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Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

- pierwszy związek metropolitalny w Polsce



1. Unikalny układ urbanistyczny - wsparcie konsolidacji strukturalnej i funkcjonalnej

2. Przeciwdziałanie procesowi suburbanizacji i niwelowanie różnic rozwojowych

3. Wspólne zarządzanie i współpraca 

4. Poprawa i upowszechnienie transportu publicznego

5. Poprawa jakości środowiska i przestrzeni publicznej, rewitalizacja

6. Wsparcie procesu transformacji i rozwijanie specjalizacji

7. Promowanie innowacyjności i technologii smart

8. Przeciwdziałanie depopulacji i starzeniu się społeczeństwa

WYZWANIA METROPOLII*



Program dla Śląska – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju,

Wniosek o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim,

Uzasadnienie do projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim,

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego,

Krajowa polityka miejska 2023,

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do 

roku 2020, 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia pn. Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

WYZWANIA METROPOLII



1. Międzynarodowa ranga układu osadniczego.

2. Ośrodek kumulacji wiedzy, kapitału i potencjału ludzkiego.

3. Kreatywność i innowacyjność.

4. Obecność funkcji metropolitalnych (ponadlokalnych, służących budowaniu 

i rozwijaniu wielopłaszczyznowych powiązań, przepływowi kapitału, 

informacji, wiedzy i ludzi).

5. Obszar skutecznie konkurujący na rynkach międzynarodowych, odpowiadający 

ambicjom i spełniający oczekiwania mieszkańców.

6. Element międzynarodowej sieci połączeń komunikacyjnych i informacyjnych.

7. Unikatowość, wyjątkowość, atrakcyjność i wysoka jakość przestrzeni publicznej.

CECHY METROPOLII



Zgodnie z zaleceniami OECD z 31.03.2017 r. 

zarządzanie metropolitalne powinno koncentrować się na koordynowaniu 

strategicznego rozwoju całego obszaru metropolitalnego

(planowanie przestrzenne, transport, inwestycje infrastrukturalne, strategiczne 

gospodarowanie odpadami, rozwój gospodarczy, zrównoważony rozwój).

CECHY METROPOLII



9 MARCA 2017

– Sejm RP przyjmuje Ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

16 MARCA 2017

– głosowanie w Senacie RP.

29 CZERWCA 2017

– Rada Ministrów wydaje Rozporządzenie o utworzeniu w województwie śląskim 

związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko–Zagłębiowska Metropolia”.

29 SIERPNIA, 12 WRZEŚNIA 2017

– pierwsza sesja Zgromadzenia GZM.

1 STYCZNIA 2018

– GZM rozpoczyna realizację zadań ustawowych.

DROGA DO METROPOLII



Metropolia w liczbach



METROPOLIA W LICZBACH

41 2,3

889 93,8%

gmin 

członkowskich
mln

mieszkańców

osób na km2 Wskaźnik 

urbanizacji



1. Kształtowanie ładu przestrzennego.

2. Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego.

3. Planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego transportu 

zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu 

szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej.

4. Metropolitalne przewozy pasażerskie.

5. Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na 

obszarze związku metropolitalnego.

6. Promocja związku metropolitalnego.

ZADANIA USTAWOWE GZM

ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim



Władze i organizacja związku



Zgromadzenie GZM

WŁADZE I ORGANIZACJA ZWIĄZKU

• Zgromadzenie jest organem stanowiącym 

i kontrolnym związku metropolitalnego.

• Zgromadzenie składa się z delegatów gmin 

wchodzących w skład związku metropolitalnego 

- po jednym z każdej gminy (wójtowie, 

burmistrzowie, prezydenci miast) lub osoby 

przez nich upoważnione. 

• Podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach 

związanych z zadaniami GZM i kontroluje 

działalność Zarządu GZM.

• Uchwala strategię rozwoju GZM oraz statut 

GZM.

• Uchwala budżet GZM.

• Uchwały Zgromadzenia są podejmowane 

podwójną większością głosów.



