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Od Redakcji

Miasta odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym regionów. Oferują wysoki standard usług i wysoką jakość życia, mają do zaoferowania atrakcyjne miejsca
pracy, są źródłem tożsamości kulturowej, dzięki swojemu dziedzictwu kulturowemu, architekturze, urbanistyce.
Miasta przyciągają ludzi, których amerykański ekonomista
i socjolog Richard Florida określa jako „klasę kreatywną”1,
czyli najbardziej kreatywne, dynamiczne osoby, w tym:
naukowców, architektów, inżynierów, artystów, aktorów, projektantów mody, dziennikarzy, czy specjalistów
od nowoczesnych technologii. To właśnie ci ludzie pracują w najszybciej rozwijających się obszarach gospodarki,
wyznaczają kierunki rozwoju cywilizacyjnego, kształtują
gusty. Dlatego też miasta, zdaniem Floridy, będą najbardziej dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami we współczesnym świecie. Warto zauważyć, że w miastach Europy mieszka około 70 proc. obywateli naszego kontynentu,
a wytwarza się w nich ponad 80 proc. europejskiego PKB.
Ale w miastach ogniskują się także poważne problemy, jak
bezrobocie, bezdomność, zanieczyszczenie środowiska,
kłopoty komunikacyjne, postępująca degradacja niektórych dzielnic, niekontrolowana zabudowa w obrębie miast
czy suburbanizacja.

Nie ulega wątpliwości, że dla zrównoważonego rozwoju państw i regionów potrzebna jest odpowiednia polityka wobec miast. Problem ten jest przedmiotem ożywionej debaty. Efektem tej dyskusji na forum europejskim
było m.in. przyjęcie w 2007 r. Karty Lipskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich oraz podpisanie
w 2010 r. Deklaracji z Toledo przez wszystkich ministrów
państw UE odpowiedzialnych za rozwój miast. Problematyka rozwoju miast w odniesieniu do transportu i ochrony
środowiska została ujęta w Strategii Europa 2020. Inicjatywa Wspólnotowa URBAN zaowocowała wypracowaniem
wspólnego Europejskiego Dorobku Wiedzy Urbanistycznej (Common European ACQUIS URBAN). Miasta będą także
bardzo ważnym elementem w przyszłej polityce spójności. W perspektywie finansowej 2014–2020 przewidziano
specjalne instrumenty na rzecz ich rozwoju.
Rozwój miast stał się istotnym elementem w debacie
na temat polityki rozwoju Polski w perspektywie długoi średniookresowej. Problematyka ta została ujęta przede
wszystkim w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–
–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie; Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz w Założeniach Krajowej Polityki Miejskiej.

Miasta stały się ważnym graczem na scenie regionalnej. To
one sięgają po znaczące środki z funduszy strukturalnych,
przyciągają inwestorów stając się regionalnymi biegunami
wzrostu gospodarczego. Konkurencyjność miast uzależniona w znacznym stopniu od odziedziczonych zasobów,
ale również od polityki władz samorządowych, decyduje
o atrakcyjności inwestycyjnej2. Ważnym czynnikiem decydującym o rozwoju miast stała się rywalizacja o środki unijne, o fundusze krajowe na wielkie inwestycje infrastrukturalne, o organizację wielkich wydarzeń sportowych
czy kulturalnych. Narastająca konkurencja gospodarcza
pomiędzy miastami oraz zróżnicowanie poziomu rozwoju
gospodarczego stały się podstawowym elementem kształtującym stopień przyciągania nowych mieszkańców oraz
urbanizacji3.
1

Richard Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum
Kultury, Warszawa 2010.

2

Rozwój miast w Polsce, Raport wprowadzający Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania
przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Warszawa
2010.

3

Ibid.

W ważkiej debacie o polityce miejskiej nie mogło zabraknąć również głosu Województwa Małopolskiego. Oddajemy w Państwa ręce opracowanie eksperckie poświęcone
tej tematyce, które zostało przygotowane na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Przedstawiamy w nim własne podejście do polityki wobec miast,
odwołując się do krajowych i europejskich dokumentów
strategicznych w tym zakresie oraz do wypracowanych
przez samorząd województwa dokumentów, w tym: Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–
–2020, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, pakietu programów strategicznych województwa do
roku 2020 w tym Subregionalnego Programu Rozwoju 2014–
–2020.
Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie dobrym asumptem do dyskusji na temat polityki miejskiej, prowadzonej
zarówno na poziomie regionów, jak i kraju. Opracowanie
to stanowi równocześnie zaproszenie do szerszej debaty na temat polityki miejskiej. Pełny tekst publikacji znajdą
Państwo na stronie www.politykarozwoju.obserwatoria.
malopolska.pl.
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Wstęp

może być przyjęta ostatnio przez rząd Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020, gdzie zagadnienia urbanizacji i polityki miejskiej zajęły zupełnie marginalne miejsce (Strategia Rozwoju Kraju 2020).

1. Problematyka rozwoju miast, czy szerzej – zagadnienie polityki miejskiej, jest coraz częściej uznawana za kluczową dla kształtowania polityki rozwoju regionalnego. Dzieje się tak z kilku powodów.
Głównym czynnikiem nie jest nawet to, że miasta
na swoim obszarze skupiają coraz większą część
społeczeństwa, ale to, że odgrywają coraz ważniejszą rolę w gospodarce, której podstawowym motorem stał się rozwój usług. Najistotniejsze czynniki rozwoju nowoczesnego społeczeństwa: kreacja
innowacji i „produkcja” kultury jest zdecydowanie
domeną miast. Innymi słowy: to jakość miast przesądza o konkurencyjności regionów, państw i narodów. W miastach skupiają się i zawęźlają główne
społeczne konflikty, napięcia i spory. Wreszcie to
miasta – w sensie wartości nieruchomości, wartości
uzbrojenia technicznego, a także szeregu wartości
niematerialnych, stanowią dominującą część majątku narodowego każdego państwa.

Na tym tle warto docenić, że w Małopolsce już
w programie operacyjnym na lata 2007–2013 wydzielono specjalną grupę zadań pod szyldem Krakowski Obszar Metropolitalny, zaś w roku 2009 w ramach
prac Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju opublikowano obszerny raport pt.: Małopolskie
miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe. W swoim założeniu raport ten miał stanowić podstawę do
sformułowania odpowiednich rozwiązań w nowej
edycji strategii rozwoju Małopolski (Domański, Noworól, 2010).
3. Celem niniejszego opracowania jest nie tyle kontynuowanie zarysowanej we wspomnianym raporcie
linii badawczej, ale raczej zwrócenie uwagi na pewne
aspekty jakościowe rozwoju miast oraz odniesienia
zewnętrzne tak, aby można było zasugerować możliwe projekty (typy projektów) i programy, będące
odpowiedzią na wyzwania stojące przed miastami
Małopolski. Chodzi o to, by w ten sposób przyczynić
się do lepszego sformułowania programu operacyjnego dla Małopolski na lata 2014–2020 oraz ukierunkować politykę miejską samorządu regionalnego i –
w jakimś stopniu – samorządów lokalnych.

2. Wydaje się jednak, że te fakty wciąż słabo przebijają się w polskich koncepcjach rozwojowych, zarówno tych konstruowanych na poziomie kraju, jak i powstających na poziomie regionalnym. Przykładem

* Janusz Sepioł, historyk sztuki, architekt, senator RP
(od 2007 roku), przewodniczący parlamentarnej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej, marszałek Małopolski w latach 2002–2006,
członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa (SKOZK) i Stowarzyszenia Architektów
Polskich (SARP), zdobywca wielu nagród za prace
urbanistyczne.

4. Tak sformułowane zadanie wymaga po pierwsze zidentyfikowania wspomnianych wyzwań stojących
przed obszarami miejskimi Małopolski, a następnie
sformułowania celów, do których należy zdążać,
aby tym wyzwaniom sprostać. Celom można podporządkować polityki lub wręcz projekty i opisać je
wskazując krytyczne wskaźniki pomiaru postępu czy
osiągnięcia sukcesu.
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5. Niewątpliwie istotne metodologiczne trudności
sprawia ogromne zróżnicowanie małopolskich miast.
Dotyczy ono zarówno ich wielkości, jak i funkcji oraz
kontekstu lokalizacji. Mamy bowiem w Małopolsce
do czynienia z metropolią – drugim co do wielkości
miastem kraju, kilkoma miastami średniej wielkości
(40–100 tys. mieszkańców), sporą liczbą miast małych i wreszcie grupą miast bardzo małych, których
miejskość bazuje na historycznej tradycji i wyraża się
raczej strukturą przestrzenną niż liczbą mieszkańców czy profilem ich aktywności zawodowej. Pod
tymi względami nie odbiegają one bowiem od niektórych większych ośrodków wiejskich. W tej sytuacji trudno przeprowadzać tezy na temat polityki
miejskiej, które byłyby prawdziwe jednocześnie dla
Krakowa i tak małych miejscowości jak np. Ryglice,
Zakliczyn czy Dąbrowa Tarnowska.

również będącej zaprzeczeniem wsi w sensie struktury przestrzennej i sposobu użytkowania ziemi.
Wielu teoretyków uważa, że nie ma już sensu opisywać zjawisk urbanistycznych w kategoriach miast
i ich terenów zewnętrznych, ale należy je opisywać
w skali zintegrowanych „obszarów miejskich”. Tylko one bowiem stanowią całość funkcjonalną. Analizując odrębnie dane statystyczne dla miast, a odrębnie dla ich stref podmiejskich, można dojść do
sformułowania zupełnie fałszywych wniosków.
W Małopolsce fenomen „obszaru miejskiego” dotyczy nie tylko otoczenia Krakowa (Krakowski Obszar
Metropolitalny), ale także otoczenia Tarnowa i zespołu miast przy zachodniej granicy województwa
(Oświęcim, Chrzanów, Libiąż, Chełmek, Trzebinia). Te uwagi prowadzą do wniosku, że w polityce
rozwoju prowadzonej wobec małopolskich miast
istotne jest zarówno ich pogrupowanie według skali wielkości (liczby mieszkańców), jak i podział ze
względu na położenie. Inaczej przebiegają procesy
rozwojowe wewnątrz obszaru metropolitalnego,
inaczej poza nim, a jeszcze inaczej w całkowicie peryferyjnych lokalizacjach.

6. Dodatkową trudność stwarza problem tzw. terenów miejskich. Jest powszechnym zjawiskiem, że
zwłaszcza wokół wielkich i dużych miast kształtuje się obszar nowej struktury przestrzennej – nie
będącej miastem w sensie formalno-prawnym, ale

Kraków
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
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1. Wyzwania rozwojowe

siły przyciągania i nie stają się celem migracji? Czy
ich oferta miejsc pracy jest tak uboga? Czy koszty
zdobycia mieszkania są tak wysokie? Czy też raczej polityka rozwoju obszarów wiejskich jest tak
efektywna, że gwarantuje na terenach wiejskich
akceptowalną jakość życia przy zasadniczo niższych
nakładach kapitałowych, np. na budowę domu czy
rozwinięcie firmy. Nie ma bardziej szczegółowych
badań na ten temat, ale wyniki spisów powszechnych pokazują jasno, że różnica standardu technicznego wyposażenia mieszkań pomiędzy miastem
a wsią została właściwie całkowicie zlikwidowana,
a przecież przez długie lata był to jeden z istotnych
motywów migracji (Kajdanek, 2012).

Analizując wyzwania rozwojowe małopolskich miast można podzielić je na pięć grup:










wyzwania demograficzne,
wyzwania dotyczące przyszłej bazy ekonomicznej (a więc i funkcji miast),
wyzwania kształtowania jakości życia (w tym dostępności usług i polityki komunalnej),
wyzwania dotyczące ładu przestrzennego, wraz
z zagadnieniami ochrony dziedzictwa, kształtowania atrakcyjności i wizerunku miasta,

1.1.2. Niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym wygaszaniu
skali migracji wieś – miasto stała się powszechna motoryzacja. Oznacza ona jednak podwyższony koszt
funkcjonowania systemu nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także społecznym. Model osiedleńczy z dominacją ludności wiejskiej wymusza wielką pracę transportową wykonywaną głównie przez
transport indywidualny. Rodzi to stały nacisk polityczny na rozbudowę sieci dróg i poprawę ich jakości, generuje negatywne skutki środowiskowe i nieproporcjonalne do liczby mieszkańców zatłoczenie
głównych miast obciążonych samochodami dojeżdżających z terenów podmiejskich. To paradoks, że
właśnie miasta, szczególnie te największe, ponoszą
te negatywne konsekwencje przyrostu liczby ludności wiejskiej nie utrzymującej się z rolnictwa.

wyzwania transportowe.

W dalszej części tekstu rezygnuję z szerszego odniesienia
się do zagadnień transportowych. Po pierwsze dlatego,
że są w pewnym stopniu wtórne w stosunku do problemów przyszłej bazy ekonomicznej i problemów ładu przestrzennego. Po drugie, można z góry założyć, że decydenci
regionalnego programu operacyjnego będą zalani płynącymi od gmin wnioskami o konkretne projekty transportowe i w tym zakresie region nie musi wykazywać działalności inspirującej. Stanie raczej przed problemem wyboru
z nadmiaru. Nawet powierzchowna analiza lokalnych strategii i planów rozwoju wskazuje wyraźnie na przecenianie
w nich znaczenia projektów komunikacyjnych.

1.1. Wyzwania demograficzne

1.1.3. Niski wskaźnik urbanizacji Małopolski jest oznaką jej
strukturalnej słabości. Jest też czynnikiem negatywnie rokującym na przyszłość. Oznacza niższe szanse edukacyjne znacznej części młodzieży, zmniejsza
elastyczność rynku pracy, pozbawia impulsu rozwojowego rynek usług, zmniejsza szanse dużej części
obywateli na udział w życiu kulturalnym, intelektualnym oraz utrudnia dostęp do niektórych wyższych usług, np. zdrowotnych. Wielu socjologów
sądzi ponadto, że sprzyja utrzymywaniu się postaw
pasywnych i zamkniętych. Związane z takim modelem osadniczym rozproszenie zabudowy generuje
ogromne koszty rozwoju i utrzymania infrastruktury
technicznej oraz radykalnie powiększa koszty energetyczne. Na dodatek silny ruch budowlany, zwłaszcza w dominującej obecnie formule rozproszenia,
zmniejsza walory krajobrazowe Małopolski, osłabiając jej ważny atut rozwojowy – atrakcyjność turystyczną.

1.1.1. Małopolska należy do wyjątkowych regionów, w których od lat postępuje proces dezurbanizacji, czyli
systematycznego zmniejszania się udziału ludności
miejskiej w całej populacji (Czarnecki, 2011). Trend
ten osłabiany jest sukcesywnym nadawaniem praw
miejskich niewielkim miejscowościom, które utraciły je w XIX w. decyzjami zaborców i (lub) posiadają
ambicje zmiany swojego dotychczasowego statusu.
W ostatniej dekadzie takie administracyjne zmiany
objęły Alwernię, Bobową, Dąbrowę Tarnowską, Ryglice, Świątniki Górne i Zakliczyn. Gdyby nie te decyzje, statystyczny obraz demograficznej ruralizacji
Małopolski byłby znacznie bardziej wyrazisty.
O ile trend odpływu pracowników wielkoprzemysłowych, zwalnianych z restrukturyzujących się zakładów w początkowych latach transformacji i ich
powrotu na wieś wydawał się zrozumiały, to utrzymywanie się zjawiska dezurbanizacji przez ponad
dwie dekady musi budzić zasadnicze pytanie o głębsze przyczyny. Dlaczego miasta Małopolski nie mają

Odwrócenie trendu osiedleńczego – zahamowanie
wzrostu ludności wiejskiej (na terenach wiejskich)
winno być ważnym aspektem strategii Małopolski.
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Bez istotnej zmiany w tym zakresie nie da się osiągnąć zamierzonych celów i to zarówno gospodarczych, jak i społecznych. Nie da się dokonać pożądanej cywilizacyjnej zmiany.

niósł on aż w 15 z 32 analizowanych miast. Wyniki rekordowe odnotowały Proszowice – wskaźnik
145,6, Nowy Targ – 141 i Brzesko – 140. Wartości
najniższe, zbliżone do wskaźnika 110, zanotowały:
Skała, Ryglice i Piwniczna Zdrój.

1.1.4. Znajdujemy się w okresie oczekiwania na publikację pełnych wyników spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku. Do tej pory nie zostały
opublikowane dane co do liczby mieszkańców i zasobów mieszkaniowych w układzie gmin. Dysponujemy jedynie danymi w układzie krajowym i regionalnym. Dane te ujawniły głęboką różnicę pomiędzy
przyjmowaną do tej pory liczbą mieszkańców a liczbą tzw. „rezydentów” – czyli osób faktycznie znajdujących się na terenie Polski w momencie spisu.
Jest to liczba o ponad 1,5 miliona osób niższa i to
ona winna być przedmiotem analiz gospodarczych
i społecznych oraz bazą wyliczania wskaźników.

1.1.6. Takie dane wskazują jednoznacznie, że przy kontynuacji trendów w ciągu najbliższych 15, a tym bardziej 20 lat, wszystkie miasta Małopolski zostaną dotknięte spadkiem liczby mieszkańców i to na dużą
skalę. Wydaje się, że w najtrudniejszej sytuacji znajdują się: Proszowice, Miechów, Wadowice, Bochnia, Myślenice, Limanowa, Stary Sącz, Nowy Sącz,
Nowy Targ, Żabno, Brzesko i Gorlice. Grupa silnie
zagrożonych miast obejmuje zatem niemal jedną
trzecią analizowanej grupy. Przez „silne zagrożenie”
rozumiem zmniejszenie się liczby ludności w wyniku naturalnych procesów demograficznych o co najmniej 10% i siły roboczej o ok. 20%. Jeśli dołożyć
do tego nieuchronne ruchy migracyjne, to pojawia
się syndrom „ucieczki z miasta”. W krajobrazie takich miast zauważalne stają się wtedy pustostany, co
potęguje nastroje społecznej depresji. Warto może
dodać, że obecnie największe ubytki z tytułu migracji występują w najsilniejszych do tej pory ośrodkach
przemysłowych jak Oświęcim, Olkusz czy Gorlice.

1.1.5. Według wstępnych i nieoficjalnych danych dla wybranych 32 miast małopolskich porównanie sytuacji
z roku 2011 z danymi z poprzedniego spisu przeprowadzonego w roku 2002 ukazuje dwa zjawiska.
Pierwsze z nich – utrzymanie potencjału demograficznego miast – należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Całkowita liczba mieszkańców większości miast Małopolski w okresie 2002–2011 nawet
zwiększała się. Wzrost lub co najmniej stagnację odnotowało 20 miast, zaś spadek – 12. Były to wzrosty
niewielkie. Aż w 12 przypadkach mniejsze niż 2%,
a więc blisko granicy błędu statystycznego pomiaru.
Liderem wzrostu okazała się Wieliczka – wskaźnik
wyniósł 137, co oznacza realny wzrost liczby mieszkańców o ok. 2,5 tys. osób. Na drugim miejscu znalazły się Świątniki Górne – wskaźnik 116, co realnie
oznacza przyrost o ok. 230 osób. Spadki liczby ludności też były niewielkie. Wśród 12 miast w 5 przypadkach były one niższe niż 1% (Nowy Sącz, Gorlice, Zakopane, Grybów, Wadowice, Żabno).
Naprawdę poważny spadek odnotował jedynie Tarnów – wskaźnik 95, czyli ubytek ok. 6 tys. mieszkańców. Na tle kraju takie wyniki należy ocenić jako co
najmniej dobre. Jednak drugie dostrzegalne zjawisko
ma już charakter wręcz dramatyczny. Chodzi o proces starzenia się mieszkańców miast, wyrażający się
przyrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym
i ubytkiem mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym był wszędzie wyższy niż 10%, a w 7 miastach
przekroczył 25% (Krynica, Żabno, Tarnów, Chrzanów, Olkusz, Gorlice, Miechów). Wzrost o 7,8% nastąpił tylko w jednym mieście – w Wieliczce.

Zjawisko „kurczenia się miast” (ang. shrinking cities)
występuje od dawna w wielu rozwiniętych krajach
i stało się już przedmiotem szeregu projektów badawczych oraz inicjatyw programowych. W naszych
polskich warunkach temat ten winien wywołać podjęcie wspólnych badań i działań przez samorządy lokalne i władze regionalne. Wydaje się, że większość
opracowywanych do tej pory lokalnych, a nawet regionalnych strategii i programów całkowicie lekceważy to zjawisko.

1.2. Wyzwania związane z bazą ekonomiczną
1.2.1. Najbliższa dekada to okres, w którym wyjątkowo
duża grupa Małopolan znajduje się w okresie zdolności do pracy (w wieku produkcyjnym). Po roku
2020 na emerytury zaczną przechodzić roczniki
wyżu demograficznego i ta korzystna obecnie struktura wiekowa ludności powoli, ale nieuchronnie zacznie się zmieniać. Patrząc z punktu widzenia możliwości podatkowych – będzie się pogarszać.
1.2.2. Porównanie danych spisowych z lat 2002–2011 wyraźnie wskazuje na znaczący wzrost liczby pracujących. Dla całej Małopolski wskaźnik ten wyniósł
119, a dla kilku miast dane są wręcz imponujące:
Wieliczka – wskaźnik 153, Skawina – 146,4, Bochnia
– 119. Jeszcze ostrzejsze wzrosty przeżyły małe i do

Jeszcze gwałtowniejszy przebieg miał wzrost liczby
osób w wieku poprodukcyjnym. Ponad 25% wy-
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tej pory stagnujące miasteczka, np. Żabno – wskaźnik 174, Grybów – 156,9, Stary Sącz – 150. Miast
przeżywających spadek liczby pracujących jest wyraźnie mniej, ale są to silniejsze ośrodki: Oświęcim,
Wadowice, Gorlice, Zakopane oraz słabe miasta
pasa północnego – Skała i Miechów.

go się dostępu do wielkich ośrodków, sieciowania
usług i rozwoju sprzedaży (i usług) przez internet.
Utrzymanie regionalnego bilansu miejsc pracy
w przemyśle, budownictwie i transporcie, przy dynamicznym przekształcaniu się Krakowa z ośrodka
przemysłowego w ośrodek usług, nauki i badań, jest
najbardziej korzystnym scenariuszem dla średniookresowej, a zapewne i długookresowej wizji rozwoju Małopolski.

Stoimy zatem wobec sytuacji, którą można by nazwać „złotą dekadą” – ostatnim w przewidywanej
perspektywie okresem tak korzystnych dla rynku
pracy proporcji demograficznych.

Postęp techniczny nieuchronnie redukuje liczbę
miejsc pracy w sektorze wytwórczym. Dlatego bez
rozbudowy zakładów tego sektora, a także bez powstawania nowych firm i przyciągania zewnętrznych inwestorów utrzymanie tak korzystnego bilansu miejsc pracy nie będzie możliwe. Stawia to przed
każdym z miast pytanie o niezbędne działania w celu
podtrzymania działalności przemysłowej, a w miastach, które już dzisiaj doświadczają spadku na wielką
skalę (Gorlice, Oświęcim, Olkusz, Tarnów), pytanie
to rysuje się jako najważniejsza kwestia przyszłości
i jest już ewidentnie problemem regionalnym.

1.2.3. Ciekawa byłaby odpowiedź na pytanie, czy prawdziwa jest teza o postępującej dezindustrializacji małopolskich miast. Niestety liczby, jakimi dysponuje
GUS, nie dają się precyzyjnie interpretować: dane
z roku 2002 oparte są na klasyfikacji PKD z roku
1997, zaś dla roku 2011 według klasyfikacji PKD
z 2007 roku. Pamiętając o tym zastrzeżeniu można
jednak postawić tezę, że w ostatniej dekadzie zjawisko dezindustrializacji nie nastąpiło. Wydaje się,
że to dekada lat 90. była okresem, w którym niekonkurencyjne przedsiębiorstwa zniknęły z rynku
bądź się zrestrukturyzowały. Po roku 2002 mamy
do czynienia z tendencją nową – liczba pracujących
w przemyśle zwiększyła się o 11%. Zapewne ma
to związek z wypychaniem szeregu zakładów przemysłowych z Krakowa i ich relokacji w strefę podmiejską. Na pewno wpływ ma tutaj także wysoka
koniunktura gospodarcza lat 2005–2008 i napływ
nowych inwestycji. Istotne jest także jednak geograficzne przesunięcie ogniw siły i słabości. Mamy do
czynienia, jak już wspomniano, ze zmniejszeniem
potencjału tradycyjnych ośrodków przemysłowych
Małopolski takich jak: Gorlice, Oświęcim, Olkusz,
Wadowice czy Tarnów oraz postępującą degradacją takich miasteczek jak np. Skała. Natomiast nowym zjawiskiem jest wyraźne wzmocnienie mniejszych (często nie powiatowych) miast, jak Żabno
(wskaźnik 233), Dąbrowa Tarnowska (191), Grybów (187), Skawina (138,5), Krzeszowice (133,2),
a także Chrzanów (181) i Bochnia (133,5).

To podkreślenie znaczenia działalności przemysłowej nie oznacza, że pomija się wagę innych elementów bazy gospodarczej miast. Szerzej na ten temat
w rozdziale 2 pkt. 2.2.

1.3. Wyzwania związane z kształtowaniem
jakości życia
1.3.1. Polskie samorządy doświadczyły w ostatnim dziesięcioleciu gwałtownego zwiększenia ruchu inwestycyjnego. Nie inaczej było w Małopolsce i właściwie
wszystkie miasta zlikwidowały podstawowe infrastrukturalne bariery rozwoju takie jak zaopatrzenie
w wodę, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków,
uporządkowanie podstawowej sieci dróg. Dokonano też znacznych inwestycji w sieć placówek szkolnych, rozbudowano bazę sportową, a czasem także
kulturalną, uporządkowano niektóre przestrzenie
publiczne (rynki, place targowe).

Dane te świadczą o tym, że baza ekonomiczna małych miast się rozwija, a sytuacje kryzysowe wprawdzie występują, ale mają raczej charakter wyjątków
niż trendów ogarniających całe subregiony.

1.3.2. Dwadzieścia lat transformacji zmieniło jednak poziom oczekiwań i aspiracji oraz wymaganych standardów. Zmieniło także modele zachowań, modele
funkcjonowania rodziny, wzorce spędzania wolnego
czasu i potrzeby kulturalne. Powszechność dostępu
do przedszkola uważana jest dzisiaj za elementarny
standard i należy się spodziewać, że dostępność do
żłobka stanie się również szybko oczywistym wymaganiem. Przywołane wcześniej dane demograficzne
wskazują na konieczność rozbudowy różnych form
opieki nad osobami starszymi, z rozbudową szpital-

1.2.4. Utrzymanie funkcji produkcyjnej (przemysłowej)
ma kluczowe znaczenie dla przyszłości miast w regionach. Zaledwie kilka z nich ma bowiem szansę
utrzymać się jako miasta turystyczne i ośrodki rekreacji. Także funkcje administracyjno-usługowe
mają ograniczony potencjał dla urbanistycznego
wzrostu z powodu systematycznie poprawiające-
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nych oddziałów geriatrycznych na czele. Starzenie
się społeczeństwa w innych krajach wywoływało
polityczny nacisk na takie działania lokalnych władz
jak poprawa jakości chodników, podwyższenie standardów odśnieżania, jakości oświetlenia i walki z hałasem. Należy się liczyć także u nas z analogicznie
postępującym przesuwaniem akcentów.

część z nich winna być zatem wspierana przemyślanymi programami o charakterze regionalnym.

1.4. Wyzwania dotyczące ładu przestrzennego
1.4.1. Problematyka ładu przestrzennego była do tej pory
najczęściej rozumiana w kategoriach estetycznych,
a osoby formułujące jakiekolwiek postulaty w tym zakresie postrzegano jako pięknoduchów oderwanych
od realiów praw rynku i świętych praw własności. To
bardzo mylny pogląd. Problem ładu przestrzennego
ma bowiem bardzo wymierny wymiar ekonomiczny.
Powszechne patologie w gospodarce przestrzennej
nie tylko przynoszą wielkie straty gospodarcze, ale
także są źródłem poważnych nadużyć, czasem dokonywanych w świetle prawa (Sarzyński, 2012).

Widoczne społeczne zmiany dotyczą takich elementów systemu wartości jak stosunek do spraw ochrony środowiska, np. kształtowania otoczenia cieków
wodnych, lepszej gospodarki odpadami, tworzenia
parków i terenów rekreacyjnych. Zmiany te wymuszać będą projekty rozbudowy sieci rowerowych,
uspokojenia ruchu samochodowego i budowy obwodnic. Akurat w tym zakresie potrzeby małopolskich miast są ogromne.

1.4.2. Nie uporządkowana urbanizacja, „rozlewanie się”
zabudowy, wręcz zagrażają stabilności polskiej gospodarki. Istnieją formułowane przez poważnych
badaczy szacunki (Koziński, 2012; Kowalewski,
2012; Cyrankiewicz, 2012), że zobowiązania polskich samorządów z tytułu finansowania przedsięwzięć stanowiących konsekwencję uchwalenia planów miejscowych przekraczają już dziś ponad 130
mld złotych i dalej rosną. Źródłem tego zagrożenia
jest przeznaczanie w planach miejscowych daleko
większej ilości terenów pod zabudowę, niż wynoszą
faktyczne potrzeby. Nie ma szczegółowych danych
dla Małopolski, ale według raportu Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pt.
Planowanie przestrzenne w gminach (2012), w planach miejscowych wyznaczono tereny pod zabudowę mieszkaniową o chłonności ok. 77 mln osób, zaś
w zatwierdzonych studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin znalazły się tereny mieszkaniowe o chłonności ok. 316
mln ludzi. Biorąc pod uwagę aktualną skalę obrotu
działkami budowlanymi ujęta w planach rezerwa terenów starczyłaby na ok. 900 lat, zaś rezerwa wyznaczona w „studiach” na 3300 lat. Absurdalność
tych wielkości ukazuje skalę patologii, ale za tymi
szalonymi danymi kryją się jak najbardziej realne
problemy. Jeśli teren w planie miejscowym przeznaczony jest pod zabudowę, to automatycznie staje się
miejscem gry inwestycyjnej i potencjalnym terenem
lokalizacji obiektu budowlanego. Przy takim nadmiarze terenów trudno się dziwić efektowi rozproszenia. Wyznaczenie terenów budowlanych w świetle
ustawy nakłada na gminy obowiązki: wykupu gruntów pod obsługujące te tereny drogi oraz realizację
podstawowego uzbrojenia technicznego. W opisanej sytuacji są to zadania inwestycyjne o skali nie do
udźwignięcia dla jakiegokolwiek samorządu. Pewnie
zresztą byłyby nie do udźwignięcia w jakimkolwiek

1.3.3. Jednak oczekiwania co do jakości życia wiążą się
przede wszystkim ze stanem warunków mieszkaniowych. W tym zakresie zauważalne są co najmniej trzy podstawowe deficyty. Pierwszy to źle
utrzymane zasoby komunalne (zwłaszcza gdy są to
starsze budynki) i stanowczo zbyt małe programy
budownictwa socjalnego i społecznego. Drugi deficyt to niskie standardy osiedli „blokowych” z lat
60.–80., z dotkliwymi brakami, np. miejsc parkingowych, niskimi standardami architektury, etc. Trzeci
problem to chaotycznie rozwijające się zespoły zabudowy jednorodzinnej – najczęściej pozbawione
utwardzonych dróg, z chaotycznym i ciasnym dojazdem. Wysokie nakłady indywidualne, przy zaniedbaniach sfery publicznej, dają w efekcie dość niski
standard przestrzeni i w sumie niską jakość życia.
Jeszcze gorsze skutki przynosi brutalnie prowadzona działalność dużej części deweloperów, budujących na obszarach bez planów zagospodarowania przestrzennego, przy możliwie najniższych
standardach odległości czy doświetlenia, bez troski
o dostępność usług i omijania przy pomocy różnych
trików prawnych osiągnięcia wymaganych standardów terenów zielonych i miejsc parkingowych.
Zjawisko to przybrało charakter zupełnej patologii w Krakowie, ale i inne większe miasta nie są od
niego wolne. Pozostawiam na boku kwestie „grodzenia i zamykania osiedli”, a więc powstawania
swoistych „gett” w miastach, co jest osobnym problemem społecznym o daleko idących konsekwencjach (Piątek i Trybuś, 2013).
1.3.4. Ten katalog trendów i problemów wskazuje, jak wiele przedsięwzięć urbanistycznych – działań porządkowych, planistycznych oraz inwestycyjnych stoi
przed władzami lokalnymi i jak bardzo ich zakres
przekracza lokalne zasoby budżetowe. Przynajmniej
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Kraków
Fot. M. Zaręba / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
kraju. Co gorsza, taki rozmach planistyczny generuje wzrost wydatków na utrzymanie (oświetlenie,
odśnieżanie, utrzymanie czystości, zieleni, oznakowanie, a także amortyzacja uzbrojenia technicznego). Brak wykupów przez gminy terenów pod drogi
i infrastrukturę staje się coraz częściej przedmiotem
roszczeń i żądań słusznie wysuwanych przez obywateli. Ogromny nadmiar terenów uznanych w planach, a więc uznanych prawnie za budowlane, powoduje nieuchronne zawyżanie kosztów wszystkich
inwestycji liniowych. Na przykład przy nabywaniu
gruntów pod autostrady i drogi ekspresowe w Małopolsce i na Podkarpaciu blisko połowę działek nabywano w cenach działek budowlanych, choć drogi
te przebiegały przez nieuzbrojone tereny o wyraźnie niemiejskim charakterze. Wydano w ten sposób
kilka miliardów złotych więcej.

przestać wspierania rozwoju lokalnego poprzez finansowanie zbrojenia nowych działek, ale dążyć
do skupienia się na lepszym zagospodarowaniu terenów już zurbanizowanych i przekształcaniu słabo wykorzystywanych działek w obszary zwartej
zabudowy. Priorytetem musi stać się finansowanie
rewitalizacji i odnowy, działań, które można nazwać „recyclingiem miejskim”, a jedynie wyjątkowo nowych, ale zwartych i intensywnie zaprojektowanych nowych zespołów. Małopolskie miasta
muszą wrócić do swych centrów, zacząć szanować
swoje naturalne granice i zaprzestać rozciągania się
wzdłuż wszystkich dróg. Ważne, by polityka regionalna nie pomagała im w unikaniu bankructw z powodu kosztów błędnej polityki przestrzennej, ale
zachęcała do racjonalizacji postaw i zmiany praktyk. Ład przestrzenny – jak wskazano – ma zatem
przede wszystkim wymiar ekonomiczny i pozwala
szybciej oraz racjonalniej lokować różne przedsięwzięcia inwestycyjne. Rzecz jasna podnosi on także wartości krajobrazu. W Małopolsce, w której
szereg miast upatruje swoje szanse na przyszłość
w przemyśle turystycznym, jest to czynnik niezwykłej wagi. Zaledwie kilka miast naszego regionu posiada większe zespoły zabudowy zabytkowej, ale
wiele z nich zachowało tradycyjną skalę i charakter
swoich centrów, lub wartość historycznej sylwety
w krajobrazie. Ochrona tych jakości jest bezspornie
czynnikiem podnoszącym walory miejsca, źródłem
satysfakcji, a nawet dumy mieszkańców i ważnym
elementem do wykorzystania w polityce marketingu miejsca.

1.4.3. Nadmiar terenów budowlanych pozbawia gminy
naturalnej renty planistycznej, będącej w większości krajów Europy Zachodniej podstawowym źródłem finansowania rozwoju lokalnego. Tam, gdzie
gmina na zasadzie monopolu planistycznego nabywa określone grunty rolne, zmienia ich przeznaczenie, zapewnia racjonalną parcelację, uzbraja i sprzedaje inwestorom, uzyskuje z tego tytułu znaczące
przychody. W Polsce tak powstające dochody przechodzą do rąk osób fizycznych, deweloperów lub
wręcz spekulantów.
1.4.4. Sytuacja dojrzała do przełomu. Póki jednak nie dokona się zmian ustawowych, należy w praktyce za-
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2. Typy i kierunki programów miejskich

o energooszędność oświetlenia miasta i jego obiektów publicznych. Koszty utrzymania obiektów publicznych są zresztą odrębnym zagadnieniem – ich
termorenowacja, wykorzystanie do ich zaopatrzenia w energię pomp ciepła, kolektorów słonecznych,
etc. – to przykładowe działania. Miejskie programy
zarządzania energią, czy też programy „energetycznej zmiany”, winny być ważną częścią regionalnego
programu operacyjnego.

Możliwe i pożądane programy i projekty nowej polityki
miejskiej zostały pogrupowane według schematu wyzwań
omówionych w poprzednim rozdziale. Nie jest to podział
bardzo ostro klasyfikujący różne typy działań. Wręcz przeciwnie – szereg z programów, czy projektów odpowiada
jednocześnie na kilka wyzwań i jest to oczywiście ich zaletą, a nie wadą.

2.1. Programy i projekty związane
z wyzwaniem „kurczenia się miast”

2.1.3. Konsekwencją zahamowania rozrostu miast musi
stać się intensyfikacja użytkowania ich centrów: likwidacja obiektów zruderowanych i pustostanów,
podnoszenie gabarytów i wypełnianie luk zabudowy tak, aby możliwie największe programy zlokalizować w ramach istniejącego uzbrojenia, dotychczasowej sieci ulicznej, zasięgu funkcjonujących sieci
transportu publicznego i funkcjonujących usług socjalnych. Można takie działania określić mianem
programu optymalizacji wykorzystania przestrzeni
zurbanizowanej.

2.1.1. Odpowiedzią na zjawisko kurczenia się miast musi
być w pierwszym rzędzie polityka demograficzna – polityka społeczna, polityka prorodzinna, czy
polityka zdrowotna. Te wątki w oczywisty sposób
wykraczają jednak poza zakres tej ekspertyzy. Tu
skoncentrujemy się na takim przeciwdziałaniu ekonomicznym i przestrzennym skutkom zmniejszania
się liczby mieszkańców, jakie mogą być przedsięwzięte w ramach polityki miejskiej.

Obok kreowania nowych możliwości dla biznesu
(o czym szerzej w następnym rozdziale) najprostszy model to przygotowanie oferty w postaci gotowych do inwestycji terenów budowlanych (wydzielone uzbrojone działki, gotowe dojazdy, etc.)
w naprawdę konkurencyjnych cenach. Ale w sytuacji niskiej atrakcyjności lokalnego rynku pracy nawet taka forma działania nie gwarantuje znaczącego
efektu.

Dla szczebla regionalnego taka polityka oznacza finansowanie projektów zakładających wykorzystanie
lokalnych źródeł energii, np. biogazowni przy wysypiskach i oczyszczalniach, projektów oszczędności energetycznych w obiektach publicznych (nowe
technologie, inteligentne sieci, inteligentne budynki,
etc.), projektów redukujących straty mediów na sieciach (wodociągowych, energetycznych, ciepłowniczych) – stosowanie rur preizolowanych, porządkowanie lokalnych sieci elektrycznych, podnoszenie
napięcia przesyłu, etc. Mieszczą się w tym modelu
także wydatki na racjonalizację sieci placówek usług
publicznych, np. szkolnych, redukcja kosztów funkcjonowania administracji, możliwa do osiągnięcia
poprzez cyfryzację i sieciowanie usług, przekazywanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, uruchamianie przedsięwzięć tzw. ekonomii
społecznej etc. Zarządzający kurczącymi się miastami muszą zdać sobie sprawę, że stają przed wyzwaniem utrzymania, a także rozwoju dotychczasowej
struktury miejskiej z dochodów coraz bardziej malejącej grupy podatników. Przypomina to dylemat
dowódcy twierdzy, który dysponując coraz mniejszą
liczbą obrońców musi skrócić linię obrony.

Druga strategia działania to konsekwentna kontrola i zdecydowane działanie na rzecz racjonalizacji
kosztów funkcjonowania miasta. Oznacza to zatrzymanie rozrostu, a w skrajnych przypadkach nawet
skrócenie liniowego uzbrojenia oraz podnoszenie
jego efektywności. Przykładem może być ostra redukcja strat wody w sieci wodociągowej, strat ciepła
występujących w sieci ciepłowniczej, a także troska

2.1.4. Jak wspomniano wyżej, plany zagospodarowania
przestrzennego naszych miast abstrahują od tendencji demograficznych i systematycznie zwiększają
zakres terenów przewidzianych do zainwestowania.
Realistyczna ocena chłonności terenów już zurbanizowanych w wielu jednostkach osadniczych powinna prowadzić do wniosków, a wręcz postulatów
planistycznych o potrzebie podjęcia działań prze-

2.1.2. Zjawisku „kurczenia się miast” można przeciwdziałać dwiema strategiami. Pierwsza polega na podnoszeniu atrakcyjności miasta dla jego potencjalnych
nowych mieszkańców. Rozumiemy przez to wywoływanie migracji do miasta zarówno z otaczających
go terenów wiejskich, jak i z innych miast, a nawet
z zagranicy. Generalnie rzecz biorąc, wraz z poprawą oferty mieszkaniowej i podnoszeniem wskaźnika
wykształcenia i wzrostem dochodów, migracje będą
się raczej nasilać niż wygaszać. Oznacza to zaostrzenie walki konkurencyjnej miast o swój wizerunek
i jakość warunków zamieszkania (Czym jest architektura XXI wieku w Warszawie?, 2011).

– 16 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
1/27/2013

ciwnych – redukcji już w wyznaczonych w planach
terenów do zainwestowania. To rzecz jasna trudne
z powodów politycznych, a także społecznych i finansowych. Ale władze regionalne podejmując decyzje o finansowaniu takiej czy innej infrastruktury
miejskiej powinny analizować akty planowania miejscowego i premiować gminy zaczynające bardziej
racjonalnie gospodarować przestrzenią. Postuluję,
by ocena planistyczna stała się jednym z kryteriów
punktacji projektów. Oceniany może być na przykład wskaźnik powierzchni terenów wyznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe do liczby pozwoleń na budowę wydanych w ciągu ostatnich 10 lat.

pojęcia „przemysł informacji” dołączają do tego jeszcze funkcje naukowo-badawcze, akademickie, bankowe i ubezpieczeniowe oraz pomoc w wykonywaniu funkcji logistycznych dla przemysłu (outsourcing)
obejmujących: księgowość, zarządzanie kadrami, organizację zakupów, kontakty z klientami, etc. Nie ma
wątpliwości, że to potężny filar nowoczesnych miast,
a w wypadku metropolii – nawet filar najważniejszy.
Rzecz w tym, że idee, innowacje, trendy, wiedza zaczyna się dziś rodzić już nie w miastach, ale w sieciach, w przestrzeni wirtualnej. Istnieje zatem wątpliwość, czy przyszłość przemysłu „kreatywnego”
związana jest z przyszłością miast?

