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A K T U A L N O Ś C I

Ustawa metropolitalna dla województwa śląskiego
z podpisem Prezydenta RP

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku prezydent Andrzej Duda podpisał w Katowicach ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Po spełnieniu
przewidzianych ustawą wymogów metropolia w województwie śląskim powinna powstać 1 lipca 2017 roku, a zacząć
działać 1 stycznia 2018 roku.

– Wierzę głęboko, że sytuacja Górnego Śląska ulega
radykalnej zmianie – powiedział prezydent podczas uroczystości w Katowicach. Podkreślił, że nowe regulacje dają
szanse na lepszy rozwój i strategiczne planowanie. Zaznaczył,
że nowoczesny rozwój jest zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. – Oznacza, że są miejsca pracy i wypoczynku.
Oznacza dbałość o środowisko naturalne, dbałość o mądry
rozwój sieci transportowej i drogowej – powiedział Andrzej
Duda.
Prezydent wyraził przekonanie, że ustawa wyznacza początek nowej drogi dla Górnego Śląska i części Zagłębia. Podziękował rządowi za przygotowanie ustawy oraz posłom i senatorom
ze wszystkich stron sceny politycznej za jej poparcie.
Utworzenie związku wykonującego część zadań publicznych od lat postulują samorządy konurbacji katowickiej. Prace
nad rządowym projektem ustawy Sejm rozpoczął 10 lutego
br., przyjmując go 9 marca; tydzień później bez poprawek
przyjął go też Senat.
Przygotowana przez MSWiA ustawa dla województwa
śląskiego zastąpi dotychczasową, przyjętą przez rząd PO–
PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę
z 2015 roku o charakterze uniwersalnym. Według rządu zawierała ona szereg wad i nie została wdrożona.
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Zgodnie z intencją rządu
i samorządów związek metropolitalny w województwie
śląskim powinien powstać
na gruncie nowej ustawy 1 lipca 2017 roku, a zacząć działać
1 stycznia 2018 roku. Stanie
się tak, jeżeli Rada Ministrów
do 30 czerwca br. wyda rozporządzenie tworzące metropolię.
Wcześniej samorząd Katowic
przygotuje stosowny wniosek,
zawierający m.in. wynik konsultacji wśród mieszkańców
zainteresowanych miast.
Według ustawy związek
metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin województwa
śląskiego, charakteryzujących
się istnieniem silnych powiązań
funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyj- Andrzej Duda, prezydent RP: – Ustawa wyznacza początek nowej drogi dla Górnego Śląska i części Zagłębia
nych, położonych na obszarze
spójnym pod względem przestrzennym. Jednym z kryteriów
zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego
jest też liczba mieszkańców przyszłej metropolii – określona
oraz innego transportu szynowego, a także zrównowana co najmniej 2 mln osób.
żonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów
Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie:
pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg
kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznekrajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz progo i gospodarczego obszaru związku, planowania, koormocji związku i jego obszaru.
dynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu
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