanie kontynuacji działań
wspierających konkurencyjność dużych mĺast (ośrodkiw wzrostu - metropolii polskich) w obliczu
zapowiadanej perspektywy ograniczenia środkiwUE kĺerowanych na politykę spijności, skutkowai
będzie obniżeniem poziomu dostępu do usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu,
transpońowych i szeregu innych, W naszej ocenie bez wsparcia dla metropolii nie uda się także
powstzymai migracji młodych mieszkańcóW naszego krĄu za granicę oraz zachęcić emigrantów do
powrotu. Brak skierowania dedykowanej interwencji będzie riwnież uniemożliwiać budowanie
pŻewag konkurencyjnych w układzie europejskich metropolii i powodować negatywne oddziaływanie
na procesy zwięane z globalizacją gospodarki i integracją europejską. W związku z powyższym
stoimy na stanowisku, że obszary metropolitalne powinny stanowić obligatoryjne obszary
Strategicznej lntenľencji (osl)' zaśporozumienia terytorialne powinny byi nazędziem

o

o

finansowan ia realizacji strateg ii ponadlokalnych dla tych obszarów,

Jesteśmyzaniepokojeni wynikEącąz projektu KSRR silną centralizacją decyzyjną w zakresie
procesów rozwojowych poszczególnych regionów
obszarów metľopolitaInych'
Z pzedstawionej propozycji wynĺka, że rząd chciałby decydować o możliwie jak największej ilości
spraw, zakładĄąc że wie najlepiej co jest potzebne w polskich miastach i regionach. Stoimy na
stanowisku, Że kaŻdy poziom władzy publicznej w Polsce powinien odpowiadaÓ za to, do czego został
powołany. W związku z powyŻszym oczekujemy, iŻ w procesie kreowania polityki rozwojowej miast
i regionów ząd będzie słuchałgłosu pzedstawicĺeli samoządów, wybranych W powszechnych,
demokratycznych wyborach. Apelujemy zatem o odpowiednie uľzględnienie władz poziomu
lokalnego i regionalnego w programowan!u izarządzaniu procesami rozwojowymi.

i

Projekt KSRR nie zakłada wspierania miast będących węzłami sleci TEN-T i odnosi się
wyłącznie do powiązań między tymi węzłami. Miejskie węzły sieci TEN-T stanowią punkt wyjścia
lub ostateczny cel podrÓży dla osib i towarów pzemieszczających się w ramach transeuropejskiej
sieci transportowej oraz punkty transferu w obrębie poszczególnych rodzajiw transportu lub pomĺędzy
nimi. W największych polskich metropoliach obserwuje się zwiększenie pzepływiw pasażerskich
i towarowych, a co za tym idzie wzrost znaczenia punktiw pzesiadkowych i pzeładunkowych.
Sprawny pzejazd przezte metropolĺe jest zatem kluczowy dla efektywnościtransportu w całym kraju.

ú

I

Codziennie z systemów transportowych największych polskich mehopolii kozystają miliony PolakÓw.

i

Powoduje to duże obciążenia dĺa tych systemów, zwłaszcza w obrębie pobliżu korytazy
transeuropejskiej sieci transportowej. Dlatego miasta będące węzłami sieci TEN T wymagają
szczegÓlnego wsparcia, borykając się ze specyficznymi problemamĺ, które wynikają m.in, z wysokiego
poziomu zagęszczenĺa ruchu na stosunkowo niewie|kich obszarach o znacznej gęstościzaludnienia'
W planach prac dla korytazy sieci bazowej TEN-T uznano, Że węzły miejskie, zwłaszcza te o dużym
znaczeniu gospodarczym, mają zasadnicze znaczenie dla całej sieci TEN_T. Biorąc pod uwagę
powyższe okoliczności postulujemy uwzględnienie w KSRR wsparcia dla miejskich węzłów sieci
TEN-T w Polsce.
Mając na uwadze dążenie do transparentnoŚci działań władz publicznych w zakresie programowania
rozwoju naszego kraju, wnioskujemy jednocześnie o upublicznienie sprawozdania z konsultacji
pĘektu KSRR. Zastanawiający jest fakt, iż pomimo upływu blisko tzech miesięcy od zakończenia
konsultacji, do dnia dzisiejszego opinia publiczna nie może zapoznać się ze zgłoszonymi do tego
dokumentu postulatami, uwagami i wątpliwościamioraz stanowiskiem MliR wobec nich, Powyższa
sytuacja stanowi naruszenie art. 6 ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i podaje
w wątpliwośćwiarygodnośó działań Ministerstwa co do zeczywistych intencji w zakresie konsultacji
i
a

pzyjęcia tego dokumentu.

Postulujem!/, abY strona ządowa konsekwentnie realizowała zapisy kluczowych dokumentów

ľozwojowych w Polsce, takich jak m.in. Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju (soR)'
w któĘ wskazano, Że działania w ramach miejskiego wymiaru SoR będą koncentrowały się na
wspieraniu rozwoju wszystkich miast, bez względu na ich wielkość,położenie czy pełnione funkcje
społeczne' gospodarcze
administracyjne, zaśszczegÓlna uwaga poŚwięcona zostanie m,in.
największym aglomeracjom, Pomimo tych zapisÓw, tylko dwa z tzech wskazanych w SOR typów
obszarów, tj' miasta średnie,tracące funkcje społeczne ĺ gospodarcze oruz obszary zagrożonym
trwałą marginalizacją zostały wskazane w KSRR jako obligatoryjne osl, W związku z powyższym

i

apelujemy o zapewnienie zgodności zapisów obu wskazanych dokumentów popnez
uwzględnienie w KSRR wszystkich obszarów wskazanych w SOR, a pzede wszystkim
zapewnienie równości w dostępie do wsparcĺa rozwoju wszystkim miastom, bez względu na ich
wielkość,położenie czy pełnione funkcje społeczne, gospodarcze i administracyjne,
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