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Miasta mają być motorem
,

tozwoJu regronow
o
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Tylko metropolie i ich obszary firkcjonalne mają zagwarantowany
dostęp do unijnego wsparcia. Pozostałe mogą hcryĆjedyrue na łaskę marszałka.
i}{ł{.}.lfrKT l

MlcHAŁ CYRANKlEwlcz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skierowało właśniedo
konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie

szczegółowych warunków

określaniaobszarów funkc.io_

nalnych i ich granic.
Jako zasadę rłyodrębniania

obszarów przyjęto podział

Zvnązku Powiatów Polskich'
- Metropolie te maią być bo-

qco MÓwI PRoJEKT

Zuławy i $miny $órskie wyróżnione

wiem motorem rozwoju regionu i skorzystają z ekstrapienię-

dzy przeznaczonych na ich

Konsuttowany Właśnieprojekt rozporządzenia w sprawie obszarÓW
funkcjonalnych określa Warunki wznaczania trzech typów obszarÓw:
ń mieiskiego obszaru funkcionatnego ośrodka {vojewódzkiego
(maią go lworzyĆ gminy Wyznaczone na podslawie danych GUS,
skupionych wokoł miasla na prawach powiatu będącego siedzibą
marszałka lub wojewody, a także wokół zbioru takich miast
Tró|miasto' aglomerac|a katowicka);
'ak
fi obszaru funkcionalnego szczególnego z|awiska w skali makroregionalnei (gÓrski i Żuławy);
fi przygraniczny obszar funkcjonalny - będą go tworzyĆ gminy
wchodzące w skład powiatów, których siedziby władz znajdują
się w miastach lezących w odtegłoścido 50 km od granicy
państwa).

rozwój - dodaje.
Pozostałe obszary funkcjonalne na takie środki pomocowe liczyć nie mogą. o tym, czy

środki unijne taki obszar

funkcjonalny otrzyma, czy też

nie' zależy od decyzji marszaladministracyj ny. Oznacza to, ka województwa.
że zewnętrzne granice każdego z obszarów będą przebiegały zgodnie z granicamigmin.
Dwie szuflady
Projekt przesądza także, że
gmina może się znaleŹć tylko
- Żeby uporządkować i

jednym miejskim obszarze
funkcjonalnym.
w

Polifyka rozwoiu
_ Pojęcie obszaru funkcjo_

nalnego, w tym miejskiego

obszaru funkcjonalnego

ośrodka wojewódzkiego, ma
wzmocnić terytorialne podei ściepolityki rozwoju - mówi
Piotr Popa, rzecznik prasowy
MiRR.

Pojęcia te zaczerpnięto z

ustawy o planowaniu izago-

spodarowaniu przestrzen-

nyrn.I to wtej ustawie znaidzie

się delegacja do wydania
omaw ianego rozporządzenia.

Wprowadzi ją nowela ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ępologię obsza.
rów funkcjonalnych zawiera

natomiast Koncepcja Prze-

zr

onlmie ć w ażną dla samorz ą-

dów lokainych różnicę, wy-

obraźmy sobie dwie szuflady:

pierwszą z napisem
"polityka
przestrzenna''. drugą z napi-

go niejest ważne, czy zostanie
on zala,valifikowany do takiego

opracowania, instrukcje i wytyczne, m.in' klasyfikację obszarów funkcjonalnych i zasa-

analizom na potrzeby statysĘki przestrzennej. Istotne jest
natomiast, czy obszar, w któ-

spójności'' - czy innego obszaru funkcjo"polityka
mówi Jarosław Komża.
nalnego. Jest to bowiem katePierwsza zawiera różne goria służącaróżnego rodzaju
sem

Tff

strategicznej interwencji -

rn{d eirr*

ma ofrzymaĆ Polska W latach
2ot4_2o2o na politykę
spÓjnoŚci. Srodki te Wesprą m.in.
naukę, autosłrady i cyfryzacię

dy ich wyznaczania, w tym
omawiany projekl". Druga na-

nia Kraju.
- Z dokumentu tego wynika
także uprzywilejowana pozymówi Jarosław Komża, ekspeń

Komża.

cja miast wojewódzkich - niądze -

regionu oraz w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego. Tylko tarn mogą zna-

Ieźc się źródłafinansowania
ważnych dla poszczegóInych
samorządów przedsięwzięć dodaje ekspert.

Z tym Że L<yteria wyznacz

czyli taki, któremu należy się
wsparcie, i czy ten obszar został wpisany do strategii roz_

woju województwa i do proektu Regionalnego Programu

j

Operacyjnego.
- To tam będą kierowane

pieniądze na rozwój, np. w
postaci mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-

nych

-

a-

nia miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta wojewódz-

rym gmina czy powiat leży' kiego, oparto
zostanie uznany za tzw. obszar

tomiast dwie r zeczy: tt pńory tetów UE i pojęcie obszarów
Strategicznej Tnterwencji.
- To ta druga szufladajest
ważniejsza, bo są w niej pie-

strzennego Zagospodarowa-

Wynika z tego, że dla poje_
dynczego samorządu lokalne-

na

danych

Głównego Urzędu Statystycznego. Problem w tym, że część
z niĆh będzie przestarzała, np.

dane o wyjeżdżających do
pracy z 2006 r., a o liczbie

pracujących poza rolnictwem
z zoo2r., czyli sprzed n lat.
Tymczasem MRR przezna-

czył dla samorządów 6o mln zł

m.in. na wykonywanie eksper'
tyz badających aktualne rela-

cje i związki funkcjonalne po-

wyjaśnia Jarosław między nimi, właśniew celu
Komża. - Dlatego, moim zda- wyznaczenia prawdziwych
niem, od walki o obszary granic funkcj onalności. *s

funkcjonalne ważniejsze dla
wszystkich samorządów po;
@ imasz pytanie, wysliie-maildo
tłumaczy Jarosław winno być to, co zostało już
zapisane w strategii rozwoju m.*yu'enkiewiceou#.pg
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