Polityka rozwoju miast – nowe uwarunkowania
Andrzej Porawski
dyrektor Biura Związku Miast Polskich

Miejska polityka rozwoju po nowelizacji ustawy
Związek Miast Polskich najsilniej poparł nowelizację ustawy, która jest
I etapem nowej legislacji w tym zakresie. Najważniejsze elementy:
• Diagnoza
• Strategia rozwoju (gminna i ponadlokalna) / programy rozwoju
• Nowe narzędzia partnerskiej współpracy
ZASADY
• Systematyczność i ciągłość
• Podstawą rzetelne dane
• Zintegrowane podejście

Diagnoza
• Diagnoza – proces oceny sytuacji społecznej, ekonomicznej i przestrzennej,
prowadzony systematycznie przez podmioty prowadzące politykę rozwoju.
• Wnioski z diagnozy będą potrzebne gminie do następujących działań:
➢ są punktem wyjścia do projektów strategii i programów rozwoju,
➢są podstawą oceny kolejnych etapów realizacji strategii i programów oraz
ich aktualizacji,
➢powinny być podstawą dorocznych raportów o stanie gminy.
• Mogą też być przydatne do sporządzania wniosków do różnych programów,
funduszy itp.
• Diagnoza NIE JEST częścią strategii/programu/raportu.

Strategia
PRZENIESIONA DO USTAWY USTROJOWEJ
Strategia zawiera wnioski z diagnozy (punkt wyjścia).
Strategia określa:
• cele strategiczne,
• kierunki działań podejmowanych dla realizacji celów strategicznych,
• oczekiwane rezultaty tych działań, w tym w wymiarze przestrzennym,
• model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy (→studium…),
• rekomendacje dla polityki przestrzennej gminy,
• obszary strategicznej interwencji,
• system realizacji i ramy finansowe.
Strategia podlega opiniowaniu wertykalnie i horyzontalnie.

Strategia ponadlokalna
• Gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować strategię
rozwoju ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju tych gmin.
• Strategia ponadlokalna może zastąpić strategie gminne, ale może też być z nimi
komplementarna.
• Dotyczą jej te same przepisy ustawy ustrojowej, które określają strategię gminną.
• W celu jej przygotowania gminy mogą w szczególności:
➢utworzyć związek międzygminny,
➢założyć stowarzyszenie JST,
➢zawrzeć porozumienie międzygminne…

Strategia ponadlokalna to podstawowe narzędzie partnerskiej współpracy miast
z gminami (i powiatem) w miejskim obszarze funkcjonalnym.

Porozumienie terytorialne
• Umowa określająca w szczególności przedsięwzięcia priorytetowe dla
rozwoju danego obszaru objętego tym porozumieniem.
• Może je zawrzeć:
➢zarząd województwa z JST (ich związkami itp.), z jego terenu;
➢minister z JST tworzącymi porozumienie, jeśli to wynika z KSRR;
➢JST realizujące zadania wynikające ze strategii ponadlokalnej lub
gminnych z obszaru funkcjonalnego.
• Projekt porozumienia przygotowuje odpowiednio: […]
- wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo organ wykonawczy związku, porozumienia międzygminnego albo stowarzyszenia, który jest inicjatorem porozumienia terytorialnego

Obszar funkcjonalny – NARZĘDZIE INTEGRACJI
• obszar, na którym występuje względnie wyodrębniający się, intensywny
i otwarty system powiązań społecznych, gospodarczych lub
przyrodniczych, uwarunkowanych cechami środowiska geograficznego
(przyrodniczego i antropogenicznego);
• szczególnym typem obszaru funkcjonalnego jest miejski obszar
funkcjonalny;
• Gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować
strategię rozwoju ponadlokalnego będącą wspólną strategią rozwoju
tych gmin w zakresie ich terytorium.
KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA → ustawa o rozwoju miast

Dziękuję za uwagę
ŻYCZĘ ZDROWIA
I POWODZENIA W POLITYCE ROZWOJU MIEJSKICH OBSZARÓW
FUNKCJONALNYCH

