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Dotyczy: projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na prośbę o przekazanie opinii do projektu ustawy o związku 

metropolitalnym w województwie pomorskim (druk senacki nr 66), uprzejmie informuję.

Odnosząc się do przedmiotowego projektu ustawy, należy wziąć pod uwagę przebieg 

dotychczas prowadzonych prac legislacyjnych związanych z tworzeniem ustawodawstwa 

dotyczącego tworzenia i funkcjonowania związków metropolitalnych. 

Przyjęcie w 2017 roku ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim było 

połączone z uchyleniem ustawy o związkach metropolitalnych, która przewidywała 

tworzenie związków metropolitalnych wokół miast będących siedzibą wojewody lub 

sejmiku województwa. Kolejne projekty ustaw powstające od 2017 roku, odnoszące się do 

tworzenia i funkcjonowania związków metropolitalnych dla obszaru położonego wokół 

określonego ośrodka regionalnego - miasta  wojewódzkiego (Poznania, Łodzi, Gdańska) 

zawierają w sobie zasady regulujące pięć podstawowych zagadnień istotnych dla 

podmiotu jakim jest związek metropolitalny, tj.:

• zasady tworzenia i określania granic związku;

• zadań związku;

• władz związku i jego kompetencji;

• mienia związku;

• finansów związku.
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Generalne zasady odnoszone do poszczególnych zagadnień są tożsame w pięciu 

wymienionych dokumentach. Różne brzmienie przyjmują jedynie pewne zapisy nie 

zmieniając zasadniczych cech, form, organizacji i zasad działania podmiotu jakim ma być 

związek metropolitalny.

W świetle powyższego, w sytuacji pojawiających się inicjatyw odnośnie powoływania 

kolejnych związków metropolitalnych, należy wstrzymać się nad tymi pracami do momentu 

pełnego zebrania opinii i doświadczeń z wdrażania i obowiązywania ustawy o związku 

metropolitalnym w województwie śląskim. Jest to zgodne z założeniem przyjętym przy 

uchwalaniu ww. ustawy, które traktowało powołanie śląskiego związku metropolitalnego 

jako swego rodzaju projektu pilotażowego. Wynikało to z przekonania, że niezbędna jest 

ocena poprawności i efektywności przyjętych rozwiązań z etapu wdrażania i obwiązywania 

ustawy odnoszącej się do jednego obszaru, charakteryzującego się różnorodnością 

problemów i potrzeb.

Odnosząc się do przedłożonego dokumentu należy wziąć również pod uwagę ewentualne 

obciążenia dla budżetu Państwa, który w dobie panującej obecne pandemii i tak poddany 

będzie znaczącym obciążeniom. Natomiast Trójmiasto i sąsiadujące samorządy są 

przykładem jak przy użyciu obecnie dostępnych form prawnych i organizacyjnych można 

efektywnie współpracować w obszarze metropolitalnym.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/
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