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Ustawa o związkach metropolitalnych 

wchodzi w życie 01.01.2016 r. 
 

Zakłada, że do 30.04.2016 r. Rada Ministrów w drodze 
rozporządzenia ustali granice oraz nazwy poszczególnych 
związków metropolitalnych w Polsce. 
 

Powstanie metropolii zakładane jest na 01.07.2016 r. 



Za obszar metropolitalny w rozumieniu ustawy uznaje się spójną pod 

względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą 

wojewody lub sejmiku województwa, chrakteryzującą się istnieniem 

silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów 

urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 000 mieszkańców.  

DEFINICJA 



Tryb 1. 
Na podstawie  art. 4. ustawy 

1. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia:  

 1) ustala granice poszczególnych obszarów metropolitalnych na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych 

 przez  wskazanie gmin wchodzących w skład obszarów metropolitalnych;  

 2) tworzy w poszczególnych obszarach metropolitalnych związki metropolitalne, ustalając jednocześnie ich nazwy.  

2. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględnia:  

 1) koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa;  

 2) powiązania funkcjonalne oraz zaawansowanie procesów urbanizacyjnych;  

 3) jednorodność układu osadniczego i przestrzennego, uwzględniającego więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe.  

TRYB TWORZENIA ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH 



Tryb 2 . 

Na podstawie art. 6. ustawy 

1. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, może zostać wydane także na wniosek rady gminy 

położonej w granicach obszaru metropolitalnego.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uzasadnienie oraz niezbędne dokumenty, w tym mapy.  

 

TRYB TWORZENIA ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH 



WYDANIE ROZPORZĄDZENIA POWOŁUJĄCEGO 
ZWIĄZEK METROPOLITALNY ZGODNIE Z USTAWĄ 
WYMAGA POZYTYWNIEJ OPINII 

Art. 7. 
 
1. Rad co najmniej 70% miast na prawach powiatu położonych w granicach 

obszaru metropolitalnego; 
 

2. Rad co najmniej 70% gmin niemających statutu miasta na prawach 
powiatu położonych w granicach obszaru metropolitalnego; 
 

3. Rad co najmniej 50% powiatów, na obszarze których leży co najmniej 
jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego. 



 

 

1. kształtowanie ładu przestrzennego;  

2. rozwój obszaru związku;  

3. rozwój publicznego transportu zbiorowego na obszarze związku;  

4. współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku;  

5. promocja obszaru metropolitalnego. 

6. inne zadania jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia członków 

związku metropolitalnego, np. wspólna gospodarka odpadami itp. 

7. zadania z zakresu działań administracji rządowej na podstawie porozumienia z związku z 

organem administracji rządowej. 
 

ZADANIA WSPÓLNE ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH 



Głównym dochodem związku metropolitalnego będzie wpływ  

5% kwoty  z podatku PIT jaki wpływa do budżetu państwa za 

osoby zamieszkujące teren związku.  

Kosztem dla poszczególnych gmin członkowskich będzie 4% z 

kwoty, którą dana gmina otrzymuje z budżetu państwa jako 

udział w podatku PIT, odprowadzonego przez swoich 

mieszkańców. 
  

 

DOCHODY METROPOLII 



WŁADZE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 

Art. 17.  
Organami związku metropolitalnego są: 
1. zgromadzenie związku metropolitalnego, zwane dalej „zgromadzeniem”; 
2. zarząd związku metropolitalnego, zwany dalej „zarządem”. 
 
Art. 19.  
Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym związku metropolitalnego. 
 
Art. 20.  
1. Zgromadzenie składa się z delegatów gmin i powiatów wchodzących w skład 
związku – po dwóch z każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Art. 26.  
1. Zarząd jest organem wykonawczym związku metropolitalnego. 
2. W skład zarządu wchodzi 3 członków, w tym przewodniczący zarządu. 



Art. 24.  
1. Uchwały zgromadzenia są podejmowane kwalifikowaną większością głosów, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. 
2. Warunek uzyskania większości kwalifikowanej jest spełniony, jeżeli za przyjęciem 
uchwały głosuje: 
 
1. większość jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład związku; 

 
2. taka liczba gmin, iż ich mieszkańcy stanowią większość ludności zamieszkałej na 
obszarze metropolitalnym. 
 
Art. 32.  
1. Zarząd wykonuje zadania związku metropolitalnego niezastrzeżone na rzecz 
zgromadzenia. 

PODEJMOWANIE DECYZJI PRZEZ ZGROMADZENIE 



Gminy: 

 Bydgoszcz 

 Osielsko 

 Dąbrowa 
Chełmińska 

 Dobrcz 

 Koronowo 

 Białe Błota 

 Sicienko 

 Solec Kujawski 

 Nowa Wieś Wielka 

 Nakło 

 

 

 Łabiszyn 

 Szubin 

 Żnin 

 Barcin 

 Mrocza  

 Złotniki Kujawskie 

 Rojewo 

 Sadki 

 Kcynia 

 Pruszcz 

 Zławieś Wielka 

 

Liczba mieszkańców: ok. 635 000 

PRZYKŁADOWY ZASIĘG TERYTORIALNY PRZYSZŁEJ METROPOLII 

Przedstawiony wariant ma charakter poglądowy i może ewoluować. 

Metropolia może się rozwijać i zwiększać swój obszar.  



ZAPRASZAMY  

DO WSPÓŁPRACY 