2.2. Programy i projekty związane z rozwojem
bazy ekonomicznej

Teoretycy zaczynają zwracać uwagę na jeszcze jeden rosnący obszar aktywności gospodarczej, tym
razem jednak bardzo silnie związany z miejscem,
z konkretną przestrzenią. To przemysł konsumpcji i rozrywki, przemysł czasu wolnego. Przykłady
ekstremalne w skali światowej miast, które na tym
oparły swój sukces, to Dubaj czy Las Vegas. Ale
i u nas można wskazać przykłady coraz liczniejszych
przedsięwzięć gospodarczych z tego obszaru. Wymienić tu można galerie handlowe, multikina, parki
rozrywki (np. w Inwałdzie), parki wodne i centra fitnessu, etc. Są to wszystko przedsięwzięcia komercyjne, inwestycje obliczone na zysk, generujące podatki i tworzące miejsca pracy.

2.2.1. Jeszcze do niedawna sytuacja była klarowna; o bazie
ekonomicznej miast decydowała ich funkcja przemysłowa. Wszystkie inne obszary działalności miały charakter uzupełniający, albo wręcz traktowane były jako
swoisty rodzaj „kosztów” miasta. Ten sposób myślenia jest nie do utrzymania i to z dwóch powodów. Po
pierwsze, działalność produkcyjna generowana jest
obecnie poza miastami – w klastrach przemysłowych
lub w klastrach (w parkach) technologicznych. Są one
zlokalizowane w „obszarach zurbanizowanych”, a nie
w wielkich miastach. Przykładem może być park technologiczny pomiędzy Krakowem a Niepołomicami. Inspirujący wszystkich model „Doliny Krzemowej” nie
jest miastem, tak jak nie jest miastem największy realizowany w Polsce projekt przemysłowy: Podkarpacka Dolina Lotnicza. Po drugie, miasta – zwłaszcza te
największe – przeżywają dezindustrializację, tak jak
dezindustrializacji doświadcza cała, najbardziej rozwinięta część Unii Europejskiej. Jak wykazano wcześniej, w Małopolsce na razie te zjawiska nie nasilają się,
a niektóre małe miasta potrafiły nawet skorzystać na
osłabieniu funkcji przemysłowej Krakowa czy Tarnowa (Niepołomice, Skawina, Wojnicz).

2.2.3. W świetle powyższych uwag można postawić tezę,
że kompleksowy program rozwoju bazy ekonomicznej miast małopolskich musi dotyczyć wszystkich trzech obszarów.
Powinien zatem dotyczyć tworzenia parków i stref
przemysłowych – uporządkowanych, w pełni uzbrojonych, racjonalnie (modułowo) zaprojektowanych
obszarów, gotowych do przyjęcia co najmniej małych i średnich przedsiębiorstw. Pożądane byłoby
także wyposażanie takich stref w inkubatory biznesu z całą ich niezbędną infrastrukturą.

2.2.2. W sytuacji wytracania funkcji przemysłowej rozwinęła się teoria, że w miastach kluczowym czynnikiem
decydującym o przyszłości jest liczba mieszkańców
i gęstość ich interakcji. I że najważniejszą grupą społeczną jest tzw. „klasa kreatywna” (creative class).
To ona bowiem decyduje o nowym, najważniejszym
„przemyśle”: przemyśle kulturowym, przemyśle wiedzy, przemyśle informacji. Tymi pojęciami opisywane jest bardzo szerokie spektrum działań – od usług
prawniczych poprzez produkcję filmową i telewizyjną, przemysł książki, handel multimediami, design,
modę, etc. To prawda, że przemysły kultury są dzisiaj tą dziedziną, która tworzy najwięcej miejsc pracy
i to miejsc bardzo atrakcyjnych. Ci, którzy używają

Miasta pasa autostradowego oraz miasta strefy metropolitalnej Krakowa są predestynowane do lokalizacji takich przedsięwzięć, ale w zasadzie przygotowaną mniejszą lub większą strefą przemysłową powinno
dysponować każde miasto Małopolski. Taki cel winien
się znaleźć w programie regionalnym. Należy podkreślić, że sensownie zaprojektowane i zrealizowane
strefy przemysłowe są ważnym elementem budowy
ładu przestrzennego miast i sprzyjają segregacji i uporządkowaniu ruchu kołowego. Jako etap minimum
można przyjąć, że powinno ją mieć każde powiatowe miasto. O inwestorów w tych strefach miasta nie
muszą wcale toczyć ze sobą morderczej konkurencji.
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Można tu myśleć o funduszu typu start-up właśnie
dla tego typu działalności i inkubatorach dla firm
tej branży. Równie ważne jest organizowanie eventów w dziedzinie przemysłu kulturowego (np. targi
książki, festiwale designu, etc.), wspieranie przemysłu konferencyjnego, a także funkcjonowanie funduszy filmowych czy ruchu festiwalowego (Kultura
i przemysły kultury, 2002).
Ważną rolę spełniać tu będą także projekty rozwoju
bazy naukowo-dydaktycznej małopolskich uczelni,
a zwłaszcza laboratoriów i przyuczelnianych inkubatorów firm.
2.2.5. Wydaje się, że najtrudniejsze koncepcyjnie jest
wspieranie przemysłu konsumpcji czasu wolnego. Można by nawet zadać pytanie o moralne racje wydawania pieniędzy publicznych na wspieranie rozrywki i konsumpcji. Ale jeśli popatrzymy na
to poprzez pryzmat ożywienia rynku pracy, dzięki
np. poważnym projektom branży turystycznej, projektom rozwoju przestrzeni dla kultury, projektom
odnowy czy rewitalizacji kompleksów zabytkowych
stanowiących bazę dla innych działań w tym zakresie, to takie wątpliwości powinny ustąpić.
2.2.6. W tym kontekście należy postrzegać także miasta
uzdrowiskowe, które powinny być przedmiotem odrębnych programów wspierania rozwoju ich bazy
leczniczej, rewitalizacji lub nowego urządzania przestrzeni publicznych, podniesienia atrakcyjności kulturalnej i otwarcia na nową działalność – np. konferencyjno-kongresową. Przedmiotem projektów mogą być
np. domy zdrojowe z zapleczem konferencyjnym czy
koncertowo-teatralnym, całoroczne (zadaszone) stoki
narciarskie, pijalnie, promenady, parki wodne etc.

Kraków
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
W dużym stopniu takie strefy powinny stanowić ofertę dla biznesu lokalnego, zaś regionalne spółki takie jak
Małopolskie Parki Przemysłowe czy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego powinny zapewnić fachową
promocję i plasowanie tej oferty lokalizacyjnej na rynku. Taka sieciowa współpraca to interesujący temat na
odrębny projekt rozwojowy.

2.2.7. Istotne, by projekty realizowane w ramach małopolskiej
polityki miejskiej, nie tylko dotyczyły wszystkich trzech
wyróżnionych powyżej typów aktywności gospodarczej, ale zostały inteligentnie zaadresowane do właściwych grup miast lub komponowały się w odpowiedni
dla nich zestaw. Wskaźniki bezrobocia i zatrudnienia pokazują jasno, że Małopolska ma jeszcze w nadchodzącej
dekadzie znaczące zasoby pracy do wykorzystania.

Bardziej złożonym problemem jest generowanie klastrów – nie muszą się one odnosić do miast, ale raczej do geograficznych stref lub zbiorów różnie zlokalizowanych podmiotów. Obok podejmowanych
do tej pory działań na rzecz klastra informatycznego
i klastra life science wydaje się, że przedmiotem projektu winien być także klaster przemysłu chemicznego i klaster czystej energii, który trafniej można
by określić klastrem „zmiany energetycznej”.

2.3. Programy i projekty związane z jakością
życia w mieście
2.3.1. Jakość życia w mieście to pojęcia bardzo szerokie.
Można się jednak zgodzić, że jego podstawowe
aspekty to:

2.2.4. Druga grupa działań winna dotyczyć przemysłu kulturowego, w którym można upatrywać szczególnej
szansy regionu, przede wszystkim ze względu na
potencjał Krakowa, ale i niektórych innych miast.
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jakość środowiska zamieszkania (atrakcyjność
warunków ekologicznych bezpośredniego otoczenia),

urządzenia terenu, jakość rozwiązania urbanistycznego może być na znacznie wyższym poziomie niż w zespołach realizowanych przez deweloperów dążących
bezwzględnie do zysku. W Polsce w zespołach komercyjnych regułą jest wykorzystywanie działek na
skrajnych parametrach warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki.

jakość serwisów miejskich (oferta, poziom i dostępność usług publicznych),
jakość komunikacji (dostępność i poziom transportu publicznego).

Przeznaczenie środków w regionalnym programie
operacyjnym na miejskie programy rewitalizacji czy
regeneracji urbanistycznej związane z budownictwem socjalnym uruchomiłoby myślenie o takich
projektach. Na razie wydaje się, że nie znajdują się
one w koncepcjach planistycznych naszych miast.

2.3.2. W Polsce tradycyjnie jakość zamieszkania nie jest
postrzegana jako dobro, za które istotną część
odpowiedzialności ponoszą władze publiczne.
Mieszkanie jest traktowane jako towar (element
konsumpcji), a nie jako prawo (element polityki
społecznej). Takie doktrynalne ujęcie należy wśród
krajów UE do wyjątków. W konsekwencji samorządy miejskie w minimalnym stopniu angażują się
w programy budownictwa komunalnego, socjalnego
i interesuje je przede wszystkim pozbycie się (sprywatyzowanie) dotychczasowych własnych zasobów
mieszkaniowych. Od kilku lat rezerwy w budżecie
państwa na wsparcie budownictwa socjalnego są
wykorzystywane zaledwie w części.

2.3.3. Jeśli idzie o środowisko zamieszkania, to najciekawszym byłoby wykorzystanie środków z EFS na akcje
poprawy swojego miejsca życia inicjowane przez samych mieszkańców, którzy wspólnym działaniem zagospodarowują takie miejsca, jak dziedzińce kamienic,
placyki, skwery, przedpola budynków, a nawet wnętrza
ulic. Niezwykle ważne jest uruchomienie w tym zakresie wymiany dobrych praktyk, pomoc organizacyjna liderom oraz fachowe doradztwo. Pod hasłem poprawy lokalnej gospodarki wodnej czy lokalnych działań
na rzecz bioróżnorodności można realizować takie
projekty jak zazielenianie fasad, dachów, ścian garaży
czy ogrodzeń parkingów, tworzenie oczek wodnych
w oparciu o wodę deszczową (patrz: ogromny sukces
warszawskiego „dotleniacza”), urządzenie skwerów,
placów zabaw etc. Część tych projektów może być
realizowana jako element większych przedsięwzięć
dotyczących walki z hałasem, uspokajania ruchu kołowego na osiedlach etc. Elementem podnoszenia jakości środowiska zamieszkania winny być także realizacje garaży podziemnych (np. pomiędzy blokami) bądź
dwu- lub trzypoziomowych parkingów otwartych. Dla
rewitalizacji blokowisk są to projekty o zasadniczym
znaczeniu. Dodatkowo realizacja, a zwłaszcza utrzymanie zieleni osiedlowej i infrastruktury rekreacyjnej,
może się wiązać z kolejnymi projektami z EFS, tym razem dotyczącymi firm ekonomii społecznej.

Przeciwdziałanie bezdomności, umożliwienie funkcjonowania osobom z rodzin dotkniętych poważnymi
konfliktami czy patologiami, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanemu z brakiem mieszkania, umożliwienie pracy przy remontach dla bezrobotnych, pomoc w starcie życiowym młodym rodzinom
– oto tylko przykłady obszarów, gdzie polityka mieszkaniowa jest niezwykle istotnym czynnikiem poprawy
funkcjonowania całej wspólnoty. Prowadzone przez
Związek Miast Polskich konkursy na najlepsze inicjatywy samorządowe pokazują dobitnie, jak doskonale
niektóre polskie miasta potrafiły odnowić i powiększyć swoje zasoby komunalne, poprawiając standardy
funkcjonowania miast jako całości. W Małopolsce takich inicjatyw jest jak na lekarstwo. Najlepsze efekty
daje wpisanie projektów mieszkaniowych w schematy rewitalizacji, zwłaszcza rewitalizacji z elementem
socjalnym. Tutaj sprawdza się połączone finansowanie
wykorzystujące zarówno środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego
Funduszu Społecznego (EFS). Można w ten sposób
odnawiać nie tylko poszczególne pojedyncze budynki, ale całe zespoły czy mikrodzielnice, kompleksy poprzemysłowe, powojskowe, hotele robotnicze, realizując ważne zadania polityki mieszkaniowej. Osiedla
budownictwa społecznego, tworzące gminne zasoby
na wynajem, nie obliczone na zysk, w wielu krajach
stanowią okazję dla kształtowania wzorców, standardów urządzenia przestrzeni zamieszkania. Mimo
prostszych i skromniejszych samych budynków jakość

W dofinansowaniu tego typu projektów powinny
być faworyzowane miasta, które opracowują swoje
przepisy urbanistyczne lub dysponują planami miejscowymi akcentującymi wątki podnoszenia jakości
przestrzeni miejskiej. Gdyby takie postawy były nagradzane, można by liczyć na sukcesywną zmianę
myślenia w planowaniu rozwoju i zarządzaniu miastami. Na razie przedmiotem projektów rewitalizacyjnych są wyłącznie reprezentacyjne place miejskie
(rynki, otoczenie ratusza), z reguły projekty bardzo
drogie i obliczone bardziej na budowanie wizerunku
miasta niż na jakość życia jego mieszkańców i ich ak-
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tywność jako współtwórców, współwykonawców
i użytkowników projektów (Tezy o mieście, 2011).

nięto wyzwania transportowe, ponieważ można założyć, że województwo i tak zalane będzie wielką liczbą
lokalnych projektów dotyczących budowy przeróżnych arterii. To bardzo ważne, aby nie zdominowały one regionalnego portfolio projektów. Koniecznie
trzeba jednak podkreślić, że jeśli kluczowym projektem transportowym regionu jest szybka kolej aglomeracyjna (SKA), w której zasięgu znajdzie się kilkanaście
miast obszaru centralnego, to kompatybilnym projektem powinna być przebudowa (reorganizacja) lokalnych systemów transportu publicznego w miastach
objętych SKA. Oznacza to przebudowę lub rozbudowę stacji kolejowych, budowę zintegrowanych z nimi
przystanków autobusowych (busowych), budowę dużych parkingów, w tym wielopoziomowych, usprawnienie drożności dojazdów do takich węzłów przesiadkowych, a także poprawę dostępności do tych
miejsc ścieżkami rowerowymi. Takie działania można
doskonale objąć jednym zintegrowanym programem.

2.3.4. Elementem jakości życia w mieście, który stał się zagrożony, a przez deweloperów jest pomijany, to dostępność usług. Fatalna słabość planowania przestrzennego objawiająca się m.in. brakiem scaleń
i racjonalnej parcelacji, a co za tym idzie brakiem zagwarantowanego proceduralnie pozyskiwania części
urbanizowanych terenów na cele publiczne sprawia,
że realizowane nowe przestrzenie miejskie pozbawione są zieleni rekreacyjnej, miejsc sportu, przedszkoli i żłobków, usług kultury, a nawet – co czasem
się zdarza – sklepów codziennych zakupów. Nikt nie
zdejmie odpowiedzialności za te problemy z władz lokalnych, ale przykład „orlików” udowodnił, że podjęta centralnie inicjatywa sprawiła, iż nagle znalazły się
i tereny, i technologie, i pieniądze na skokowy przyrost publicznych terenów sportowych. Ten przykład
może być rozciągnięty również na inne rodzaje działań. Patrząc na doświadczenia Holandii, Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza krajów skandynawskich, można sądzić, że największy ciężar gatunkowy miałby program
budowy lokalnych, osiedlowych czy dzielnicowych
bibliotek. Przytłaczająca większość naszych bibliotek
mieści się w przypadkowych, adaptowanych budynkach, słabo przystosowanych do szerokiej, intensywnej działalności kulturalnej i – co najważniejsze – nie
budujących prestiżu czy w ogóle pozytywnego image
tych instytucji i korzystania z instytucji kultury w ogóle. Stworzenie sieci niewielkich, ale dobrze zaprojektowanych i przyciągających swoją wizualną atrakcyjnością, kreujących nowy standard kontaktu z kulturą
obiektów, powinno być ambicją Województwa. Jeśli
zabraknie tu inicjatywy regionalnej, takie obiekty najprawdopodobniej nie powstaną. A przecież przykłady
nowych bibliotek z Chrzanowa czy Olkusza to krok
w dobrą stronę, wymagający popularyzacji i naśladownictwa. Atrakcyjne, nowoczesne budynki lokalnych bibliotek powinny stać się przedmiotem konkurencji pomiędzy małymi miastami Małopolski.

2.4. Programy i projekty związane
z kształtowaniem ładu przestrzennego
2.4.1. Problem ukształtowania ładu przestrzennego w naszych miastach i ich otoczeniu to kwestia niezwykle
bolesna. Można śmiało twierdzić, że tu polski samorząd, dla którego jest to przecież zadanie własne,
poniósł w ostatnim dwudziestoleciu w tej dziedzinie
spektakularną porażkę. Dla sprawiedliwości można
jedynie dodać, że żadnej pomocy od władz centralnych w tym zakresie nie otrzymał.
Przeciwdziałanie najgorszym zjawiskom, a więc rozlewaniu się, rozpraszaniu się zabudowy, chaosowi
przestrzennemu i niezwykłej ekspansji reklamy zewnętrznej wymaga zmian ustawowych, zmian mentalnych i tylko w ograniczonym zakresie może być
stymulowane programami uruchamianym z poziomu regionalnego. Mimo tego zastrzeżenia można
wskazać kilka możliwych form działań.
2.4.2. Po pierwsze udzielanie pomocy, np. na projekty
rewitalizacyjne czy transportowe dla miast zabytkowych można uzależnić od uchwalenia przez nie
przepisów o parkach kulturowych. W wypadku Krakowa objęcie taką regulacją ścisłego centrum dało
doskonały efekt w postaci uwolnienia Śródmieścia
od najgorszych form reklamy zewnętrznej. Województwo może drogą odpowiednich zakazów całkowicie zlikwidować reklamy wielkopowierzchniowe przy zarządzanych przez siebie drogach (tzw.
wojewódzkich), a współfinansować remonty i przebudowy dróg powiatowych i gminnych tylko tam,
gdzie zostaną one objęte analogicznym zakazem reklamy.

2.3.5. Powoli dobiega końca realizacja programu bazy
sportowej opartego na haśle: „basen w każdym powiecie, hala sportowa w każdej gminie, sala gimnastyczna przy każdej szkole”. To czas na przemyślenie nowej strategii i zaakcentowanie inwestycji
w otwarte tereny rekreacyjne – systemy ścieżek
rowerowych czy kompleksy kortów tenisowych.
Miejska otwarta infrastruktura sportowa powinna
być celem samodzielnego projektu podnoszącego
jakość życia i urbanistyczną atrakcyjność miast.
2.3.6. Na koniec parę słów o problemach transportu publicznego. W niniejszej ekspertyzie świadomie pomi-
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2.4.3. Województwo winno postawić na wysoką jakość
architektoniczną swoich obiektów i przyjąć jako
twardą zasadę ich projektowanie jedynie w drodze konkursów. Konsekwentnie winno uzależniać
udzielanie dotacji innym inwestorom (samorządom,
uczelniom etc.) od przestrzegania tej samej drogi
dochodzenia do rozwiązań projektowych. Niestety
w przeszłości dofinansowanie, w tym także unijne,
otrzymywało szereg kompromitująco źle zaprojektowanych budynków.
2.4.4. Przemyślenia wymaga też system rozdzielania środków na ochronę zabytków. Dotychczasowy (koncentracja na obiektach sakralnych) znacząco preferował obszary wiejskie. Należałoby spojrzeć na
rozdział środków pod kątem polityki miejskiej i założyć, ze przynajmniej 60% z nich trafia na zabytki
w miastach, zwłaszcza na poprawę stanu zabudowy
śródmiejskiej.

Bernatka w Krakowie. Można rozważyć realizacje
podobnych rozwiązań przykładowo w Żegiestowie
czy Oświęcimiu. Pożądane jest włączanie się regionu w najciekawsze projekty porządkowania i tworzenia nowych publicznych przestrzeni miejskich:
placów targowych, ulic przekształcanych w ciągi piesze lub pieszo-jezdne, placów, parków miejskich, bulwarów i nadbrzeży. Projektów, które łączą
aspekty ekologiczne, rewitalizacyjne i społeczne –
pobudzania aktywności konkretnego obszaru miasta
i tworzenia na tym terenie szans nowych usług czy
szerzej – ekonomicznej aktywności. Dobrze urządzona przestrzeń publiczna jest zawsze projektem,
który „promieniuje” – czyli wywołuje lokalną zmianę, generuje w swoim otoczeniu inwestycje prywatne, często kilkakrotnie przekraczające swoimi nakładami wielkość inwestycji publicznej. Rewitalizacja
rynku w Dobczycach jest tego doskonałym przykładem i dowodem.

2.4.5. Województwo winno wspierać realizacje architektoniczne o charakterze ikonicznym – stwarzające
nowe wartości funkcjonalne i przestrzenne. Udanym przykładem takiego działania była np. kładka
nad Dunajcem w Sromowcach Wyżnych lub kładka

Województwo ma tutaj obowiązki promotora (zasada pierwszej lub ostatniej złotówki) i animatora wymiany dobrych praktyk. Winna ona stanowić
podstawową część szerszych działań na rzecz edukacji architektonicznej.

Nowy Sącz
Fot. J. Gorlach / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
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Podsumowanie
1. Małopolskie miasta doświadczyły, szczególnie w ciągu ostatniej dekady, poważnych zmian. W zasadzie
rozwiązały swoje podstawowe, najbardziej palące
problemy. Uporządkowały systemy infrastrukturalne. Odnowiły i rozbudowały szkoły i hale sportowe. Zrewaloryzowały swoje reprezentacyjne place,
wyremontowały znaczną część sieci ulicznej, a niektóre dorobiły się obwodnic. Tarnów, Nowy Sącz,
Oświęcim, Nowy Targ stały się dzięki państwowym
wyższym szkołom zawodowym na trwałe ośrodkami
akademickimi, co głęboko zmieniło ich status, a także profil społeczny. Bochnia, Brzesko i Tarnów znalazły się w zasięgu autostrady, a za chwilę poprawią
swoją dostępność dzięki podniesieniu szybkości na
linii kolejowej Kraków – Rzeszów. Wieliczka, Skawina, Zabierzów, Niepołomice, Dobczyce i Myślenice
stały się ważnymi ośrodkami przemysłowymi w otoczeniu Krakowa i doświadczyły istotnych zmian ilościowych.
2. W następnej dekadzie rozwój małopolskich miast nie
może odbywać się na zasadzie „to samo, tylko bardziej”.
Prosta kontynuacja jest niepożądana po pierwsze
dlatego, że część miast nie potrafi dla siebie znaleźć
miejsca w dotychczasowym modelu wspierania ich
rozwoju. Mamy do czynienia z całą grupą miast „problemowych”, które wymagają priorytetowego potraktowania: Gorlice, Limanowa, Sucha Beskidzka,
Olkusz, a także miasteczka pasa północnego: Skała,
Miechów, Proszowice, Dąbrowa Tarnowska, Ryglice. Po drugie, wszystkim miastom zagrażają bardzo
niebezpieczne trendy demograficzne o nie do końca rozpoznanych konsekwencjach. Po trzecie potrzebujemy projektów głębiej przemyślanych, bardziej
nastawionych na efekty jakościowe niż ilościowe.
W centrum uwagi muszą się teraz znaleźć problemy ładu przestrzennego, jakości życia mieszkańców,
standardów ekologicznych i odpowiedzialnej polityki energetycznej. Komplikuje się sprawa bazy ekonomicznej miast, w której przemysł – choć niesłychanie
ważny – nie pełni już albo nie będzie już pełnił wiodącej roli.

Kraków
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
W tym zakresie szczególna odpowiedzialność spoczywa na władzach regionalnych. Jako właściwie wyłączny dysponent środków, i to pochodzących z kilku źródeł, o skali znacznie przewyższających zasoby
własne miast, może wpływać na generowanie określonych typów projektów. To jasne, że należy przeanalizować oczekiwania i własne koncepcje małopolskich miast. Natomiast regionalna polityka miejska,
będąca jedynie reakcją na oddolne wnioski, byłaby
nie tylko świadectwem pasywności, ale i strategicznym błędem.
Kryterium skuteczności małopolskiej polityki miejskiej pozostaje proste choć zarazem trudne do osiągnięcia. To podniesienie wskaźnika urbanizacji, czyli
wielkości wskazującej, czy życie w mieście jest atrakcyjnym i sensownym wyborem życiowym.

3. Potrzeby małopolskich miast są ogromne. Ale wbrew
obiegowym poglądom nie są to, a w każdym razie na
pewno nie są to wyłącznie, problemy finansowe. Są
to raczej potrzeby nowego typu projektów i działań.
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Aneks (tabele statystyczne)
Tabela 1. Ludność w wybranych miastach. Stan na dzień 31.12.2002 oraz 31.12.2011.

w wieku
przedprodukcyjnym

ogółem
Lp.

Miasto

1.

Bochnia

2.

w wieku
produkcyjnym

w wieku
poprodukcyjnym

2002

2011

2002

2011

2002

2011

2002

2011

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

osoba

29 376

30 300

6 976

6 012

18 693

19 352

3 707

4 936

Krzeszowice

10 127

10 288

1 916

1 711

6 416

6 429

1 795

2 148

3.

Skawina

23 819

24 259

5 387

4 428

14 934

15 598

3 498

4 233

4.

Skała

3 692

3 753

905

744

2 214

2 406

573

603

5.

Słomniki

4 412

4 445

951

801

2 818

2 891

643

753

6.

Świątniki Górne

2 073

2 313

551

471

1 186

1 503

336

339

7.

Miechów

11 826

11 887

2 544

1 985

7 509

7 531

1 773

2 371

8.

Myślenice

17 895

18 434

4 174

3 567

11 197

11 570

2 524

3 297

9.

Proszowice

6 229

6 239

1 355

1 101

4 091

3 998

783

1 140

10.

Wieliczka

18 263

20 770

3 670

3 955

11 645

13 028

2 948

3 787

11.

Gorlice

28 909

28 677

6 491

4 879

18 416

18 693

4 002

5 105

12.

Limanowa

14 467

15 116

3 831

3 185

8 906

9 614

1 730

2 317

13.

Grybów

6 228

6 214

1 644

1 311

3 631

3 855

953

1 048

14.

Krynica Zdrój

11 679

11 279

2 607

1 811

6 969

7 090

2 103

2 378

15.

Muszyna

5 029

5 113

1 297

1 003

2 990

3 234

742

876

16.

Piwniczna Zdrój

5 778

6 004

1 600

1 260

3 352

3 841

826

903

17.

Stary Sącz

8 949

9 117

2 384

1 869

5 432

5 854

1 133

1 394

18.

Nowy Targ

33 257

33 798

8 371

6 610

20 846

21 490

4 040

5 698

19.

Zakopane

28 048

27 879

6 023

4 766

16 746

17 395

5 277

5 718

20.

Nowy Sącz

84 421

84 325

20 612

16 328

52 920

53 904

10 889

14 098

21.

Chrzanów

40 708

38 629

8 212

6 055

26 593

25 029

5 903

7 596

22.

Olkusz

38 101

37 173

8 026

6 059

25 691

25 067

4 384

6 047

23.

Oświęcim

41 785

40 137

8 301

6 494

26 004

24 765

7 480

8 878

24.

Sucha Beskidzka

9 737

9 536

2 218

1 795

6 067

6 080

1 452

1 661

25.

Wadowice

19 461

19 363

4 189

3 529

12 572

12 219

2 700

3 615

26.

Brzesko

17 059

17 253

3 949

3 166

11 066

11 209

2 044

2 878

27.

Dąbrowa Tarnowska

11 248

11 825

2 785

2 198

7 195

7 886

1 262

1 741

28.

Ciężkowice

2 369

2 493

608

510

1 411

1 583

350

400

29.

Ryglice

2 785

2 881

753

652

1 593

1 748

439

481

30.

Tuchów

6 438

6 687

1 631

1 401

3 891

4 181

916

1 105

31.

Żabno

4 301

4 276

1 103

775

2 648

2 796

550

705

32.

Tarnów

119 564

113 593

25 870

18 787

75 923

72 768

17 771

22 038

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Tabela 2. Dynamika pracujących w wybranych miastach. Stan w dniu 31.12.2011.

Dynamika (2002=100)
Lp.

Miasto

pracujący ogółem
%

pracujący w „obrębie przemysłu”*
%

1.

Bochnia

119,50

133,50

2.

Krzeszowice

108,00

133,30

3.

Skawina

146,40

138,50

4.

Skała

81,80

70,20

5.

Słomniki

104,40

127,40

6.

Świątniki Górne

101,60

64,80

7.

Miechów

91,20

45,70

8.

Myślenice

104,20

99,80

9.

Proszowice

117,40

156,40

10.

Wieliczka

153,10

117,90

11.

Gorlice

94,00

96,10

12.

Limanowa

108,50

115,00

13.

Grybów

156,90

187,30

14.

Krynica Zdrój

115,20

235,00

16.

Piwniczna Zdrój

118,00

104,80

17.

Stary Sącz

150,10

105,70

18.

Nowy Targ

110,10

105,90

19.

Zakopane

97,00

81,40

20.

Nowy Sącz

107,90

101,00

21.

Chrzanów

132,00

181,00

22.

Olkusz

100,00

96,70

23.

Oświęcim

93,70

88,90

24.

Sucha Beskidzka

113,80

288,40

25.

Wadowice

98,00

95,30

26.

Brzesko

115,10

121,40

27.

Dąbrowa Tarnowska

126,90

191,60

28.

Ciężkowice

126,70

64,50

29.

Ryglice

100,70

66,70

30.

Tuchów

135,00

156,30

31.

Żabno

174,20

223,00

32.

Tarnów

101,90

93,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
* Dane dla roku 2002 wg klasyfikacji PKD 1997, dane dla roku 2011 wg PKD 2007 – nie mogą być uznane za porównywalne. Ze względu na
różne klasyfikacje PKD nazwa “przemysł” jest umowna.

– 25 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
1/27/2013

Polityka miejska Województwa
Małopolskiego do 2020 roku
dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ*
prof. dr hab. Bolesław Domański*
dr Magdalena Dej
dr Jarosław Działek
mgr Paweł Hałat

Wprowadzenie

kluczowego aktora w kreowaniu polityki regionalnej.
W okresie programowania 2014–2020 istotnym wyzwaniem – w duchu tzw. „nowej polityki regionalnej” będzie terytorialny wymiar polityki spójności4. Aby stać się
skutecznym narzędziem tworzenia podstaw dla rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego regionu,
a jednocześnie – środkiem realizacji krajowych i regionalnych celów rozwojowych, polityka miejska powinna
także uwzględniać wymiar terytorialny. Podejście terytorialne oznacza odejście od postrzegania obszarów przez
pryzmat granic administracyjnych na rzecz definiowania
ich na podstawie potencjałów i barier rozwoju poszczególnych terytoriów. Dotyczy to w szczególności miejskich
obszarów funkcjonalnych, których typologię przyjęto za
Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Wymiar terytorialny stanowi także istotny element Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020, jest też
wpisany w Umowę Partnerstwa, która stanowi podstawę
realizacji dla działań wspieranych ze środków Wspólnych
Ram Strategicznych, w tym w szczególności z funduszy
strukturalnych w Polsce. Niniejszy dokument, poświęcony regionalnej polityce miejskiej, prezentuje uwarunkowania, cele rozwojowe, zasady oraz rozwiązania wdrożeniowe związane z efektywnym wsparciem obszarów
miejskich. Polityka miejska Województwa Małopolskiego adresowana jest do wszystkich instytucji zaangażowanych w proces programowania oraz późniejszej realizacji
wsparcia w odniesieniu do miast i funkcjonalnych obszarów miejskich.

Polityka miejska Województwa Małopolskiego obejmuje działania samorządu wojewódzkiego i jego zdolność
do mobilizowania członków wspólnoty regionalnej do
wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju miast i obszarów
zurbanizowanych. Polityka miejska stanowi element polityki regionalnej, której rozumienie w istotny sposób zmieniło się w ostatnich latach. Polega to na odejściu od intraregionalnej polityki wyrównawczej państwa do polityki
nastawionej na rozwój przez pobudzanie potencjałów
endogenicznych i tworzenie trwałych, regionalnych zdolności konkurencyjnych. Wiąże się to m.in. z upodmiotowieniem samorządów wojewódzkich i nadaniem im roli

* Aleksander Noworól, profesor Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie, dyrektor Instytutu
Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej UJ, dr habilitowany w zakresie architektury
i urbanistyki, autor 80 publikacji naukowych, specjalista
w dziedzinie zarządzania rozwojem terytorialnym,
zagospodarowania przestrzennego, planowania
strategicznego.

* Bolesław Domański, profesor zwyczajny
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
autor 160 publikacji naukowych, ekspert
w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego
oraz rewitalizacji miast; członek Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy
Prezydium PAN oraz Komitetu Nauk Geograficznych
PAN.

Polityka miejska, choć nie nazwana w ten sposób, obecna
jest od wielu lat w działaniach analitycznych, diagnostycznych i programowych Województwa Małopolskiego. Zle4
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cane przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju
badania dotyczące miast i subregionów Małopolski, poziomu realizacji usług publicznych w regionie czy wymagań
w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich, uznać można
za solidny materiał analityczno-diagnostyczny pozwalający także na wstępną ewaluację dotychczasowych działań
w sferze miejskiego wymiaru polityki regionalnej. Kwestie
miejskie znajdowały także miejsce w najważniejszych dokumentach programowych Województwa Małopolskiego:
kolejnych strategiach rozwoju województwa, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, a także
w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Wiązały się one głównie ze wzmocnieniem roli Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego, który jest kluczowym miejskim
obszarem funkcjonalnym, także w rozumieniu niniejszego
dokumentu.

które to działania mają w przyszłości doprowadzić do poprawy pozycji konkurencyjnej Krakowa. Takie ujęcie koresponduje z celem nr 1 Założeń Krajowej Polityki Miejskiej,
tj. „Podwyższeniem zdolności miast do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia” m.in. poprzez wzmacnianie
funkcji metropolitalnych, w tym funkcji naukowych oraz
wspieranie tworzenia w głównych ośrodkach miejskich
gospodarki opartej na wiedzy. W przypadku subregionów
wzrost ich potencjału ekonomicznego ma być realizowany głównie poprzez wzmacnianie funkcji ośrodków miejskich. Podobnie jak poprzednie, także i wyzwanie piąte,
tj. Małe i średnie miasta, obszary wiejskie, niemal w całości
podejmuje zagadnienia ważne z punktu widzenia polityki
miejskiej. Celem strategicznym tego obszaru jest wspieranie rozwoju małych i średnich miast oraz ich mieszkańców poprzez rozwój ich funkcji gospodarczych i usług publicznych. W konsekwencji ma to prowadzić również do
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Tak zarysowany cel
pozostaje w zgodzie z celem nr 2 Założeń Krajowej Polityki
Miejskiej, tj. „Wspomaganiem rozwoju obszarów problemowych (w tym niektórych obszarów wiejskich) polityki regionalnej poprzez wzmacnianie funkcji miast małych
i średnich oraz przeciwdziałanie upadkowi ekonomicznemu miast”.

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest zaproponowanie systemu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 w odniesieniu
do głównych wyzwań rozwoju miast Małopolski i ich zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym konieczne jest zasygnalizowanie, które z elementów Strategii odnoszą się do obszarów miejskich, a także w jakim
stopniu zapisy Strategii korespondują z celami polityki
miejskiej zawartymi w projekcie Założeń Krajowej Polityki
Miejskiej.

Dodatkowo, zarówno w odniesieniu do obszaru czwartego jak i piątego swe zastosowanie znajduje również cel nr
3 Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, tj. „Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych
społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich”.
Zagadnienia związane z rewitalizacją pojawiają się bowiem
w Strategii w kontekście miast na różnych szczeblach hierarchii osadniczej. Z kolei cel nr 4 – „Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom suburbanizacji” znajduje
w Strategii swoje miejsce jedynie w przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego („Wzmacnianie funkcji rezydencjonalnej obszaru metropolitalnego poprzez wdrożenie mechanizmów regulujących proces suburbanizacji”),
a w zapisach dotyczących pozostałych miast, w tym np.
Tarnowa, nie jest uwzględniany.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego jest dokumentem, który odnosząc się do obszaru całego województwa, w sposób szczególny akcentuje rolę miast dla
rozwoju regionu, co znajduje swój wyraz w strukturze
tego dokumentu. Jej celem głównym jest: „Efektywne
wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej
i przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim”. Jednocześnie przed regionem postawiono siedem głównych wyzwań rozwojowych, które
zaklasyfikowane zostały do trzech grup: wyzwań kompetencyjnych, terytorialnych oraz cywilizacyjnych. Zagadnienia związane z polityką miejską pojawiają się w zasadzie w każdej z tych grup, jednak w sposób najszerszy
zaznaczają się one w wyzwaniach terytorialnych, w których uwzględniono infrastrukturę komunikacyjną, obszary
funkcjonalne na poziomie regionalnym oraz małe i średnie
miasta i obszary wiejskie.

Oprócz wymienionych obszarów Strategii w ramach wyzwań terytorialnych, które w bezpośredni sposób odnoszą
się do rozwoju miast wraz z ich obszarami funkcjonalnymi,
elementy ważne z punktu widzenia polityki miejskiej odnaleźć można w zasadzie w każdym z pozostałych obszarów,
zarówno w obrębie wyzwań kompetencyjnych, cywilizacyjnych jak i politycznych.

Wyzwanie czwarte, tj. Obszary funkcjonalne na poziomie regionalnym, tj. KOM i inne subregiony niemal w całości odnosi się do problematyki miejskiej. Celem strategicznym
jest tu wzmacnianie pozycji konkurencyjnej Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego oraz wzrost potencjału ekonomicznego subregionów. Do realizacji tego celu wskazano
szereg działań, głównie infrastrukturalnych, w tym z zakresu infrastruktury edukacyjnej, naukowej i badawczej,

Opracowanie niniejsze składa się z czterech części. Punkt
wyjścia stanowi analiza sytuacji małopolskich miast na
podstawie istniejących danych statystycznych, ekspertyz
i opracowań, w tym opracowań własnych Samorządu Województwa Małopolskiego wykonanych w latach 2010–
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1. Analiza istniejących danych
statystycznych, ekspertyz
i opracowań dotyczących miast
w Małopolsce na tle ogólnopolskim

–2012 (część 1), oraz analiza założeń, wytycznych
i instrumentów polityki miejskiej wynikających z dokumentów Unii Europejskiej i dokumentów krajowych
(część 2).
Przeprowadzona analiza sytuacji małopolskich miast, dotychczasowej polityki miejskiej oraz dokumentów krajowych i UE dotyczących polityki miejskiej jest podstawą
diagnozy głównych determinant tej polityki oraz zidentyfikowania barier, potencjałów i perspektyw realizacji Strategii 2020 w zakresie polityki miejskiej (część 3).

Z punktu widzenia formułowania polityki miejskiej województwa małopolskiego szczególnie istotne znaczenie
ma rzetelne i trafne określenie determinant rozwojowych
poszczególnych miast regionu, tj. wskazanie potencjałów
i barier rozwojowych tkwiących w tych ośrodkach. Wynikające z tych determinant wyzwania stanowią podstawę
wskazania kierunków działań umożliwiających pokonanie zidentyfikowanych barier i wykorzystanie potencjałów małopolskich miast. Identyfikacja ta musi odbywać się
w świetle strategicznego celu krajowej polityki miejskiej za
jaki przyjęto „wzmocnienie zdolności miast do kreowania
wzrostu gospodarczego i tworzenia wartościowych miejsc
pracy oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców” (Założenia krajowej polityki miejskiej do roku 2020. Projekt, 2012).
W tak zarysowanych ramach szczególnego znaczenia dla
projektowania regionalnych polityk miejskich, w tym polityki miejskiej Małopolski, nabierają zatem uwarunkowania
gospodarcze oraz związane z jakością życia w miastach,
które jednak nie sposób analizować w oderwaniu od realiów demograficznych.

W oparciu o powyższą analizę i diagnozę zaproponowano
cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej Województwa
Małopolskiego na lata 2013–2020. Polityka miejska traktowana jest jako nieodłączna część polityki regionalnej
Samorządu Województwa Małopolskiego. Istotnym elementem opracowania jest określenie i uzasadnienie zróżnicowania polityki miejskiej w regionie w stosunku do różnych grup małopolskich miast. W ramach rekomendacji
dotyczących instrumentów regionalnej polityki miejskiej
zwrócono uwagę na wskazanie podmiotów (partnerów)
samorządowych, gospodarczych i społecznych, którzy powinni współuczestniczyć w procesie tworzenia i wdrażania polityki miejskiej Małopolski.

Kraków
Fot. T. Gębuś / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
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W województwie małopolskim jest obecnie 61 miast – o różnej wielkości, różnej pozycji w sieci osadniczej, o różnych
funkcjach. Różnorodność ośrodków miejskich sprawia, że
rozważań dotyczących polityki miejskiej nie można prowadzić bez uwzględnienia istotnych różnic między nimi. Biorąc
pod uwagę podobieństwa i różnice między poszczególnymi
miastami Małopolski, regionalna polityka miejska powinna
być formułowana w taki sposób, aby uwzględniała zróżnicowane bariery i potencjały poszczególnych typów miast.



turystyczne i uzdrowiskowe,



pozostałe usługowe.

3. Sytuacja demograficzna miast, ważna, gdyż determinująca potencjał ludnościowy miast, zarówno
w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Wyróżniono
tu dwie zasadnicze grupy miast – ośrodki wyludniające się oraz te o wzrastającej liczbie mieszkańców.
W obrębie tych dwóch typów analizowano ponadto, czy zmiana rzeczywistej liczby ludności następuje
wskutek ruchu naturalnego czy też migracyjnego.

Dokonano przeglądu i analizy opracowań, jakie powstały
w ostatnich latach na temat zróżnicowania społecznego, gospodarczego i infrastrukturalnego Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków miejskich. Umożliwiło to
wyróżnienie i scharakteryzowanie czterech głównych cech
różnicujących miasta regionu w zakresie ich potencjałów
i barier rozwojowych. Przeprowadzona analiza tak wyróżnionych typów małopolskich miast umożliwi sformułowanie
polityki miejskiej na szczeblu regionalnym. Poniżej przedstawiono i krótko scharakteryzowano cechy stanowiące podstawę wyróżnienia głównych typów miast Małopolski.

