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Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10
w roku 2020 r. –źródło GIOŚ

Wnioski z badań ankietowych mieszkańców dotyczących oczekiwań
wobec Metropolii GZM przeprowadzonych na okoliczność opracowywanej

Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.

Kluczowe wyzwania rozwojowe GZM
Odwrócenie negatywnych trendów demograficznych – na obszarze GZM następuje utrata talentów (studentów, pracowników) ze względu na niższą rangę
akademicką, problemy z wizerunkiem i jakością życia. Zjawisko potęguje i tak niełatwa sytuacja demograficzna w Polsce (niski przyrost naturalny), która może
jednak ulec poprawie wskutek napływu migrantów z Ukrainy.

Sprawiedliwa transformacja i zrównoważony model rozwoju – polityka klimatyczna wpłynie na każdy wymiar funkcjonalny GZM - nie tylko górnictwo, ale też
transport, zasoby mieszkaniowe (efektywność energetyczna budynków), strukturę zabudowy (ożywianie centrów miast i zapobieganie suburbanizacji),
gospodarkę odpadami czy rozwój nowoczesnego przemysłu.

Polityka rozwoju dla ośrodków wolniejszego rozwoju – mimo dynamicznego wzrostu i dywersyfikacji gospodarczej obszaru GZM jako całości, rozwój jest
nierównomierny – w niektórych obszarach występuje stagnacja czy regres oraz wzmożone skutki depopulacji (kurczenie się miast). Wyzwaniem będzie
zapewnienie impulsu do dynamizacji rozwoju tych obszarów.

Rozwój funkcji metropolitalnych – z uwagi na historię rozwoju obszaru GZM, na znaczeniu zyskiwały głównie gospodarcze i przemysłowe funkcje regionu,
kosztem innych metropolitalnych funkcji wyższego rzędu (społecznych, infrastrukturalnych, kulturowych), których wzmocnienie przyczyniłoby się do
dynamicznego rozwoju Metropolii.

Wypracowanie odpowiedniej roli GZM - GZM jako instytucja operuje na podstawie przepisów prawnych i zamkniętego katalogu działań, a proces decyzyjny
wewnątrz GZM jest stosunkowo złożony. Według niektórych interesariuszy, rozwój obszaru aglomeracji wymaga wzmocnienia GZM jako instytucji, w tym na
skutek zmian prawnych.
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Propozycja priorytetów i przypisane im cele
Adaptacja do zmian klimatu i odporność: GZM odporna,
zielona, uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju

Mieszkańcy i dostępność: GZM otwarta, przyjazna, dbająca
o ład

Kreowanie odporności gmin GZM na skutki zmiany klimatu

Dostosowanie do wyzwań demograficznych i kurczenia się miast

Rozwój i promowanie zielono-niebieskiej infrastruktury

Kreowanie polityki integracji społecznej

Poprawa jakości powietrza

Zwiększanie dostępności usług czasu wolnego

Kreowanie wspólnej polityki odpadowej

Racjonalne korzystanie z przestrzeni i ograniczanie suburbanizacji

Upowszechnianie wiedzy nt. środowiska i ograniczania zmiany klimatu

Innowacyjność i metropolitalność: GZM innowacyjna, silna
gospodarczo, wspierająca naukę i edukację

Mobilność i spójność: GZM mobilna, niskoemisyjna, spójna
transportowo

Rozwój branż innowacyjnych i zielonej gospodarki

Transport publiczny pierwszym wyborem w codziennych przejazdach

Promowanie potencjału gospodarczego GZM

Rozwój transportu szynowego

Wzmacnianie ośrodków naukowych i akademickich w GZM

Wdrażanie polityki rowerowej

Wzmacnianie funkcji metropolitalnych

Upowszechnianie różnych form mobilności miejskiej

Współpraca i nowoczesne zarządzanie: GZM inspirująca,
inicjująca, wewnętrznie zintegrowana
Wzmocnienie instytucjonalne i kompetencyjne Urzędu Metropolitalnego
GZM
Współpraca z gminami członkowskimi GZM i innymi interesariuszami
Współpraca zewnętrzna GZM
Promocja idei związku metropolitalnego i jego aktywności
5

Dziękuję za uwagę
Danuta Kamińska