Zarząd GZM

WŁADZE I ORGANIZACJA ZWIĄZKU

• Wykonuje powierzone zadania zgodnie 

z ustawami i uchwałami Zgromadzenia 

GZM.

• Gospodaruje mieniem związku 

metropolitalnego.

• Przygotowuje projektu budżetu GZM.

• Wykonuje budżet GZM.

• Kieruje, koordynuje i kontroluje działalność 

jednostek organizacyjnych GZM.

• Opracowuje projekt strategii rozwoju GZM.

• Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu 

Metropolitalnego.



Finanse związku



FINANSE ZWIĄZKU

• Udział we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych.

• Składki od gmin wchodzących w skład 

związku metropolitalnego (część stała 

oraz zmienna).

• Dochody uzyskiwane przez jednostki 

budżetowe związku metropolitalnego 

oraz wpłaty od zakładów budżetowych 

związku metropolitalnego, dochody z 

majątku związku metropolitalnego.

• Dotacje na podstawie porozumień z 

JST.



Wybrane projekty 



TRANSPORT SZYNOWY 

1. Kolej Metropolitalna 
2. Kolej+ 

6 projektów liniowych z 
dofinansowaniem w ramach 
programu Kolej +

1,65 mld zł - łączny szacowany 
koszt projektów

100 km torów (remonty i 

budowa)

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNA METROPOLIA



1. Integracja taryfowa i integracja 

organizatorów Transportu.

2. Metrolinie.

3. Integracja systemów zarządzania 

ruchem.

4. Skoordynowane zarządzanie 

infrastrukturą przystankową.

5. System zliczania pasażerów.

Komunikacja miejska

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNA METROPOLIA



ZRÓWNOWAŻONA MOBILNA METROPOLIA

1. Velostrady.

2. Rower Metropolitalny.

3. Integracja systemów rowerów

miejskich na terenie GZM.

4. Metropolia przyjazna rowerom -

dokumenty planistyczne.

Transport rowerowy



Piesi
Standardy ruchu pieszego oraz doradztwo w 

zakresie planowania infrastruktury.

Rozwój powiązań 

drogowych

1. Przepustowość komunikacyjna, 

współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg 

krajowych i wojewódzkich na obszarze 

związku metropolitalnego. 

2. Metropolitalne powiązania drogowe na 

obszarze GZM.

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNA METROPOLIA



KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, ZRÓWNOWAŻONA 
ZIELONA METROPOLIA

1. Program działań na rzecz niskiej emisji.

2. Błękitno-zielona infrastruktura.

3. Zintegrowana gospodarka odpadami.



KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, ZRÓWNOWAŻONA 
ZIELONA METROPOLIA

4. Elektromobilność

zakup autobusów elektrycznych i budowa 

infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii.

5. Wodór

Jesteśmy członkiem Śląsko-Małopolskiej Doliny 

Wodorowej. Jej głównym celem jest podejmowanie 

wspólnych działań, zmierzających do 

upowszechnienia wodoru jako paliwa przyszłości w 

transporcie zawodowym oraz energetyce.



ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY

1. Metropolia Nauki.

2. Drony nad Metropolią.

3. Międzypokoleniowa Metropolia.

4. Budowa międzynarodowej sieci 

współpracy.

5. InfoGZM.

6. Fundusz Solidarności.

7. GZM DataStore.



ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

Grupa zakupowa gazu w 2021 roku

• 32 zamawiających

• 89 podmiotów

• ok. 200 GWh gazu

• 84 mln zł

Grupa zakupowa energii elektrycznej w latach 

2020-2021:

• 115 zamawiających

• 308 podmiotów

• ok. 1 TWh energii elektrycznej

• 597,5 mln zł

Grupy zakupowe



ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

Strategia

1. Program działań strategicznych do 2022.

2. Strategia Rozwoju 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

na lata 2022-2027 (IV kwartał 2022).



Dziękuję za uwagę

Warszawa, 11 maja 2022 r.