Wyróżniono zatem miasta, w których rzeczywisty
przyrost ludności jest następstwem:




1. Typ funkcjonalnych obszarów miejskich wyróżnionych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011). Dokument ten uwzględnia,
w zależności od rangi w hierarchii osadniczej kraju
i kategorii wielkościowej, cztery typy miast: metropolitalne, regionalne, subregionalne i lokalne (s. 97).
Podział ten jest wystarczający z punktu widzenia
dokumentu krajowego, natomiast na poziomie regionalnym stosowne jest uwzględnienie większego
zróżnicowania miast mniejszych, w których części
zasięg oddziaływania może być większy niż tylko lokalny. Dlatego też w tabeli uwzględniono pięć typów
miast i ich obszarów funkcjonalnych, zmodyfikowanych zgodnie z analizą hierarchii miast województwa
małopolskiego przeprowadzoną w opracowaniu Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe
(Domański, Noworól, 2010).



współwystępowania dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji,
dodatniego przyrostu naturalnego, który rekompensuje ujemne saldo migracji,
dodatniego salda migracji, które uzupełnia straty
naturalne.

Wśród ośrodków o ubytku rzeczywistym ludności
wskazano natomiast te, których wyludnianie:






jest efektem zarówno ubytku naturalnego, jak
i migracyjnego,
stanowi następstwo ujemnego przyrostu naturalnego, który nie rekompensuje napływu migracyjnego,
jest skutkiem emigracji mieszkańców, która nie
jest w wystarczającym stopniu uzupełniana dodatnim przyrostem naturalnym.

4. Położenie subregionalne, uwzględniające specyficzne cechy subregionów Małopolski, silnie akcentowane w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
2011–2020 (2011). Ośrodki miejskie województwa
ujęto zatem w układzie następujących pięciu subregionów:



metropolitalny (Kraków),



regionalny (Tarnów),



subregionalny (Nowy Sącz),



ponadlokalne,



Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego,



lokalne.



Małopolski Zachodniej,



podhalańskiego,



sądeckiego,



tarnowskiego.

2. Dominujące funkcje miast określone przede
wszystkim na podstawie struktury pracujących tych
ośrodków:


przemysłowe,
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Nowy Sącz
Fot. S. Adamczyk / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Charakterystyka barier i potencjałów warunkujących rozwój poszczególnych grup małopolskich miast oraz wynikających z nich kierunków działania w ramach polityki
miejskiej przeprowadzona została w oparciu o wykonane
wcześniej ekspertyzy i opracowania, wśród których najważniejsze były następujące.

2014-2020 dostępne na stronie internetowej http://
www.malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Subregiony/.
Celem pierwszego opracowania było dokonanie
kompleksowej diagnozy możliwości rozwojowych
obszaru województwa małopolskiego w układzie
pięciu subregionów określonych w Strategii Województwa. W oparciu o analizę danych statystycznych
oraz przeprowadzone ankiety i wywiady uzasadniono delimitacje, pięciu subregionów oraz podjęto próbę określenia kierunków ich rozwoju. Publikacja ta
stanowi podstawę do działań podejmowanych przez
władze regionalne w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju 2014–2020. W jego ramach przeprowadzono we wszystkich subregionach badania fokusowe, których celem było doprecyzowanie kierunków
rozwoju poszczególnych subregionów oraz wskazanie przykładowej listy projektów, które powinny być
w nich realizowane. Dyskusja tocząca się w ramach
forów subregionalnych w wielu wymiarach odnosi
się do kwestii polityki miejskiej.

1. Domański B., Noworól A. (red.), 2010, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju/IGiGP i ISP UJ.
Przeprowadzone badania pozwoliły na zdiagnozowanie potencjału i funkcji gospodarczych wszystkich
miast w Małopolsce, ocenę warunków życia w miastach oraz dostępności i jakości usług publicznych,
a ponadto – na określenie dostępności komunikacyjnej i powiązań miast oraz delimitację obszarów funkcjonalnych. Przedmiotem oceny była obecna sytuacja
miast i obserwowane trendy rozwojowe. Ich diagnoza stała się podstawą do sformułowania szeregu rekomendacji dla polityki rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.

4. Dej M., Huculak M., Jarczewski J., 2012, Gospodarcze uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Małopolsce,
Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie/Instytut Rozwoju Miast.

2. Subregiony funkcjonalne województwa małopolskiego,
2011, Kraków: Małopolskie Obserwatorium Polityki
Rozwoju/Instytut Badań Strukturalnych/Reytech.

W opracowaniu dokonano określenia sytuacji gospodarczej i społecznej, a zwłaszcza charakterystyki lokalnych rynków pracy dla poszczególnych powiatów

3. Wyniki badań i konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju
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Wieliczka
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
łopolsce na poziomie gmin. W ramach tego badania
oceniono elementy składowe klimatu inwestycyjnego oraz działania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ukierunkowane na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Małopolski oraz
poprawę obsługi inwestorów. W ramach drugiego
z opracowań przedstawiono skalę inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim z uwzględnieniem przestrzennej aktywności kapitału zagranicznego w poszczególnych częściach i miastach
regionu.

województwa małopolskiego. Przedstawiono sytuację
społeczno-gospodarczą miast małopolskich na tle ich
zaplecza funkcjonalnego. Silnie zaakcentowano znaczenie sytuacji demograficznej i prognozowanych trendów
demograficznych dla obecnego i przyszłego rozwoju
gospodarczego regionu. Przedstawiono zróżnicowanie
subregionalne w zakresie sytuacji na rynku pracy.
5. Guzik R., Gwosdz K., Działek J. (red.), 2012, Klimat
inwestycyjny w województwie małopolskim, Kraków:
Małopolskie Obserwatorium Gospodarki/IGiGP UJ.

7. Biernacki W., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Kołoś A., 2011, Ocena wpływu projektów realizowanych
w ramach osi priorytetowej 4. MRPO „Infrastruktura
dla rozwoju gospodarczego”, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/Centrum Studiów Regionalnych UniRegio.

6. Działek J., Gwosdz K. (red.), 2012, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku, Kraków: Małopolskie Obserwatorium Gospodarki/IGiGP UJ.
Przeprowadzone badania pozwalają uchwycić zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej różnych części województwa małopolskiego, w tym poszczególnych ośrodków miejskich. W ramach pierwszego
badania przeprowadzono analizę danych statystycznych oraz opinii pozyskanych w trakcie wywiadów
i ankiet, których respondentami byli przedstawiciele
małopolskich gmin, firm zagranicznych i krajowych
oraz instytucji otoczenia biznesu. Jego efektem jest
kompleksowa ocena klimatu inwestycyjnego w Ma-

W ramach tego badania ewaluacyjnego analizowano działania podejmowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które miały
na celu rozwój infrastruktury drogowej, transportu
publicznego i stref aktywności gospodarczej w województwie małopolskim. Przeprowadzona diagnoza pozwala uchwycić poziom rozwoju infrastruktury
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dla rozwoju gospodarczego w regionie, zmiany zachodzące dzięki interwencji publicznej oraz dalsze
potrzeby samorządów lokalnych w tym zakresie.
8. Dostęp do usług publicznych w Małopolsce, 2012, Kraków: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju/
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych.
Przedmiotem analizy jest poziom dostarczania poszczególnych rodzajów usług publicznych we wszystkich
miastach województwa małopolskiego. Oceniany jest
on na podstawie wskaźników statystycznych oraz serii
wywiadów lokalnych i prowadzi do sformułowania rekomendacji dla polityki samorządów w tym zakresie.
9. Jarczewski W. i in., 2012, Ocena skuteczności zastosowania wybranych mechanizmów programowych wpływających
na efekty wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym planów rozwoju uzdrowisk oraz
programów rewitalizacji, Kraków: Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego/Instytut Rozwoju Miast.
W ramach opracowania przeprowadzono analizę
sposobu alokacji i wielkości środków na działania rewitalizacyjne w latach 2007–2013 w Regionalnych Programach Rewitalizacyjnych wszystkich województw
oraz procedur związanych z przygotowaniem lokalnych programów rewitalizacyjnych, naborem projektów i sposobem alokacji środków na działania
rewitalizacyjne w województwach: małopolskim,
podkarpackim i dolnośląskim. Prowadzi to do oceny
skuteczności dotychczas przyjętych procedur oraz
sformułowania rekomendacji ważnych w kontekście
zbliżającego się podziału środków i zadań na kolejny
okres programowania 2014–2020.

Kraków
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Dokument strategiczny, który powstał zgodnie
z Planem Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 przynosi diagnozę sytuacji gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej w regionie. Z opracowania tego zaczerpnięto
informacje na temat barier i potencjałów małopolskich ośrodków miejskich o funkcjach turystycznych
i uzdrowiskowych.

10. Orłowski W., 2011, Raporty na temat wielkich miast
Polski. Kraków, Warszawa: PwC.
Opracowany przez firmę doradczą PwC zbiór raportów na temat sytuacji społecznej i gospodarczej
największych miast Polski, w tym Krakowa, przynosi analizę potencjałów rozwojowych, które zostały
określone mianem siedmiu kapitałów: 1) ludzkiego
i społecznego, 2) kultury i wizerunku, 3) jakości życia, 4) technicznego i infrastrukturalnego, 5) instytucjonalno-demokratycznego, 6) atrakcyjności inwestycyjnej oraz 7) źródeł finansowania. Raport na
temat Krakowa umożliwił określenie pozycji stolicy
Małopolski wśród innych ośrodków metropolitalnych kraju.

12. Golinowska S., 2010, Wyzwania Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne, Małopolskie Studia Regionalne nr 2–3 (19–20),
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Opracowanie przynosi wieloaspektową analizę
konsekwencji trendów demograficznych zachodzących w województwie małopolskim. Stawia
w tym zakresie wnioski i rekomendacje dla władz
regionu, tak by województwo mogło się przygotować na wyzwania wynikające z procesów starzenia
się ludności.

11. Program Strategiczny Dziedzictwo i Przemysły Czasu
Wolnego, 2012, Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
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Tabela 1. Uwarunkowania określające wyzwania rozwojowe miast Małopolski oraz związane z nimi kierunki działań w polityce miejskiej

Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM)

Funkcjonalne obszary miejskie

Kategorie miast

Miasta

metropolitalny Kraków

ponadlokalne Bochnia,
Miechów,
Myślenice,
Proszowice,
Wieliczka
lokalne

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe
Bariery

Potencjały

Kraków
 niższy potencjał gospodarczy w porównaniu z innymi
dużymi miastami, tj. Warszawą, Poznaniem, Wrocławiem i Trójmiastem
 niedostatek terenów inwestycyjnych w Krakowie
 niechęć Krakowa do pełnienia roli lidera w zarządzaniu
KOM
 wysoki poziom zanieczyszczeń atmosferycznych
miasta

Kraków
 bliskość katowickiego obszaru metropolitalnego
 wysoka jakość kapitału
ludzkiego i społecznego
 jeden z głównych ośrodków
akademickich i naukowo-badawczych w kraju
 wysoka atrakcyjność inwestycyjna
 intensywny rozwój sektora
BPO/SSC oraz IT
 rozwój portu lotniczego
w Balicach
 potencjał metropolitalny
oraz rosnąca internacjonalizacja miasta
 dobry wizerunek miasta,
ale głównie jako ośrodka
turystycznego, mniej gospodarczego
 działalność instytucji kultury
wysokiej
 wysoka jakość życia na tle
innych dużych miast
 najwyższe w skali regionu
przeciętne dochody mieszkańców

Dobczyce,
Krzeszowice,
KOM
Niepołomice,
 słaba współpraca między
Nowe Brzesko,
gminami obszaru metropoNowy Wiśnicz,
litalnego
Skała, Skawina,
 „rozlewanie się” miasta
Słomniki,
wskutek niekontrolowanej
Sułkowice,
suburbanizacji oraz związaŚwiątniki Górne
ny z tym chaos przestrzenny
w gminach podmiejskich
 niska aktywność zawodowa mieszkańców powiatu
krakowskiego, która może
świadczyć o istnieniu szarej
strefy, kontrastująca z bardzo wysoką aktywnością
KOM
w samym Krakowie
 korzystne struktury i trendy
demograficzne
 stale postępujący wzrost
liczby mieszkańców
 wysoka jakość zasobów
poziom kapitału ludzkiego
 duża atrakcyjność inwestycyjna i rezydencjonalna
związana z bliskością Krakowa
 rozwój stref aktywności
gospodarczej
 rozwój przemysłu w strefie
metropolitalnej, w tym lokalizacja nowych inwestorów
zagranicznych
 dobrze rozwinięty sektor
firm otoczenia biznesu
 silne powiązania lokalnych
rynków pracy ośrodków
lokalnych i ponadlokalnych
z rynkiem pracy Krakowa
 niski poziom bezrobocia
i korzystna sytuacja na rynku
pracy
 dobre i bardzo dobre warunki życia w miastach
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Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

– jak wykorzystać
potencjały?

Kraków
 wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej
miasta poprzez udostępnienie terenów
pod inwestycje na
terenach poprzemysłowych oraz większe
pokrycie planami
zagospodarowania
przestrzennego
 poprawa klimatu inwestycyjnego w mieście
 podjęcie przez Kraków
roli lidera w zarządzaniu KOM
 poprawa stanu powietrza w mieście

Kraków
 wzmacnianie integracji
i współpracy pomiędzy
krakowskim i katowickim obszarem metropolitalnym
 wsparcie krakowskich
uczelni dla rozwoju
innowacyjności gospodarki Małopolski, w tym
poprzez wzmacnianie
współpracy z uczelniami zagranicznymi
 przyciąganie najlepszych studentów do
Krakowa w sytuacji
konkurencji innych
miast w okresie niżu
demograficznego
 rozwój portu lotniczego
w Balicach
 wzmacnianie funkcji
metropolitalnych
Krakowa
 przyciąganie instytucji
o zasięgu krajowym
i ponadnarodowym
 dalszy rozwój instytucji
kultury wysokiej
 promocja Krakowa
jako atrakcyjnego
miejsca do pracy i życia,
a nie tylko jako atrakcji
turystycznej
 współpraca i wymiana
kulturalna z innymi
metropoliami

KOM
 wzmacnianie integracji
i współpracy międzygminnej w ramach KOM
 integracja miast KOM
w zakresie transportu
publicznego o wysokiej
jakości
 rozwój systemu park&ride
 rozwój usług komunalnych, m.in. dostarczanie wody, odbiór
ścieków, zagospodarowanie odpadów
 poprawa ładu przestrzennego
 podjęcie działań
w kierunku aktywizacji
KOM
zawodowej mieszkańców i ograniczenia  podjęcie działań zmierzających do stworzenia
zjawiska tzw. szarej
strefy w powiecie
spójnej metropolitalnej
krakowskim
oferty inwestycyjnej
KOM i jej promowanie
 podjęcie starań
o przyciągnięcie do
KOM siedzib instytucji/
organizacji naukowych, kulturalnych czy
sportowych o randze
ponadregionalnej czy
ponadnarodowej
 dalsza poprawa jakości
usług publicznych dla
mieszkańców KOM
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Kategorie miast

Miasta

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe

poza Krakowskim Obszarem Metropolitalnym

Bariery
regionalny

Tarnów

subregionalny Nowy Sącz

Potencjały

Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

– jak wykorzystać
potencjały?

 niekorzystne trendy
demograficzne
 bardzo wyraźny udział
jednego pracodawcy,
firmy Azoty Tarnów, na
lokalnym rynku pracy
 występowanie obszarów
kryzysowych podlegających degradacji materialnej i społecznej
 bardzo duże różnice
w poziomie rozwoju
pomiędzy gminą miejską
i wiejską Tarnów, m.in.
pod względem poziomu
bezrobocia, aktywności
zawodowej, nakładów
inwestycyjnych
 niewystarczająca współpraca pomiędzy Tarnowem a przygranicznymi
ośrodkami miejskimi województwa podkarpackiego o dużym potencjale
gospodarczym – Dębicą
i Mielcem

 dobra dostępność komu odwrócenie nieko dalsze przyciąganie
nikacyjna dzięki istnieniu
rzystnych trendów
inwestorów do istnieautostrady A4
demograficznych
jących stref aktywności
gospodarczej z wyko bogata oferta dla inwesto-  podejmowanie działań
rzystaniem autostrady
rów m.in. strefy aktywności
rewitalizacyjnych
A4
gospodarczej
 silniejsza współpraca
 stosunkowo korzystna
i integracja pomiędzy  wykorzystanie potencjału dużych tarnowsytuacja na rynku pracy, niski
powiatami miejskimi
skich firm
poziom bezrobocia
i ziemskimi Tarnowa
 rozwój współpracy
 dobre wyposażenie mieszz ośrodkami miejskikań w instalacje technicznomi w województwie
-sanitarne
podkarpackim – Dębicą
i Mielcem

 słaba dostępność komunikacyjna, a zwłaszcza
brak połączenia drogowego odpowiedniej klasy
łączącego Nowy Sącz
z autostradą A4
 emigracja części młodych, najlepiej wykształconych mieszkańców
 niewielka oferta terenów
inwestycyjnych
 niski poziom przedsiębiorczości
 niewystarczająca liczba
dobrze płatnych miejsc
pracy wymagających
wysokich kwalifikacji
 niski poziom wynagrodzeń
 występowanie obszarów
kryzysowych podlegających degradacji materialnej i społecznej
 bardzo duże różnice
w poziomie rozwoju między miastem a powiatem
nowosądeckim ziemskim,
m.in. pod względem
poziomu bezrobocia,
aktywności zawodowej,
nakładów inwestycyjnych
i in.

 korzystna sytuacja i trendy
demograficzne, zwłaszcza
w powiecie nowosądeckim
ziemskim
 polifunkcyjny charakter
gospodarki miasta
 potencjał przedsiębiorczości
i innowacyjności lokalnych
podmiotów gospodarczych
i instytucji, m.in. Fakro,
Wiśniowski, Wyższa Szkoła
Biznesu NLU, Miasteczko
Multimedialne brainville
 stosunkowo korzystna
sytuacja na rynkach pracy,
stosunkowo niski poziom
bezrobocia
 dobre wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne
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 poprawa dostępno wykorzystanie potenści komunikacyjnej,
cjału przedsiębiorczości
a zwłaszcza budowa
i innowacyjności miasta
nowej drogi łączącej  wykorzystanie potenNowy Sącz z autostracjału aktywności obydą A4 oraz nowego
watelskiej i społecznej
połączenia kolejowego
mieszkańców
 zahamowanie odpływu  rozwój usług w oparciu
migracyjnego młodych
o środowisko akadewykształconych mieszmickie
kańców
 wsparcie dla lokalnej
przedsiębiorczości
 podejmowanie działań
rewitalizacyjnych
 rozwój współpracy
i integracji pomiędzy
miastem a gminami
powiatu nowosądeckiego
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Kategorie miast

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe

Miasta

Bariery
ponadlokalne Brzesko,
Chrzanów,
Dąbrowa
Tarnowska ,
Gorlice,
Limanowa,
Nowy Targ,
Olkusz,
Oświęcim,
Sucha
Beskidzka,
Wadowice,
Zakopane

Funkcje miast

lokalne

przemysłowe

– jak pokonać
bariery?

– jak wykorzystać
potencjały?

 stosunkowo słaba integracja  koncentracja usług publicz-  rozwój powiązań
 dalsze wzmacnianie
obszarów funkcjonalnych
nych o zasięgu ponadlokomunikacyjnych
wyposażenia miast
ośrodków ponadlokalnych
kalnym
i poprawa transportu
w usługi publiczne o zawynikająca z niezadowapublicznego w obszasięgu ponadlokalnym
 lokalne potencjały endolającej dostępności komurach funkcjonalnych
geniczne związane m.in.
 wykorzystanie lonikacyjnej, ograniczająca
ośrodków ponadloz atrakcyjnością rezydencjokalnych potencjałów
dostęp do usług publicznych
kalnych
nalną, turystyczną lub innymi
endogenicznych zwiąw miastach powiatowych
funkcjami usługowymi
zanych m.in. z atrakcyj niewystarczający stopień
i produkcyjnymi
nością rezydencjonalną,
wyposażenia w usługi
turystyczną lub innymi
publiczne o zasięgu ponadfunkcjami usługowymi
lokalnym lub ich niezadowai produkcyjnymi
lający standard w niektórych
ośrodkach


Alwernia,
Andrychów,
Biecz, Bobowa,
Brzeszcze,
Bukowno,

Chełmek,
Ciężkowice,
Czchów,
Grybów,
Jordanów,

Kalwaria
Zebrzydowska,
Kęty, Krynica-Zdrój, Libiąż,
Maków
Podhalański,
Mszana Dolna,
Muszyna, Nowy
Wiśnicz,
Piwniczna-Zdrój,
Rabka-Zdrój,
Radłów, Ryglice,
Stary Sącz,
Sułkowice,
Szczawnica,
Szczucin,
Tuchów,
Wojnicz,
Wolbrom,
Zakliczyn, Zator,
Żabno
Alwernia,
Andrychów,
Bochnia,
Brzesko,
Brzeszcze,
Bukowno,
Chełmek,
Chrzanów,
Dobczyce,
Gorlice,
Jordanów, Kęty,
Kalwaria
Zebrzydowska,
Libiąż,
Niepołomice,
Skawina,
Sułkowice,
Świątniki Górne,
Trzebinia,
Wolbrom,

Potencjały

Kierunki działań

stosunkowo niski poziom  lokalne potencjały endousług publicznych w niegeniczne związane m.in.
których miastach, m.in.
z atrakcyjnością rezydencjow zakresie kultury i sportu
nalną, turystyczną lub innymi
funkcjami usługowymi
zagrożenie utratą części
i produkcyjnymi
lokalnych usług rynkowych
na rzecz miast powiatowych  stosunkowo dobra dostępność podstawowych usług
wraz z rosnącą mobilnością
medycznych
mieszkańców
niski standard infrastruktury
ICT

 poprawa wyposażenia  wzmacnianie roli miast
w podstawowe usługi
w aktywizacji terenów
publiczne i usługi dla
wiejskich w ich zapleprzedsiębiorstw
czu poprzez poprawę
jakości oferowanych
 rozwój infrastruktury
usług publicznych
ICT
 wykorzystanie lo rozwój powiązań
kalnych potencjałów
komunikacyjnych
endogenicznych związ ośrodkami wyższego
zanych m.in. z atrakcyjrzędu
nością rezydencjonalną,
 poprawa warunków
turystyczną lub innymi
składających się na
funkcjami usługowymi
atrakcyjność rezydeni produkcyjnymi
cjonalną

 nierównowaga w zakresie  zlokalizowane zdolności
 dywersyfikacja struk-  wzmocnienie szkolnicpłci pracujących i bezrobotobejmujące umiejętności
tury gospodarczej
twa zawodowego na
nych m.in. mniejsza liczba
techniczne i zawodowe
poprzez wspieranie
poziomie ponadgimnamiejsc pracy dla kobiet
przedsiębiorczości
zjalnym i wyższym
 niewykorzystane tereny
lokalnej oraz przypoprzemysłowe po dużych
 uzależnienie niektórych
 ponowne wykorzystaciąganie inwestorów
miast od jednej lub dwóch
zakładach
nie terenów poprzemyz innych branż przemybranż lub zakładów
słowych pod działalność
 klastry tradycyjnych wysłowych
produkcyjną i usługową,
twórczości w niektórych
 ryzyko utraty miejsc pracy
 wspieranie rozwoju
w oparciu o zidentyfimiastach
w związku z wyczerpywausług
kowane lokalne potenniem się niektórych złóż
cjały endogeniczne
kopalin
 wsparcie dla przedsię
wsparcie
dla klastrów
biorstw
w
ograniczaniu
 silna antropopresja środotradycyjnych wytwóremisji CO2
wiskowa, m.in. duże zanieczości
czyszczenie powietrza i wód
obniżające poziom życia
 hamujący wpływ polityki
energetycznej UE na rozwój
działalności przemysłowej
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Kategorie miast

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe

Miasta

Bariery
turystyczne
i uzdrowiskowe

Potencjały

Krynica-Zdrój, 
Piwniczna-Zdrój,
Rabka-Zdrój,
Muszyna,
Szczawnica,

Zakopane

przestarzała i niewystarcza-  drugie po Dolnym Śląsku
jąca infrastruktura lecznicza
zgrupowanie uzdrowisk
i uzupełniająca w uzdrow Polsce
wiskach
 wzrost znaczenia Krynicybrak wspólnej „marki
-Zdrój jako miejsca spotkań
gospodarczych w ramach
regionalnej” małopolskich
uzdrowisk
Forum Ekonomicznego
 niewystarczający stopień
 stosunkowo duży udział
pokrycia terenów miast
terenów tzw. zieleni urząmiejscowymi planami zagodzonej w całkowitej pospodarowania przestrzennewierzchni miast
go, niekorzystne zwłaszcza
w świetle silnej presji inwestycyjnej
 słaba dostępność komunikacyjna

Sytuacja demograficzna

pozostałe (usługowe) pozostałe miasta  niewystarczająca integracja  potencjał usług rynkowych
miast usługowych z zaplei nierynkowych
czem

Wzrost liczby
mieszkańców za
sprawą dodatniego
przyrostu naturalnego i migracyjnego

Wzrost liczby
mieszkańców za
sprawą dodatniego
salda migracji mimo
ujemnego przyrostu
naturalnego
Wzrost liczby
mieszkańców za
sprawą dodatniego
przyrostu naturalnego mimo ujemnego
salda migracji

Ciężkowice,
Czchów, Dąbrowa Tarnowska,
Dobczyce, Jordanów, Kraków,
Maków Podhalański, Muszyna,
Niepołomice,
Nowe Brzesko,
Nowy Wiśnicz,
Piwniczna-Zdrój, Radłów,
Ryglice, Skawina,
Szczawnica,
Wieliczka
Rabka-Zdrój,
Świątniki Górne

Bobowa, Bochnia, Limanowa,
Myślenice, Mszana Dolna, Stary
Sącz, Sułkowice,
Zator

 wzrost konkurencji na
lokalnych rynkach pracy
 intensywne procesy suburbanizacji skutkujące często
zaburzeniem ładu przestrzennego
 presja budowlana w gminach podmiejskich w obszarach funkcjonalnych miast
 przeciążenie lokalnej infrastruktury
 silna antropopresja na obszary cenne przyrodniczo

Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

– jak wykorzystać
potencjały?

 poprawa infrastruktury  wzmocnienie rangi
lecznictwa uzdrowiKrynicy-Zdroju jako
skowego
głównego ośrodka
uzdrowiskowego
 rozwój infrastruktury
uzupełniającej, m.in.  wykorzystanie miejkulturalnej i sportowoscowego potencjału
-rekreacyjnej
poprzez rozwój usług
dla tzw. srebrnej go rozwój nowych funkcji
spodarki
w dotychczasowych
 wzmocnienie Zakopaośrodkach np. spanego jako zrównowa&wellness, baseny terżonego ośrodka spomalne, agroturystyka
rtowo-turystycznego
 stworzenie sieci
współpracy pomiędzy
uzdrowiskami i promocja „marki regionalnej”
małopolskich uzdrowisk
 zwiększenie stopnia
pokrycia powierzchni
miast miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego
 silniejsza integracja
 wzmacnianie roli miast
z zapleczem m.in.
w aktywizacji terenów
poprzez rozwój transwiejskich w ich zapleportu publicznego
czu poprzez poprawę
jakości oferowanych
usług publicznych
 wykorzystanie lokalnych potencjałów
endogenicznych związanych m.in. z atrakcyjnością rezydencjonalną,
turystyczną lub innymi
funkcjami usługowymi
i produkcyjnymi

 korzystna struktura wieku  dostosowanie infra stała poprawa atrakludności
struktury do potrzeb
cyjności mieszkaniowej
rosnącej ludności miast
m.in. poprzez dbałość
 poprawa jakości zasobów
o jakość świadczonych
kapitału ludzkiego, zwłasz-  objęcie miast i ich
usług publicznych,
cza w miastach, w których
obszarów funkcjoprzede wszystkim
przyrost ludności następuje
nalnych miejscowymi
w zakresie oferty
głównie wskutek procesów
planami zagospodaroedukacyjnej, kulturalnej,
suburbanizacji, m.in. w Niewania przestrzennego
a także usług transporpołomicach, Wieliczce,
w celu zapewnienia
towych
Świątnikach Górnych
ładu przestrzennego
i ograniczenia nieko-  wykorzystanie wzra wzrost liczby pracujących
stających dochodów
rzystnych skutków
 wzrost dochodów budżebudżetów gmin dla
presji budowlanej
tów gmin z tytułu udziału
inwestycji w rozwój inw podatku PIT i CIT, zwłaszfrastruktury społecznej
cza w miastach, w których
 wykorzystanie wzrawzrost liczby mieszkańców
stających dochodów
następuje wskutek dodatniebudżetów gmin dla
go salda migracji
przygotowania oferty
terenów inwestycyjnych
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Kategorie miast

Miasta

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe

Subregiony

Bariery
Ubytek mieszkańców za sprawą
ubytku naturalnego
i ujemnego salda
migracji

Brzeszcze,
Bukowno,
Chrzanów,
Grybów,
Kalwaria Zebrzydowska,
Krynica-Zdrój,
Krzeszowice,
Miechów,
Oświęcim,
Proszowice,
Skała, Sucha
Beskidzka,
Wojnicz,
Tarnów,
Trzebinia,
Zakliczyn,
Zakopane

Ubytek mieszkańców za sprawą
ujemnego salda
migracji mimo dodatniego przyrostu
naturalnego

Alwernia, Andrychów, Biecz,
Brzesko, Chełmek, Gorlice,
Kęty, Libiąż,
Nowy Sącz,
Nowy Targ,
Olkusz, Tuchów,
Wadowice,
Żabno
Słomniki, Szczucin, Wolbrom

Ubytek mieszkańców za sprawą
ubytku naturalnego
mimo dodatniego
salda migracji
KOM
Małopolska
Zachodnia

 niekorzystna struktura
wieku ludności
 pogorszenie jakości zasobów kapitału ludzkiego
zwłaszcza w przypadku
miast o ujemnym saldzie
migracji
 odpływ wykształconych,
młodych ludzi w przypadku
miast o peryferyjnej lokalizacji
 spadek liczby pracujących
 spadek dochodów budżetów gmin z tytułu udziału
w podatku PIT i CIT
w przypadku miast o ujemnym saldzie migracji

Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

Potencjały
 korzystna sytuacja z punktu 
widzenia osób bezrobotnych
objawiająca się spadkiem
konkurencji na lokalnych
rynkach pracy
 poprawa dostępności do

placówek przedszkolnych 
i żłobków, a także szkół
średnich i wyższych

 większa dostępność pozostałych lokalnych usług
publicznych i zmniejszone

obciążenie lokalnej infrastruktury
 ograniczona antropopresja
na środowisko przyrodnicze

– jak wykorzystać
potencjały?

zwiększenie atrakcyj-  aktywizacja zawodoności rezydencjonalnej
wa młodych kobiet
m.in. poprzez rozwój
poprzez zwiększenie
usług publicznych
dostępności miejsc
i oferty rekreacyjnej
w żłobkach i przedszkolach
poprawa wizerunku
zwiększenie atrakcyj-  poprawa jakości nauczania w szkołach
ności inwestycyjnej
różnego szczebla
dostosowanie infraw wyniku możliwości
struktury do kurczącej
bardziej indywidualnej
się ludności miasta
pracy z mniejszą liczbą
dostosowanie infrauczniów
struktury do potrzeb
 wykorzystanie cennych
osób starszych
przyrodniczo obszarów
podmiejskich na cele
turystyczno-rekreacyjne i rozwijanie agroturystyki

zobacz podział według funkcjonalnych obszarów miejskich
Alwernia,
Andrychów,
Brzeszcze,
Bukowno,
Chełmek,
Chrzanów,
Kalwaria
Zebrzydowska,
Kęty, Libiąż,
Olkusz,
Oświęcim,
Trzebinia,
Wadowice,
Wolbrom,
Zator

 słabe powiązania pomiędzy 
głównymi ośrodkami ponadlokalnymi
 niekorzystne trendy demo- 
graficzne: zaawansowane
procesy starzenia się ludno- 
ści oraz odpływ ludności
 stosunkowo niski poziom 
kapitału ludzkiego
 niski poziom kapitału społecznego
 niezbyt korzystny wizerunek
subregionu









korzystne położenie pomiędzy obszarami metropolitalnymi Katowic i Krakowem
umiejętności techniczne
i zawodowe
wysoki poziom atrakcyjności
inwestycyjnej
dobra dostępność terenów
inwestycyjnych, w tym
terenów poprzemysłowych,
oraz rozwój stref aktywności gospodarczej
istnienie wielu dużych
pracodawców, w tym firm
z kapitałem zagranicznym
duże zasoby rynku pracy
duża mobilność mieszkańców, intensywne dojazdy
do pracy poza miejsce
zamieszkania
najwyższe w województwie przeciętne dochody
mieszkańców i najwyższa ich
dynamika w ostatnich latach
dobrze rozwinięty sektor
firm otoczenia biznesu
dobre wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne
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 rozwój powiązań
komunikacyjnych
pomiędzy ośrodkami
miejskimi subregionu
 wzmocnienie zasobów
kapitału ludzkiego
i społecznego
 zwiększenie atrakcyjności rezydencjonalnej
m.in. poprzez rozwój
usług publicznych
i oferty rekreacyjnej
 poprawa wizerunku
subregionu

 promowanie oferty
inwestycyjnej, w tym
stref aktywności gospodarczej
 ponowne wykorzystanie terenów przemysłowych pod działalność
produkcyjną i usługową
 wzmocnienie szkolnictwa zawodowego oraz
wyższego
 dalsze przyciąganie
inwestorów, w tym
zagranicznych
 rozwój oferty usługowej, w tym rekreacyjnej, dla mieszkańców
obszarów metropolitalnych Krakowa
i Katowic
 rozwój sieci współpracy
miast pogranicza
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Kategorie miast

Miasta

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe
Bariery

Potencjały

podhalański

Jordanów,
Maków
Podhalański,
Nowy Targ,
Rabka-Zdrój,
Sucha Beskidzka,
Szczawnica,
Zakopane

 słaba dostępność komuni- 
kacyjna

 odpływ młodych wykształconych mieszkańców

 niska jakość zasobów kapitału ludzkiego

 słaby stopień wyposażenia
miast w infrastrukturę
sieciową
 niska atrakcyjność inwestycyjna i słaba dostępność
terenów inwestycyjnych
 słabo rozwinięty sektor firm
otoczenia biznesu
 przeciążona infrastruktura
turystyczna i drogowa stanowiąca barierę dla dalszego
przyciągania turystów
 brak obiektów infrastruktury rekreacyjnej i sportowej
stanowiącej alternatywę dla
spędzania czasu w górach
 stosunkowo niski standard
bazy noclegowej
 niski poziom usług publicznych

sądecki

Biecz, Bobowa,
Gorlice,
Grybów,
Krynica-Zdrój,
Limanowa,
Mszana Dolna,
Muszyna,
Nowy Sącz,
Piwniczna-Zdrój,
Stary Sącz

 peryferyjne położenie subregionu
 słaba dostępność drogowa
i kolejowa
 odpływ ludności, zwłaszcza
młodej
 niska jakość zasobów kapitału
ludzkiego
 słaba dynamika rozwojowa
ośrodka subregionalnego
 niska atrakcyjność inwestycyjna i słaba dostępność
terenów inwestycyjnych
 wysoki poziom bezrobocia
 niski poziom przedsiębiorczości
 słabo rozwinięty sektor firm
otoczenia biznesu
 słabe wyposażenie miast
w infrastrukturę sieciową
 niski poziom usług publicznych
 słabość zaplecza miast

Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

– jak wykorzystać
potencjały?

silna tożsamość lokalna
 poprawa dostępności  wsparcie dla lokalnych
komunikacyjnej
tradycji wytwórczości
wysoka aktywność społeczdla zachowania lo podniesienie standardu
na i obywatelska
kalnego dziedzictwa
istniejącej infrastruktuwysoki poziom przedsiękulturowego, powiązary turystycznej, główbiorczości mieszkańców
nie ich z działalnością
nie noclegowej
duża atrakcyjność turystyczturystyczną

rozbudowa
infrastrukna i wysokie dochody dla
 rozwój stref aktywności
tury
stanowiącej
altermieszkańców z tytułu ruchu
gospodarczej nakieronatywę dla turystyki
turystycznego
wanych na miejscowe
górskiej i narciarstwa
dynamicznie rozwijają wzmocnienie zasobów
ce się MŚP
kapitału ludzkiego
 poprawa dostępności
usług publicznych

 silna tożsamość lokalna
 potencjał demograficzny
subregionu
 korzystna struktura wieku
ludności związana z wysokim przyrostem naturalnym
 wysoka aktywność społeczna i obywatelska
 wysoka atrakcyjność turystyczna
 potencjał lecznictwa uzdrowiskowego
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 poprawa dostępności  wykorzystanie potendrogowej i kolejowej
cjałów endogenicznych,
m.in. atrakcyjności tu wsparcie przedsiębiorrystycznej dla rozwoju
czości lokalnej
agroturystyki i narciar wzmocnienie zasobów
stwa jako alternatywy
kapitału ludzkiego
dla ośrodków tatrzań zwiększenie integracji
skich i podhalańskich
całego obszaru sub wykorzystanie poregionu z ośrodkiem
tencjału społecznego
subregionalnym, m.in.
mieszkańców
poprzez poprawę
dostępności komuni-  wsparcie rozwoju
uzdrowisk (zobacz
kacyjnej
miasta turystyczne
 poprawa dostępności
i uzdrowiskowe w części
usług publicznych
poświęconej funkcjom
miast)
 wsparcie dla lokalnych
tradycji wytwórczości
dla zachowania lokalnego dziedzictwa
kulturowego, powiązanie ich z działalnością
turystyczną
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Kategorie miast

Miasta

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe
Bariery

tarnowski

Brzesko, Cięż-  ubytek rzeczywisty ludności
kowice, Czchów,
i niekorzystne trendy demoDąbrowa Targraficzne
nowska, Radłów,  wysoki poziom bezrobocia
Ryglice, Szczui niewielka dynamika jego
cin, Tarnów,
spadku połączone z bezTuchów, Wojrobociem ukrytym w rolnicz, Zakliczyn,
nictwie
Żabno
 niskie dochody mieszkańców
 wysoki udział ludności
korzystającej z pomocy
społecznej
 słabo rozwinięty sektor firm
otoczenia biznesu
 stosunkowo niski standard
mieszkań, z wyjątkiem
Tarnowa

Potencjały

Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

 dobra dostępność komu podejmowanie działań
nikacyjna i związana z nią
zmierzających do
atrakcyjność inwestycyjna,
zwiększenia atrakcyjtakże z punktu widzenia
ności mieszkaniowej
inwestorów zagranicznych,
i powstrzymanie
związana z przebiegiem
odpływu ludności
autostrady A4
 zwiększenie integracji
całego obszaru sub duża powierzchnia terenów
regionu z Tarnowem,
inwestycyjnych oraz rozwój
m.in. poprzez poprawę
stref aktywności gospodostępności komunidarczej
kacyjnej
 duży potencjał przyrodniczy
dla rozwoju wysokotowaro-  wsparcie rozwoju
wego rolnictwa w zapleczu
przedsiębiorczości
miast
lokalnej
 duża liczba miejsc w przedszkolach przypadająca na
dzieci w wieku przedszkolnym

– jak wykorzystać
potencjały?
 rozwój powiązań komunikacyjnych z autostradą A4
 rozwój współpracy
z ośrodkami miejskimi w województwie
podkarpackim – Dębicą
i Mielcem
 dalszy rozwój stref
aktywności gospodarczej, promocja oferty
inwestycyjnej oraz
przyciąganie inwestorów zewnętrznych
 rozwój przetwórstwa
rolno-spożywczego
 rozwój klastrów
w oparciu o lokalne
tradycje przemysłowe

Źródło: opracowanie własne.

Odrębnym przedmiotem uwagi powinna być polityka miejska w wymiarze wewnątrzmiejskim, w tym w szczególności procesy rewitalizacji rozumiane jako „skoordynowany
proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będący elementem polityki rozwoju i mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom
kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych,
poprzez wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, poprawę środowiska zamieszkania oraz ochronę dziedzictwa
narodowego, przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju” (Jarczewski 2009, s. 22).

jektów z zapisami programów rewitalizacji, zaś programy
te powinny dotyczyć jasno wyodrębnionych obszarów
miejskich, z wyjątkiem miast poniżej 20 tys. mieszkańców,
w których programem rewitalizacji może zostać objęty
obszar całego miasta. W związku z jasno określonym wymogiem tworzenia programów rewitalizacji w celu uzyskania funduszy unijnych na działania wewnątrzmiejskie,
obecnie zdecydowana większość małopolskich miast posiada programy rewitalizacji.
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano przeglądu wszystkich lokalnych programów rewitalizacji miast
Małopolski, określając na ich podstawie bariery i potencjały tkwiące w obszarach przeznaczonych do rewitalizacji w miastach województwa małopolskiego oraz wskazując główne kierunki działań mających służyć pokonywaniu
barier oraz wykorzystaniu istniejących potencjałów. Analizy tej dokonano dla trzech podstawowych typów obszarów zdegradowanych w miastach: dzielnic śródmiejskich,
wielkich powojennych osiedli mieszkaniowych (tzw. blokowisk) oraz terenów poprzemysłowych, a ponadto dla
dzielnic uzdrowiskowych oraz terenów pokolejowych. Tabela 2. zawiera najważniejsze wnioski, jakie wyłaniają się
z przeglądu lokalnych programów rewitalizacji miast Małopolski, a także, dla poszczególnych typów obszarów zdegradowanych, przykłady ośrodków, które przewidziały rewitalizację tych terenów.

W latach 2007–2013 działania rewitalizacyjne prowadzone
były w nawiązaniu do Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–
–2015 i znalazły wyraz w Regionalnych Programach Operacyjnych, a na poziomie lokalnym – w lokalnych programach rewitalizacji, stanowiących podstawę przyznania
środków pomocowych UE na ten właśnie cel. W Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (MRPO)
w ramach wsparcia rozwoju miast przewidziano działania służące rewitalizacji obszarów zdegradowanych pod
względem funkcjonalnym, technicznym i społecznym.
Działania te mogą obejmować „zabytkowe centra miast,
zdegradowane osiedla mieszkaniowe stanowiące ciągłą
tkankę miejską i tereny poprzemysłowe” (MRPO, s. 101).
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zgodność pro-

– 40 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
1/27/2013

Tabela 2. Uwarunkowania określające wyzwania w zakresie rewitalizacji miast w województwie małopolskim oraz związane z nimi kierunki działań
w polityce miejskiej

Kategorie
dzielnice śródmiejskie/centra
miast

Miasta
m.in. Andrychów,
Bochnia, Brzesko,
Chełmek, Dąbrowa
Tarnowska,
Dobczyce, Gorlice,
Grybów, Jordanów,
Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, Kraków,
Nowy Sącz, Nowy
Targ, Olkusz,
Oświęcim, Rabka-Zdrój, Skawina,
Stary Sącz, Sucha
Beskidzka, Sułkowice,
Tarnów, Trzebinia,
Wadowice, Wieliczka,
Wolbrom, Zakopane,
Żabno

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe
Bariery

Potencjały

 duże obciążenie ruchem
samochodowym
 przebieg tras tranzytowych przez centrum
 niewystarczający stan
infrastruktury drogowej
(stan dróg, dostępność
miejsc parkingowych)
 zaniedbania w zakresie
kształtowania przestrzeni publicznych
 prowadzenie komunikacji kołowej w sposób
przecinający przestrzeń
publiczną
 maksymalne wykorzystanie przestrzeni
publicznej dla miejsc
parkingowych
 zły stan i niedoinwestowanie niektórych obiektów zabytkowych
 zły stan zieleni urządzonej
 stare zasoby mieszkaniowe, często w złym
stanie technicznym
oraz o niskim poziomie
wyposażenia w podstawową infrastrukturę
 luka remontowa
 wysoka energochłonność starszych budynków
 zanieczyszczenie powietrza (m.in.: niska emisja,
ruch samochodowy)
i hałas
 brak lub niewystarczający rozwój oferty
spędzania czasu wolnego (instytucje kultury,
obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw
dla dzieci)
 występowanie grup
marginalizowanych i wykluczonych społecznie
 postępujące procesy
starzenia się mieszkańców i wyludnianie
 niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców (zagrożenie
przestępczością)
 niedostosowanie infrastruktury do potrzeb
osób niepełnosprawnych

 centralne położenie
w mieście
 symboliczne znaczenie dla tożsamości
mieszkańców
(wizytówka miasta,
miejsce spotkań)
 nagromadzenie
obiektów zabytkowych i sakralnych
 obecność przestrzeni publicznych
(place, skwery, rynek
itp.) sprzyjających
integracji mieszkańców i spędzaniu
wolnego czasu
 możliwość rozwoju
usług publicznych
i komercyjnych
 lokalizacja wielu
instytucji publicznych
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Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

– jak wykorzystać
potencjały?

 reorganizacja ruchu: ograniczenia
w ruchu samochodowym, rozwój stref pieszych i rowerowych
 poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozwój transportu
publicznego
 odciążenie ruchu samochodowego z centrum – rozwój dróg
obwodowych
 budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej
infrastruktury komunalnej
 zwiększenie liczby miejsc parkingowych
 ograniczanie niskiej emisji,
wsparcie działań zmierzających
do zastępowania tradycyjnych
źródeł energii źródłami odnawialnymi
 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców
 poprawa jakości przestrzeni
publicznych
 dostosowanie elementów małej
architektury do zabytkowego
charakteru centrum
 rozwój terenów zielonych oraz
miejsc spędzania czasu wolnego
i rekreacji
 ograniczenie i ujednolicenie
banerów reklamowych, szyldów
i tablic informacyjnych m.in.
poprzez utworzenie parku
kulturowego
 modernizacja istniejącej substancji publicznej i prywatnej (w tym
termomodernizacja)
 zwiększanie zasobów mieszkań
komunalnych
 zagospodarowanie pustych
przestrzeni miejskich na cele
publiczne i/lub gospodarcze
 rozwój i wsparcie instytucji
kultury (biblioteki, domy kultury)
– wzmacnianie ich aktywności
 rozwój i wsparcie ekonomii
społecznej, centrów aktywności
i integracji społecznej
 współpraca z organizacjami
pozarządowymi
 tworzenie programów aktywizacji osób starszych i oferty
kulturalnej dla seniorów
 rozwój usług skierowanych do
osób starszych
 likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

 tworzenie i wzmacnianie centrum miasta
(rynku, głównego
placu miejskiego)
 tworzenie przestrzeni
publicznych/miejsc
symbolicznych dla
miasta
 ochrona dziedzictwa
kulturowego poprzez
renowację obiektów
zabytkowych
 poprawa atrakcyjności
turystycznej centrum
m.in. poprzez rozwój
informacji turystycznej
 wzmacnianie atrakcyjności obiektów zabytkowych m.in. poprzez
iluminację świetlną
 nadawanie obiektom
zabytkowym dodatkowych funkcji
 rozwój i wzmacnianie
funkcji ogólnomiejskich
 wzmocnienie istniejących i wytworzenie
nowych obszarów
aktywności gospodarczej
 wzmacnianie atrakcyjności turystycznej
i mieszkaniowej
poprzez organizację
imprez kulturalnych
 aktywizacja właścicieli
nieruchomości, organizacji formalnych i grup
nieformalnych mieszkańców do
wspólnych działań
w kierunku poprawy
estetyki otoczenia oraz
kreowania przyjaznych
przestrzeni
publicznych
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Kategorie

Miasta

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe
Bariery

wielkie osiedla
mieszkaniowe

m.in. Bochnia,
Brzesko, Brzeszcze,
Bukowno, Chełmek,
Dąbrowa Tarnowska,
Dobczyce, Gorlice,
Kraków, Nowy Targ,
Oświęcim, Sucha
Beskidzka, Sułkowice,
Tarnów, Trzebinia,
Wolbrom, Zakopane

Potencjały

 zły stan techniczny
 niewykorzystane
budynków
rezerwy terenu pomiędzy istniejącymi
 niska jakość zasobów
budynkami
mieszkaniowych
 wysoka energochłonność budynków
 niedostateczna estetyka
osiedli
 chaos przestrzenny
 luka remontowa (dekapitalizacja tkanki mieszkaniowej)
 niewystarczająca liczba
miejsc parkingowych
 niedostosowanie osiedli
do intensywnego rozwoju motoryzacji (zły
stan dróg osiedlowych,
niedostateczna liczba
parkingów)
 brak lub zły stan przestrzeni publicznych
 grodzenie osiedli
 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
rekreacyjna (m.in place
zabaw, parki osiedlowe)
– tzw. dehumanizacja
blokowisk
 niewystarczająca oferta
spędzania czasu wolnego dla młodzieży
 problemy społeczne
(m.in. przestępczość,
patologie, ubóstwo,
bezrobocie)
 występowanie grup
marginalizowanych i wykluczonych społecznie
 niedostosowanie osiedli
do potrzeb osób niepełnosprawnych
 negatywny wizerunek
osiedli
 relatywnie niewielkie
zasoby finansowe
mieszkańców utrudniające podejmowanie prac
remontowych
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Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

– jak wykorzystać
potencjały?

 rehabilitacja osiedli poprzez
 zagospodarowanie
rozwój brakującej infrastruktupustych przestrzeni
ry oraz termomodernizację
miejskich na cele
publiczne i/lub gospo zwiększenie zasobów mieszdarcze
kań komunalnych
 aktywizacja właścicieli
 poprawa stanu technicznego
nieruchomości, organidróg wewnątrzosiedlowych
zacji formalnych i grup
i parkingów
nieformalnych miesz budowa i modernizacja chodkańców do
ników i ścieżek rowerowych
wspólnych działań
 rozwój i wzmacnianie powiąw kierunku poprawy
zań komunikacją publiczną
estetyki otoczenia oraz
z pozostałymi częściami miasta
kreowania przyjaznych
 poprawa jakości przestrzeni
przestrzeni
publicznych (m.in. stanu
publicznych
terenów zielonych, estetyki
budynków)
 rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
 rozwój i wsparcie instytucji
kultury na osiedlach (biblioteki, domy kultury) – wzmacnianie ich aktywności
 rozwój i wsparcie ekonomii
społecznej, centrów aktywności i integracji społecznej
 współpraca z organizacjami
pozarządowymi
 wprowadzenie monitoringu
w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
 dostosowanie budynków oraz
przestrzeni osiedli do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
likwidacja barier architektonicznych
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Kategorie

Miasta

Uwarunkowania określające
wyzwania rozwojowe
Bariery

Potencjały

Kierunki działań
– jak pokonać
bariery?

– jak wykorzystać
potencjały?

tereny
poprzemysłowe

m.in. Brzeszcze,
Bukowno, Dobczyce,
Gorlice, Nowy Targ,
Oświęcim, Trzebinia,
Wolbrom

 problemy własnościowe
– trudności w koordynacji przedsięwzięć
prywatnych i publicznych na terenach poprzemysłowych
 degradacja terenu (zanieczyszczenie gruntów,
wód, powietrza, szkody
górnicze itp.)
 obecność zdegradowanych obiektów kubaturowych
 narastające problemy
społeczne związane z
restrukturyzacją
przemysłu i ograniczaniem miejsc pracy

 duże zasoby gruntów
 możliwość powtórnego wykorzystania
gruntu na działalność
gospodarczą – ograniczenie inwestycji
na terenach wcześniej niezagospodarowanych (greenfield)
 istnienie obiektów
historycznych związanych z działalnością przemysłową
(często obiektów
zabytkowych)

 wykup i scalanie rozdrobnionych gruntów
 rekultywacja terenów zdegradowanych
 usunięcie obiektów zdegradowanych
 wykorzystanie nowych instrumentów finansowych, m.in.
PPP, Jessica

 uzbrojenie terenów inwestycyjnych w odpowiednią infrastrukturę
sieciową i drogową
 zagospodarowanie
pustych przestrzeni
miejskich na cele
publiczne i/lub gospodarcze
 ponowny rozwój funkcji przemysłowych,
w tym rozwijanie
przedsięwzięć z dziedziny badań i rozwoju
 promocja obszaru jako
oferty dla potencjalnych inwestorów
 wykorzystanie historycznych obiektów
na nowe funkcje: np.
inkubatory przedsiębiorczości, instytucje
kultury, usługi publiczne

tereny
pokolejowe
i okołodworcowe

m.in. Bochnia,
Kalwaria
Zebrzydowska,
Wieliczka

 trudności w zarządzaniu nieruchomościami
w PKP i współpracy
PKP z innymi instytucjami/władzami lokalnymi
 brak zagospodarowania
terenu (zły stan zieleni,
brak lub niedostatki
małej architektury, słabe
oznakowanie terenu dla
podróżnych)
 braki w zakresie przestrzeni w funkcjach
wypoczynkowych dla
przyjezdnych i oczekujących

 często atrakcyjna
lokalizacja w mieście

 usprawnienie dojazdu do
dworca kolejowego z innych
części miasta
 podniesienie standardu obsługi i bezpieczeństwa podróżnych i oczekujących
 poprawa zagospodarowania
terenu

 możliwość rozwoju
nowych przestrzeni
pod działalność gospodarczą/usługową

dzielnice
uzdrowiskowe

m.in. Rabka-Zdrój,
Szczawnica

zobacz charakterystykę dla miast o funkcjach turystycznych i uzdrowiskowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu lokalnych programów rewitalizacji miast województwa małopolskiego.
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Szczegółowa analiza zapisów programów rewitalizacji dla
12 miast województwa małopolskiego liczących powyżej
20 tys. mieszkańców5, pozwala oszacować skalę i potrzeby
rewitalizacji w największych miastach regionu (zob. Aneks
Programy rewitalizacji w miastach województwa małopolskiego powyżej 20 tys. mieszkańców)6. W programach rewitalizacji tej kategorii miast zidentyfikowano łącznie blisko 7000
ha obszarów, które powinny podlegać procesowi rewitalizacji, co stanowi nieco ponad 8% powierzchni tych miast.
Największą powierzchnię obszarów przeznaczonych docelowo do rewitalizacji zidentyfikowano w Miejskim programie rewitalizacji Krakowa (MPR Krakowa), stanowiącym ramowe, ogólnomiejskie opracowanie, na podstawie którego
wyznaczono 8 zespołów rewitalizacji o łącznej powierzchni
4900 ha. Dla 1200 ha w Krakowie sporządzono dotychczas
lokalne programy rewitalizacji (LPR). Znaczącą powierzchnię posiadają także obszary rewitalizacji w Tarnowie (blisko
470 ha), Nowym Targu (500 ha), Bochni (ok. 370 ha). Największy odsetek powierzchni miasta do rewitalizacji zidentyfikowano w Krakowie – 15% w MPR Krakowa (w tym
3,6% powierzchni miasta objętych LPR), 12% w Bochni,
10% w Nowym Targu, 6,5 % w Tarnowie.

Skawina
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego

Ujmując zróżnicowanie zidentyfikowanych potrzeb rewitalizacji – przynajmniej w odniesieniu do powierzchni obszarów rewitalizacji – w kontekście subregionalnym można
stwierdzić, iż największą powierzchnię miast wymagających rewitalizacji zidentyfikowano w miastach należących
do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (5,3 tys. ha/14%
powierzchni miast subregionu łącznie z Krakowem). Stanowi to aż 75% obszarów zdegradowanych we wszystkich
poddanych analizie miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.
W subregionie Małopolski Zachodniej zidentyfikowano
łącznie blisko 490 ha (2,5% powierzchni miast subregionu),
w subregionie nowosądeckim – 115 ha (1,4%), w podhalańskim – ponad 620 ha (4,6%), a w Tarnowie 470 ha.

rych przypadkach także większe obszary rekreacyjno-sportowe. Obszary poprzemysłowe stanowią niewielki odsetek
przeznaczonych do rewitalizacji obszarów zdegradowanych
– zwarte kompleksy tego typu terenów wyznaczono tylko
w Krakowie (Zabłocie), Gorlicach i Andrychowie.
W kontekście analizy lokalnych programów rewitalizacji
(LPR) warto dodać, iż w opracowaniu poświęconym ocenie
efektów wdrażania tych programów w województwie małopolskim (Jarczewski i in., 2012) wykonanym na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
sformułowano pozytywną ocenę LPR, jakie posiadają małopolskie miasta. Podstawą takiej oceny był m.in. fakt, że dokumenty te w większości przypadków mają rozsądnie zdelimitowane granice obszarów zdegradowanych, uwzględniają
ponadto aspekty społeczne, gospodarcze, urbanistyczne
oraz zawierają zapisy dotyczące monitorowania procesu
rewitalizacji. Generalnie pozytywnie oceniono także wprowadzenie metodyki tworzenia LPR, co przyczyniło się do
zapewnienia wysokiej jakości dokumentów oraz wymuszenia na władzach lokalnych wykonania rzetelnej diagnozy
sytuacji wewnątrzmiejskiej. Bardzo pozytywnie oceniono
również zastosowanie zasady partnerstwa w procesie tworzenia LPR. Z punktu widzenia polityki miejskiej istotnym
elementem cytowanego opracowania jest część poświęcona rekomendacjom dotyczącym rozwoju obszarów miejskich zwłaszcza w zakresie rewitalizacji, z uwzględnieniem
założeń perspektywy finansowej 2014–2020. W dokumencie sformułowano szereg rekomendacji, uwzględnionych
w niniejszym dokumencie w Części 4.3. Instrumenty polityki
miejskiej regionu – systematyzacja.

Większość obszarów przewidzianych do rewitalizacji w tych
miastach zaklasyfikować można do typu mieszanego, tj. obejmującego zarówno obszary śródmiejskie (wielofunkcyjne),
jak i fragmenty osiedli zabudowy wielorodzinnej, w niektó5

A zatem tych, które zgodnie z Metodyką przygotowania i oceny
programu rewitalizacji w ramach MRPO na lata 2007–2013 były
zobowiązane przeprowadzić delimitację obszaru rewitalizacji.

6

Badanie o charakterze ilościowym dotyczyło powierzchni obszaru rewitalizacji (bezwzględnej i jako odsetka powierzchni miasta) oraz liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji (bezwzględnej
i jako odsetka ludności miasta). Ponadto na podstawie zapisów
programu rewitalizacji określano typ obszaru zdegradowanego
tj.: obszary śródmiejskie, osiedla zabudowy wielorodzinnej, obszary poprzemysłowe, obszary o charakterze rekreacyjno-sportowym. Analizie poddano także zapisy programów dotyczące
liczby i typu projektów (przestrzenne, społeczne, gospodarcze)
jak również budżetu programów rewitalizacji, z podziałem na
środki publiczne i prywatne oraz na typy projektów.
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2. Analiza założeń, wytycznych oraz
instrumentów Unii Europejskiej
i krajowych w odniesieniu do polityki
miejskiej

darczego poprzez rozwój przedsiębiorczości, wreszcie
– sprzyjanie rozwojowi społecznemu, a zwłaszcza edukacji, jako nieodzownemu elementowi rewitalizacji zdegradowanych dzielnic. W odniesieniu do kwestii związanych
z zarządzaniem, Karta Lipska podkreśla znaczenie skutecznych i opartych na współpracy struktur, niezbędnych
do poprawy konkurencyjności miast europejskich. Oparte
na współpracy, partycypacyjne struktury ułatwiają wczesną korzystną koordynację rozwoju mieszkalnictwa, gospodarki, infrastruktury i usług, uwzględniając m.in. wpływ
obecnych tendencji w zakresie starzenia się i migracji oraz
uwarunkowań polityki energetycznej. Do opisywanych
kwestii odnoszą się też uwagi związane z włączaniem kapitału prywatnego do strategii rozwoju miast, a także wykorzystaniem unijnych instrumentów finansowych. Inny
aspekt zarządzania miastami wiąże się z tworzeniem systemu informacji dotyczącej przemian miast regionu oraz
monitoringiem i wymianą doświadczeń.

Wciąż aktualnym dokumentem, w którym zostały zarysowane główne założenia i zasady europejskiej polityki miejskiej jest tzw. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego
spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności
terytorialnej w Lipsku, w dniach 24–25 maja 2007 r. (Karta
Lipska, 2007). Przyjęto w nim, że miasta europejskie traktować należy jako motory rozwoju społeczno-gospodarczego, a zarazem miejsca o unikalnej wartości. Na podstawie diagnozy problemów społecznych, demograficznych,
ekologicznych oraz poziomu zaopatrzenia w podstawowe usługi, zalecono, aby miasta rozważyły opracowanie
programów zintegrowanego rozwoju dla miasta jako całości. W programach tych, uwzględniających analizy i diagnozy miast i dzielnic, powinny być definiowane strategie
i wizje promujące zrównoważony rozwój obszaru miejskiego. Zaleca się przy tym skoordynowanie wykorzystania środków publicznych i prywatnych w warunkach zaangażowania obywateli i innych partnerów, którzy mogą
wnieść wkład w kształtowanie przyszłej jakości każdego
obszaru w wymiarze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i ekologicznym. Karta Lipska podkreśla, że jakość
przestrzeni publicznych stanowi jeden z podstawowych
czynników rozwoju miasta. Zawiera przy tym katalog propozycji rozwiązań, które stanowią kanwę współczesnego
rozumienia polityki miejskiej. W odniesieniu do transportu
miejskiego, promuje się więc rozwój i wspieranie transportu zbiorowego, z uwzględnieniem potrzeb transportu
rowerowego i pieszego, a także – intermodalność. Transport publiczny traktuje się jako element konieczny dla pogodzenia potrzeb związanych z mobilnością i ochroną środowiska oraz kształtowaniem wysokiej jakości życia. Karta
Lipska zwraca uwagę na podnoszenie efektywności energetycznej budynków oraz kształtowanie zwartej struktury
osadniczej. Podnosi się znaczenie jakości życia, jako warunku przyciągania inwestycji, zwłaszcza tych, które związane są z sektorami kreatywnymi i opartymi na wiedzy.
Karta Lipska zwraca uwagę na poprawę odporności miast
na katastrofy naturalne. Uwidacznia znaczenie rozwoju
edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Transfer
wiedzy i technologii w miastach oraz tworzenie przestrzeni kreatywności warunkuje rozwój struktur sieciowych.

Na podstawie koncepcji upowszechnionych przez Kartę
Lipską tworzy się w Unii Europejskiej i w Polsce polityki i programy, ukierunkowane na wzmocnienie roli miast
jako motorów i katalizatorów rozwoju. Korzyści aglomeracji występujące w obrębie miast i obszarów metropolitalnych podkreślane są przez opracowania analityczne,
diagnostyczne i prognostyczne (The World Bank, 2009;
OECD, 2011; OECD, 2008).
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano przeglądu najważniejszych dokumentów unijnych i krajowych.
Ich wykaz, streszczenie odpowiednich fragmentów oraz
wnioski dla uformowania polityki miejskiej województwa przedstawiono syntetycznie w postaci tabelarycznej
– dostępne są one na stronie internetowej Małopolskiego
Obserwatorium Polityki Rozwoju: www.politykarozwoju.
obserwatoria.malopolska.pl (pełne opracowanie wraz
z aneksami w postaci tabelarycznej). Zamieszczone
w aneksach tabele dają kompleksowy obraz tego, jakie zasady, cele i narzędzia przewidziano w uchwalonych
lub przyjętych do realizacji dokumentach planistycznych.
Wnioski diagnostyczne zawarto w Części 3. opracowania,
w podrozdziale 2. pt.: Najważniejsze determinanty polityki
miejskiej Małopolski z punktu widzenia wytycznych i założeń
krajowych i unijnych.

2.1. Dokumenty Unii Europejskiej
EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Osobną kwestią podkreślaną przez Kartę Lipską jest
wieloaspektowa rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
w miastach. Przypomina się, że taka rewitalizacja jest konieczna dla zachowania spójności i stabilności miast. Z rewitalizacją wiąże się kilka wątków: konieczność poprawy
estetyki i efektywności energetycznej dzielnic zdegradowanych, niezbędność wykorzystania ich potencjału gospo-

Strategia Europa 2020 jest najważniejszym dokumentem
strategicznym UE do 2020, zawierającym wizję społecznej
gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku, ujętej w trzy
powiązane priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.
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Rozwój inteligentny oznacza zwiększenie roli wiedzy
i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju, co
wymaga podniesienia jakości edukacji, poprawy wyników
działalności badawczej, wspierania transferu innowacji
i wiedzy, pełnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Innowacje powinny skutkować nowymi
produktami i usługami, przyczyniającymi się do zwiększenia
wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania
problemów społecznych. Szczególna rola w kształtowaniu
rozwoju inteligentnego przypada miastom – zwłaszcza akademickim – jako głównym ośrodkom wiedzy i innowacji.

nia, służącego realizacji zasady pomocniczości w oparciu
o koordynację horyzontalną, politykę opartą na faktach
i badaniach oraz zintegrowany rozwój obszarów funkcjonalnych (w tym obszarów miejskich). Oprócz mechanizmów koordynacji i planowania, kluczowe znaczenie
ma podnoszenie świadomości, dostarczanie informacji
terytorialnej i zapewnianie wsparcia metodologicznego.
W obliczu globalizacji kluczowymi obszarami są metropolie i centra rozwoju o znaczeniu międzynarodowym. Jednak dla wykorzystania ich dynamiki dla rozwoju regionów
konieczne jest tworzenie sieciowych powiązań z obszarami peryferyjnymi, w tym przygranicznymi. Wyzwaniem dla
terytoriów są procesy demograficzne – zarówno wyludnianie się, jak i wzrost liczby ludności, a także starzenie
się społeczeństwa, mające skutki dla spójności społecznej
i terytorialnej, świadczenia usług publicznych, rynku pracy i mieszkalnictwa. Wyzwaniem jest także dostosowanie
się do warunków gospodarki niskoemisyjnej i do zmian klimatycznych. Kluczowe znaczenie dla rozwoju mają także
jakość środowiska naturalnego i wartości kulturowe, zapewniające unikalne szanse rozwojowe terytoriów. Spójność terytorialna jest zbiorem zasad harmonijnego, efektywnego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego,
dającego równe szanse obywatelom i przedsiębiorstwom,
bez względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę i pozwalającego w najpełniejszy sposób wykorzystać ich potencjał terytorialny. Do priorytetów terytorialnych rozwoju UE Agenda zalicza:

Rozwój zrównoważony oznacza budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, z wykorzystaniem rozwoju nowych procesów i technologii przyjaznych środowisku i inteligentnych
sieci opartych na technologiach ICT, a także wzmacnianie
przewagi konkurencyjnej europejskiego biznesu, szczególnie sektora produkcji i MŚP. W realizację tego priorytetu
wpisywać się powinna polityka zrównoważonego rozwoju
miast, akcentująca podnoszenie efektywności energetycznej zabudowy, ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
kształtowanie zrównoważonej konsumpcji, zrównoważony rozwój przemysłu, zwłaszcza w oparciu o innowacyjne MŚP. Istotnym założeniem jest ograniczanie dotacji dla
projektów negatywnie oddziałujących na środowisko.
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu oznacza
wzmocnienie pozycji obywateli poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie w kwalifikacje, zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków
pracy, systemów szkoleń i ochrony socjalnej wspierające
budowę spójnego społeczeństwa. W kontekście obszarów
miejskich zwrócić uwagę trzeba przede wszystkim na potrzebę zintegrowanych działań rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych i zagrożonych marginalizacją.

1. Wspieranie policentrycznego i zrównoważonego
rozwoju terytorialnego – w tym unikanie polaryzacji
w skali krajowej między obszarami metropolitalnymi
a miastami średniej wielkości, odgrywającymi istotną
rolę na szczeblu regionalnym.
2. Wspieranie zintegrowanego rozwoju w miastach
oraz regionach wiejskich i na obszarach o szczególnych uwarunkowaniach – miasta i ich obszary funkcjonalne powinny stać się siłą napędową inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego
włączeniu społecznemu, atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy, inwestowania i turystyki.

Realizacja powyższych priorytetów będzie mierzona za pomocą wskaźników. Cele te nie stanowią zamkniętego katalogu zadań realizowanych w krajach członkowskich, jednak są istotne dla wszystkich krajów, oraz odzwierciedlają
ogólną kondycję, do jakiej powinna dążyć UE w 2020 r.
i powinny zostać przełożone na specyficzne krajowe cele
i metody realizacji. Istotne dla realizacji celów Strategii jest
partnerstwo we wdrażaniu rozwoju, obejmujące władze
publiczne wszystkich szczebli, ale także partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

3. Integrację terytorialną w transgranicznych i ponadnarodowych regionach funkcjonalnych.
4. Zapewnienie globalnej konkurencyjności regionów
w oparciu o silne gospodarki lokalne – w tym wykorzystywanie kapitału społecznego i zasobów terytorialnych oraz rozwój innowacji i inteligentnych, terytorialnie ukierunkowanych strategii specjalizacyjnych.

Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku
sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów

5. Usprawnienie powiązań terytorialnych na rzecz obywateli, społeczności i przedsiębiorstw – zwłaszcza
zagwarantowanie dostępu do sieci transportowych,

Terytorialnie ukierunkowane podejście do polityk publicznych implikuje konieczność wielopoziomowego zarządza-
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Kraków
Fot. M. Zaręba / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
szerokopasmowego Internetu i transeuropejskich
sieci energetycznych.

uwzględnienia roli miast, geograficznych obszarów funkcjonalnych (w tym funkcjonalnych obszarów miejskich) oraz
subregionów stojących w obliczu szczególnych problemów
geograficznych (np. peryferyjności) lub demograficznych.

6. Zarządzanie i budowanie powiązań między ekologicznymi, krajobrazowymi i kulturowymi walorami
regionów – warunkami rozwoju zrównoważonego są sprawnie funkcjonujące systemy ekologiczne,
ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego oraz krajobrazów, a także poczucie
tożsamości regionalnej i lokalnej.

Wsparcie w ramach funduszy objętych WRS powinno być
realizowane zgodnie z zasadą koncentracji tematycznej, tj.
koncentrowane na działaniach przynoszących największą
wartość dodaną w odniesieniu do realizacji unijnej strategii. Rozporządzenie precyzuje listę celów tematycznych,
wspólnych dla wszystkich funduszy strukturalnych, przyczyniających się do realizacji unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu9.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy (…)7 i Elementy wspólnych
ram strategicznych (WRS) na lata 2014–2020 (…)8
Jedną z podstawowych zasad polityki rozwoju jest przyjęcie podejścia terytorialnego. Spójność terytorialna wymaga
7

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006.

8

Elementy wspólnych ram strategicznych (WRS) na lata 2014–
–2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

WRS wprowadzają także wspólny plan działania – nowy rodzaj zintegrowanej operacji definiowanej i zarządzanej w odniesieniu do produktów/usług oraz rezultatów, które chce
osiągnąć, obejmujący grupę projektów (nie polegających
na udostępnianiu infrastruktury) prowadzonych jako część
jednego lub kilku programów operacyjnych. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego będzie realizowane
dzięki dwu mechanizmom: rozwojowi kierowanemu przez
lokalną społeczność i zintegrowanym inwestycjom terytorialnym. Rozwój kierowany przez lokalną społeczność rozumiany jest jako zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz elementów innowacyjnych
9
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proces, prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych strategii rozwoju lokalnego. Podejmowanie
decyzji i realizacja będą przekazywane lokalnemu partnerstwu podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych
tworzących lokalne grupy działania.

noważonego rozwoju miast. ZIT nie określa sposobu
podejmowania decyzji inwestycyjnych – proces ten
może przebiegać odgórnie bądź oddolnie, może też
być połączeniem obu tych podejść.
3. Ustalenia dotyczące zarządzania ZIT:

Podstawą działania na obszarach miejskich będą zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) umożliwiające realizację inwestycji w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej
jednego lub kilku programów operacyjnych.

Ostateczną odpowiedzialność za zarządzanie i wdrożenie działań w ramach ZIT ponosi Instytucja Zarządzająca programu operacyjnego, która może wyznaczyć instytucje pośredniczące, w tym władze
samorządowe, regionalne organizacje ds. rozwoju
lub organizacje pozarządowe do przeprowadzenia
części lub całości zadań związanych z zarządzaniem
i wdrożeniem. ZIT może wspierać dowolne działania
odpowiadające priorytetom inwestowania powiązanych osi priorytetowych.

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT). Polityka spójności na lata 2014–2020. Komisja Europejska.
Arkusz informacyjny
Zintegrowane podejście terytorialne powinno być wielowymiarowe, dostosowane do cech specyficznych dla danego terytorium, co wymaga współpracy i koordynacji
działań ze strony władz różnego szczebla i może oznaczać wyjście poza tradycyjne granice administracyjne – co
dotyczy zwłaszcza funkcjonalnych obszarów miejskich.
ZIT pozwalają na implementację programów operacyjnych w sposób przekrojowy oraz uzyskiwanie finansowania z różnych osi priorytetowych jednego lub kilku programów operacyjnych, co będzie prowadzić do większej
efektywności wykorzystania środków, zaangażowania aktorów subregionalnych (w tym miejskich) w przygotowanie i wdrażanie programu, odblokowania niewykorzystanego potencjału terytorialnego. Podstawowe elementy
ZIT obejmują:

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020.
Założenia Umowy Partnerstwa – projekt
Nowe, zintegrowane podejście do polityki rozwoju kładzie większy nacisk na efektywność wykorzystania dostępnych środków finansowych i ich wkład w realizację
postawionych celów m.in. poprzez większą koncentrację tematyczną, ściślejszą koordynację między różnymi
funduszami, nacisk na osiąganie rezultatów rzeczowych
wsparcia, przeorganizowanie systemu wielopoziomowego
zarządzania i terytorialne ukierunkowanie wsparcia. Wykorzystanie środków WRS w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 powinno służyć realizacji trzech
głównych celów strategicznych, na których opierać się będzie rozwój społeczno-gospodarczy:

1. Wyznaczone terytorium i zintegrowaną strategię
rozwoju terytorialnego:
ZIT może dotyczyć obszarów w różnych skalach
przestrzennych: od dzielnic miast do obszarów miejskich, metropolitalnych, miejsko-wiejskich, subregionalnych lub międzyregionalnych, a także oddzielnych jednostek geograficznych o podobnych
cechach w danym regionie (np. sieć małych lub średnich miast). Międzysektorowa strategia zintegrowanego rozwoju terytorialnego, obejmująca potrzeby
rozwojowe danego terytorium powinna zapewniać
efekt synergii wynikający ze skoordynowanej implementacji.

Cel 1. Wsparcie dla zwiększania konkurencyjności gospodarki
Realizowany będzie m.in. poprzez wzrost innowacyjności i powiązań pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami, a także wsparcie dla konkurencyjności
przedsiębiorstw w wybranych dziedzinach. Istotna
będzie także poprawa infrastruktury, w tym wzrost
jakości kluczowych powiązań transportowych między wszystkimi głównymi miastami kraju oraz zwiększenie efektywności energetycznej, w tym zmniejszenie energochłonności gospodarki, dywersyfikacja
źródeł energii poprzez zwiększenie udziału OZE
oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
Realizowane będą także działania służące rozwojowi kapitału ludzkiego, rozumianego jako tworzenie
podstaw do kreatywności i innowacyjności społeczeństwa, m.in. poprzez uczenie się przez całe życie (lifelong learning) oraz podnoszenie jakości i konkurencyjności szkolnictwa wyższego. Służyć temu
ma także rozwój cyfrowy (zapewnienie dostępu do

2. Pakiet działań podlegających implementacji:
ZIT mogą być finansowane przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz
Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójności, zarówno
w formie dotacji jak i zwrotnych instrumentów finansowych. Zalecane jest łączenie funduszy EFRR i EFS
w celu powiązania inwestycji miękkich z inwestycjami infrastrukturalnymi. Dotyczy to zwłaszcza zrów-
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Internetu szerokopasmowego, rozwój e-gospodarki, rozwój kompetencji cyfrowych, cyfrowa szkoła).
Jednym z kluczowych wyzwań jest także pełniejsze
wykorzystanie potencjału największych miast i ich
obszarów funkcjonalnych w procesach rozwojowych
kraju i regionów.



Cel 2. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej
Realizowany m.in. poprzez zwiększenie dostępności i jakości edukacji na różnych poziomach, w tym
przedszkolnej, zwiększenie poziomu zatrudnienia,
szczególnie wśród grup defaworyzowanych na rynku
pracy, zmniejszenie poziomu zagrożenia ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, które z jednej strony będzie się koncentrować na wsparciu aktywizacji społeczno-zawodowej, a z drugiej na zwiększaniu
dostępu do usług grupom zagrożonym ubóstwem lub
wykluczeniem, włączenie cyfrowe, realizowane poprzez edukację grup narażonych na wykluczenie cyfrowe oraz dostosowanie treści i usług do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Z kolei działania w zakresie poprawy spójności terytorialnej dotyczyć będą
takich celów jak zwiększenie dostępności transportowej, w tym obszarów o cechach peryferyjnych, poprawa jakości środowiska naturalnego, zapobieganie
negatywnym konsekwencjom zagrożeń naturalnych.
Zintegrowane działania na rzecz spójności terytorialnej dotyczyć będą przede wszystkim dwu typów obszarów: obszarów przygranicznych oraz obszarów
miejskich. W tym drugim przypadku przewidziano
programy rewitalizacji i przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej na obszarach niektórych
miast i wybranych dzielnic.







Cel 3. Podnoszenie sprawności i efektywności państwa
Będą tu podejmowane m.in. działania służące wsparciu procesu zmian instytucjonalnych i prawnych
w kluczowych dla funkcjonowania gospodarki obszarach, w tym planowaniu przestrzennym; służące
promowaniu wzrostu jakości funkcjonowania administracji publicznej na wszystkich poziomach zarządzania oraz budowaniu zdolności podmiotów realizujących działania z zakresu kluczowych dla rozwoju
polityk publicznych. Podnoszeniu sprawności ma służyć także opracowanie nowych wzorców i szerokie
wdrażanie zasady partnerstwa podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych.



Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez 11 celów tematycznych wynikających z wyżej opisanego Rozporządzenia. Do najistotniejszych z punktu widzenia polityki
miejskiej kierunków działania w zakresie poszczególnych
celów należy zaliczyć:
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cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – pobudzanie popytu
na innowacje i prace rozwojowe (w tym m.in.
wsparcie parków technologicznych, centrów
transferu technologii, start-upów w sferze technologicznej, klastrów) oraz rozwoju proinnowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców i społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy
o nauce i postaw innowacyjnych np. przez inwestowanie w centra kreatywności i centra nauki,
cel 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych – budowę infrastruktury szerokopasmowego Internetu, ze szczególnym naciskiem na
budowę sieci dostępu następnej generacji,
cel 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP – wspomaganie rozwoju środowiska okołobiznesowego,
rozwijanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, poprawa dostępu do kapitału (np. w formie instrumentów finansowych, uzupełniająco
– dotacyjnych w wybranych branżach), poprawa produktywności przedsiębiorstw o największym potencjale wzrostu w wybranych branżach,
zgodnie z wyborami dokonywanymi w oparciu
o strategie tzw. smart specialisation,
cel 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii oraz
wysokosprawnej kogeneracji energii, promowanie
i zwiększanie efektywności energetycznej w przemyśle, budownictwie publicznym i mieszkaniowym oraz infrastrukturze komunalnej, promowanie
zrównoważonej mobilności miejskiej (poprzez rozbudowę systemów transportu zbiorowego, systemów multimodalnych oraz ograniczenia dla transportu indywidualnego w centrach miast),
cel 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem – opracowanie i aktualizacja dokumentów planistycznych, rozwój systemów wczesnego ostrzegania
i prognozowania zagrożeń, rozwój kompleksowych systemów małej retencji, realizacja kompleksowych inwestycji zmniejszających ryzyko
wystąpienia powodzi, zabezpieczenie obszarów
miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
cel 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie
efektywności wykorzystania zasobów – poprawa stanu środowiska w miastach, w tym inwestycje dotyczące poprawy jakości powietrza, rewitalizacja
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zdegradowanej przestrzeni miejskiej i ograniczania
zjawiska urban sprawl, inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami,
wspieranie ograniczania emisji oraz efektywnego
wykorzystania zasobów przez przedsiębiorstwa,
ochrona różnorodności biologicznej i sieci ekologicznych oraz dziedzictwa kulturowego,

cy i zatrudnienia w miastach, w tym wsparcie dla
osób wychodzących z rolnictwa oraz absolwentów, tworzenia warunków do godzenia ról zawodowych i rodzinnych (w tym poprawa mobilności
w miastach), modernizacja instytucji rynku pracy,


cel 7. Promowanie zrównoważonego transportu
i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszych infrastruktur sieciowych – modernizacja infrastruktury kolejowej, zakończenie budowy podstawowej sieci drogowej TEN-T oraz dróg włączających do niej miasta, w tym
zwiększenie dostępności przestrzennej obszarów peryferyjnych do regionalnych i subregionalnych ośrodków rozwoju, rozbudowa lotnisk,
wdrażanie rozwiązań sprzyjających podniesieniu
bezpieczeństwa transportu i poprawie przepustowości ruchu, tworzenie infrastruktury transportu multimodalnego, udrożnienie obszarów
miejskich poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast (obwodnice miast),



cel 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników – działania dotyczące rozwoju rynku pra-
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cel 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem – przede wszystkim wsparcie kompleksowych projektów (łączących wymiar społeczny, ekonomiczny i fizycznej odbudowy)
rewitalizacji miast i innych obszarów zdegradowanych, wsparcie rozwoju potencjałów endogenicznych obszarów ze specyficznymi potrzebami
(w tym działania na rzecz zwiększenia dostępności i rozwoju zasobów naturalnych i kulturowych,
działania na rzecz obszarów poprzemysłowych),
wyrównywanie poziomu dostępności do podstawowych usług na wyznaczonych obszarach
strategicznej interwencji, promowanie rozwoju
lokalnego sprzyjającego wzmacnianiu integracji
społecznej,
cel 10. Inwestowanie w
ści i uczenie się przez całe
kształcenia i szkolenia do
i lokalnych rynków pracy,

edukację, umiejętnożycie – dostosowanie
potrzeb regionalnych
wynikających ze spe-
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cjalizacji wskazanych w regionalnych strategiach
rozwoju, podnoszenie dostępności i jakości edukacji na każdym poziomie, w tym szkolnictwa
wyższego, upowszechnienie uczestnictwa osób
w uczeniu się przez całe życie,


kresie trwałej modernizacji struktury gospodarczej
i społecznej tych miast, poprawy atrakcyjności inwestycyjnej oraz służące rozwojowi kapitału ludzkiego
i integracji społecznej.
3. Obszary o najniższym poziomie dostępu mieszkańców
do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe

cel 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego
i skuteczności administracji publicznej – poprawa
efektywności i sprawności administracji, budowanie zdolności podmiotów realizujących polityki publiczne do realizacji planowanych reform,
rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Dla tych obszarów, precyzyjnie wskazanych na poziomie wojewódzkim, przewiduje się interwencje
na rzecz znaczącego zwiększenia jakości i dostępu
do podstawowych usług: edukacyjnych i szkoleniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, komunalnych i związanych z ochroną środowiska oraz kulturalnych.

Poza koncentracją tematyczną przewidziano także koncentrację działań funduszy WRS w wymiarze przestrzennym w wyodrębnionych obszarach strategicznej interwencji państwa:

4. Obszary przygraniczne (granica wewnątrzunijna ze
Słowacją)

1. Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne
Działania ukierunkowane na zmniejszanie barier,
zwiększanie współpracy gospodarczej, dialogu politycznego i międzykulturowego oraz zwiększanie
konkurencyjności i atrakcyjności zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym regionów przygranicznych pozwalające na pełne wykorzystanie
wewnętrznych potencjałów.

Działania na tych obszarach dotyczyć będą wzmacniania funkcji metropolitalnych, głównie naukowych, społecznych, gospodarczych, turystycznych,
a także symbolicznych, w tym kulturalnych. Ponadto wsparcie ukierunkowane będzie na poprawę połączeń transportowych (drogowych, kolejowych
i lotniczych) pomiędzy głównymi miastami i w relacjach międzynarodowych, promowanie transportu
publicznego, działania związane z ochroną środowiska, wspieraniem efektywności wykorzystywania zasobów, poprawę efektywności energetycznej
i zmniejszenie zużycia energii oraz realizacją strategii
niskoemisyjnych. Realizowane będą także kompleksowe programy rewitalizacji. Wsparcie dotyczyć będzie także tworzenia gospodarki opartej na wiedzy
(wsparcie budowania powiązań sieciowych, wspieranie finansowania B+R przez sektor prywatny, wspieranie rozwoju infrastruktury dla transferu innowacji,
wspieranie rozwoju sieci przedsiębiorców innowacyjnych, kierowanie zwiększonych środków na badania stosowane). Istotne będzie także budowanie
kultury partnerstwa (wspieranie programów współpracy i sieciowania miast w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwiązywanie wspólnych
problemów – np. dostęp do usług czy efektywne wykorzystywanie zasobów).

5. Inne obszary interwencji w układzie terytorialnym
Dodatkowe obszary interwencji w układzie terytorialnym10, np. miasta subregionalne (wymagające interwencji w zakresie innym niż rewitalizacja), obszary
skrajnie peryferyjne, narażone na niebezpieczeństwo
powodzi w skali dorzeczy, górskie. Działania na rzecz
tych obszarów mogą być programowane w postaci
odrębnych osi priorytetowych/działań lub przy zastosowaniu specjalnych kryteriów wyboru projektów.
Założenia Umowy Partnerstwa przyjmują, iż ZIT realizowane będą w pierwszym rzędzie na terenie obszarów
funkcjonalnych miast wojewódzkich. Proponowaną Instytucją reprezentującą ZIT będzie związek komunalny
(z udziałem samorządów gmin, powiatów, jak i wojewódzkiego). ZIT będzie działała na podstawie delegacji zadań
w zakresie zarządzania/wdrażania części regionalnych
programów operacyjnych, na podstawie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz szczegółowego programu
działań. Dodatkowo ZIT mogą być realizowane na terenie
innych miast (ewentualnie ich obszarów funkcjonalnych)
o charakterze regionalnym i subregionalnym, wybranych
przez samorządy wojewódzkie.

2. Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji
Na tych obszarach będą wspierane zintegrowane
działania rewitalizacyjne, na podstawie kompleksowych planów rewitalizacyjnych z funduszy WRS
(głównie EFRR oraz EFS, ale także Fundusz Spójności
na niektórych obszarach). Poza poprawą infrastruktury technicznej, realizowane będą działania w za-

10 Wskazane przez Instytucje zarządzające programami krajowymi lub regionalnymi w procesie negocjacji kontraktów terytorialnych.
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Główne kierunki działań w ramach ZIT obejmują działania
na obszarach funkcjonalnych miasta w zakresie11:












sie ochrony środowiska, infrastruktury, rewitalizacji czy
wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności.

2.2. Dokumenty krajowe

zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny,

Strategia Rozwoju Kraju 2020 roku (SRK)

kompleksowej rewitalizacji na wybranych (zdegradowanych) obszarach,

Strategia jest najważniejszym dokumentem w perspektywie średniookresowej, określającym cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku. Zgodnie z SRK miasta stanowią
bieguny rozwoju, jednak by mogły sprostać wymogom
modernizującego się społeczeństwa, muszą stać się miejscami bardziej przyjaznymi do życia, pracy, prowadzenia
działalności gospodarczej, korzystania z dóbr kultury, wypoczynku i rozrywki. Wymaga to aktywnej polityki inwestycyjnej, prowadzonej głównie na szczeblu lokalnym oraz
uwolnienia potencjałów rynkowych, zdolnych do zaspokojenia rosnących potrzeb i aspiracji ludności. Warunkiem dla
realizacji celów rozwojowych jest przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, uwzględniającego potrzeby
społeczne, gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne.

ochrony środowiska – małe projekty służące
poprawie stanu środowiska naturalnego, w tym
w zakresie gospodarki wodnej, poprawy stanu
powietrza, gospodarki odpadami,
energetyki – strategie niskoemisyjne dla obszarów miejskich, wspieranie efektywności energetycznej (w tym infrastruktury publicznej i mieszkaniowej), wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, demonstracyjne projekty inteligentnych
systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
wzmacniania rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miasta,

Wizja rozwoju Polski do 2020 r. zakłada potrzebę intensyfikacji działań w trzech obszarach:
1. Sprawności: przekształcenia instytucjonalne utrwalające sprawne państwo.

przeciwdziałaniu ubóstwu – realizacja miejskich
programów aktywizacji społeczno-zawodowej
i przedsiębiorczości osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, rozwój ekonomii społecznej, promowanie rozwoju lokalnego sprzyjającego wzmacnianiu integracji społecznej.

2. Konkurencyjności: efektywny rozwój społeczno-gospodarczy i wysoka konkurencyjność gospodarki.
3. Spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej.

Koordynację z instrumentami krajowymi zapewnić ma
kontrakt terytorialny, który będzie służył przede wszystkim
do uzgadniania interwencji funduszy WRS oraz wybranych
środków krajowych w odniesieniu do terytoriów (w tym
obszarów funkcjonalnych miast). W negocjacje kontraktu
zostaną włączone w przypadku miast i ich obszarów funkcjonalnych jednostki samorządu terytorialnego objęte ZIT.

Mechanizmami poprawy spójności społecznej i terytorialnej powinny być nie działania redystrybucyjne, ale uruchamianie zróżnicowanych potencjałów grup społecznych
i terytoriów oraz włączanie w procesy rozwojowe tych,
którzy pozostawali dotychczas tylko biernymi odbiorcami zachodzących zmian i ułatwianie dyfuzji procesów rozwojowych na obszary o słabszych warunkach. Istotne jest
zwłaszcza likwidowanie barier ograniczających możliwości rozwojowe i wzmacnianie potencjałów rozwojowych.
Elementem spójności terytorialnej jest dbałość o zasoby
przyrodnicze. Dotyczy to poprawy infrastruktury miejskiej
i komunalnej, jak i zrównoważonego zarządzania środowiskiem w procesach rozwojowych.

Warto także zauważyć, iż w perspektywie 2014–2020
znajdują zastosowanie nowe produkty zwrotne i produkty mieszane w części zwrotne i dotacyjne, które stanowić
mają zachęty do przyciągania sektora prywatnego, w celu
współinwestowania i dzielenia się ryzykiem finansowym.
Instrumenty finansowe będą wspierać przedsięwzięcia
wiarygodne finansowo z zastrzeżeniem, że nie stanowią
one ich jedynego źródła finansowania. Dotyczy to także
projektów realizowanych w miastach, zwłaszcza w zakre-

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020:
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR 2020)
Wspieranie ośrodków miejskich jest jednym z podstawowych kierunków polityki regionalnej. KSRR 2020 akcentuje
znaczenie stolic regionów jako głównych centrów rozwoju, w największym stopniu przyczyniających się do budo-

11 Ostateczne dobór celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych będzie dokonany na etapie negocjacji kontraktu terytorialnego oraz ustalania zawartości programów operacyjnych.
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wania siły konkurencyjnej regionu. Ośrodki subregionalne,
stanowiące lokalne centra rozwoju, wspierane będą w zakresie integracji przestrzennej, społecznej i gospodarczej,
zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej, rozwoju rynku
pracy, poprzez wspomaganie otoczenia biznesu oraz rozwój funkcji gospodarczych o ponadlokalnym znaczeniu.
Miasta będą również adresatem interwencji polityki regionalnej w zakresie poprawy spójności, w odniesieniu do
działań rewitalizacyjnych w dzielnicach zdegradowanych.
Do obszarów strategicznych wyzwań polityki regionalnej
KSRR 2020 zalicza:

wiązanie środowisk biznesu, edukacji, nauki i kultury
(klastry, networking) w dużych miastach.
6. Odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego: rozwój energetyki
w oparciu o nowoczesne technologie z uwzględnieniem potencjałów poszczególnych regionów, w tym
rozwój odnawialnych źródeł energii.
7. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych; racjonalne planowanie i realizowanie
procesów urbanizacyjnych i rozwoju infrastruktury, ochrona obszarów cennych przyrodniczo i integralności krajowego systemu obszarów chronionych
w terenach podlegających urbanizacji.

1. Lepsze wykorzystanie potencjałów najważniejszych
obszarów miejskich do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych obszarów.

8. Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego dla rozwoju regionalnego: traktowanie kultury jako elementu warunkującego rozwój społeczny
i ekonomiczny, determinującego rozwój turystyki,
tworzącego rynek pracy (w tym w przemysłach kultury), współokreślającego funkcje metropolitalne
miast.

2. Zapewnienie spójności wewnętrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych: zwiększenie perspektyw rozwojowych
na zapóźnionych obszarach, w tym poprzez wspieranie małych miast, przeciwdziałanie zagrożeniu utraty dotychczasowych funkcji niektórych obszarów
miejskich12, zwiększanie potencjału rozwojowego
i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów przygranicznych, zwiększenie dostępności transportowej do
miast wojewódzkich13.

9. Wspieranie rozwoju kapitału społecznego: wybór
odpowiednich narzędzi i efektywne stymulowanie
procesów wzrostu zaufania społecznego, zwiększenia troski o dobro wspólne, wspierania aktywności
obywatelskiej, zwiększenia potencjału kreatywnego
i intelektualnego.

3. Zwiększenie potencjału do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji: wspieranie koncentracji potencjału tworzenia innowacji w najsilniejszych ośrodkach
wzrostu powiązane z procesem dyfuzji innowacji do
regionów (w tym obszarów peryferyjnych) oraz do
różnych dziedzin gospodarki (rynków) i przedsiębiorstw.

10. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej i teleinformatycznej do wspierania konkurencyjności i zapewniającej spójność terytorialną
kraju: zwiększenie dostępności transportowej w wymiarach międzynarodowym i krajowym (w tym do
ośrodków turystycznych) oraz wewnątrzregionalnym, zwiększenie mobilności wahadłowej oraz poprawa konkurencyjności transportu publicznego.

4. Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy: podniesienie atrakcyjności regionów wiejskich
przez zwiększenie dostępu do dóbr i usług publicznych, jak również zwiększenie mobilności wahadłowej ludności, poprawiające spójność przestrzenną
w relacji miasto-wieś.

11. Podwyższenie zdolności instytucjonalnej do zarządzania rozwojem na poziomie krajowym i regionalnym, w tym zapewnienie koordynacji horyzontalnej
i wielopoziomowej działań rozwojowych.

5. Poprawa jakości zasobów pracy: zwiększenie dostępności i jakości edukacji na wszystkich poziomach
(zwłaszcza w mniejszych ośrodkach), zwiększenie
efektywności szkolnictwa wyższego, większe po-

Cele KSRR 2020 odnoszą się do, zarysowanej w SRK, triady rozwojowej konkurencyjność – spójność – sprawność:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
zakłada:

12 KSRR 2020 zalicza Tarnów do grupy miast z najliczniejszymi problemami w skali kraju.



13 Do najgorzej skomunikowanych z miastami wojewódzkimi zarówno za pomocą transportu drogowego, jak i kolejowego KSRR
2020 zalicza obszary górzyste Polski południowej.
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nianiu funkcji metropolitalnych w sferze gospodarczej, społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego,
kultury oraz wspieranie rozwiązań integrujących
przestrzeń funkcjonalnych obszarów miejskich,






budowanie mechanizmów służących rozprzestrzenianiu procesów rozwojowych z biegunów
wzrostu oraz budowa potencjału absorpcyjnego i wykorzystanie potencjału endogenicznego
innych obszarów, w tym rozbudowa systemów
transportowych wewnątrz regionów, wspieranie
rozwoju i znaczenia miast subregionalnych, powiatowych i innych miast o znaczeniu lokalnym,
efektywne wykorzystanie specjalizacji.



3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej
i partnerskiej realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie: kreowanie warunków
instytucjonalno-prawnych dla realizacji działań prorozwojowych, w tym w szczególności ukierunkowanych terytorialnie.



Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 (KPZK)

wokół dużych i średniej wielkości miast: wzrastająca intensywność osadnictwa, różnicowanie
struktury gospodarki w efekcie rozwoju funkcji pozarolniczych, modernizacja budownictwa
mieszkalnego i infrastruktury technicznej, zwiększanie bezpośredniego oddziaływania miasta na
tereny przyległe (miejski obszar funkcjonalny),
w tym urban sprawl, dyfuzja miejskiego stylu życia, dojazdy do pracy,
koncentracja ludności i działalności gospodarczej na obszarach funkcjonalnych dużych miast
i w średniej wielkości miastach, osłabianie powiązań funkcjonalnych między miastami wojewódzkimi a ich zapleczem na rzecz wzmocnienia
związków z innymi głównymi miastami.

3. Funkcje gospodarcze największych miast: w Krakowie brak pełnej palety funkcji metropolitalnych,
zwłaszcza znaczących funkcji decyzyjnych, brak instytucji kultury o zasięgu europejskim; jednocześnie
jedyny wypromowany międzynarodowy produkt turystyczny, a także znaczna koncentracja działalności
związanych z gospodarką opartą na wiedzy.

Do najważniejszych uwarunkowań rozwojowych odnoszących się do kształtowania przestrzeni kraju KPZK zalicza:
1. Uwarunkowania wynikające z historycznie ukształtowanej struktury przestrzennej sieci osadniczej.
W województwie małopolskim są to:



ośrodki lokalne: miejscowości o wyspecjalizowanych funkcjach (uzdrowiskowych i wypoczynkowych, mieszkaniowych i rekreacyjnych w zasięgu bezpośredniego oddziaływania dużych miast,
przemysłowych) oraz lokalne ośrodki usługowe
na obszarach wiejskich, o gorszej pozycji rozwojowej niż ośrodki wyspecjalizowane.

2. Kierunki przekształceń systemu osadniczego i powiązania funkcjonalne między miastami a ich zapleczem:

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie
marginalizacji obszarów problemowych zakłada pomoc polityki regionalnej w przezwyciężeniu trudności rozwojowych silnie skoncentrowanych terytorialnie (w tym rewitalizacja i restrukturyzacja obszarów
miejskich), wsparcie dla przyspieszenia procesów
restrukturyzacyjnych i poprawy sytuacji w zakresie
dostępu do podstawowych dóbr i usług publicznych
mających pierwszorzędne znaczenie rozwojowe.



ośrodki powiatowe – pełniące ważną rolę w zakresie funkcji sektora publicznego na poziomie
lokalnym,

4. Wzrost mobilności przestrzennej i koncentracja
miejsc pracy w ośrodkach metropolitalnych, konieczność rozwoju systemów transportu publicznego w obszarach funkcjonalnych miast.

Kraków jako jeden z ośrodków o podstawowym
znaczeniu dla systemu osadniczego kraju i jego gospodarki, klasyfikowany jako MEGA14, jednak pod
względem poziomu infrastruktury i pełnionych
funkcji nie zajmuje konkurencyjnej pozycji w stosunku do analogicznych miast Europy Zachodniej,

5. Uwarunkowania gospodarcze: wzrost znaczenia innowacyjności, w tym w zakresie zielonej gospodarki (green growth), restrukturyzacja tradycyjnych gałęzi przemysłu i konieczność przekształceń obszarów
z nim związanych, wzrost znaczenia rozwoju struktur przestrzennych sprzyjających absorpcji wiedzy
i rozprzestrzenianiu innowacji, wzrost zapotrzebowania na usługi transportowe, wpływ ograniczeń budżetowych na możliwości inwestowania.

Tarnów – ośrodek regionalny, Nowy Sącz – ośrodek subregionalny,

14 Europejskie Metropolitalne Obszary Wzrostu (Metropoli-

tan European Growth Areas) wg klasyfikacji ESPON.

– 54 –

MAŁOPOLSKIE STUDIA REGIONALNE
1/27/2013

6. Uwarunkowanie technologiczne: rozwój energooszczędnych technologii, energetyki zaawansowanej
technologicznie (w tym odnawialnej), zmiany technologiczne w transporcie, w tym rozwój transportu
szynowego w miastach i pomiędzy nimi.

nia. Dla obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich przewidziano obowiązek opracowania strategii i planu zagospodarowania, dla obszarów miast regionalnych
i subregionalnych istnieje taka możliwość.
1. Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich
(Kraków):

7. Uwarunkowania wynikające z dziedzictwa kulturowego: wzrastająca rola dziedzictwa w procesach
rozwoju, wzrost popytu na materialne i niematerialne zasoby dziedzictwa wraz ze wzrostem zamożności, rozwój turystyki.

Podstawą gospodarowania jest zasada pierwszeństwa rewitalizacji (odnowy) zabudowy nad zajmowaniem nowych terenów pod zabudowę (minimalizacja
ekspansji na nowe tereny), jednocześnie akcentuje
się dążenie do racjonalnego nasycenia całego obszaru różnorodnymi funkcjami metropolitalnymi oraz
usługami wyższego rzędu. Niezbędne są systemowe
rozwiązania dotyczące następujących kluczowych
zagadnień: zintegrowanego systemu transportu publicznego, energooszczędnych struktur przestrzennych (zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej),
rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej, spójnego systemu inwestycyjnego, szczególnie w zakresie
infrastruktury drogowej i komunalnej, zintegrowanego i spójnego zarządzania zasobami przyrodniczymi,
wodnymi (w tym wodami opadowymi), uspójnienia
planów zagospodarowania przestrzennego na styku
jednostek administracyjnych, współpracy z innymi
obszarami metropolitalnymi oraz prowadzenia systemu monitoringu danych przestrzennych, tworzenia baz danych przestrzennych i środowiskowych,
zarządzania zasobami kulturowymi połączonego
z inwentaryzacją zasobów dziedzictwa kulturowego.

8. Uwarunkowania przyrodnicze: dla rozwoju przestrzennego podstawowe znaczenie mają zasoby
wodne, różnorodność biologiczna i krajobrazowa,
zasoby gleb, lokalizacja złóż kopalin i odnawialnych
źródeł energii; konieczna jest ochrona wewnątrzmiejskich enklaw przyrodniczych i bezpośredniego,
cennego przyrodniczo otoczenia wielu miast.
9. Krajowe uwarunkowania prawno-instytucjonalne: wzmocnienie spójności planowania społeczno-gospodarczego
z planowaniem przestrzennym na poziomie regionów.
Cele polityki przestrzennej, ustalone w KPZK obejmują:
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków
miejskich Polski w przestrzeni europejskiej i ich integracja funkcjonalna przy zachowaniu policentrycznej
struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności.
2. Poprawę spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju: promowanie integracji
funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich, wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów.

2. Obszary funkcjonalne ośrodków regionalnych (Tarnów):
Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych służy zwiększeniu potencjału demograficznego, wzmocnieniu
funkcji metropolitalnych i wykorzystaniu wewnętrznego potencjału oraz rozbudowie właściwych powiązań funkcjonalnych i ułatwieniu współdziałania
władz publicznych w zakresie dostarczania usług
publicznych. Ośrodki te mogą być włączone w sieć
węzłów metropolii sieciowej. Mogą także podlegać
procesowi suburbanizacji i przenoszenia funkcji gospodarczych do stref zewnętrznych.

3. Poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych
skalach przestrzennych: rozwijanie infrastruktury
transportowej i telekomunikacyjnej.
4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska
przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na
zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego, kształtowanie struktur przestrzennych
wspierających zdolności obronne państwa.

3. Obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych
(Nowy Sącz):
Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych ośrodków
subregionalnych będzie służyć tworzeniu związków
funkcjonalnych z obszarami funkcjonalnymi metropolitalnymi i wokół ośrodków regionalnych. Obszary
ośrodków subregionalnych będą zwiększać: elastycz-

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
KPZK zawiera również typologię miejskich obszarów
funkcjonalnych, wraz z ustaleniami dotyczącymi zarządza-
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ność swoich rynków pracy w zależności od bieżącej
koniunktury gospodarczej i atrakcyjność jako miejsca
zamieszkania i dostarczania usług.

go, wielowierzchołkowego obszaru miejskiego powiązanego z konurbacją Ostrawy w Czechach, z którym powiązany będzie także Tarnów (ośrodek regionalny).

Założenia krajowej polityki miejskiej (KPM) do roku 2020

4. Ośrodki lokalne:
Mają szansę na koncentrację funkcji gospodarczych
oraz służą obszarom wiejskim swoim zapleczem
usługowym. Szczególną rolę pełnią wśród nich niektóre miasta powiatowe.

Najważniejszymi wyzwaniami dla Polski w zakresie rozwoju
miast i procesów urbanizacji w perspektywie roku 2020 są:
1. Wykorzystanie potencjału głównych ośrodków miejskich i ich obszarów funkcjonalnych do kreowania
wzrostu i zatrudnienia oraz zdynamizowania rozwoju kraju, w tym poprawa ich międzynarodowej pozycji konkurencyjnej, wzmocnienie powiązań funkcjonalnych, promowanie współpracy miast i budowanie
ich komplementarności funkcjonalnej.

Ponadto KPZK proponuje inne obszary funkcjonalne, wyznaczone na podstawie charakterystycznych cech15:
1. Obszary górskie (południowa część województwa
małopolskiego): wyzwaniem jest ograniczanie antropopresji związanej z rozbudową funkcji wypoczynkowych i turystycznych.

2. Wykorzystanie potencjału miast w procesach rozwoju regionalnego na obszarach problemowych o znaczeniu krajowym oraz usuwanie barier rozwojowych.

2. Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze, zdegradowane społecznie
i gospodarczo oraz środowiskowo: wymagają przygotowania kompleksowych planów rewitalizacji.

3. Poprawa ładu przestrzennego na obszarach miejskich i powstrzymanie żywiołowej suburbanizacji.

3. Obszary o najniższym poziomie dostępu do dóbr
i usług warunkujących możliwości rozwojowe: działania naprawcze będą realizowane na podstawie
strategii rozwoju województw i odpowiednich krajowych strategii zintegrowanych.

4. Przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej
i przestrzennej obszarów zurbanizowanych, zarówno w skali całych miast, jak i w mniejszych skalach
przestrzennych (rewitalizacja i restrukturyzacja).
5. Poprawa jakości zarządzania i współpracy na obszarach miejskich, w tym na obszarach funkcjonalnych
miast oraz poprawa systemu finansowania i uwarunkowań prawnych rozwoju ośrodków miejskich.

4. Obszary o najniższej dostępności transportowej do
ośrodków wojewódzkich: realizowane będą specjalnie dedykowane działania krajowe i działania realizowane w ramach programów regionalnych, służące
poprawie dostępności.

6. Wyzwania horyzontalne w specyficzny sposób ujawniające się w miastach: skutki zmian demograficznych,
zmian klimatycznych, poprawa efektywności energetycznej, zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło,
chłód oraz optymalizacja zarządzania zasobami i surowcami (w tym odpadami), zarządzanie kryzysowe.

Obszary funkcjonalne największych miast powinny charakteryzować się wysokim poziomem i dynamiką rozwoju, ciągłością, zwartością i wysokim stopniem urbanizacji,
likwidowane są bariery wpływające na wybór miejsca pracy i zamieszkania. Konieczne w tym celu są zintegrowane rozwiązania w zakresie transportu publicznego, dostępność infrastruktury społecznej, w tym budownictwa
mieszkaniowego, działania związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Integracja przestrzeni będzie następować w różnych skalach przestrzennych, od międzynarodowej, przez krajową (powiązania między głównymi
ośrodkami), po najistotniejsze z punktu widzenia polityki
miejskiej: skalę regionalną (integracja ośrodka metropolitalnego i zaplecza, w tym ośrodków subregionalnych) i lokalną (integracja obszarów funkcjonalnych). Kraków, wraz
z konurbacją śląską, stanowić będzie część zintegrowane-

7. Infrastruktura transportowa, w tym zintegrowane
systemy transportu zbiorowego.
8. Stały monitoring zjawisk społeczno-przestrzennych
w obszarach miejskich, w tym na poziomach agregacji przestrzennej poniżej NTS-5.
Do głównych celów polityki miejskiej w kontekście powyższych wyzwań, zaliczono:
1. Podwyższenie zdolności miast do kreowania rozwoju,
wzrostu i zatrudnienia, w tym wsparcie funkcji metropolitalnych, gospodarki opartej na wiedzy, dostosowania do zmian demograficznych i klimatycznych.

15 Uwzględniono typy obszarów występujące w województwie
małopolskim.
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Stary Sącz
Fot. S. Adamczyk / Baza Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiego Małopolskiego
2. Wspomaganie rozwoju obszarów problemowych polityki regionalnej poprzez wzmacnianie funkcji miast małych
i średnich oraz przeciwdziałanie upadkowi ekonomicznemu miast – również poprzez rozbudowę sieci transportowych, tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, poprawę dostępności
i jakości usług publicznych i okołobiznesowych oraz
podnoszenie zdolności instytucjonalnej do rozwoju.

nalnych miast, a także podmioty reprezentujące obszary
funkcjonalne (metropolitalne) największych miast, które
będą mogły otrzymywać środki UE na zasadzie ITI, grantu
globalnego lub kontynuacji programu JESSICA.

3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich, w tym
zachęty dla sektora prywatnego.

Na początku stycznia 2013 roku MRR rozpoczęło konsultacje
dotyczące zasad uwzględniania wymiaru miejskiego polityki
spójności UE. Przygotowany w ramach tego procesu materiał informacyjny określa roboczo ramy organizacyjne warunkujące wsparcie przez poziom krajowy regionalnej polityki
miejskiej. Materiał obejmuje dwie części, z których pierwsza interpretuje wymiar miejski w ramach polityki spójności
UE. Podnosi się tam znaczenie problematyki miejskiej jako
elementu wymiaru terytorialnego wymiaru polityki spójności, definiuje cele wsparcia obszarów miejskich w ramach tej
polityki, przedstawiając je na tle celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych funduszy strukturalnych. W części
pierwszej określa się też zasady zintegrowanego podejścia
w ramach wymiaru miejskiego, przedstawiając instrumenty
przewidziane dla obszarów miejskich. Część druga materiału poświęcona jest w całości Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym (ZIT) i obejmuje opisy: uwarunkowań wynikających z projektów rozporządzeń UE, celów zastosowania ZIT
w Polsce, zakres tematyczny ZIT, warunki i system ich realizacji, a także zakładane ramy finansowe.

Zasady uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, w tym realizacja Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (Projekt MRR z 4 stycznia 2013 r.)16

4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju miast, w tym
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom suburbanizacji – wspieranie polityki miasta zwartego, wprowadzenie przepisów regulujących ład przestrzenny,
rozwój systemów transportu publicznego.
5. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, zwłaszcza metropolitalnych, w tym
poprawa koordynacji polityk na obszarach funkcjonalnych, wprowadzenie strategii i planów przestrzennych dla obszarów funkcjonalnych, poprawa systemu
finansowania rozwoju miast, rozpowszechnienie nowych instrumentów finansowania rozwoju (np. JESSICA, ZIT), poprawa systemu monitorowania zjawisk
społeczno-gospodarczych i przestrzennych.
Podmiotami KPM są rząd, samorządy wojewódzkie oraz
samorządy gmin wchodzących w skład obszarów funkcjo-

16 Materiał nie ujęty w Aneksie.
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3. Diagnoza głównych determinant oraz
perspektyw realizacji
Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego do 2020 roku
w zakresie polityki miejskiej

się powiązań małopolskich miast z głównymi europejskimi
centrami gospodarczymi i kulturalnymi. Przepływom wiedzy, innowacji i kapitału sprzyja poprawa dostępności komunikacyjnej regionu w wyniku rozbudowy krakowskiego portu lotniczego, powiązania za pomocą autostrady A4
z europejską siecią autostrad oraz modernizacji głównych
linii kolejowych. Korzystne jest położenie w południowej
Polsce, skupiającej największy potencjał ludnościowy kraju, w pobliżu konurbacji katowickiej. W nadchodzącej dekadzie nie należy oczekiwać istotnych zmian w zakresie
względnego położenia małopolskich miast w skali kraju
i Europy, jedynie dalszej poprawy dostępności komunikacyjnej, sprzyjającej ich silniejszemu włączeniu w europejskie sieci powiązań.

Przeprowadzona analiza pozwala dokonać diagnozy najważniejszych uwarunkowań i perspektyw realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020 w zakresie polityki miejskiej. W pierwszej kolejności przyjrzeć
się można perspektywom jej realizacji w świetle głównych
determinant rozwoju małopolskich miast w okresie najbliższej dekady, a w drugiej z punktu widzenia wytycznych
i założeń dokumentów unijnych i krajowych.

Postępujące procesy globalizacji oznaczać będą, że sukces w rozwoju gospodarczym miast uzależniony będzie
w jeszcze większym stopniu niż w przeszłości od ich zdolności konkurowania w globalnej przestrzeni gospodarczej.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że podstawowym efektem globalizacji jest wzmocnienie procesów metropolizacji w skali krajowej, a tym samym wzmocnienie
przewagi i dalsza ekspansja obszarów metropolitalnych,
w tym Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Generalny
stopień jego internacjonalizacji jest w porównaniu do obszarów metropolitalnych Warszawy, Poznania i Wrocławia
relatywnie mniejszy, w większym stopniu wiąże się natomiast z działalnościami w zakresie zaawansowanych usług.
W przypadku Małopolski globalizacja w zakresie ruchu turystycznego może stwarzać także szanse rozwoju pozametropolitalnych ośrodków miejskich charakteryzujących
się walorami kulturowymi i położonych w obszarach o dużej atrakcyjności krajobrazowej. W dłuższej perspektywie
czasowej możliwe jest pojawienie się w Krakowie oraz
miastach uzdrowiskowych na południu województwa imigrantów z wyżej rozwiniętych krajów europejskich, w tym
osób w wieku emerytalnym, pod warunkiem rozbudowy
infrastruktury związanej ze świadczeniem usług uzdrowiskowych, medycznych i towarzyszących17. Zagrożenia związane z ekspansją gospodarczą Chin, Indii, Brazylii
i innych wielkich krajów pozaeuropejskich wydają się być
w perspektywie najbliższego dziesięciolecia dla większości miast Małopolski stosunkowo ograniczone, jakkolwiek
mogą dotknąć niektóre z nich. Trudniej ocenić wpływ globalizacji na konkurencyjność licznych małych i średnich
firm w pracochłonnych działalnościach wytwórczych bazujących na lokalnych tradycjach, których skupienia stanowią istotną część bazy ekonomicznej niektórych miast regionu, np. Kalwarii Zebrzydowskiej.

3.1. Najważniejsze determinanty rozwoju
miast Małopolski
Uwarunkowania rozwoju miast w Małopolsce podzielić można w najszerszym ujęciu na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Uwarunkowania zewnętrzne:
1. Położenie w kraju i Europie.
2. Postępujące procesy globalizacji.
3. Globalna koniunktura gospodarcza.
4. Polityka unijna i krajowa.
Uwarunkowania wewnętrzne:
1. Istniejąca hierarchia osadnicza i układ powiązań funkcjonalnych.
2. Funkcje miast jako ośrodków aktywności gospodarczej i usług publicznych.
3. Struktury i trendy demograficzne.
4. Kapitał ludzki i aktywność społeczna.
5. Cechy subregionów.
6. Stan zagospodarowania przestrzeni miejskiej i podmiejskiej.
7. Polityka samorządów.

Zasadniczą niewiadomą w uwarunkowaniach zewnętrznych rozwoju miast Małopolski w najbliższej przyszłości
pozostaje globalna koniunktura gospodarcza. Trwałość

Położenie Małopolski w Europie Środkowej na wschodnich obrzeżach Unii Europejskiej ocenić można jako
umiarkowanie korzystne z punktu widzenia kształtowania

17 Silną konkurencję w tym zakresie stanowią uzdrowiska sudeckie.
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i zasięg kryzysu gospodarczego, a zwłaszcza jego skutki dla
wysoko rozwiniętych krajów UE, będą miały bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych, a tym samym na dynamikę rozwoju poszczególnych miast, poziom bezrobocia i związane
z nim problemy społeczne oraz dochody budżetów lokalnych. Skutki te będą miały charakter selektywny i dotkną
miast, w których większą rolę odgrywają branże i firmy
uzależnione od rynków eksportowych. Koniunktura gospodarcza w krajach Europy Zachodniej wpłynie także na
skalę emigracji i powrotów z zagranicy. Długotrwały kryzys może w istotny sposób ograniczyć możliwości realizacji celów polityki miejskiej w sferze społecznej i gospodarczej.

w tym rozwój powiązań transportowych, współpracy międzygminnej i zwiększenie ładu przestrzennego. Współpraca terytorialna odgrywać będzie generalnie dużo większą
rolę w kolejnym okresie programowania UE. Wzrost siły
i zasięgu pozytywnego oddziaływania KOM na rozwój innych miast regionu uzależniony będzie od ich powiązań
komunikacyjnych z KOM oraz wzmocnienia ich potencjału endogenicznego, umożliwiającego wykorzystanie płynących z niego bodźców rozwojowych.
Drugi największy ośrodek miejski Małopolski, Tarnów, zaklasyfikowany w Koncepcji Przestrzennego Rozwoju Kraju
jako ośrodek regionalny, cechuje stosunkowo duży potencjał gospodarczy, zwłaszcza w sektorze przemysłowym,
i rosnąca atrakcyjność inwestycyjna związana z połączeniem autostradą A4. Towarzyszy temu jednak zbyt mała
dywersyfikacja miejscowej gospodarki, niezadowalający
rozwój funkcji usługowych i słabość strefy podmiejskiej.
Bardziej polifunkcyjny charakter ma subregionalny ośrodek Nowego Sącza, którego siłą jest m.in. potencjał dużych
miejscowych firm, inicjatywy na rzecz rozwoju działalności innowacyjnych oraz aktywność społeczna. W znacznie
mniejszym stopniu dotyczy to jednak strefy podmiejskiej
tego miasta. Główną barierą w jego rozwoju jest peryferyjność położenia wynikająca ze słabej dostępności komunikacyjnej, bez jej przełamania niemożliwe będzie zdynamizowanie rozwoju Nowego Sącza i całego subregionu.

Polityka Unii Europejskiej wobec Grecji i innych krajów
przeżywających trudności budżetowe może mieć pośrednio nie mniejsze konsekwencje dla polskich miast niż ostateczne decyzje dotyczące wielkości budżetu polityki spójności na lata 2014–2020. Istotne znaczenie będzie miała
polityka klimatyczna i energetyczna UE. Wprowadzenie
radykalnych rozwiązań zmierzających do redukcji emisji CO2 pogorszyłoby warunki działalności gospodarczej
w całej Polsce. W skali kraju Małopolska należeć będzie
do regionów relatywnie mniej dotkniętych wzrostem cen
energii ze względu na mniejszą rolę energochłonnych działalności gospodarczych, jakkolwiek konsekwencje dla niektórych miast, np. Tarnowa, Oświęcimia i Bukowna mogą
być poważne. W zakresie polityki krajowej duże znaczenie
mieć będzie w szczególności zrealizowanie działań poprawiających infrastrukturę transportową, takich jak modernizacja linii kolejowej Katowice – Kraków – Rzeszów oraz
przełamanie bariery słabej dostępności komunikacyjnej
Nowego Sącza. Wpływ polityki miejskiej na poziomie kraju oraz UE na politykę miejską Małopolski przedstawiono
dalej w rozdziale 3.2.

Istotną rolę w systemie osadniczym odgrywają ośrodki ponadlokalne, jakimi są miasta powiatowe. Różnią się
one wyspecjalizowanymi funkcjami gospodarczymi, cechą
wspólną jest natomiast ich rola jako centrów usług publicznych. Podnoszenie standardu tych usług stanowić musi
w przypadku tych miast jeden z najważniejszych celów polityki miejskiej, czemu towarzyszyć powinna poprawa ich
dostępności komunikacyjnej w skali wewnątrzpowiatowej
jako warunek lepszego dostępu do usług mieszkańców
zaplecza. Ważną rolę uzupełniającą odgrywać powinny
w tym systemie małe miasta, zapewniając dostęp do podstawowych usług mieszkańcom obszarów wiejskich i ograniczając w ten sposób potrzebę dalekich podróży, a tym
samym negatywne oddziaływanie na środowisko. Integracja ośrodków ponadlokalnych i lokalnych jako ośrodków
usług publicznych obsługujących otaczające tereny wiąże
się nierozerwalnie z potrzebą rozwoju transportu publicznego.

Podstawową determinantą rozwoju małopolskich miast
jest ukształtowana historycznie od wieków średnich hierarchia osadnicza regionu i związany z nią układ powiązań
funkcjonalnych. Na szczycie owej hierarchii znajduje się
Kraków jako ośrodek metropolitalny stanowiący zwornik
(węzeł) spinający cały region z globalnymi sieciami gospodarczymi i impulsami innowacyjności. Sukces małopolskich
miast będzie niemożliwy bez sukcesu Krakowa w konkurencji krajowej i międzynarodowej jako ponadregionalnej
metropolii europejskiej. Silny pozytywny wizerunek miasta, atrakcyjność rezydencjonalna i turystyczna, zasoby
kapitału ludzkiego, dywersyfikacja strukturalna gospodarki oraz rozwinięte powiązania międzynarodowe składają się na potencjał Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM), który wymaga stałego wzmacniania i rozwoju.
Wykorzystanie tego potencjału nie będzie możliwe bez
większej integracji wewnętrznej KOM, zarówno poprzez
działania w sferze infrastrukturalnej, jak i instytucjonalnej,

Ważną grupę stanowią w Małopolsce miasta o funkcjach turystycznych i uzdrowiskowych. Ich potencjał tkwi
w walorach przyrodniczych, istniejącym zagospodarowaniu i utrwalonej marce wielu z nich. Jego wykorzystanie
wymaga jednak znaczącej poprawy stanu infrastruktury
lecznictwa uzdrowiskowego i zagospodarowania turystycznego, rozwoju dodatkowych funkcji i infrastruktury
uzupełniającej, m.in. kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
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Warunkiem sine qua non długotrwałego rozwoju ośrodków turystycznych i uzdrowiskowych jest poprawa ładu
przestrzennego oparta na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Istotną rolę odegrać może
stworzenie sieci współpracy pomiędzy uzdrowiskami oraz
rozwinięcie wspólnej promocji ośrodków turystycznych
w obrębie regionu.

Do najważniejszych czynników warunkujących rozwój
gospodarczy należą zasoby i jakość kapitału ludzkiego.
Kształtują się one najkorzystniej w miastach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, gdzie też w wyniku procesów selektywnej migracji jakość kapitału ludzkiego ulega
dalszym pozytywnym zmianom. W przypadku Krakowa,
jako metropolii konkurującej z innymi ośrodkami ponadregionalnymi w skali kraju i Europy, istnieje potrzeba
działań na rzecz nieustannego wzmacniania tego kapitału
poprzez przyciąganie studentów (we współpracy z miejscowymi uczelniami) oraz pracowników o dużych aspiracjach i umiejętnościach, w tym migrantów powracających
z zagranicy. Stanowią oni podstawę przewagi konkurencyjnej KOM. Korzystne trendy w zakresie jakości kapitału ludzkiego cechują generalnie miasta i funkcjonalne obszary miejskie odznaczające się przyrostem migracyjnym.
Zwrócić można ponadto uwagę na obecność wyspecjalizowanej kadry technicznej cechującą ośrodki przemysłowe, jakkolwiek w wielu mniejszych ośrodkach o funkcjach
przemysłowych ogólna jakość zasobów kapitału ludzkiego jest relatywnie niska. Najmniej korzystnie wygląda pod
tym względem sytuacja w ośrodkach peryferyjnych położonych poza zasięgiem codziennych możliwych dojazdów
do pracy i usług wyższego rzędu zlokalizowanych w większych miastach. Dotyczy to w szczególności większości
małych miast we wschodniej i południowo-wschodniej
części województwa, stanowiąc tu bardzo istotną barierę
rozwojową. Mniejsze zasoby wysoko kwalifikowanej kadry w małych ośrodkach położonych w strefie metropolitalnej Krakowa lub bezpośrednim sąsiedztwie innych dużych miast mają mniejsze znaczenie, gdyż ośrodki te mogą
pełnić funkcje rezydencjonalne i usług podstawowych.

Duże znaczenie dla licznych małopolskich miast, zwłaszcza
w strefie metropolitalnej Krakowa oraz zachodniej części regionu, ma funkcja przemysłowa. Są to miasta średniej wielkości i małe, w których pojedyncze branże lub
zakłady odgrywają nierzadko dominującą rolę. Oznacza
to potrzebę wspierania większej dywersyfikacji strukturalnej ich bazy ekonomicznej poprzez wspieranie przedsiębiorczości lokalnej i przyciąganie inwestorów z innych
branż przemysłowych, a także rozwoju usług wyspecjalizowanych oraz usług publicznych świadczonych dla mieszkańców otaczających terenów. Jest to szczególnie istotne
w przypadku kilku miast Małopolski Zachodniej zagrożonych zamykaniem kopalń w wyniku wyczerpywania zasobów. Swoisty potencjał, a zarazem wyzwanie rozwojowe
ośrodków przemysłowych o dłuższej historii, stanowią
tereny poprzemysłowe. Ich zagospodarowanie wymaga,
nierzadko przekraczającej lokalne możliwości finansowe,
interwencji publicznej w celu usunięcia zagrożeń ekologicznych, zdegradowanych instalacji przemysłowych i modernizacji infrastruktury. Odmienny potencjał tkwi w lokalnych systemach produkcyjnych Kalwarii Zebrzydowskiej,
Świątnik Górnych, czy Makowa Podhalańskiego. Jego promowanie stanowić może element lokalnego dziedzictwa
kulturowego.

Oprócz kapitału ludzkiego istotne znacznie mają ponadto
zasoby kapitału społecznego oraz związana z nimi aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców miast. Analiza
tej aktywności przeprowadzona w opracowaniu pt. Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim pokazuje, że pozytywnie wyróżniają się w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej
liczne miasta wschodniej i południowej części regionu,
w tym także małe ośrodki cechujące się słabym kapitałem
ludzkim. Wskazuje to, że aktywność społeczna stanowić
może potencjał, który można i należy wykorzystać w aktywizacji gospodarczej, np. poprzez wspieranie przedsiębiorczości lokalnej i ekonomii społecznej. Znacznie mniej
korzystnie wygląda sytuacja pod względem aktywności
społecznej w wielu miastach na zachodzie i północy województwa, co oznaczać może, że trudniej będzie uzyskać
tu zaangażowanie społeczne i obywatelskie w procesy
rozwojowe. Istotne jest podejmowanie szerokich działań
na rzecz budowania kapitału społecznego pomostowego/otwartego oraz zaufania społecznego. Ośrodki miejskie powinny stanowić główny element wdrażania Strategii
Rozwoju Kapitału Społecznego opracowanej przez Minister-

Sytuacja demograficzna małopolskich miast i ich bezpośredniego zaplecza oraz obserwowane i prognozowane
trendy w tym zakresie są silnie zróżnicowane w obrębie
regionu. Miasta i funkcjonalne regiony miejskie odznaczające się przyrostem ludnościowym, zwłaszcza w wyniku
przyrostu migracyjnego, wyróżniać się będą zazwyczaj
korzystniejszą strukturą wieku ludności, poprawą jakości
zasobów kapitału ludzkiego oraz wzrostem dochodów
budżetowych samorządów lokalnych. Wyzwaniem w ich
rozwoju będzie rosnąca presja budowlana w samych miastach i ich strefie podmiejskiej, a także potrzeba rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej wraz ze zwiększającą się liczbą mieszkańców.
Malejąca liczba mieszkańców, zwłaszcza w miastach, gdzie
skala tego zjawiska będzie stosunkowo duża, pociągać będzie
za sobą potrzebę utrzymania stanu infrastruktury technicznej
i społecznej przy kurczącej się liczbie jej użytkowników płacących za jej wykorzystanie. Znacznie poważniejszym wyzwaniem niż w miastach cechujących się napływem migracyjnym
będzie również dostosowanie infrastruktury do potrzeb rosnącego szybko odsetka osób starszych.
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stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.in. poprzez
wsparcie dla sektora organizacji pozarządowych, rozwoju
instytucji kultury jako miejsc spotkań i wymiany poglądów
oraz poprawę jakości przestrzeni publicznych. Inicjatywą
samorządu regionalnego, która może służyć budowie kapitału społecznego w poszczególnych częściach województwa małopolskiego jest Program Subregionalny.
Rozwoju miast nie można rozpatrywać w oderwaniu od
cech otaczających je obszarów. Warto w tej sytuacji krótko
przeanalizować, jak cechy poszczególnych subregionów wydzielonych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
wpływać mogą na rozwój usytuowanych w nich miast.
Potencjał miast Małopolski Zachodniej tkwi w znacznej
mierze w ich korzystnym położeniu w zasięgu dwóch obszarów metropolitalnych – krakowskiego i katowickiego,
które cechuje postępująca integracja18. Wiąże się z tym
wysoka atrakcyjność inwestycyjna, której wykorzystanie
stanowi niewątpliwie jeden z podstawowych celów polityki miejskiej w subregionie, podobnie jak wykorzystanie
występujących w nich znacznych terenów poprzemysłowych. Pozytywną cechą tutejszych miast są stosunkowo
wysokie dochody oraz duża mobilność mieszkańców, m.in.
w postaci dojazdów do pracy, słabością natomiast niski poziom kapitału społecznego i kapitału ludzkiego. Wzmocnienie zasobów kapitału ludzkiego, m.in. poprzez rozwój
szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, powinno być
przedmiotem działań samorządu na szczeblu lokalnym i regionalnym, podobnie jak próba sprostania wyzwaniom demograficznym – zaawansowanym procesom starzenia się
mieszkańców oraz prognozowanemu ubytkowi ludnościowemu. Obejmować mogą one zwiększenie atrakcyjności
rezydencjonalnej miast i ich obszarów funkcjonalnych, co
wymaga budowy ich pozytywnego wizerunku nie tylko
dla inwestorów, ale i dla mieszkańców. Pozytywne efekty
dla rozwoju ośrodków miejskich subregionu zachodniego
może przynieść silniejsze ich powiązanie wzajemne poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych, a także rozwój
usług publicznych i oferty rekreacyjnej ukierunkowanej na
mieszkańców subregionu oraz obszarów metropolitalnych
Krakowa i Katowic.

Kęty
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
wa dostępności komunikacyjnej, w tym rozwój transportu
publicznego między małymi miastami położonymi w południowej i północnej części subregionu a ośrodkiem regionalnym. Zwiększenie integracji całego obszaru subregionu
z Tarnowem pozwoli mu odgrywać rolę bieguna wzrostu
oddziałującego na rozwój innych ośrodków w subregionie, wzmocni także potencjał rozwojowy samego Tarnowa. Sprzyjało to będzie rozwojowi usług otoczenia biznesu
w Tarnowie oraz ułatwi dostęp mieszkańców mniejszych
miast do usług publicznych wyższego rzędu oraz miejsc
pracy w ośrodku regionalnym. Przyczyni się w efekcie do
obniżenia wysokiego bezrobocia w ośrodkach peryferyjnych, zahamować może także w pewny stopniu niekorzystne trendy demograficzne zwiększając atrakcyjność rezydencjalną małych miast.

Tarnów, Wojnicz i Brzesko odznaczają się obecnie dobrą
dostępnością komunikacyjną i związaną z nią atrakcyjnością inwestycyjną, co nie jest jednak cechą pozostałych
miast subregionu tarnowskiego. Ważne znaczenie będzie
miał dalszy rozwój stref aktywności gospodarczej w miastach oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego. Działaniem warunkującym przełamanie barier rozwojowych
miast i wzrost poziomu życia mieszkańców będzie popra-

Subregion sądecki, w przeciwieństwie do subregionu tarnowskiego, cechuje duży i rosnący potencjał demograficzny oraz stosunkowo wysoka aktywność społeczna,
a równocześnie najbardziej peryferyjne położenie w skali
województwa. Towarzyszy temu słaba infrastruktura i niski poziom usług publicznych nielicznych miast (poza Nowym Sączem), a równocześnie wysoka atrakcyjność rezy-

18 Dalszej integracji tych obszarów służyć będzie jej instytucjonalizacja i współdziałanie podejmowane na bazie Strategii dla Rozwoju
Polski Południowej.
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dencjonalna i turystyczna oraz duży potencjał lecznictwa
uzdrowiskowego. Wykorzystanie potencjału Nowego Sącza i innych miast subregionu wymaga radykalnej poprawy jego dostępności komunikacyjnej poprzez dogodne
połączenia z Krakowem. Nie mniej istotne znaczenie będzie miało zwiększenie integracji wewnętrznej subregionu, która jest w chwili obecnej bardzo słaba i ogranicza
rozwój Nowego Sącza jako bieguna wzrostu mogącego
stymulować rozwój pozostałych peryferyjnie położonych
miast subregionu.

nej strony prowadzą one do zwiększenia potencjału demograficznego i gospodarczego funkcjonalnych obszarów
miejskich, z drugiej jednak, przy rozpraszaniu zabudowy,
podnoszą koszty infrastrukturalne i środowiskowe funkcjonowania obszarów zurbanizowanych, przyczyniają
się także pośrednio do istnienia obszarów kryzysowych
w miastach poprzez utratę zamożnych, wykształconych
mieszkańców i obniżanie bazy podatkowej miast. Ograniczenie negatywnych skutków suburbanizacji wymaga
zastosowania odpowiednich instrumentów w zakresie
planowania przestrzennego nie tylko na poziomie samorządów lokalnych, ale także jego koordynacji z polityką
krajową i regionalną.

Polityka miejska w odniesieniu do miast subregionu podhalańskiego bazować musi przede wszystkim na wykorzystaniu potencjału tkwiącego z jednej strony w przedsiębiorczości mieszkańców, wysokiej aktywności społecznej
i silnej tożsamości lokalnej, a z drugiej atrakcyjności i marce turystycznej obszaru. Barierami, których przełamanie
stanowi wyzwanie dla polityki samorządu na poziomie
lokalnym i regionalnym, są niska jakość zasobów kapitału
ludzkiego, przeciążona infrastruktura turystyczna i drogowa, stosunkowo niski standard bazy noclegowej oraz niedorozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej będącej
alternatywą dla spędzania czasu w górach.

Przyspieszenie procesów rewitalizacji zdegradowanych
dzielnic śródmiejskich i wielkich osiedli miejskich prowadziłoby do zmniejszenia presji suburbanizacyjnej. Daleko
idące konsekwencje dla wsparcia procesów rewitalizacji kosztem suburbanizacji miałoby ograniczenie łatwości
inwestowania w terenach niezabudowanych (greenfield)
w granicach miast i w gminach podmiejskich oraz tworzenie zachęt do wykorzystania i zwiększenia opłacalności inwestowania w zdegradowanych obszarach zurbanizowanych (brownfield). Ograniczeniu rozproszenia zabudowy
służyłoby skanalizowanie zabudowy w korytarzach urbanistycznych wyznaczonych w planach miejscowych wzdłuż
istniejących dróg i hamowanie jej rozlewania poza owymi
korytarzami.

Odrębnym wyzwaniem dla polityki miejskiej są procesy
zachodzące w mniejszej skali przestrzennej: wewnątrzmiejskiej i podmiejskiej. Należą do nich procesy degradacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej, których wynikiem jest istnienie obszarów kryzysowych w miastach,
a także procesy niekontrolowanego rozlewania i rozpraszania zabudowy w strefach podmiejskich w wyniku chaotycznej suburbanizacji. Procesy te, jakkolwiek zachodzące w różnych miejscach – w granicach i poza granicami
miast, są ze sobą ściśle powiązane.

Analizując determinanty rozwoju małopolskich miast nie
sposób pominąć politykę prowadzoną przez samorządy
lokalne. Obejmuje ona różne działania sprzyjające rozwojowi gospodarczemu miast oraz wzrostowi poziomu życia ich mieszkańców. Opracowanie pt. Klimat inwestycyjny
w województwie małopolskim (2012) pokazuje bardzo duże
zróżnicowanie małopolskich miast w zakresie działań proinwestycyjnych ukierunkowanych na przyciąganie inwestorów zewnętrznych, m.in. przygotowywania oferty inwestycyjnej, w tym rozwoju stref aktywności gospodarczej,
stosowania zachęt inwestycyjnych, kompleksowej obsługi
inwestorów, itd. Różna jest także polityka miast w zakresie
wspierania przedsiębiorczości lokalnej. Elementem polityki miejskiej mogą być także inwestycje infrastrukturalne,
wpływające zarówno na warunki prowadzenia działalności
gospodarczej, jak i na poziom życia mieszkańców. Istotny
wpływ na zwiększenie skuteczności polityki samorządów
lokalnych małopolskich miast może mieć rozwinięcie szerszej współpracy samorządów, m.in. w ramach funkcjonalnych obszarów miejskich.

Elementem polityki miejskiej służącym rozwiązywaniu
problemu degradacji fragmentów przestrzeni miejskiej jest
rewitalizacja miast. Służyć ma ona poprawie jakości życia
mieszkańców oraz wzrostowi konkurencyjności miast.
Rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces celowej interwencji w zdegradowanych obszarach zurbanizowanych powinna angażować władze publiczne różnego
szczebla, ale także podmioty prywatne i partnerów społecznych. Potrzeby działań rewitalizacyjnych występują
we wszystkich małopolskich miastach, skala potrzeb oraz
sposoby interwencji powinny być jednak zróżnicowane
w zależności od wielkości oraz funkcji miast, co jest przedmiotem szczegółowych rekomendacji w opracowaniu pt.
Ocena skuteczności zastosowania wybranych mechanizmów
programowych wpływających na efekty wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym planów
rozwoju uzdrowisk oraz programów rewitalizacji (2012).

Polityka rozwojowa miast wiąże się także ściśle z ich polityką przestrzenną, której podstawowym instrumentem
są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Podstawę działań rewitalizacyjnych miast stanowią lokalne
programy rewitalizacji.

Procesy suburbanizacji związane są z rosnącym poziomem
życia oraz zmianami preferencji mieszkaniowych. Z jed-
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3.2. Najważniejsze determinanty polityki
miejskiej Małopolski z punktu widzenia
wytycznych i założeń krajowych i unijnych

sieciowych między KOM a ośrodkami subregionalnymi. Polityka miejska musi zatem uwzględniać rolę miast w kształtowaniu inteligentnego rozwoju, przede wszystkim w warunkach funkcjonowania w układach sieciowych. Dotyczy to
zwłaszcza ośrodków akademickich. Czołowym wyzwaniem
ekonomicznym miast staje się budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Kraków jako główny ośrodek innowacji w regionie wymaga wsparcia rozwoju funkcji metropolitalnych,
w tym zwłaszcza badawczo-rozwojowych. Elementem polityki miejskiej powinno być też wspieranie dyfuzji do innych
ośrodków oraz selektywne rozwijanie niektórych funkcji badawczo-rozwojowych i naukowych w ośrodkach regionalnych i subregionalnych. Polityka miejska winna też wspierać
edukację i budowanie kapitału społecznego, jako warunków
koniecznych do absorpcji innowacji. Ważnym elementem
polityki jest także rozwój nowoczesnych technologii w energetyce jako jedna z głównych szans rozwojowych Małopolski – KIC InnoEnergy (EUROPA 2020, 2010; Agenda Terytorialna 2020, 2011; KSRR 2020, 2010).

Współczesne ujęcie polityki regionalnej polega, jak zaznaczono wcześniej, na kreowaniu polityki nastawionej na rozwój przez pobudzanie potencjałów endogenicznych i tworzenie trwałych, regionalnych zdolności konkurencyjnych.
W krajowym systemie planowania społeczno-gospodarczego odzwierciedlone jest to poprzez system, uchwalonych w ciągu kilku ostatnich lat, dokumentów programowych. Podstawowym dokumentem jest średniookresowa
Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 (SRK 2020). Niżej
w hierarchii jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2010–2020 (KSRR 2020), będąca jedną z dziewięciu innych
strategii krajowych. Krajowa polityka miejska nie została
jeszcze przyjęta w postaci obowiązującego dokumentu
i ma charakter konsultowanego społecznie opracowania
studialnego MRR. Dokumentem, który wynika z innej logiki i innych regulacji prawnych, jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK 2030). Autorzy stoją na stanowisku, że regionalna polityka miejska
powinna być synergetyczna, korzystając zarówno z logiki
planowania społeczno-gospodarczego, jak i logiki planowania zagospodarowania przestrzennego.

Wyzwania klimatyczne skłaniają do akcentowania kwestii
środowiskowych. Rozwój miast musi uwzględniać kwestie
zrównoważonego rozwoju, w tym obszary chronione, stanowiące duży odsetek Małopolski, a także korytarze ekologiczne. Dokumenty kładą nacisk na rozwiązania niskoemisyjne w miastach w odniesieniu do systemów energetycznych
i rozwiązań transportowych, szczególnie – zrównoważonego transportu publicznego. Koniecznością jest ograniczanie
emisji transportowej. Podkreśla się znaczenie poprawy jakości elementów przyrodniczego środowiska w miastach
i zachowania bioróżnorodności, a także wymogi energooszczędności (budownictwo, transport, przemysł) oraz
zmniejszania wodochłonności gospodarki. Zwiększanie
powierzchni biologicznie czynnej powinno prowadzić do
zwiększania retencji wody opadowej w miastach. Aspekty
ekologiczne wiążą się też z wykorzystaniem odnawialnych
zasobów energii (biomasa, geotermia). Instrumentem polityki miejskiej jest rewitalizacja jako element zapobiegania
nadmiernej presji środowiskowej na tereny niezurbanizowane. Do celów polityki miejskiej powinno należeć ograniczenie wpływu rozwoju urbanizacji na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza – na obszary chronione. Dotyczy to
ograniczania suburbanizacji, a także tworzenia sieci ekologicznych na obszarach zurbanizowanych. Dokumenty kładą
nacisk na rozwój systemów odbioru i segregacji wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych w obszarach funkcjonalnych miast. Miasta winny ograniczać wrażliwość na katastrofy naturalne, zwłaszcza ryzyko powodziowe. Należy
dostosowywać budownictwo, transport, sieci przesyłowe
do ryzyka związanego ze zmianami klimatycznymi. Polityka miejska musi uwzględniać zróżnicowane potencjały
przyrodnicze obszarów zurbanizowanych, a także chronić
krajobraz miast (EUROPA 2020, 2010; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 2011; Agenda Terytorialna 2020, 2011; SRK
2020, 2012; KPZK 2030, 2011).

Istotę „nowej polityki regionalnej” zdefiniować można
przez pryzmat 9 wyznaczników. W zamieszczonym poniżej
ich opisie odniesiono się zarówno do dokumentów programowych (unijnych i polskich), jak i do literatury naukowej,
związanej z rozwojem regionalnym. Wyznaczniki nowej
polityki regionalnej w pełni odnoszą się do polityki miejskiej przy uwzględnieniu specyfiki interwencji w obszarach
zurbanizowanych. Wykorzystując zamieszczoną powyżej
systematykę wydobyć więc należy wymienione poniżej: zasady, cele, ustalenia, bądź instrumenty realizacji polityki.
1. Nowa polityka regionalna uwzględnia wyzwania związane z globalizacją życia społeczno-gospodarczego, zmianami klimatycznymi i niekorzystnymi procesami demograficznymi. Nowe
sposoby prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania zmieniają formy organizacji przestrzeni, tworząc tzw. przestrzeni przepływów (Bąkiewicz i Żuławska, 2010; Castells, 2011;
Gorzelak, 2011; Kudłacz, 1999; OECD, 2008; Szlachta, 2009; The World Bank, 2009).
Miasta postrzega się jako główne ośrodki wiedzy i innowacji,
a także obszary koncentracji miejsc pracy. Metropolie i inne
regiony zurbanizowane są przestrzeniami, w których skupiają się procesy sprzyjające rozwojowi. W obliczu globalizacji
kluczową rolę w rozwoju województwa małopolskiego odgrywa Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM). Warunkiem
harmonijnego rozwoju regionu jest stworzenie powiązań
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Procesy demograficzne stanowią jedno z głównych wyzwań dla polityki miejskiej, zwłaszcza w obliczu zmniejszania się liczby mieszkańców miast w granicach administracyjnych i wzrostu liczby ludności stref podmiejskich.
Konieczne jest uwzględnianie procesów depopulacji miast
w projektowaniu interwencji (Agenda Terytorialna 2020,
2011; KSRR 2020, 2010).

wych. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
niektóre elementy mogą zostać wdrożone za pośrednictwem tzw. rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność, przy połączeniu tych dwóch podejść. Tak więc ZIT
będą – z zastrzeżeniem przewidzianego wymiaru alokacji
(5%) – jednym z głównych narzędzi wdrażania polityki inteligentnego rozwoju miast w nadchodzącej perspektywie
UE. Dla wykorzystania ZIT konieczne będzie uchwalenie
zintegrowanej strategii rozwoju terytorium – od dzielnicy
do obszaru funkcjonalnego. Zakłada się, że ZIT będą instrumentem poprawy konkurencyjności, w tym zwiększenia potencjału miast wojewódzkich, a także poprawy
spójności, w tym rewitalizacji i przeciwdziałaniu degradacji miast. Przedmiotem interwencji w formule ZIT będą
działania obejmujące: rozwijanie funkcji metropolitalnych
o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, poprawę połączeń transportowych (drogowych, kolejowych i lotniczych)
pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi oraz w relacjach
międzynarodowych, promowanie transportu publicznego,
realizację kompleksowych programów rewitalizacji (obejmujących rewitalizację społeczną, fizyczną i gospodarczą),
działania związane z ochroną środowiska i wspieraniem
efektywności wykorzystywania zasobów, poprawą efektywności energetycznej oraz zmniejszeniem zużycia energii i paliw oraz realizacją niskoemisyjnych strategii dla obszarów miejskich (EUROPA 2020, 2010; WRS, 2012; Projekt
Rozporządzenia PE i Rady, 2011; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 2011; Agenda Terytorialna 2020, 2011).

2. Spójność terytorialna w rozumieniu nowej polityki, staje się – obok spójności gospodarczej
i społecznej, jednym z głównych celów rozwojowych. Wiąże się to z wyodrębnianiem, nie pokrywających się z granicami administracyjnymi,
układów przestrzenno-funkcjonalnych (Barca,
2009; Markowski, 2011).
Spójność terytorialna stanowi jeden z kluczowych wymiarów
polityki miejskiej. Wyraża się to m.in. w terytorializacji polityki rozwoju, czyli uznaniu znaczenia wymiaru terytorialnego interwencji publicznych. Niezbędne jest przy tym różnicowanie
celów polityki miejskiej w zależności od rangi ośrodka i jego
położenia (wg obszarów funkcjonalnych z KPZK) oraz specjalizacji. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju i regionów następować będzie poprzez promowanie integracji funkcjonalnej. W konsekwencji
polityka rozwoju prowadzona będzie dwutorowo poprzez interwencje: w obszarach administracyjnych jednostek terytorialnych oraz w obszarach przestrzenno-funkcjonalnych, nie
zawsze pokrywających się z granicami administracyjnymi. Odnosi się to w szczególności do miejskich obszarów funkcjonalnych miast, które – zgodnie z KPZK 2030 – przyjmą formy:
ośrodków wojewódzkich, w tym metropolitalnych (obszary
metropolitalne), ośrodków regionalnych, ośrodków subregionalnych (pow. 50 tys. mieszk.) i ośrodków lokalnych. Poza
tym, wśród obszarów funkcjonalnych wymagających rozwoju
nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce
regionalnej, wyróżniono „miasta tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. Ustalenie delimitacji obszarów
funkcjonalnych obszarów metropolitalnych oraz wyznaczenie
miast tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze nastąpić powinno w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (KPZK 2030, 2011; SRK 2020, 2012).

Dokumenty polskie podkreślają, że strategicznym celem polityki miejskiej jest efektywne wykorzystywanie specyficznych terytorialnych potencjałów rozwojowych obszarów
miejskich dla osiągania celów rozwoju kraju. Oznacza to
konieczność terytorialnego różnicowania polityki miejskiej,
wyszczególniając działania w zakresie: wzmocnienia konkurencyjności Krakowa jako lokomotywy rozwoju regionu, rewitalizacji dzielnic zdegradowanych we wszystkich miastach
oraz rewitalizacji całych miast, które cechują się znacznymi
problemami strukturalnymi (np. Tarnów), poprawy dostępności miast na terenach o bardzo złej (Sądecczyzna) i złej
(cała południowa Małopolska, pow. dąbrowski) dostępności do miasta wojewódzkiego oraz poprawy dostępności
i zaopatrzenia w usługi miast w obszarach przygranicznych.
Wymienia się Województwo Małopolskie jako jeden z regionów o największych dysproporcjach rozwojowych, przy
czym obszary o negatywnych wskaźnikach dostępu do usług
i kumulacji negatywnych wskaźników społeczno-gospodarczych koncentrują się we wschodniej części regionu (subregiony tarnowski i nowosądecki) (SRK 2020, 2012; KPZK
2030, 2011; KSRR 2020, 2010; KPM, 2012).

Podstawą działania w miejskich obszarach funkcjonalnych
będą tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W postaci ZIT podejmowane będą działania w przypadku, gdy
strategia rozwoju obszarów miejskich bądź inne strategie
wymagają zintegrowanego podejścia obejmującego inwestycje w ramach więcej niż jednej osi priorytetowej jednego lub kilku programów operacyjnych. Rozporządzenie PE
i Rady ceduje na państwo członkowskie lub instytucję zarządzającą programem operacyjnym wyznaczanie organizacji zarządzającej ZIT i jej realizacji. Może to być jedna lub
kilka instytucji pośredniczących, w tym organów lokalnych,
instytucji rozwoju regionalnego lub organizacji pozarządo-

3. Koncepcja nowej polityki regionalnej podnosi
znaczenie endogenicznych potencjałów terytorium, przypisując mniejsze znaczenie wsparciu egzogenicznemu (napływowi zewnętrznych
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środków i inwestycji). Podstawowym celem polityki staje się więc budowanie konkurencyjnych
regionów, a nie tylko wspieranie zapóźnionych
obszarów (Aghion i Howitt, 1997; Grosse, 2009;
Gorzelak i Kozak, 2012; Szlachta, 2009, 2011b).

wielkości miast wzrastać będzie intensywność osadnictwa,
a struktura gospodarki ulegnie zróżnicowaniu w efekcie rozwoju funkcji pozarolniczych – produkcyjnych i usługowych
oraz mieszkaniowych, w związku ze zwiększaniem się skali
dojazdów do pracy. Do 2030 roku będzie zapewne postępował proces koncentracji ludności i działalności gospodarczej
na obszarach funkcjonalnych dużych miast, a także w średniej wielkości miastach i na otaczających je obszarach wiejskich. Wyzwaniem dla polityki miejskiej jest kształtowanie
struktur przestrzennych minimalizujących zapotrzebowanie
na energię (miasto zwarte), rozwój alternatywnych sposobów ogrzewania oraz eliminacja niskiej emisji. Oznacza to, że
miarą skuteczności polityki miejskiej będą m.in. jakość kształtowania ładu przestrzennego i zapobieganie suburbanizacji.

Dokumenty podkreślają, że podstawą polityki miejskiej
powinny być potencjały endogeniczne miast. Istotnym
czynnikiem winna być przy tym tzw. inteligentna specjalizacja poszczególnych ośrodków w wymiarze funkcjonalnym. Przestrzeń miejska powinna być kształtowana
zgodnie z potrzebami wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Uruchamianie potencjałów
endogenicznych obszarów miejskich pozwolić ma na eliminowanie barier rozwoju miast oraz zwiększanie przestrzennej i czasowej dostępności usług. Poprawa spójności
realizowana będzie poprzez rozprzestrzenianie się efektów wzrostu w ośrodkach konkurencyjnych i odejście od
prostego „wyrównywania” wskaźników (SRK 2020, 2012;
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 2011).

5. Nowe ujęcie polityki uwzględnia znaczenie wzrostu rzeczywistej i wirtualnej mobilności społeczeństwa, co wiąże się z poprawą dostępności
regionów i miast oraz sprzyja spójności terytorialnej. Warunkiem tego są efektywne powiązania transportowe oraz technologie informatyczne (Bąkiewicz i Żuławska, 2010; Castells, 2011;
OECD, 2008; Szlachta, 2009; The World Bank, 2009).

4. Nowe rozumienie polityki kładzie nacisk na podejście strategiczne, którego istotą jest koncentracja na kluczowych priorytetach. Wiąże się
z tym „strategiczne” postrzeganie planowania
zagospodarowania przestrzennego i uwzględnienie jego roli w uzyskaniu celów polityki regionalnej. Wyzwaniem polityki staje się więc integracja planowania społeczno-gospodarczego
z planowaniem przestrzennym, prowadzona na
wszystkich poziomach terytorialnej organizacji
państwa (Barca, 2009; Kukliński, 2011; Noworól,
2011b, 2011c; Szlachta, 2011).

Mobilność pomiędzy miastami i w obrębie ośrodków miejskich zajmuje istotne miejsce w polityce miejskiej. Agenda
Terytorialna 2020 uważa rozwój infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej jako warunek zrównoważonego
rozwoju miast. Dotyczy to zwłaszcza transportu zbiorowego oraz rozwiązań intermodalnych w obszarach zurbanizowanych. Warunkiem rozwoju miast jest włączenie ich
do sieci transportowych o zasięgu globalnym: drogowych,
kolejowych i lotniczych. Skutkować to powinno zwiększeniem dostępności komunikacyjnej do rynków pracy, zarówno w wymiarze materialnym tj. transport, mieszkania, jak
i – cyfryzacji obszarów peryferyjnych. Zmniejszenie czasu
dojazdu do ośrodków miejskich przełoży się na skłonność
do szukania zatrudnienia poza miejscem stałego zamieszkania i wpłynie tym samym na rozwój gospodarczy regionów,
z których pochodzą zatrudnieni. KPZK 2030 przywiązuje
wagę do wzmacniania powiązań między metropoliami a innym większymi miastami, co odnosi się do integracji KOM
i Aglomeracji Górnośląskiej oraz do poprawy dostępności
w obrębie „europolu” śląsko-krakowskiego i do ośrodków
subregionalnych i o najniższej dostępności (pow. gorlicki,
nowosądecki). Rozwój transportu publicznego w obszarach
funkcjonalnych miast, zwłaszcza Krakowa, jest warunkiem
mobilności (migracje wahadłowe) pracowników. Rozbudowa sieci transportu, zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym
(autostrady, drogi ekspresowe, kolej, lotnisko) uważane są
za warunek poprawy konkurencyjności Krakowa i ośrodków regionalnych. Polepszenie wewnątrzwojewódzkiej
sieci transportowej to najważniejszy element zapewnienia
spójności regionu. Uwzględnianie ograniczeń środowiskowych w planowaniu transportu skłania przy tym do nada-

Podejście strategiczne do polityki terytorialnej, łączące elementy planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem
przestrzennym artykułowane jest w wielu dokumentach.
Według Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, jej strategicznym
celem jest wzmocnienie zdolności miast do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia wartościowych miejsc pracy
oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców. Agenda Terytorialna 2020 zachęca miasta do opracowywania i przyjmowania zintegrowanych strategii i planów zagospodarowania
przestrzennego, celem zwiększenia skuteczności wszystkich
działań podejmowanych na danym terytorium. Zintegrowane plany zagospodarowania przestrzennego uznane są za kluczowy warunek dla sprawnego wdrażania polityki rozwoju
w obszarach zurbanizowanych. Zakłada się też wprowadzenie odpowiedniego systemu w regulacji i decyzji, który pozwoli m.in. na ograniczanie niekontrolowanej suburbanizacji
oraz na monitoring zjawisk przestrzennych. Wspierane będzie tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, a bardziej
efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni zurbanizowanej
służyć będą zachęty fiskalne (SRK 2020, 2012; KPM, 2012).
Według KPZK 2030, w strefach wokół dużych i średniej
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wielopasmowego (wielopodmiotowego). Skłania to różne szczeble administracji publicznej
do współpracy pomiędzy sobą oraz z partnerami społecznymi i gospodarczymi poprzez rozmaite sieci współpracy. W konsekwencji zwiększa się rola (zakres kompetencji) i znaczenie
samorządów regionalnych i lokalnych. Rośnie
też wpływ podmiotów biznesowych i społecznych (pozarządowych) na procesy zarządzania
rozwojem (Agh, 2010; Najam, 2000; Noworól A.,
2011a; Sroka, 2009; Szlachta, 2009; Szczerski, 2012).

nia priorytetu dla kolei i transportu zbiorowego w obszarach funkcjonalnych miast. Dotyczy to przede wszystkim
KOM, przy uwzględnieniu: Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej,
rozbudowy i modernizacji sieci tramwajowej i autobusowej
(bus-pasy) – ewentualnie metra oraz intermodalności transportu zbiorowego (węzły przesiadkowe, P&R, B&R) (SRK
2020, 2012; KSRR 2020, 2010; KPZK 2030, 2011).
6. Nowa polityka nadaje priorytet interwencji publicznej nastawionej na rozwój infrastruktury
oraz sektora usług. Promowane są przy tym
rozwiązania organizacyjne, typu klastry. W coraz większym stopniu zakłada się, że podstawą
rozwoju społeczno-gospodarczego regionów są
małe i średnie przedsiębiorstwa (Castells, 2011;
Grosse, 2009; Szlachta, 2009).

8. W nowej polityce regionalnej kładzie się nacisk
na rozwinięcie formuły kontraktowania rozwoju,
co wymaga wdrażania rozwiązań i sprawozdawczości zorientowanej na wyniki, przy uwzględnieniu czynnika terytorialnego. Promowane jest
wsparcie rozwoju poprzez zawieranie kontraktów terytorialnych na podstawie kryteriów wyboru miejsc i alokacji dla nich odpowiednich funduszy (Barca, 2009; Camagni, 2011).

Warunkiem poprawy pozycji konkurencyjnej miast Małopolski jest dyfuzja procesów rozwojowych, zwłaszcza z Krakowa do innych ośrodków. W układzie sektorowym polityka
miejska winna kłaść nacisk na rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej i teleinformatycznej w różnych
skalach przestrzennych (od obszaru funkcjonalnego po międzynarodową) (KSRR 2020, 2010). Podkreśla się znaczenie
usług i rozwój przemysłów czasu wolnego w obszarach funkcjonalnych miast, w oparciu o walory przyrodnicze (w tym
służące sportowi i turystyce aktywnej) oraz kulturowe.

9. Nowa polityka regionalna kładzie nacisk na
uczenie się poprzez prospektywną ewaluację
rzeczywistego oddziaływania interwencji publicznych. Czyni się to ze świadomością, że
ewaluacja oddziaływania ukierunkowanej terytorialnie polityki ujawni problemy związane
z heterogenicznością interwencji (Barca, 2009;
Górniak i Mazur, 2012; Markowski, 2011).

W odniesieniu do sektora wytwórczości, polityka miejska powinna wspierać wyzwania związane z budową gospodarki opartej na wiedzy. Wymaga to uwzględniania faktu, że innowacje są
tworzone i wykorzystywane przede wszystkim w ośrodkach
miejskich, charakteryzujących się odpowiednim potencjałem
wiedzy, nauki i gospodarki. Istotna rola przypada ośrodkowi akademickiemu w Krakowie, który aspiruje do bycia węzłem w globalnej sieci wiedzy i innowacji. Istotnym elementem
jest też rozwój (na zasadzie inteligentnej specjalizacji) ośrodków akademickich w miastach regionalnych, subregionalnych
i mniejszych. Dotyczy to przede wszystkim Tarnowa i Nowego
Sącza. Wiąże się to z budową w miastach infrastruktury badawczo-rozwojowej, a wsparcie publiczne winno być adresowane
m.in. do instytucji otoczenia biznesu wspierających innowacyjność oraz podmiotów wzmacniających przedsiębiorczość akademicką. Promowane będzie powstawanie firm spin-off. Zwiększona zostanie sprawność i efektywność działania centrów
transferu technologii, inkubatorów technologicznych, parków
naukowo technologicznych, centrów zaawansowanych technologii. Będzie przy tym prowadzona polityka sieciowania gospodarki i rozwoju klastrów (SRK 2020, 2012; KSRR 2020, 2010;
KPZK 2030, 2011). KPZK 2030 zwraca uwagę na to, że poza
wzrostem znaczenia innowacyjności, rozwój regionalny wymaga restrukturyzacji tradycyjnych gałęzi przemysłu.

Obszar zarządzania rozwojem uwzględniać musi ww.
priorytety związane z tworzeniem gospodarki opartej
na wiedzy, czyli: wsparcie budowania powiązań sieciowych między sektorem B+R i sektorem przedsiębiorstw,
wspieranie finansowania B+R przez sektor prywatny,
wspieranie rozwoju infrastruktury dla transferu innowacji,
wspieranie rozwoju sieci przedsiębiorców innowacyjnych
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, kierowanie
zwiększonych środków na badania stosowane. Realizowane to może być w oparciu o budowanie kultury partnerstwa (wspieranie programów współpracy i sieciowania
miast w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwiązywania wspólnych problemów, np. dostęp do usług
dla mieszkańców, przedsiębiorców czy efektywne wykorzystywanie zasobów). Podnoszenie zdolności do współpracy i kapitału społecznego wiąże się ze zwiększeniem
dostępności usług edukacyjnych na wszystkich poziomach.
Budowanie klastrów i partnerstwa na rzecz rozwoju technologicznego wymaga odpowiednich zdolności w sferze
zarządzania wielopoziomowego, które staje się elementem nowego paradygmatu polityki regionalnej. KPZK 2030
wskazuje narzędzia integracji obszarów metropolitalnych,
wyszczególniając instrumenty planowania funkcjonalne-

7. Nowa polityka regionalna podkreśla znaczenie
współdziałania w ramach systemu zarządzania
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Kraków
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
go (strategie i plany przestrzenne obszarów funkcjonalnych) oraz konieczność opracowania i wdrożenia regulacji umożliwiających prowadzenie zintegrowanej polityki
przestrzennej w obszarach funkcjonalnych miast. Oznacza
to m.in. opracowanie koncepcji zrównoważonej mobilności w obrębie tych obszarów, potrzebę ochrony obszarów cennych przyrodniczo, potrzebę ograniczania zagospodarowania terenów dotychczas niezurbanizowanych
i zapobiegania temu zagospodarowaniu, a także potrzebę
zachowania obszarów dostępnych publicznie w ramach
struktury zagospodarowania przestrzeni miejskich. Z uwagi na niski poziom kapitału społecznego, wyzwaniem będzie wdrożenie mechanizmów wsparcia dla podnoszenia
poziomu wiedzy i rozwijania kultury współpracy partnerskiej między podmiotami publicznymi i prywatnymi.

społeczno-gospodarczej w miastach uwzględniać też powinien pozyskiwanie i agregację danych przestrzennych
w skali wewnątrzmiejskiej (SRK 2020, 2012; KSRR 2020,
2010; KPZK 2030, 2011).

Istotnym elementem zarządzania w obszarach terytorialno-funkcjonalnych, poza ZIT, będą kontrakty terytorialne,
które pozwolą na zapewnienie koordynacji interwencji na
wszystkich szczeblach zarządzania rozwojem. Kontrakt
wskaże, w jaki sposób realizować w przestrzeni interwencje, ukierunkowane na strategiczne dla kraju dziedziny/cele,
decydujące o konkurencyjności regionów w dłuższym horyzoncie czasowym, proponując konkretne przedsięwzięcia priorytetowe realizowane na określonych geograficznie
i tematycznie Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI).

Podsumowując należy podkreślić, że wymiar miejski polityki spójności, stanowiący integralną część wymiaru terytorialnego, będzie w nowym okresie programowania
wzmocniony. Wiązać się to będzie z podejściem funkcjonalnym do rozwoju, szczególnie poprzez interwencję
w miejskich obszarach funkcjonalnych, co oznaczać będzie
m.in. odchodzenie od postrzegania problemów i wyzwań
identyfikowanych jedynie w granicach administracyjnych
miast. Wsparcie krajowe dla ośrodków miejskich różnej
wielkości skierowane będzie do podmiotów zarządzających miejskimi obszarami funkcjonalnymi oraz wyznaczonymi obszarami miast. Poza wsparciem kierowanym na
dotychczasowych zasadach (w ramach krajowych jak i regionalnych programów operacyjnych), od 2014 roku miasta i ich obszary funkcjonalne będą miały możliwość korzystania z nowych instrumentów, opisanych w dalszej części
niniejszego opracowania, a przede wszystkim z narzędzia
o nazwie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

*

*

*

Wymienione wyznaczniki nowej polityki regionalnej w pełni odnoszą się do polityki miejskiej przy uwzględnieniu
specyfiki interwencji w obszarach zurbanizowanych. Znajduje to odzwierciedlenie w unijnych i krajowych dokumentach programowych i odpowiednich regulacjach. Wykorzystując zamieszczoną powyżej systematykę wydobyć
więc należy wymienione poniżej: zasady, cele, ustalenia,
bądź instrumenty realizacji polityki.

Polityka miejska realizować powinna współczesne wymagania w zakresie standardów monitoringu, kontroli i ewaluacji interwencji publicznej. Sprawny system monitorowania zjawisk społeczno-gospodarczych i przestrzennych
na obszarach zurbanizowanych powinien umożliwiać diagnozowanie sytuacji na obszarach miejskich oraz monitorowanie efektów polityki miejskiej. Monitoring sytuacji
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4. Wnioski i rekomendacje. Cele, zasady
i instrumenty polityki miejskiej
Województwa Małopolskiego

Wzmocnienie znaczenia miast i obszarów zurbanizowanych, jako kluczowego warunku rozwoju gospodarczego, wzrostu spójności społecznej i przestrzennej
Małopolski oraz poprawy jakości życia mieszkańców
regionu.

Przeprowadzona analiza i diagnoza najważniejszych determinant rozwoju małopolskich miast w okresie najbliższej
dekady oraz wytycznych i założeń dokumentów unijnych
i krajowych prowadzi do sformułowania celów, zasad i instrumentów polityki miejskiej. Służyć mają one realizacji
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011–2020
w odniesieniu do głównych wyzwań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego miast Małopolski. Stanowić mogą
równocześnie wsparcie w procesie opracowania przez
urząd marszałkowski trzech dokumentów: Regionalnego
Programu Operacyjnego, Programu Subregionalnego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego w zakresie polityki miejskiej.

Tak sformułowany cel strategiczny odzwierciedla współczesne spojrzenie na rolę miast w rozwoju gospodarczym
i kształtowanie spójności terytorialnej kraju i regionów
w dokumentach krajowych i unijnych.
Cel strategiczny ma charakter syntetyczny i wymaga
uszczegółowienia. Proponuje się zatem, by za jego – poddające się operacjonalizacji – rozwinięcie uznać następujące cele główne:
1. Wspieranie trwałego i inteligentnego rozwoju małopolskich miast jako ośrodków wzrostu i węzłów
w sieci powiązań krajowych i międzynarodowych.

4.1. Podstawowe cele polityki miejskiej
Województwa Małopolskiego

2. Poprawa standardu i dostępności usług publicznych
w miastach regionu.

Opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Założenia krajowej polityki miejskiej do roku 2020 (2012) za
strategiczny cel krajowej polityki miejskiej uznają wzmocnienie zdolności miast do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenie wartościowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia ich mieszkańców. Cel strategiczny
polityki krajowej ukierunkował wyznaczenie pięciu konkretnych celów, dedykowanych obszarom miejskim, do
których należą:

3. Podnoszenie jakości życia mieszkańców.
4. Dążenie do zwartej struktury zagospodarowania
miejskiego poprzez wspieranie procesów rewitalizacji miast i kontrolowanie suburbanizacji.
5. Poprawa efektywności energetycznej i rozwój zrównoważony miast.

I. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych
ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu
i zatrudnienia.

6. Sprawne zarządzanie systemami i strukturami organizacyjnymi samorządu wojewódzkiego dla realizacji
celów polityki miejskiej.

II. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych
ośrodków miejskich poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu.

Ze względu na rolę miast jako głównych ośrodków aktywności gospodarczej oraz miejsc zaspokajania potrzeb społecznych polityka miejska traktowana powinna być jako
nieodłączna część polityki regionalnej Samorządu Województwa Małopolskiego.

III. Odbudowa zdolności miast do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich.

Ad. 1

IV. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji.

Podstawowym celem polityki miejskiej powinno być
wspieranie trwałego i inteligentnego rozwoju małopolskich miast. Stanowią one skupienia różnorodnych działalności gospodarczych oraz węzły w sieci powiązań
w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Wykorzystanie specyficznych potencjałów endogenicznych poszczególnych miast oraz możliwości rozwoju egzogenicznego w oparciu o przyciąganie inwestorów
zewnętrznych stanowi istotne wyzwanie dla polityki zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Szczególne znaczenie miało będzie wzmacnianie potencja-

V. Poprawa efektywności zarządzania rozwojem.
Przyjmując jako podstawę tak sformułowane cele krajowej
polityki miejskiej, wytyczne i założenia innych dokumentów krajowych i unijnych, Strategię Rozwoju Województwa
Małopolskiego 2011–2020 oraz aktualną sytuację i determinanty rozwoju małopolskich miast, za strategiczny cel polityki miejskiej Województwa Małopolskiego przyjąć należy:
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łu innowacyjności małopolskich miast. Główne ośrodki
miejskie Małopolski – Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, powinny spełniać rolę biegunów wzrostu, z których zachodziła będzie dyfuzja procesów rozwojowych do
mniejszych ośrodków miejskich i na obszary wiejskie województwa. Działania na rzecz silniejszej integracji funkcjonalnej w skali wewnątrzregionalnej oraz w ramach
funkcjonalnych obszarów miejskich, w tym poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej i rozwój transportu publicznego, a także wzmacniania kapitału ludzkiego
w ośrodkach zapóźnionych pod tym względem, sprzyjały
będą lepszemu wykorzystaniu potencjału endogenicznego różnych części regionu oraz większej spójności terytorialnej Małopolski.

Działania na tym polu wiążą się więc z wykorzystaniem
ukształtowanej hierarchii miast dla zapewnienia dostępu
do usług publicznych o wysokim standardzie na całym terytorium województwa. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 kładzie nacisk na poprawę dostępu do
usług publicznych, co powinno sprzyjać przeciwdziałaniu
negatywnym trendom demograficznym. Usprawnienie powiązań terytorialnych na rzecz obywateli i społeczności lokalnych podkreślane jest w Agendzie Terytorialnej Unii Europejskiej 2020.
Ad. 3
Poprawa standardu i dostępności usług publicznych widziana powinna być jako element realizacji szerszego celu,
jakim jest podnoszenie jakości życia mieszkańców regionu.
Działania na tym polu obejmować powinny między innymi tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju usług
rynkowych, dbałość o modernizację i wysoki standard zasobów mieszkaniowych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego oraz ładu przestrzennego w miastach.

Znaczenie tego celu wynika z potrzeby wykorzystania
potencjału tkwiącego w ośrodkach miejskich jako skupieniach różnych rodzajów aktywności gospodarczej
i zasobów kapitału ludzkiego oraz głównych węzłach
w sieci powiązań i przepływów. Wyjątkowa rola miast
oraz funkcjonalnych obszarów miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionów akcentowana jest
we wszystkim podstawowych opracowaniach i dokumentach strategicznych – od Raportu Banku Światowego
(2009) po Kartę Lipską (2007) i Strategię Europa 2020,
będącą najważniejszym dokumentem strategicznym UE
do 2020. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020 oraz Założenia krajowej polityki miejskiej do roku
2020, a także Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020 (Foresight, 2010) bardzo silnie podkreślają rolę regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju
oraz ich obszarów funkcjonalnych w kreowaniu wzrostu
i zatrudnienia oraz dynamizowaniu rozwoju regionów
i kraju.

Cele związane z jakością życia mieszkańców akcentowane są bardzo zdecydowanie we wszystkich podstawowych
dokumentach poczynając od Karty Lipskiej (2007). Rozwój
sprzyjający włączeniu społecznemu stanowi jeden z trzech
priorytetów w Strategii Europa 2020, przedstawiającej wizję społecznej gospodarki rynkowej Europy w dwudziestym pierwszym wieku. W świetle Strategii Rozwoju Kraju
2020 miasta powinny być miejscami zdolnymi do zaspokojenia rosnących potrzeb i aspiracji ludności.
Ad. 4
Ważnym celem polityki miejskiej regionu powinno być dążenie do zwartej struktury zagospodarowania miejskiego
poprzez wspieranie procesów rewitalizacji miast i kontrolowanie suburbanizacji. Rolą władz regionalnych powinno być tworzenie ram prawnych i wyznaczanie wysokich
standardów działań rewitalizacyjnych w kryzysowych obszarach mieszkaniowych występujących w małopolskich
miastach – śródmiejskich i wielkich osiedli powojennych.
W przypadku rewitalizacji dużych terenów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych niezbędne może
być szersze zaangażowanie Samorządu Województwa
Małopolskiego poprzez stworzenie regionalnej bazy terenów zdegradowanych i podjęcie interwencji w niektórych
z nich przez wyspecjalizowany podmiot regionalny.

Ad. 2
Drugą zasadniczą rolą, jaką odgrywają miasta z punktu widzenia całego regionu, obok funkcji ośrodków koncentracji
aktywności gospodarczej i skupienia pozarolniczych miejsc
pracy, jest ich rola jako ośrodków usługowych zaspokajających potrzeby swoich mieszkańców oraz mieszkańców
otaczających obszarów. Poprawa standardu i dostępności
usług publicznych w miastach regionu stanowić powinna
drugi najważniejszy cel polityki miejskiej województwa.
Wymaga to selektywnego wsparcia rozwoju wybranych
usług publicznych w metropolii Krakowa, ośrodkach regionalnych i subregionalnych oraz ponadlokalnych, a także niektórych ośrodkach lokalnych. Lepsza dostępność
usług publicznych wiąże się nierozerwalnie z działaniami
na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej, zwłaszcza
ośrodków regionalnych, subregionalnych i ponadlokalnych
(powiatowych), oraz rozwoju transportu publicznego, co
ma ścisły związek ze spójnością terytorialną oraz zrównoważonym rozwojem Małopolski.

Potrzeba zdecydowanych działań w tym zakresie wynika z konieczności sprostania wyzwaniom, jakie płyną,
więc z jednej strony z postępujących procesów suburbanizacji, a z drugiej z procesów degradacji niektórych obszarów zurbanizowanych. Wskazuje na to jednoznacznie
Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast euro-
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pejskich (2007), w której akcentuje się m.in. wagę jakości
przestrzeni publicznych, wspieranie transportu zbiorowego, rewitalizację przestrzeni miejskiej oraz kształtowanie
zwartej struktury osadniczej. Poprawa ładu przestrzennego na obszarach miejskich i powstrzymanie żywiołowej
suburbanizacji, a także przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych, jest wymieniane w Założeniach krajowej polityki
miejskiej do roku 2020. Kompleksowa rewitalizacja wybranych obszarów zdegradowanych w miastach znalazła się
wśród najważniejszych działań wymienianych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

zarządzania rozwojem na poziomie regionalnym. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020 kładzie silny nacisk na konieczność wielopoziomowego zarządzania. W Założeniach
krajowej polityki miejskiej do roku 2020 podkreślana jest potrzeba poprawy jakości zarządzania i współpracy na obszarach miejskich, w tym na obszarach funkcjonalnych miast.
W oparciu o opisane poniżej zasady, konieczne będzie
wskazanie horyzontalnych instrumentów zarządczych,
które pozwolą na implementację celu strategicznego
i wszystkich celów głównych polityki miejskiej.
Skuteczność regionalnej polityki miejskiej zależeć będzie
– w sferze implementacyjnej – od stopnia jej zgodności z polityką spójności UE. Zakłada się więc, że działania
służące wspieraniu rozwoju obszarów miejskich powinny
uwzględniać, określone w rozporządzeniach dla funduszy
WRS, cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne. Warto więc przypomnieć, że – według projektów odpowiednich rozporządzeń – można wyodrębnić cele tematyczne
i priorytety inwestycyjne, które w sposób bezpośredni dedykowane są wsparciu obszarów miejskich.

Ad. 5
Wśród celów polityki miejskiej Województwa Małopolskiego znaleźć powinny się również działania na rzecz
rozwoju zrównoważonego i poprawy efektywności energetycznej miast. Obejmować mogą one między innymi
wspieranie rozwoju transportu publicznego, ograniczenie
potrzeby przemieszczeń na duże odległości mieszkańców
małych miast i miejscowości wiejskich do podstawowych
usług publicznych poprzez ich wzmocnienie w ośrodkach
lokalnych, a także dążenie do zrównoważonego rozwoju
usług komunalnych, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami oraz zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery
związanego z tzw. niską emisją. Istotne znaczenie z punktu widzenia środowiskowego będą miały również działania
służące oszczędnemu gospodarowaniu przestrzenią, m.in.
zwartości zabudowy w obszarach miejskich i podmiejskich
oraz większemu wykorzystaniu terenów zainwestowanych
(brownfield) i ograniczeniu ekspansji na terenach zielonych.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) wskazuje się następujące priorytety inwestycyjne
dedykowane specjalnie dla rozwoju obszarów miejskich:
(4)(e) promowanie strategii niskoemisyjnych dla różnego typu obszarów, w szczególności dla obszarów
miejskich, włączając promocję zrównoważonej mobilności miejskiej oraz podejmowanie odpowiednich
działań przeciwdziałania i dostosowania do zmian klimatu;

Rozwój zrównoważony w różnych swoich aspektach akcentowany jest bardzo silnie we wszystkich dokumentach
unijnych i krajowych. Stanowi jeden z trzech priorytetów
w Strategii Europa 2020, zajmuje też istotne miejsce w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020. W ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane mogą
być m.in. projekty służące poprawie stanu środowiska naturalnego i energetyki, w tym w zakresie poprawy stanu
powietrza, gospodarki odpadami, strategie niskoemisyjne
dla obszarów miejskich, wspieranie efektywności energetycznej oraz rozwoju zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny.

(6)(e) działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, (…) rekultywację terenów poprzemysłowych i redukcję zanieczyszczeń powietrza;
(9)(b) wsparcie rewitalizacji infrastrukturalnej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich.
W ramach Funduszu Spójności (FS) znalazły się następujące priorytety inwestycyjne dedykowane dla rozwoju miast:
(4)(v) promowanie strategii niskoemisyjnych dla różnego typu obszarów, w szczególności dla obszarów
miejskich, włączając promocję zrównoważonej mobilności miejskiej oraz podejmowanie odpowiednich
działań przeciwdziałania i dostosowania do zmian klimatu;

Ad. 6
Realizacja powyższych celów polityki miejskiej nie będzie
możliwa bez stworzenia sprawnego mechanizmu zarządzania systemami i strukturami organizacyjnymi samorządu wojewódzkiego.

(6)(iv) działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, (…) rekultywację terenów poprzemysłowych i redukcję zanieczyszczeń powietrza;

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020 akcentuje potrzebę podwyższenia zdolności instytucjonalnej do
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(7)(ii) rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu miejskiego oraz promowanie mobilności miejskiej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, włączając transport rzeczny,
morski, porty i połączenia multimodalne.

Strategicznego Województwa Małopolskiego w miejskich obszarach funkcjonalnych. Polityka miejska
powinna pozwolić na integrację interwencji w sferze społeczno-gospodarczej i przestrzennej oraz
w wymiarze regionalnym i lokalnym.

4.2. Zasady polityki miejskiej Województwa
Małopolskiego

II. Zasada zintegrowanego podejścia terytorialnego
Zasada zintegrowanego podejścia terytorialnego będzie różnicować interwencję publiczną w miastach
w poszczególnych subregionach i obszarach funkcjonalnych województwa. Wyodrębnienie układów
przestrzenno-funkcjonalnych, niekoniecznie pokrywających się z granicami administracyjnymi powiatów i gmin, powinno pozwolić na dostosowanie
rodzaju i poziomu wsparcia do zidentyfikowanych
barier i potencjałów poszczególnych terytoriów. Zasada zintegrowanego podejścia terytorialnego umożliwi lepsze wykorzystanie ukrytych lub niewłaściwie
dotychczas wykorzystanych zasobów, w tym zasobów ludzkich oraz wspomoże specjalizację różnych typów ośrodków miejskich. Analogicznie, jak
w przypadku polityki krajowej wobec miast, zasada zintegrowanego podejścia terytorialnego pozwoli na przeprowadzenie przedsięwzięć realizowanych
w miejskich obszarach funkcjonalnych w sposób skoordynowany, komplementarny i synergiczny. Możliwe będzie przy tym zróżnicowanie wsparcia dla
poszczególnych typów miejskich obszarów funkcjonalnych, uwzględniające ich charakterystyczne potrzeby, potencjał rozwojowy oraz ich rolę w procesach rozwoju regionu.

Zasady polityki miejskiej Województwa Małopolskiego powinny w pierwszej kolejności odnosić się do zasad
prowadzenia krajowej polityki miejskiej, wywodzących
się ze sformułowań Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010–2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Wprowadzona przez KPZK 2030 zasada
hierarchiczności planowania, a także determinanty polityki miejskiej wynikające z innych – unijnych i krajowych –
dokumentów sterujących polityką regionalną, skłaniają do
uwzględnienia w polityce wojewódzkiej wobec miast następujących zasad:
I. Zasada integralności – podporządkowanie wojewódzkiej polityki miejskiej polityce rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, zapisanej
w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020
oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;
II. Zasada zintegrowanego podejścia terytorialnego, różnicującego interwencję publiczną w poszczególnych subregionach i obszarach funkcjonalnych
województwa;
III. Zasada wielopoziomowego zarządzania, którego istotą jest współdziałanie wielu poziomów zarządzania rozwojem oraz wielu sektorów (publicznego,
gospodarczego i społecznego);

Zintegrowane podejście terytorialne, polegające na
integracji działań publicznych tak, aby służyły osiąganiu celów określonych dla wybranych obszarów,
sprzyjać będzie lepszemu uwzględnieniu terytorialnie zróżnicowanych uwarunkowań rozwojowych
(potencjałów i problemów) w realizacji zintegrowanej, skoncentrowanej geograficznie i tematycznie interwencji publicznej.

IV. Zasada warunkowości, uzależniająca wsparcie
efektami realizacji polityki rozwoju.
I. Zasada integralności

III. Zasada wielopoziomowego zarządzania
Polityka miejska Województwa Małopolskiego
jest integralnym elementem polityki rozwoju, co
oznacza, że jej cele, zadania i instrumenty są ściśle powiązane i podporządkowane celom, zasadom i instrumentom polityki rozwoju sformułowanej w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
2020 oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Małopolskiego. Powinno to zapewnić osadzenie polityki miejskiej w kontekście wyzwań i uwarunkowań rozwojowych województwa,
a w konsekwencji – koordynację przedsięwzięć
podejmowanych w ramach Pakietu Programowania

Uwzględnienie zasady zintegrowanego podejścia
terytorialnego w realizacji działań wymaga wielopoziomowego zarządzania i koordynacji różnych
podmiotów, zaangażowanych w programowanie,
zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych,
jak i realizację projektów (od poziomu krajowego, po regionalny i funkcjonalnych obszarów miejskich).
Istotą zasady wielopoziomowego zarządzania jest
współdziałanie podmiotów sektorów: publicznego,
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4.3. Instrumenty polityki miejskiej regionu –
systematyzacja

gospodarczego i społecznego na wielu poziomach
zarządzania rozwojem terytorialnym. Wielopoziomowe zarządzanie w wymiarze krajowym realizowane jest poprzez współpracę i koordynację działań
między administracją rządową, samorządami województw i samorządami lokalnymi w układzie pionowym. Obejmuje jednocześnie współpracę horyzontalną jednostek samorządu terytorialnego (JST)
i innych podmiotów dla osiągania wyznaczonych celów.

Systematykę instrumentów polityki miejskiej dostosowano do logiki zarządzania rozwojem opisanej w dokumencie rządowym Założenia systemu zarządzania rozwojem
Polski (2009). Dokument ten wyróżnia trzy podsystemy
zarządzania rozwojem, wyszczególniając: podsystem programowania, podsystem instytucjonalny oraz podsystem
wdrażania (w tym monitorowanie, ewaluacja i finansowanie polityki rozwoju). Proponuje się zatem, by dla każdego z wymienionych podsystemów zarządzania rozwojem
określić grupę narzędzi polityki miejskiej, obejmujących:

Polityka miejska Województwa Małopolskiego powinna zatem pozwolić na koordynację działań podejmowanych przez samorząd wojewódzki względem miast z politykami i działaniami rozwojowymi
prowadzonymi przez samorządy miejskie. W układzie lokalnym wielopoziomowe zarządzanie przyczyni się do koordynacji programów i działań sektorowych prowadzonych przez poszczególne
samorządy gminne i/lub powiatowe. Odnosi się to
zarówno do obszarów działania poszczególnych
JST, jak i do miejskich obszarów funkcjonalnych.
Zgodnie z zasadą wielopoziomowego zarządzania, realizacja polityki miejskiej obejmie współpracę podmiotów publicznych z przedsiębiorstwami
i środowiskiem biznesu oraz instytucjami lokalnymi,
organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami
mieszkańców miast.

I. Instrumenty planowania rozwoju.
II. Instrumenty dotyczące organizowania procesu rozwoju, których kluczowym elementem jest stworzenie odpowiednich instytucji.
III. Instrumenty wdrażania polityki, uwzględniające narzędzia monitoringu, kontroli i ewaluacji.
Wstępną, ogólną koncepcję instrumentów regionalnej polityki miejskiej zawarto we wcześniejszych publikacjach
autorów (Domański i Noworól, 2010, strony 155-162).
W niniejszym opracowaniu podjęta została próba określenia instrumentów polityki w odniesieniu do jej celów,
przy uwzględnieniu opisanych powyżej zasad. Uwzględniono przy tym dwa wymiary narzędzi wspierania rozwoju miast: horyzontalny, dotyczący tych instrumentów,
które warunkują skuteczne wdrażanie wszystkich celów
oraz wertykalny, odnoszący się do poszczególnych celów
polityki.

IV. Zasada warunkowości
Zasada warunkowości uzależnia wsparcie realizowane w ramach polityki miejskiej od efektów realizacji tej polityki. W krajowym systemie zarządzania
rozwojem, zasadę warunkowości wprowadzono
w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020. Zasada ta upatruje zwiększenia efektywności polityki
regionalnej m.in. we wprowadzeniu mechanizmów
konkurencji w dostępie do środków publicznych
w oparciu o realizację założonych wskaźników rzeczowych. Analogicznie, jak w wymiarze krajowym,
zakłada się, że i przyznawanie i przekazywanie części środków finansowych w ramach polityki miejskiej uzależnione będzie od osiągnięcia przez jej beneficjentów określonych efektów rzeczowych lub
od wdrażania określonych projektów. Podstawą
warunkowego przekazywania środków będzie stopień osiągania – uzgodnionych w negocjacjach kontraktów terytorialnych i w trakcie przygotowania
programów – wartości wskaźników odnoszących
się do celów głównych bądź szczegółowych programów lub projektów.

Typologia instrumentów zarządzania polityką
miejską
I. Instrumenty planowania rozwoju
Instrumenty planistyczne polityki miejskiej obejmują systemy planowania stosowane na poziomie regionalnym i lokalnym – ogółem 77 obligatoryjnych
dokumentów strategicznych, operacyjnych i przestrzennych. W procesie porządkowania systemu zarządzania rozwojem na szczeblu krajowym zaproponowano hierarchiczne podejście do programowania
rozwoju, integrujące planowanie społeczno-gospodarcze i przestrzenne. Schemat tego docelowego
systemu planowania w Polsce, wynikającego z KSRR
2020 oraz KPZK 2030 oraz uwzględniający planowanie funkcjonalne, przedstawiono obok (rys. 1).
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Istotnym elementem przedstawionego systemu planowania jest właśnie uwzględnienie planowania funkcjonalnego, poprzez które realizowane będą kluczowe elementy polityki miejskiej.

Analizując zakres interwencji planistycznych objętych polityką miejską przyjęto następujące założenia:


Założyć należy, że planistyczny wymiar polityki miejskiej województwa przybierze następujący kształt.
Na poziomie regionalnym, odpowiednie ustalenia,
wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020, pojawią się w nowelizowanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego województwa
(PZPW) oraz we wszystkich dokumentach Pakietu
Programów Strategicznych. Szczególnie ważnym procesem będzie przy tym delimitacja obszarów funkcjonalnych miast.





Na poziomie subregionalnym, na kształt polityki
miejskiej wpływać będą plany miejskich obszarów
funkcjonalnych oraz obszarów funkcjonalnych miast
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
Na poziomie lokalnym polityka miejska stanowić będzie element strategii rozwoju lokalnego, studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast oraz – także w skali sublokalnej –
lokalnych programów rewitalizacji. W polityce miejskiej województwa ustalone zostaną zasady wsparcia
interwencji subregionalnych i lokalnych ze środków
unijnych, krajowych i wojewódzkich.


Rysunek 1. Docelowy hierarchiczny system planowania w Polsce
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ĚŽŬƵŵĞŶƚǇŐŽƐƉŽĚĂƌŬŝƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞũ

WŽǌŝŽŵƌĞŐŝŽŶĂůŶǇ

>ŽŬĂůŶĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞZŽǌǁŽũƵ



ŝƐƵďƌĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ

WŽǌŝŽŵůŽŬĂůŶǇ

ƉůĂŶǇK&ƉŽǌŝŽŵƵ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ

WůĂŶĂŐŽƐƉŽĚĂƌŽǁĂŶŝĂ
WƌǌĞƐƚƌǌĞŶŶĞŐŽtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ

polityka miejska powinna znaleźć odzwierciedlenie w opracowywanych aktualnie przez Województwo Małopolskie 10 strategiach stanowiących tzw. Pakiet Programów Strategicznych, co
obejmuje następujące dokumenty: 1. Regionalna
Strategia Innowacji, 2. Marketing Terytorialny,
3. Współpraca Regionalna (Subregionalny Program
Rozwoju, Strategia dla rozwoju Polski Południowej),
4. Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, 5. Transport i Komunikacja, 6. Ochrona Zdrowia, 7. Włączenie Społeczne, 8. Dziedzictwo i Przemysły
Czasu Wolnego, 9. Obszary Wiejskie, 10. Ochrona Środowiska,
polityka miejska powinna wskazywać instrumenty, które znajdą odzwierciedlenie w systemach
wsparcia uwzględnionych w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014–2020 (RPO), będącym narzędziem realizacji SRWM oraz Programów
Strategicznych.

Organizowanie procesu rozwoju – to tworzenie
środowiska regulacyjnego, a przede wszystkim –
instytucji, które odpowiadają za wdrożenie celów,
zasad i projektów, ustalonych do realizacji w dokumentach planistycznych. We wdrażaniu polityki miejskiej województwa podstawową rolę pełnić
będzie samorząd wojewódzki, będący jej animatorem i regulatorem. Samorząd wojewódzki współdziałał będzie z samorządami lokalnymi miast poziomu powiatowego i gminnego oraz podmiotami
zarządzającymi miejskimi obszarami funkcjonalnymi, a także obszarami funkcjonalnymi miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W praktyce, wykorzystywany będzie przy tym instrument
określany jako Zintegrowana Inwestycja Terytorialna (ZIT). Podmiot zarządzający ZIT powoływany


WŽǌŝŽŵƌĞŐŝŽŶĂůŶǇ

ZĞŐŝŽŶĂůŶĞŝ
^ƵďƌĞŐŝŽŶĂůŶĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞ
ZŽǌǁŽũƵ

aktualizowany jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (PZP
WM) i – szczególnie w kontekście przyjęcia przez
Rząd Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego
Kraju do 2030 r. – plan ten powinien być kluczowym instrumentem planistycznym polityki miejskiej,

II. Instrumenty dotyczące organizowania procesu rozwoju

ƉůĂŶǇK&ƉŽǌŝŽŵƵ
ŵĂŬƌŽƌĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ
^ƚƌĂƚĞŐŝĂZŽǌǁŽũƵtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do
2020 r. (SRMW) stanowi główny odnośnik dla
wszelkich działań planistycznych w regionie,

K&ʹ ŽďƐǌĂƌǇĨƵŶŬĐũŽŶĂůŶĞ



Źródło: opracowanie własne na podstawie KPZK 2030, str. 172.
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będzie przez samorządy lokalne we współpracy
z partnerami gospodarczymi i społecznymi na zasadach określonych w Rozporządzeniu PE i Rady
ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące EFRR,
EFS, FS, EFRROW oraz EFMR.

nia i udostępniania informacji (danych) oraz promocji
rozwoju.
Szczególnie istotne instrumenty wdrażania dotyczą sposobów finansowania polityki miejskiej ze
środków publicznych: unijnych, krajowych i regionalnych. Samorząd wojewódzki pełnić będzie rolę
instytucji zarządzającej alokacją środków wspierających obszary funkcjonalne miast, a niekiedy bezpośrednio – konkretne ośrodki miejskie. Należy
założyć, że w coraz większym zakresie w polityce
miejskiej wykorzystywane będzie współfinansowanie programów i projektów w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. Istotnym elementem montażu finansowego projektów miejskich będzie przy
tym kontrakt terytorialny, który – poprzez wielopoziomową umowę pomiędzy rządem, samorządem
wojewódzkim i samorządami lokalnymi – zapewni
koordynację polityki regionalnej i lokalnej z krajowymi celami rozwoju regionalnego. Jednocześnie,
kontrakt terytorialny pozwoli na synergiczne powiązanie – w ramach polityki miejskiej – interwencji egzogenicznych, polegających na wsparciu miast i ich
obszarów funkcjonalnych z oddolną aktywnością
wspólnot terytorialnych. Na sposób alokacji środków finansowych wpływać też będzie, opisana powyżej, zasada warunkowości wsparcia.

Zgodnie z zasadą zarządzania wielopodmiotowego,
w proces organizowania działań w ramach polityki
miejskiej, włączane więc będą różnego typu podmioty publiczne, gospodarcze i społeczne, a także –
w dobie społeczeństwa sieci – mieszkańcy miast, wyrażający swoje postawy i swoją wolę poprzez portale
społecznościowe i inne formy komunikacji elektronicznej.
III. Instrumenty wdrażania polityki, uwzględniające narzędzia monitoringu, kontroli i ewaluacji
Instrumenty wdrażania obejmują bezpośrednio narzędzia implementacyjne, takie jak kierowanie działaniami, przewodzenie i motywowanie oraz narzędzia
ewaluacyjne: monitoring realizacji polityki i kontrola
podejmowanych działań. Bieżące sterowanie rozwojem wymaga stworzenia systemu realizacji treści zapisanych w dokumentach planistycznych w ramach
powołanych do życia struktur prawno-organizacyjnych. Identyfikując rodzaje instrumentów wdrażania
polityki miejskiej, wyróżnić należy: systemy zarządzania finansowego, gospodarkę nieruchomościami
oraz rozwiązania w zakresie zbierania, przetwarza-

Instrumenty monitoringu i kontroli pozwalają podmiotom zarządzającym polityką w utrzymaniu za-

Kęty
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
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łożonych celów strategicznych oraz weryfikują
zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami. Ta część systemu wdrażania polityki miejskiej powinna obejmować, poza elementami
kontroli finansowej:






1. Określenie w PZP WM hierarchii ośrodków miejskich jako biegunów wzrostu.
2. Określenie w PZP WM granic obszarów funkcjonalnych (OF) zgodnych z KPZK 2030, a szczególnie:

monitorowanie realizacji planów i programów,
służące mierzeniu postępu realizacji priorytetów,
działań i projektów oraz ocenie ich efektywności w ujęciu rzeczowym i finansowym, obejmujące monitoring rzeczowy oraz monitorowanie
wskaźników finansowych (jako uzupełnienie systemu zarządzania finansowego),



KOM i zidentyfikowanych subregionów,



ośrodków regionalnych (OF Tarnowa),



ośrodków subregionalnych (OF Nowego Sącza),



ewaluację skuteczności podejmowanych działań,
na podstawie określonych wskaźników rzeczowych i finansowych,

ośrodków lokalnych (wybrane lub wszystkie miasta powiatowe).

3. Wskazanie w PZP WM obszarów strategicznej interwencji (OSI) polityki miejskiej, co dotyczy: (1) miast
wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych; (2)
miast i dzielnic miast wymagających rewitalizacji.

okresowe sprawozdania z realizacji polityki miejskiej, prezentujące wyniki monitoringu oraz
ocen, a także wnioski na przyszłość.

4. Opracowanie przez samorząd wojewódzki w porozumieniu z samorządami miast w ramach programu
strategicznego „Marketing terytorialny” głównych
ofert inwestycyjnych Małopolski.

Propozycja instrumentów zarządzania polityką
miejską województwa małopolskiego
Propozycję instrumentów zarządzania polityką miejską
przedstawiono w układzie zaproponowanych powyżej
celów głównych. Dla każdego z celów zaproponowano
narzędzia planistyczne, organizacyjne i wdrożeniowe,
pozwalające samorządowi wojewódzkiemu – w zgodzie z opisanymi powyżej zasadami – korzystnie oddziaływać na rozwój miast i obszarów zurbanizowanych Małopolski.

5. Uczestnictwo w przygotowaniu lub/i opiniowanie
międzysektorowych strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego, opracowanych przez podmioty
zarządzające OF miast.
6. Dywersyfikacja polityki miejskiej w subregionach,
z uwzględnieniem zidentyfikowanych obszarów
funkcjonalnych (por. instrumenty planistyczne celów:
1., 2. i 3.).

Przed systematyczną prezentacją instrumentów polityki
miejskiej poczynić należy istotną uwagę dotyczącą instrumentów organizacyjnych. Zakłada się, zgodnie z założeniami unijnymi oraz projektowanym systemem wdrożenia
krajowej polityki miejskiej (w kształcie ze stycznia 2013 r.),
że głównym instrumentem organizacyjnym i wdrożeniowym tej polityki na szczeblu regionalnym będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i tzw. partnerstwa miejskie,
opisane w tym dokumencie jako instrumenty organizacyjne Celu 6. Uwaga ta odnosi się do instrumentów organizacyjnych wszystkich celów głównych Polityki miejskiej
Województwa Małopolskiego. Poniżej, przy opisie instrumentów organizacyjnych Celów 1.-5. wskazano więc elementy specyficzne, które mogą być – lecz nie muszą – elementem funkcjonowania ZIT i partnerstw miejskich.

7. Przeprowadzenie – w drodze projektu badawczego – identyfikacji endogenicznych potencjałów
miast, które nie odkryły swoich szans rozwojowych
i stagnują lub przeżywają regres, a w konsekwencji – wskazanie OF „miast tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze” (w rozumieniu
KPZK 2030).
Instrumenty organizacyjne:
1. Powoływanie do życia, na wniosek i w uzgodnieniu
z samorządami miast, podmiotów (instytucji rozwojowych) z udziałem majątku województwa, w celu
wsparcia rozwoju miast, jako biegunów wzrostu, co
dotyczy:

Instrumenty Celu 1. Wspieranie trwałego i inteligentnego
rozwoju małopolskich miast jako ośrodków wzrostu i węzłów
w sieci powiązań krajowych i międzynarodowych

a. instytucji wspierania biznesu,
b. partnerstw publiczno-publicznych i publiczno-prywatnych w sferze infrastruktury publicznej,

Instrumenty planistyczne:
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c. instytucji zarządzających rozwojem OF lub/i obszarów strategicznej interwencji w sferze gospodarczej.

b. w sektorze usług w miastach:


2. Animowanie współpracy międzysektorowej w sferze
usieciowienia gospodarki województwa, poprzez:




promocję małopolskich miast i lobbying na ich
rzecz na poziomie instytucji krajowych i europejskich,



tworzenie partnerstw terytorialnych funkcjonujących w skali Europy Środkowej i Wschodniej,
w sferze infrastruktury technicznej i transportu,
turystyki i współpracy naukowo-badawczej,






wsparcie organizacyjne, na wniosek i w uzgodnieniu z samorządami miast, tworzonych oddolnie klastrów.

3. Udział samorządu województwa w inicjatywach
klastrowych o formie tzw. „potrójnej helisy”, czyli
w warunkach współuczestnictwa w ramach np. regionalnego systemu innowacji, trzech zasadniczych
partnerów:


ze sfery przedsiębiorstw,



ze sfery naukowo-badawczej i edukacyjnej,



ze sfery rządowej i politycznej.

Instrumenty wdrożeniowe:



1. Wsparcie (uwzględnienie odpowiednich projektów infrastrukturalnych w kontrakcie terytorialnym, promocja, animacja współpracy międzysektorowej) zidentyfikowanych potencjałów bazy ekonomicznej miast:
a. w sektorze wytwórczości w miastach:







ośrodki przemysłowe
Chrzanów,

miasta usługowe wyspecjalizowane o wiodącej
funkcji handlowej: Maków Podhalański, Myślenice, Wojnicz, Zator,
Kraków jako wyspecjalizowany ośrodek usług dla
biznesu oraz Tarnów i Nowy Sącz jako subregionalne ośrodki tych usług,
ośrodki wyspecjalizowanych usług nierynkowych, w tym miasta powiatowe: Tarnów, Oświęcim, Limanowa, Dąbrowa Tarnowska, Miechów,
Proszowice, Sucha Beskidzka oraz pozostałe najmniejsze miasta regionu.

3. Wsparcie (uwzględnienie odpowiednich projektów infrastrukturalnych w kontrakcie terytorialnym,
promocja, animacja współpracy międzysektorowej,
pełnienie funkcji organu założycielskiego) zidentyfikowanych potencjałów w sferze kapitału ludzkiego
niektórych miast w kontekście budowania GOW, co
odnosi się do:




miasta usługowe wyspecjalizowane o wiodącej
funkcji turystycznej lub uzdrowiskowej: Zakopane, Szczawnica, Krynica-Zdrój, Piwniczna-Zdrój,
Muszyna, Rabka-Zdrój,

rozwoju szkolnictwa wyższego w małopolskich
miastach,
specjalizacji ośrodków naukowo-badawczych,
szczególnie uczestniczących w innowacjach
technologicznych z 10 obszarów, zdefiniowanych w dokumencie Perspektywa technologiczna
Kraków – Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe.

Instrumenty Celu 2. Poprawa standardu i dostępności usług
publicznych w miastach regionu

niewyspecjalizowane:
Instrumenty planistyczne:

ośrodki przemysłowe wyspecjalizowane: Bukowno, Andrychów, Alwernia, Dobczyce, Bochnia, Brzesko, Gorlice, Olkusz,

1. Określenie w PZP WM hierarchii ośrodków miejskich jako dostarczycieli usług publicznych (o ile hierarchia ta będzie inna niż w przypadku biegunów
wzrostu).

ośrodki przemysłowe silnie wyspecjalizowane:
Chełmek, Kęty, Wolbrom, Kalwaria Zebrzydowska, Skawina, Sułkowice, Świątniki Górne, Niepołomice, Jordanów,

2. Założenie, że:
a. bezpośrednia interwencja województwa (zaangażowanie aktywów własnych) następuje
w miastach, które wyróżniają się najniższym
poziomem usług publicznych w skali woje-

miasta górnicze i sektora energetycznego:
Brzeszcze, Libiąż, Trzebinia,
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wództwa19, co odnosi się do: Słomnik, Biecza,
Bobowej, Ciężkowic, Piwnicznej-Zdrój oraz
Wojnicza, a ponadto:


poprawy dostępności komunikacyjnej (transportowej i elektronicznej) miast, co dotyczy:
a. udziału w odpowiednich partnerstwach publiczno-publicznych i publiczno-prywatnych w następujących ośrodkach:

ze względu na najniższy poziom koncentracji infrastruktury kultury: Krzeszowice, Mszana Dolna, Brzesko, Skała, Szczucin i Wolbrom,








ze względu na najniższy poziom koncentracji infrastruktury zdrowia: Gorlice, Mszana Dolna, Radłów, Ryglice, Tarnów,



ze względu na najniższy poziom koncentracji infrastruktury opieki społecznej: Gorlice, Mszana
Dolna, Nowy Targ, Radłów,

miasta subregionu tarnowskiego i podhalańskiego
o średniej dostępności komunikacyjnej,
miasta subregionu nowosądeckiego o słabej lub
bardzo słabej dostępności komunikacyjnej.

b. udziału w odpowiednich partnerstwach publiczno-prywatnych, związanych z rozwojem ICT
w pozostałych ośrodkach miejskich województwa.

ze względu na najniższy poziom koncentracji
infrastruktury ochrony środowiska: Alwernia,
Czchów, Dobczyce, Gorlice, Libiąż, Brzesko,
Nowy Wiśnicz, Radłów, Skawina, Stary Sącz, Sucha Beskidzka, Świątniki Górne,

Instrumenty wdrożeniowe:
1. Wsparcie (uwzględnienie odpowiednich projektów infrastrukturalnych w kontrakcie terytorialnym, promocja,
animacja współpracy międzysektorowej) świadczenia
usług publicznych środkami komunikacji elektronicznej
przez wszystkie instytucje administracji publicznej działające na terenie województwa małopolskiego.

b. bezpośrednia interwencja województwa (zaangażowanie aktywów własnych) następuje także
w miastach, które stanowią jego główne bieguny
wzrostu, co odnosi do Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza;

2. Wsparcie (uwzględnienie odpowiednich projektów
infrastrukturalnych w kontrakcie terytorialnym, promocja, animacja współpracy międzysektorowej) poprawy dostępności komunikacyjnej miast, szczególnie położonych w części płd.-wsch. województwa
poprzez nadanie szczególnej roli finansowaniu infrastruktury poprawiającej dostępność komunikacyjną.

c. pośrednia interwencja województwa (animowanie współpracy międzysektorowej) następuje
w pozostałych miastach województwa.
3. Weryfikacja w PZP WM rozwiązań / ustaleń w zakresie planu sieci transportowej w kontekście dostępu do usług publicznych oraz stworzenie montażu
finansowego realizacji infrastruktury poprawiającej
dostępność komunikacyjną.

3. Stworzenie systemu dotacji, uwzględniających środki wojewódzkie, powiatowe i gminne, do transportu publicznego, poprawiającego dostępność do usług
publicznych, a szczególnie – do szkół wszystkich
szczebli w Małopolsce.

4. Weryfikacja w programie strategicznym Regionalna
Strategia Innowacji rozwiązań / ustaleń w zakresie
działań ukierunkowanych na zapewnienie powszechnej dostępności do sieci szerokopasmowej i łączności bezprzewodowej na poziomie m.in. 3G na obszarach wszystkich miast województwa.

4. Promocja transportu publicznego w miastach i otaczających je obszarach, m.in. poprzez koordynowanie przygotowania i publikowania rozkładów jazdy
komunikacji publicznej w Internecie, w tym także
rozkładów jazdy koncesjonowanych przewoźników
prywatnych.

Instrumenty organizacyjne:
1. Powoływanie do życia podmiotów (instytucji rozwojowych) z udziałem majątku województwa, w celu

5. Wsparcie (uwzględnienie odpowiednich projektów infrastrukturalnych w kontrakcie terytorialnym,
promocja, animacja współpracy międzysektorowej)
w sferze zapewnienia powszechnej dostępności do
sieci szerokopasmowej i łączności bezprzewodowej
na poziomie m.in. 3G na obszarach wszystkich miast
województwa.

19 Na podstawie opracowania pt. Analiza dostępności usług publicznych w województwie małopolskim wraz z identyfikacją
i delimitacją obszarów strategicznej interwencji, wykonanego
na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju.
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6. Wsparcie miast małopolskich w zakresie przekształcenia niewykorzystanych obiektów szkolnych (lub
ich części) w środowiskowe, publiczne ośrodki kulturalno-społeczne, wyposażone w bibliotekę i mediatekę oraz pomieszczenia do pracy z młodzieżą,
w tym – sale komputerowe.

Instrumenty organizacyjne:
1. Współdziałanie samorządu województwa oraz forów
subregionalnych z samorządami lokalnymi w celu
zdefiniowania terytorialnych obszarów problemowych, wymagających współdziałania i współfinansowania przez wszystkie szczeble władz publicznych,
w szczególności w postaci kontraktu terytorialnego.

Instrumenty Celu 3. Podnoszenie jakości życia mieszkańców

Instrumenty wdrożeniowe:

Instrumenty planistyczne:

1. Dywersyfikowanie polityki wsparcia w zależności od
zidentyfikowanego poziomu jakości życia w mieście,
głównie poprzez odpowiednią formułę kontraktu terytorialnego, która dopuści współfinansowanie interwencji związanych z:

1. Identyfikacja w PZP WM miast, w których – ze
względu na niski poziom jakości życia – konieczna
jest interwencja zewnętrzna, co wiąże się z określeniem:




jakości środowiska naturalnego w stosunku do
obowiązujących norm,



minimalnych, akceptowalnych przez samorząd
wojewódzki, standardów realizacji usług publicznych i rynkowych w miastach,








standardów zasobów mieszkaniowych,
jakości środowiska kulturowego i ładu przestrzennego w miastach.



2. Ustalenie w PZP WM granic (obejmujących miasta)
ponadgminnych obszarów kryzysowych i problemowych, np. dotyczących:


braku zabezpieczenia przeciwpowodziowego,



degradacji środowiska naturalnego,







poprawą standardu i dostępności usług publicznych,
poprawą jakości infrastruktury dla stworzenia
lepszych warunków rozwoju usług rynkowych
i mieszkalnictwa,
poprawą jakości środowiska kulturowego i ładu
przestrzennego w miastach,
rewitalizacją obszarów miejskich: śródmieść,
osiedli powojennych, obszarów poprzemysłowych, pokolejowych i powojskowych.

Instrumenty Celu 4. Dążenie do zwartej struktury zagospodarowania miejskiego poprzez wspieranie procesów rewitalizacji miast i kontrolowanie suburbanizacji

kumulacji zjawisk społeczno-gospodarczych
i przestrzennych wymagających rewitalizacji.

Instrumenty planistyczne:

3. Identyfikacja w PZP WM miast wymagających pilnej
interwencji w kontekście niskiej jakości życia, co –
wstępnie – obejmuje:


poprawą stanu środowiska przyrodniczego,

1. Określenie zasad wsparcia rozwoju miast realizujących prototypowe projekty z wykorzystaniem zasad
tzw. „zielonej urbanistyki”, w szczególności obejmujące takie rozwiązania jak:

miasta o niskiej jakości/warunkach życia: Wojnicz,
Piwniczna-Zdrój, Tuchów, Grybów, Ryglice,



miasta o słabych warunkach życia: Krzeszowice, Chełmek, Trzebinia, Skawina, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Czchów,
Bukowno, Świątniki Górne, Andrychów, Ciężkowice, Miechów, Szczawnica, Żabno, Sułkowice,
Słomniki, Maków Podhalański, Stary Sącz, Biecz,
Mszana Dolna, Jordanów.
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zrównoważony transport i dobra przestrzeń publiczna: miasto zwarte i policentryczne – miasto
eko-mobilności, opartej o transport publiczny, niskoemisyjny (lekka kolej, tramwaj, publiczne rowery); sieć przestrzeni publicznych zapewniająca
przestrzenną spójność (connectivity) miasta; integracja ruchu pieszego i rowerowego i tworzenie
przyjaznej dla tych form transportu przestrzeni;
zintegrowany i zoptymalizowany (pod względem
udziału różnych form transportu) system transportu zbiorowego i ekologicznego transportu in-
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dywidualnego; rozwój zorientowany na transport
publiczny – większa gęstość, większe zróżnicowanie funkcji skupionych wokół multimodalnych
węzłów przesiadkowych transportu publicznego (Green Transit-oriented development – Green
TOD’s),




potencjalnym inwestorom szczegółowych informacji
o obszarach przeznaczonych do powtórnego wykorzystania.
4. Dostosowanie metodyki Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) do wielkości miast, z uwzględnieniem:

gęstość i podnoszenie standardu istniejących
dzielnic – różnicowanie funkcji zabudowy,
wzbogacanie istniejących kwartałów nowymi
funkcjami, rewitalizacja, reurbanizacja, zwarta
zabudowa, rozwój zabudowy raczej w pionie
niż w poziomie; minimalizacja wpływu zabudowy na tereny przyrodnicze i rolnicze; tworzenie
quasi-samowystarczalnych jednostek sąsiedzkich, minimalizacja potrzeby przemieszczania
się poprzez zróżnicowanie funkcjonalne dzielnic,







zdrowe społeczności lokalne i wielofunkcyjne
programy użytkowe – struktury i formy urbanistyczne zapewniające wielofunkcyjność i zróżnicowane źródła dochodu; zróżnicowanie zabudowy pod względem standardu, zwiększenie
dostępności dla różnych grup społecznych, o różnych dochodach, wieku, statusie społecznym;
zróżnicowanie zabudowy mieszkalnej w obrębie
jednostki sąsiedzkiej (neighbourhood) pod względem funkcji, własności, standardu i cen; największa intensywność zabudowy wokół węzłów
multimodalnych; unikanie monofunkcyjnych projektów i segregacji poziomej funkcji, generujących potrzebę dodatkowych podróży; elastyczne
kształtowanie zabudowy, umożliwiające przyszłe
zmiany funkcji.

opracowania jednolitej i spójnej metodologii
przygotowania LPR, skłaniającej do zmniejszenia
wielkości obszarów rewitalizacji,
podkreślania specyfiki projektów zintegrowanych (zarazem przestrzennych, społecznych i gospodarczych),
pominięcia konieczności sporządzania
w przypadku miast najmniejszych.

LPR

5. Wskazanie w PZP WM miast, w których istnieją
możliwości zablokowania procesów suburbanizacyjnych poprzez wprowadzanie stref wyłączonych z zabudowy z uwagi na kwestie środowiskowe, politykę
ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
6. Wskazanie w PZP WM pożądanych stref rozwojowych (tzw. korytarzy urbanistycznych), w których –
na kanwie transportu publicznego – może być promowana intensyfikacja zabudowy alternatywnej dla
rozproszonych struktur budowlanych związanych
z suburbanizacją (tzw. Green Transport Oriented Development w skali regionalnej).
7. Wypracowanie systemu zbierania i przetwarzania informacji na temat zróżnicowań społecznych, gospodarczych i urbanistycznych (budynki i ich stan techniczny, pustostany, termomodernizacja itp.) oraz
dostępności do podstawowych usług w skali wewnątrzmiejskiej w oparciu o narzędzia GIS.

2. Wskazanie w PZP WM miast, w których potrzeby
w zakresie rewitalizacji stanowią barierę rozwojową,
wymagającą wsparcia ze strony województwa, co
powinno objąć m.in.:

Instrumenty organizacyjne:




miasta o zwartych kompleksach terenów poprzemysłowych np. Gorlice, Andrychów, Kraków, Trzebinia, Chełmek,

1. Instrument organizacyjny celu 3.
2. Sformułowanie zasad lub zachęt do współpracy jednostek administracyjnych szczebla lokalnego przy
opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenów przygranicznych.

ośrodki, w których udział terenów przeznaczonych do rewitalizacji w całkowitej powierzchni
miasta jest znaczny np. Bochnia, Nowy Targ, Tarnów.

3. Powołanie regionalnego operatora rewitalizacji terenów zdegradowanych, w przypadku których skomplikowana struktura własnościowa, wielkość oraz
stopień zanieczyszczenia środowiska jest wyzwaniem przekraczającym możliwości samorządu lokalnego.

3. Stworzenie wojewódzkiej bazy terenów zdegradowanych (z pominięciem obszarów mieszkalnych),
obejmujących tereny poprzemysłowe, pokolejowe i składowiska; baza służyłaby identyfikacji skali
i typów obszarów zdegradowanych oraz dostarczała
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3. Zwiększenie elastyczności linii budżetowych projektów rewitalizacji w związku z koniecznością wprowadzania licznych korekt do planowanych działań na
obszarach uprzednio zainwestowanych.
4. Integracja mechanizmów finansowania procesów
rozwojowych miast na obszarach objętych programami rewitalizacji (łączenie finansowania inwestycji
i projektów podmiotów publicznych, komunalnych
i państwowych, różnego rodzaju organizacji, przedsiębiorstw, osób prywatnych).
5. Współpraca z samorządami lokalnymi i lobbowanie
za ustalaniem stref wyłączonych z zabudowy z uwagi
na kwestie środowiskowe, politykę ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
6. Wsparcie (uwzględnienie odpowiednich projektów infrastrukturalnych w kontrakcie terytorialnym,
promocja, animacja współpracy międzysektorowej)
poprawy jakości transportu zbiorowego i indywidualnego oraz innych sieci infrastruktury technicznej w korytarzach urbanistycznych wyznaczonych
w PZP WM.
7. Realizacja zasady warunkowości polegająca na
tym, że wsparcie (uwzględnienie odpowiednich
projektów infrastrukturalnych w kontrakcie terytorialnym, promocja, animacja współpracy międzysektorowej) poprawy infrastruktury społecznej
i technicznej:

Nowy Sącz
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Instrumenty wdrożeniowe:



1. Wsparcie w trybie konkursowym – w ramach nowego instrumentu unijnej polityki miejskiej, określanego
jako „Innowacyjne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast” – projektów prototypowych
objętych instrumentem planistycznym nr 1; wsparcie
takie mogłoby objąć granty wojewódzkie wynoszące np. do 30%20 kosztów rozwiązań prototypowych
w zakresie infrastruktury publicznej, jednakże nie
więcej niż 100 tys. € brutto.



następuje wyłącznie w miastach oraz gminach
podmiejskich, które wstrzymują ustalanie nowych lub redukują zakres terenów mieszkaniowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na
terenach wtórnie wykorzystywanych (brownfields).

8. Wymaganie realnego włączania partnerów gospodarczych i społecznych do procesu rewitalizacji, jako
warunek udzielania wsparcia opisanego w poprzednich instrumentach.

2. Wsparcie procesów rewitalizacji miast poprzez zastosowanie trybu indykatywnego (zarezerwowanie
ściśle określonych środków na rewitalizację dla poszczególnych miast) i konkursowego alokacji środków publicznych (por. instrumenty celu 6.); proponuje się, by tryb indykatywny obejmował wybrane
projekty rewitalizacji w miastach określonych w instrumencie planistycznym nr 2.

9. Wsparcie priorytetowego traktowania przez samorządy miejskie lokalnych programów rewitalizacji (LPR) w strukturze dokumentów planistycznych
i programowych, tak by na obszarze objętym rewitalizacją LPR była podstawowym narzędziem realizacji
polityki miejskiej.

20 Do określenia na etapie planowania finansowego realizacji polityki
spójności w okresie 2014–2020.
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10. Uproszczenie procedur realizacji małych projektów
rewitalizacyjnych21.

(energii potrzebnej do produkcji, opakowania,
magazynowania, transportu, likwidacji lub recyklingu produktu),

11. Realizacja zasady warunkowości w projektach rewitalizacji w dzielnicach śródmiejskich polegająca na
tym, że wsparcie finansowe tych projektów uzależnione jest od ustalenia parku kulturowego na obszarze wsparcia.



12. Dokonanie analizy możliwości wykorzystania instrumentu finansowania Jessica w województwie małopolskim oraz upowszechnienie informacji na temat
tego instrumentu.

„zielone” budownictwo i dzielnice, projektowanie zgodnie z zasadami budownictwa pasywnego
– zielona architektura; implementacja technologii
indywidualnego wykorzystania energii słonecznej
w budynkach; powtórne wykorzystanie obiektów, które się „zestarzały” funkcjonalnie (rewitalizacja).

2. Instrumenty planistyczne celu 3.

Instrumenty Celu 5. Poprawa efektywności energetycznej
i rozwój zrównoważony miast

Instrumenty organizacyjne:
1. Instrument organizacyjny celu 3.

Instrumenty planistyczne:
Instrumenty wdrożeniowe:
1. Określenie zasad wsparcia rozwoju miast realizujących prototypowe projekty z wykorzystaniem zasad tzw. „metabolizmu miejskiego”, w szczególności
obejmujące takie rozwiązania jak:








1. Wsparcie w trybie konkursowym – w ramach nowego instrumentu unijnej polityki miejskiej, określanego
jako „Innowacyjne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast” – projektów prototypowych
objętych instrumentem planistycznym nr 1; wsparcie
takie mogłoby objąć granty wojewódzkie wynoszące np. do 30%22 kosztów rozwiązań prototypowych
w zakresie infrastruktury publicznej, jednakże nie
więcej niż 100 tys. € brutto;

samowystarczalność energetyczna – odnawialna energia przy zredukowanej lub wyeliminowanej emisji CO2, zdecentralizowane źródła energii, spełnianie w pełni kryteriów Strategii Europa
2020 (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r.;
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
w całkowitym zużyciu energii do 20% oraz dążenie do wzrostu o 20% efektywności energetycznej”),

2. Instrumenty wdrożeniowe celu 3.
Instrumenty Celu 6. Sprawne zarządzanie systemami i strukturami organizacyjnymi samorządu wojewódzkiego dla realizacji
celów polityki miejskiej

osiedla bez-odpadowe – tworzenie „zamkniętej
pętli” surowcowej,

Instrumenty planistyczne:

gospodarka wodą – zamknięte zarządzanie zasobami wodnymi, lepsza jakość wody, zmniejszone
zużycie wody, magazynowanie deszczówki,

1. Zapewnienie spójności dokumentów województwa
z zasadami polityki państwa i UE.
2. Określenie w kolejnym MRPO zasad wsparcia dla
polityki miejskiej poprzez:

krajobraz, ogrody i bioróżnorodność – miasto
zintegrowane z krajobrazem poprzez „miejskie”
uprawy (w tym żywności), publiczne ogrody, parki, lasy, zielone dachy; maksymalizacja i ochrona
bioróżnorodności; ochrona lokalnego krajobrazu
i ekosystemów; minimalizacja efektów „miejskiej
wyspy ciepła”,
lokalne i zrównoważone materiały budowlane –
materiały z mniejszym zużyciem „szarej energii”

a. stosowanie terytorialnych osi priorytetowych, lub/i działań w ramach poszczególnych celów tematycznych, poświęconych obszarom miejskim
(uwzględniające wsparcie do poszczególnych
OSI), co wymaga m.in. umożliwienia realizacji
różnego typu działań wpisujących się w kilka celów tematycznych i wspieranych różnymi funduszami (np. EFRR i EFS),

21 Zgodnie z obserwacją przykładów z Europy Zachodniej, iż największe sukcesy odnoszą projekty „skrojone na miarę”.

22 Do określenia na etapie planowania finansowego realizacji polityki
spójności w okresie 2014–2020.
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b. zapewnienie komplementarności i synergii pomiędzy zaprogramowanymi działaniami ukierunkowanymi na wsparcie obszarów miejskich
i finansowanymi z różnych polityk (np. PS, WPR)
i funduszy (EFS, EFRR, FS, EFRROW), a także
komplementarności narzędzi wdrożeniowych
w taki sposób, by niezależnie od zastosowanego
narzędzia (np. ZIT, instrumenty finansowe, tradycyjny system wdrażania) działania / projekty były
ze sobą komplementarne i w sposób zintegrowany wspierały obszary miejskie poprzez:








3. Określenie ujednoliconych w województwie standardów opracowania dokumentów planistycznych
związanych z planowaniem funkcjonalnym, co obejmuje:


wspólne programowanie zakładające np.: harmonizację, uproszczenie i ujednolicenie procedur,
wskazanie w dokumentach operacyjnych projektów, typów projektów oraz przypisanie im
powiązanych projektów, typów działań finansowanych z innych programów, funduszy, stworzenie mechanizmów zapewniających zintegrowany wybór projektów, tzn. jednoczesny
wybór kilku powiązanych ze sobą projektów
z kilku działań lub priorytetów, czyli tzw. projektów zintegrowanych, co wymaga m.in. skoordynowania w zakresie terminów ogłaszania
naborów w ramach wszystkich trybów wyboru
projektów,
zapewnienie, aby na etapie tworzenia kryteriów
wyboru projektów stosowane były preferencje
dla projektów (realizowanych przez podmioty
publiczne), które będą komplementarne z innymi
projektam,



zapewnienie koordynacji horyzontalnej poprzez
realizację kontraktu terytorialnego oraz prace
Podkomitetu ZIT, powołanego w ramach Komitetu koordynacyjnego Umowy partnerstwa,





c. równoległe stosowanie w ramach polityki miejskiej trzech trybów wsparcia:





programy działań ZIT (wg projektu MRR – obligatoryjne) o ramowym zakresie obejmującym
m.in.: określenie obszaru wsparcia, diagnozę obszaru wsparcia, wymiar terytorialny wsparcia,
cele rozwojowe do realizacji w ramach ZIT, listę
przedsięwzięć do realizacji w ramach ZIT, raport
z przygotowania Programu, odniesienie do instrumentów finansowych, plan finansowy, system
wdrażania.

4. Wsparcie finansowe przygotowania ZIT, a szczególnie opracowania programów działań ZIT:

b. określenie zasad uwzględniania udziału społecznego, poprzez partnerską współpracę ze środowiskami biznesowymi i organizacjami społecznymi;



strategie rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta
(wg projektu MRR – fakultatywne), o ramowym
zakresie dotyczącym następujących zagadnień:
zintegrowanego systemu transportu publicznego, energooszczędnych struktur przestrzennych
(zwarte miasto, efektywne systemy sieci infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej),
rewitalizacji zdegradowanej tkanki miejskiej na
całym obszarze metropolitalnym, spójnego systemu inwestycyjnego, szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej, zintegrowanego
i spójnego zarządzania zasobami przyrodniczymi,
wodnymi (w tym wodami opadowymi), uspójnienia z planami zagospodarowania przestrzennego
na styku jednostek administracyjnych, współpracy
z innymi obszarami metropolitalnymi, prowadzenia systemu monitoringu danych przestrzennych
połączonego z systemem monitoringu rozwoju
regionalnego, tworzenia baz danych przestrzennych i środowiskowych, zarządzania zasobami kulturowymi połączonego z inwentaryzacją zasobów
dziedzictwa kulturowego,

w postaci dotacji z PO PT, dla ZIT KOM,
w postaci dotacji własnej dla ZIT obszarów funkcjonalnych Tarnowa i Nowego Sącza.

5. Zdefiniowanie zasad warunkowości wsparcia
w ramach polityki miejskiej, czyli zasad przyznawania
i przekazywania części środków finansowych w zależności od osiągnięcia przez jej beneficjentów określonych efektów rzeczowych lub od wdrażania określonych projektów.

trybu indykatywnego w ośrodkach wymagających bezwarunkowej odgórnej alokacji,
trybu konkursowego,
trybu wsparcia organizacyjnego, opartego na animacji współpracy międzysektorowej (bez angażowania aktywów własnych województwa).

6. Uczestnictwo w zdefiniowaniu (przez podmioty zarządzające ZIT) głównych projektów objętych
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ZIT, w kontekście komplementarności z procesem
uzgodnienia kontraktu terytorialnego.

przedstawicieli sektora gospodarczego (reprezentantów największych firm działających na terenie odpowiedniego obszaru funkcjonalnego), bez których
udziału nie będzie możliwa prokonkurencyjna mobilizacja potencjałów lokalnych.

Instrumenty organizacyjne:
1. Wsparcie organizacyjne powoływania podmiotów
zarządzających obszarami funkcjonalnymi w postaci ZIT (tzw. Związków ZIT) oraz tzw. wieloośrodkowych i jednoośrodkowych partnerstw miejskich
– we wszystkich przypadkach w postaci partnerstw,
które to wsparcie powinno objąć pomoc prawną
i mediacje prowadzone w odniesieniu do ukonstytuowania się oraz określenia zakresu i zasad współpracy międzysektorowej, przy czym:

3. Animacja współdziałania w ramach makroregionalnego obszaru funkcjonalnego opartego na
komplementarnych oraz wspólnych potencjałach
Krakowskiego i Katowickiego Obszaru Metropolitalnego.
4. Powołanie w strukturze UMWM komórki organizacyjnej zarządzającej (koordynującej) politykę miejską
lub odpowiednie umocowanie Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego.

a. realizacja ZIT przewidziana jest na terenie obszarów funkcjonalnych: Krakowa (w KOM – obligatoryjnie), Tarnowa i Nowego Sącza, co wymagać
będzie stworzenia Związków ZIT, posiadających
zdolności instytucjonalne do zarządzania częścią
programu operacyjnego oraz zapewnienie współfinansowania realizowanych projektów; postuluje
się aby: Związki ZIT – posiadały status wielosektorowego stowarzyszenia JST oraz podmiotów
gospodarczych i społecznych (por. też instrument
wdrożeniowy nr 1 Celu 6 opisany poniżej);

5. Animowanie powoływania do życia forów subregionalnych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały Nr
1077/12 ZWM z dn. 31 sierpnia 2012.
6. Uczestnictwo w nowym unijnym instrumencie
wspierającym rozwój miast, określanym jako „innowacyjne działania w zakresie zrównoważonego rozwoju miast” – por. instrument wdrożeniowy nr 1
Celu 4 oraz instrument wdrożeniowy nr 1 Celu 5.

b. samoorganizacja współpracy ośrodków miejskich
w innych obszarach funkcjonalnych lub/i terytorialnych, np. głównych miast Małopolski Zachodniej
(Olkusza, Chrzanowa i Oświęcimia), lub innych
układów wieloośrodkowych (np. Andrychów –
Kęty) mogłaby przybrać postać tzw. wieloośrodkowych partnerstw miejskich, powoływanych w celu:








7. Pomoc organizacyjna na rzecz miast w zakresie działań gminnych, dotyczących:




monitorowania efektów polityki miejskiej, w relacji do jej celów,



opracowania zintegrowanych ofert inwestycyjnych i turystycznych,
tworzenia efektywnych systemów świadczenia
usług publicznych,



określenia wspólnej działań wobec grup docelowych marketingu terytorialnego,

c. powołanie lokalnych jednośrodkowych partnerstw miejskich, na zasadach zbliżonych do tzw.
Lokalnych Grup Działania, celowe jest w przypadku obszarów funkcjonalnych miast tracących
dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.





2. Działanie na rzecz aktywnego uczestnictwa w Związkach ZIT i partnerstwach miejskich wpływowych

– 83 –

wsparcia organizacyjnego integracji lokalnych
MŚP,
wsparcia organizacyjnego NGO realizujących
cele SRWM,
wprowadzania elastycznych form organizacyjnych uwzględniających udział mieszkańców w zarządzaniu gminą: komitety, zespoły zadaniowe,
grupy doradcze, panele, sesje strategiczne, sesje
projektowe,
„otwarcia” urzędu na współpracę poprzez organizowanie: otwartych drzwi urzędu, debat i spotkań publicznych oraz wykorzystywanie Internetu jako platformy współpracy,
uaktywnienia organów pomocniczych gminy
(rad osiedli i sołectw) jako platformy wymiany
i współpracy,
promocji tworzenia innych jednostek publicznych świadczących usługi społeczne w obszarach kryzysowych (w tym – obszarach rewitalizacji).
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Instrumenty wdrożeniowe:



 w obszarze bieżącego zarządzania:
1. Zawarcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako instytucji zarządzającej MRPO, porozumienia ze Związkami ZIT, określającego zasady wdrażania ZIT, przy czym przewiduje się tzw. częściowe
powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie: jednostki samorządu terytorialnego zawiązują zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa JST (w którą włączeni są ewentualnie inni
partnerzy), która przygotowuje Program działań ZIT,
opracowuje kryteria wyboru projektów, dokonuje
oceny formalnej i merytorycznej wniosków, przygotowuje listę rankingową projektów, wybiera projekty
itp.



wykorzystaniu udziału krajowego Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna w kosztach
operacyjnych funkcjonowania ZIT w KOM,
zapewnieniu pokrycia kosztów operacyjnych
funkcjonowania ZIT w obszarach funkcjonalnych
Tarnowa i Nowego Sącza ze środków pomocy
technicznej MRPO.

8. Realizacja zasady warunkowości, zgodnie z instrumentem planistycznym nr 5.
9. Wykorzystanie nieruchomości wojewódzkich zlokalizowanych w obszarach problemowych i kryzysowych na cele związane z rozwojem gospodarczym, podniesieniem poziomu życia i usług
publicznych.

2. Zachęcanie miast do uczestnictwa miast w tworzonej w wymiarze europejskim sieciowej platformy
rozwoju obszarów miejskich, w ramach której miasta będą miały możliwość: wymiany doświadczeń
w obszarze realizacji polityki spójności, poznać dobre praktyki w zakresie realizacji zintegrowanych
strategii rozwoju miejskiego.

10. Uwzględnienie w bieżących działaniach województwa instrumentów marketingu terytorialnego na
rzecz miast, co odnosi się do:


3. Zachęcanie miast do uczestnictwa w europejskim
programie wymiany wiedzy i doświadczeń miast –
URBACT III.



4. Stosowanie – w ramach posiadanych środków – finansowych instrumentów wydatkowych (inwestycje własne) – wsparcie finansowe rozwoju miast ze środków
krajowych i UE, co odnosi się szczególnie do zapewnienia finansowania inwestycji o charakterze strategicznym, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
transportowych, a w tym związanych z transportem
publicznym (m.in. węzły intermodalne).



tworzenia baz danych o terenach inwestycyjnych
i innych, posiadających znaczenie strategiczne dla
rozwoju miast,
opracowania systemów informacji promocyjnych
o miastach i subregionach województwa (Internet, publikacje, targi, wizyty studyjne),
czynnego udziału w przedsięwzięciach dotyczących współpracy międzynarodowej i transgranicznej.

11. Wsparcie organizacyjne samorządów miast w odniesieniu do systemu promocji:


5. Stosowanie – w ramach posiadanych środków – finansowych instrumentów wydatkowych (granty, dotacje
inwestycyjne) na realizację programów, projektów
prototypowych, konkursów, stypendiów, kierowanych do samorządów miejskich, organizacji pozarządowych i mieszkańców miast wymagających wsparcia.



6. Upowszechnienie wykorzystania instrumentów finansowych zwrotnych instrumentów zwrotnych do realizacji celów tematycznych oraz priorytetów programowych (art. 32–40 rozporządzenia ogólnego), np.
instrumentu Jessica i partnerstw publiczno-prywatnych.

lokalnych terenów inwestycyjnych,
lokalnych przedsiębiorców, zainteresowanych
wejściem na rynki eksportowe,



oferty turystycznej,



oferty mieszkaniowej i usług publicznych.

12. Wsparcie miast w zakresie działań gminnych, dotyczących:


7. Zapewnienie – w ramach posiadanych środków –
współfinansowania kosztów operacyjnych ZIT ze
środków wojewódzkich, przy:
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animowania i/lub koordynowania programów
i projektów szkoleniowych kierowanych do
mieszkańców i organizacji obszarów problemowych i kryzysowych (warsztaty aktywizujące,
szkolenia przekwalifikujące, kursy przedsiębiorczości),
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animowania i/lub realizacji i koordynacji oferty
kierowanej do dzieci i młodzieży z grup marginalizowanych (świetlice, warsztaty, zajęcia sportowe, artystyczne),

realizację portalu internetowego przedstawiającego
dobre praktyki i prototypowe rozwiązania.
 oraz w obszarze kontroli, monitoringu i oceny:

animowania i/lub realizacji i koordynacji oferty
projektów integrujących społeczność (festyny,
jarmarki, dni dzielnicy),

14. Identyfikacja nieprawidłowości funkcjonowania organów województwa, urzędu marszałkowskiego
i jednostek organizacyjnych w sferze implementacji
polityki miejskiej.

koordynacji, moderacji, mediacji współpracy
podmiotów publicznych i prywatnych podejmujących aktywność prorozwojową,

15. Identyfikacja odstępstw od przyjętych kierunków
działania przez organy województwa, urząd marszałkowski i jednostki organizacyjne w realizacji narzędzi polityki miejskiej.

priorytetowego traktowania lokalnych programów rewitalizacji w strukturze dokumentów planistycznych i programowych, tak by na obszarze
objętym rewitalizacją LPR była podstawowym
narzędziem realizacji polityki miejskiej.

16. Identyfikacja nieskuteczności funkcjonowania organów województwa, urzędu marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych w realizacji procesu wsparcia
miast.

13. Dostarczanie miastom know-how na temat realizacji
polityki miejskiej, poprzez działalność popularyzatorską (konferencje, publikacje) i szkoleniową oraz

17. Prowadzenie badań opinii publicznej na temat wdrożenia polityki miejskiej województwa.

Uwagi końcowe
Należy zauważyć, że przedstawiony powyżej zestaw instrumentów Polityki miejskiej Województwa Małopolskiego opracowany został z wykorzystaniem rozwiązań, które nie przybrały jeszcze ostatecznego kształtu na szczeblu
krajowym. Dotyczy to szczególnie kształtu, sposobu powoływania do życia i systemu działania Zintegrowanych
Partnerstw Terytorialnych. Konsultowane rozwiązania krajowe skoncentrowane są na zasadach uwzględniania wymiaru miejskiego polityki spójności UE, przede wszystkim
właśnie poprzez instrument ZIT. Warto zatem pamiętać,
że kluczowym elementem skuteczności funkcjonowania
tego instrumentu będą miały uwarunkowania organizacyjne, które – w aktualnym rozumieniu – wiązane są ze
sposobem wdrażania ZIT. W przedstawionym zestawie
instrumentów wdrożeniowych regionalnej polityki miejskiej założono tzw. częściowe powierzenie zarządzania
ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie. Pozwala
to na organizację Związku ZIT w formie partnerstwa będącego stowarzyszeniem JST i organizacji z innych sektorów. Programując rozwiązania wojewódzkie zarząd województwa rozważać może jeszcze inne opcje obejmujące:


Tarnów
Fot. D. Zaród / Baza Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
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pełne powierzenie zarządzania ZIT władzom
reprezentującym obszary miejskie, co wymaga,
by zawiązały one związek komunalny i minimalizuje rolę partnerów spoza administracji publicznej; Związek ZIT byłby wtedy odpowiedzialny
za: przygotowanie programu działań ZIT, opracowanie kryteriów wyboru projektów, ogłaszanie naboru projektów, ocenianie wniosków pod
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Gorlice
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
względem formalnym i merytorycznym, przygotowanie listy rankingowej projektów, wybieranie projektów, negocjowanie i podpisywanie
umów z beneficjentami, rozliczanie projektów
itp. (co odbywałoby się na zasadzie grantu globalnego),


projektów dla ZIT poprzez udział w komitecie
monitorującym, dokonanie preselekcji wniosków,
opracowanie listy rankingowej projektów, uzgadnianie wstępnej listy projektów i przekazanie jej
do Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca odpowiadałaby za ogłoszenie naboru, ocenę formalną, negocjowanie i podpisanie umowy
z beneficjentem, rozliczanie projektów.

minimalne powierzenie zarządzania ZIT władzom reprezentującym obszary miejskie, które
może nie satysfakcjonować partnerów; Związek ZIT byłby wtedy odpowiedzialny za: przygotowanie Programu działań ZIT, udział w procesie przygotowania i akceptacji kryteriów wyboru

Rozstrzygnięcie w wymienionych kwestiach będzie miało
kluczowe znaczenie dla funkcjonowania większości instrumentów realizacji praktycznie wszystkich celów głównych
regionalnej polityki miejskiej.
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Podsumowanie

otoczeniem oraz mieszkańcy, z ich specyficzną kulturą
i kapitałem społecznym. Przestrzeń miast – to bogactwo
historycznych centrów i zabytków – (zwłaszcza Krakowa),
ale i tereny poprzemysłowe / pokolejowe, suburbia o niewykształconych strukturach funkcjonalno-przestrzennych,
pauperyzujące się dzielnice śródmiejskie i powojenne osiedla mieszkaniowe. Dodanie do tego konglomeratu unikalnych w skali kraju walorów krajobrazowych tworzy tło dla
kluczowego potencjału Małopolski, którym jest jej przestrzeń. Mieszkańcy województwa – to społeczeństwo
zróżnicowane, często o tradycyjnym światopoglądzie, posiadające liczne – także historyczne – powiązania z zagranicą. Małopolanie kształcą się i otwierają na zglobalizowaną
gospodarkę. Świadczy o tym choćby stały rozwój sektora usług w regionie i pozycja Krakowa w środowisku firm
typu BPO/SSC.

Współczesne miasta wymagają wsparcia instrumentami polityki regionalnej. Wynika to z natury aktualnych procesów
rozwojowych, które – z jednej strony – koncentrują się
właśnie w wybranych ośrodkach i ich obszarach funkcjonalnych, z drugiej zaś – poprzez takie zjawiska jak suburbanizacja, czy restrukturyzacja gospodarki regionalnej – defaworyzują pewne miasta, zwłaszcza te, które oddalone są
od głównych osi transportowych. Zmniejszeniu i osłabieniu ulega też tradycyjna rola małych miast, obsługujących
tereny wiejskie, co jest konsekwencją zmian w sposobie
prowadzenia gospodarki rolnej oraz systemach dystrybucji produktów rolniczych, a także – w szerszym sensie –
zmian technologicznych, związanych z upowszechnieniem
technologii informatycznych i komunikacyjnych. Liderami
rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie pozostają
największe ośrodki, lecz owa pozycja na tle województwa
powinna stanowić tylko punkt wyjścia dla postrzegania –
w przypadku Małopolski: Krakowa, Tarnowa i Nowego
Sącza – jako miast posiadających potencjał konkurencyjny w skali kraju i Europy. Rzecz jasna, Kraków, jako jedno
z głównych miast Polski, stanowi odrębną klasę wśród małopolskich miast, wciąż jednak stoją przed Grodem Kraka
wyzwania związane z zajęciem odpowiedniej – historycznie uzasadnionej – pozycji wśród europejskich metropolii.
Warto zauważyć też zróżnicowaną sytuację miast w poszczególnych subregionach województwa małopolskiego.

Polityka miejska Województwa Małopolskiego opracowana została w oparciu o solidną wiedzę o regionie i jego
miastach zgromadzoną w ramach Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju. Pozwoliło to na weryfikację
obiegowych opinii o miastach regionu oraz na wskazanie, na tle analizy barier i potencjałów miast, odpowiednich kierunków działań, czyli tego, jak pokonać bariery
i jak wykorzystać istniejące potencjały. Analizy i diagnozy
oparto w szczególności na wynikach badań dotyczących
realizowanych programów rewitalizacji oraz poziomu
świadczenia usług publicznych. Drugim filarem źródłowym niniejszego opracowania była pogłębiona analiza
założeń, wytycznych oraz instrumentów unijnych i krajowych, przedstawiających miejski wymiar polityki spójności. Zestawienie obu podejść – spojrzenia endogenicznego ujawnionego w badaniach stanu istniejącego oraz
– egzogenicznego, wskazującego cele, zasady i narzędzia
rozwijane w ramach współczesnej unijnej polityki regionalnej, pozwoliło na sformułowanie diagnozy głównych
determinant oraz perspektyw realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku w zakresie
polityki miejskiej. Na jej tle zaproponowano konkretne
cele, zasady i instrumenty regionalnej polityki miejskiej.
Przyjęto, że strategicznym celem polityki powinno być
wzmocnienie znaczenia miast i obszarów zurbanizowanych, jako kluczowego warunku rozwoju gospodarczego, wzrostu spójności społecznej i przestrzennej Małopolski oraz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Cel
strategiczny, uszczegółowiono w postaci 6 celów głównych obejmujących takie dążenia, jak: wspieranie trwałego i inteligentnego rozwoju małopolskich miast jako
ośrodków wzrostu i węzłów w sieci powiązań krajowych
i międzynarodowych, poprawę standardu i dostępności
usług publicznych, podnoszenie jakości życia mieszkańców, dążenie do zwartej struktury zagospodarowania
miejskiego poprzez wspieranie rewitalizacji i kontrolowanie suburbanizacji, poprawę efektywności energetycznej
oraz sprawne zarządzanie. Przyjęto cztery zasady polity-

Wyzwaniem dla polityki regionalnej jest więc wzmocnienie miast i otaczających je terenów zurbanizowanych,
które – w kontekście wspomnianych zmian cywilizacyjnych – należy rozpatrywać łącznie, jako miejskie obszary
funkcjonalne, a nie poprzez pryzmat opozycji miasto-wieś.
Uwzględniając współczesne rozumienie polityki regionalnej, takie zintegrowane spojrzenie na tworzące się obszary funkcjonalno-przestrzenne, kieruje refleksję dotyczącą
polityki miejskiej na różnego typu działania. Po pierwsze,
regionalna polityka miejska wykorzystywać powinna tradycyjne instrumenty wsparcia, związane z wyrównywaniem
standardów życia i podnoszeniem jakości usług publicznych. Wydaje się jednak, że w dobie dzisiejszej, ważniejszym jest inne spojrzenie, które kładzie nacisk na zwiększenie potencjałów konkurencyjnych miejskich obszarów
funkcjonalnych w skali krajowej i europejskiej. Aby proces ten zakończył się sukcesem, władze wojewódzkie nie
mogą stracić z oczu głównych motorów rozwoju, związanych z niewykorzystanymi – czasem ukrytymi – endogenicznymi potencjałami gospodarczymi, a także z kapitałem
ludzkim, który – przy określonych uwarunkowaniach zewnętrznych – ostatecznie przesądza o sukcesie w budowaniu przewag konkurencyjnych.
Głównymi „zasobami”, do których powinna się odwoływać polityka miejska, są: przestrzeń miast wraz z ich
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ki miejskiej obejmujące: podporządkowanie jej zapisom
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020 oraz
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (zasada integralności), zróżnicowanie interwencji publicznej w poszczególnych subregionach i obszarach funkcjonalnych województwa (zasada podejścia
terytorialnego), nadanie istotnej roli współdziałaniu wielu poziomów zarządzania rozwojem oraz sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego (zasada wielopoziomowego zarządzania) przy uzależnieniu wsparcia od
efektów realizacji polityki rozwoju (zasada warunkowo-

ści). Dla każdego z wymienionych celów głównych, oraz
przy uwzględnieniu powyższych zasad, skonstruowano
zestawy instrumentów planistycznych, organizacyjnych
i wdrożeniowych, ukierunkowujących działania samorządu wojewódzkiego na wsparcie rozwoju miast i obszarów
zurbanizowanych. Szczególny nacisk położono na nowe
instrumenty rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych
w postaci tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
które – w nadchodzącym okresie programowania – powinny wyzwolić mechanizmy współpracy na rzecz zintegrowanego, zakorzenionego terytorialnie rozwoju miast.

Ciężkowice
Fot. J. Leśniewski / Baza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
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Liczba
projektów
programu
rewitalizacji

ogółem

środki publiczne

środki prywatne

proj. przestrzenne

proj. społeczne

proj. gospodarcze

16,6 342 b.d. b.d. b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

505 100

444 485

60 615

505 100

0

0

% ludn. miasta

gospodarcze

Budżet programu rewitalizacji, tys. zł

125 942

1 178,1

3,6

114 289

15,1 47

43

4

społeczne

15,0

ogółem

4 900,3

przestrzenne

os.

śródmieście
osiedla
rekreacja
poprzemysłowy

Ludność
obszaru
rewitalizacji

% pow. miasta

Typ obszaru

Nazwa
obszaru
rewitalizacji

Subregion24

M KOM Miejski P. R.
(osiem
zespołów)

Powierzchnia
obszaru
rewitalizacji

ha
1. Kraków

Ranga23

Miasto

Lp.

Aneks. Programy rewitalizacji w miastach województwa małopolskiego powyżej 20 tys. mieszkańców 23 24

2. Kraków

M KOM ŁĄCZNIE LPR ŁĄCZNIE LPR

3. Kraków

M KOM Stare Miasto

śródmieście

662,0

2,0

59 366

7,8

20

20

0

0

267 600

209 185

58 415

267 600

0

0

4. Kraków

M KOM Nowa Huta

śródmieście
osiedla

341,1

1,0

50 701

6,7

7

7

0

0

90 500

90 500

0

90 500

0

0

5. Kraków

M KOM Zabłocie

poprzemysłowy

175,0

0,5

4 222

0,6

20

16

4

0

147 000

144 800

2 200

147 000

0

0

6. Tarnów

R TA

ŁĄCZNIE

ŁĄCZNIE

468,7

6,5

29 527

26,4 87

67

14

6

648 412

648 412

0

596 302

49 484

2 626

7. Tarnów

R TA

Śródmieście

śródmieście

331,7

4,6

26 394

23,6 54

43

8

3

453 422

453 422

b.d.

427 367

24 742

1 313

8. Tarnów

R TA

Mościce

osiedla
rekreacja

136,97

1,9

3 133

2,8

33

24

6

3

194 990

194 990

b.d.

168 935

24 742

1 313

9. Nowy Sącz SR NS

ŁĄCZNIE

śródmieście

61

1,1

2 851

3,4

47

24

8

15

121 278

113 376

7 902

108 204

12 167

907

10. Chrzanów L MZ

ŁĄCZNIE

śródmieście
blokowisko

140,0

3,7

14 981

38,0 72

24

18

2

363 794

292 192

71 603

347 132

6 194

10 468

11. Olkusz

ŁĄCZNIE

śródmieście
osiedla
rekreacja

107,87

4,2

5 223

13,8 37

24

16

2

199 393

97 777

101 616

189 607

9 266

520

ŁĄCZNIE

śródmieście
osiedla

500,0

9,8

23 500

70,3 19

24

2

2

157 000

137 524

19 476

154 675

225

2 100

13. Bochnia

L KOM ŁĄCZNIE

śródmieście
osiedla

369,77

12,4

17 443

59,3 38

24

9

1

138 888

114 414

22 873

134 917

1 052

2 919

14. Gorlice

L NS

ŁĄCZNIE

ŁĄCZNIE

53,9

2,3

4 944

17,2 43

24

0

0

78 084

65 521

12 563

78 084

0

0

15. Gorlice

L NS

Starówka

śródmieście

3,7

0,2

2 524

8,8

28

24

0

0

65 521

65 521

0

65 521

0

0

16. Gorlice

L NS

Osiedla
osiedla
mieszkaniowe

14,3

0,6

2 420

8,4

15

24

0

0

12 563

0

12 563

12 563

0

0

17. Gorlice

L NS

Tereny
sportowo-rekreacyjne

34,4

1,5

0

0

b.d. 24 b.d. b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1,6

0,1

b.d.

b.d. b.d. 24 b.d. b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

L MZ

12. Nowy Targ L PO

18. Gorlice

L NS

rekreacja

Tereny związa- poprzemysłowy
ne z przemysłem naftowym

23 Ranga ośrodka według KPZK 2030: M – metropolitalny, R – regionalny, SR – subregionalny, L – lokalny
24 KOM – Krakowski Obszar Metropolitalny, MZ – Małopolska Zachodnia, NS – sądecki, PO – podhalański, TA – tarnowski.
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Liczba
projektów
programu
rewitalizacji

społeczne

gospodarcze

ogółem

środki publiczne

środki prywatne

proj. przestrzenne

proj. społeczne

proj. gospodarcze

3

190 300

121 900

68 400

164 300

10 000

16 000

3,4

11

24

7

2

34 676

33 686

990

29 465

3 741

1 790

16 000

73,6 59

24

9

5

98 108

65 086

33 021

89 462

2 300

6 346

1,3

1 329

3,3

24

0

0

19 305

15 400

3 905

19 305

0

0

8,1

252 147

94 429

43 676

śródmieście
osiedla
rekreacja

122,2

1,5

9 600

L KOM ŁĄCZNIE

śródmieście

31,05

1,5

807

L MZ

ŁĄCZNIE

śródmieście
osiedla
rekreacja
poprzemysłowy

200

2,0

22. Oświęcim L MZ

ŁĄCZNIE

śródmieście

40
6 994,9

20. Skawina

Andry21.
chów

RAZEM25

-

-

-

-

% ludn. miasta

1

os.

24

% pow. miasta

35,4 15

ŁĄCZNIE

19. Zakopane L PO

Budżet programu rewitalizacji, tys. zł

przestrzenne

Ludność
obszaru
rewitalizacji

ogółem

Powierzchnia
obszaru
rewitalizacji

ha

Typ obszaru

Nazwa
obszaru
rewitalizacji

Subregion24

Ranga23

Miasto

Lp.

1/27/2013

6

20,4 481 350 88

38 2 554 338 2 149 773 402 964 2 416 553

Pozostałe załączniki do ekspertyzy (analiza dokumentów krajowych oraz Unii Europejskiej) dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju – www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl

25 Sumując wskaźniki dla wszystkich miast dla Krakowa uwzględniano powierzchnię i liczbę ludności obszarów rewitalizacji zgodnie z Miejskim
Programem Rewitalizacji (którego uszczegółowieniem są pozostałe LPR), natomiast liczbę projektów i wskaźniki finansowe zaczerpnięto z LPR
Stare Miasto, Nowa Huta i Zabłocie.
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Skróty wykorzystane w publikacji:
AP – administracja publiczna
CLLD – Community Led Local Development (ang.) – rozwój kierowany przez lokalną społeczność
DSRK – Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EWT – Europejska Współpraca Terytorialna
GIS – Geographic Information System (ang.) – system informacji przestrzennej
ICT – Information and Communications Technology (ang.) – technologie informacyjne i komunikacyjne
ITI – Integrated Territorial Investment (ang.) – zintegrowana inwestycja terytorialna (ZIT)
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KE – Komisja Europejska
KPZK 2030 – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
KSRR 2020 – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020
MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NGO – non-govermental organisation (ang.) – organizacja pozarządowa
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (ang.) – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OF – obszar funkcjonalny w rozumieniu KPZK 2030
OSI – obszary strategicznej interwencji w rozumieniu KSRR 2020
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PO – program operacyjny
PZP – plan zagospodarowania przestrzennego / planowanie zagospodarowania przestrzennego
PZPW – plan zagospodarowania przestrzennego województwa
RM – Rada Ministrów
RP – Rzeczpospolita Polska
RPO – Regionalny Program Operacyjny
SRK 2020 – Strategia Rozwoju Kraju 2020
SUiKZP – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
UE – Unia Europejska
Ustawa o PZP – Ustawa z 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717
z późn. zm.)
Ustawa o ZPPR – Ustawa z 6 XII 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)
WRS – wspólne ramy strategiczne
ZIT – zintegrowana inwestycja terytorialna

POLECAMY
Dostęp do usług publicznych w Małopolsce
Publikacja jest raportem końcowym z badania „Analiza
dostępności usług publicznych w województwie małopolskim wraz z identyfikacją i delimitacją obszarów strategicznej interwencji”, które zostało zrealizowane przez Instytut
Nauk Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju.
Opisuje aktualny stan koncentracji i dostępności infrastruktury usług publicznych w obszarach: kultury, edukacji,
ochrony zdrowia, ochrony środowiska, opieki społecznej
oraz sportu i edukacji – na poziomie gminnym oraz powiatowym. Określa również zapotrzebowanie na dalsze inwestycje oraz identyfikuje obszary strategicznej interwencji rozwoju województwa.

Metropolia – obszar rozwoju regionu.
Badania ewaluacyjne
Publikacja zawiera skrót dwóch badań ewaluacyjnych: oceny efektów interwencji wspierających rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz oceny efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach MRPO. Wsparcie oferowane w ramach
osi priorytetowej dedykowanej obszarowi metropolitalnemu skupia się na trzech głównych obszarach: wzmocnienie
potencjału badawczego KOM, rozwój funkcji metropolitalnych oraz zintegrowany transport metropolitalny.
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