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Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 
roku, dokument musi podpisać jeszcze 
Prezydent RP. Poprawki senatu, zgodnie z 
którymi związek metropolitalny mógłby 
powstać na obszarze liczącym 350 tys. 
mieszkańców, a poziom finansowania  
z budżetu państwa wynosił  
4 proc. udziału w podatku PIT 
tylko przez 5 lat, sejm odrzucił.  
Dlatego warunkiem utworzenia 
obszaru metropolitalnego 
będzie aglomeracja za-
mieszkała przez minimum 
500 tys. mieszkańców.  
Jak czytamy w ustawie  
„W skład związku metropoli-
talnego wchodzą: 1) gminy 
położone w granicach obsza-
ru metropolitalnego; 2) po-
wiaty, na obszarze których leży 
co najmniej jedna gmina położo-
na w granicach obszaru metropolitalne-
go”. Związek dostanie z budżetu państwa 
kwotę równą 5 proc. udziału w PIT  
(w przypadku Poznania z powiatem po-
znańskim – ok. 140 mln zł rocznie). 
Związki metropolitalne będą tworzone  
w drodze rozporządzenia Rady Mini-
strów. W rozporządzeniu będą określone 

granice poszczególnych obszarów metro-
politalnych na potrzeby tworzenia związ-
ków metropolitalnych przez wskazanie 
gmin wchodzących w skład obszarów me-
tropolitalnych oraz nazwy związków. Wy-
dając rozporządzenia, o których mowa  
w ust. 1, Rada Ministrów uwzględnia kon-

cepcję przestrzennego zago-
spodarowania kraju 
oraz plan zagospo-

darowania przestrzen-
nego województwa; 
powiązania funkcjo-
nalne oraz zaa-
wansowanie pro-

cesów urbanizacyj-
nych; jednorodność 

układu osadniczego  
i  p r z e s t r z e n n e g o , 

uwzględniającego więzi 
społeczne, gospodarcze  
i kulturowe. 
Przed utworzeniem związku 
metropolitalnego Rada mini-

strów zasięga opinii rad gmin 
położonych w granicach obszaru metropo-
litalnego. Opinie rad poprzedzone są  
konsultacjami z mieszkańcami; rad powia-
tów, na obszarze których leży co najmniej 

jedna gmina położona w granicach ob-
szaru metropolitalnego; sejmiku woje-
wództwa; wojewody. 
Wydanie rozporządzenia przez Radę 
ministrów wymaga pozytywnej opinii  rad 
co najmniej 70% miast na prawach po-
wiatu położonych w granicach obszaru 
metropolitalnego; rad co najmniej 70% 
gmin niemających statusu miasta na pra-
wach powiatu położonych w granicach 
obszaru metropolitalnego; rad co najmniej 
50% powiatów, na obszarze których leży 
co najmniej jedna gmina położona w gra-
nicach obszaru metropolitalnego. 
Zakres działania związku metropolitalne-
go i jego zadania określa art. 12 ustawy. 
Zgodnie z jego zapisem związek metro-
politalny wykonuje zadania publiczne  
w zakresie kształtowania ładu przestrzen-
nego; rozwoju obszaru związku; publicz-
nego transportu zbiorowego na obszarze 
związku; współdziałania w ustalaniu prze-
biegu dróg krajowych i wojewódzkich na 
obszarze związku; promocji związku me-
tropolitalnego. Ponadto, na podstawie 
porozumienia zawartego z jednostką sa-
morządu terytorialnego związek metropo-
litalny może realizować zadania publicz-
ne należące do zakresu działania gminy, 
powiatu lub samorządu województwa lub 
koordynować realizację tych zadań. Na 
podstawie porozumienia zawartego  
z organem administracji rządowej zwią-
zek metropolitalny może też realizować 
zadania publiczne należące do zakresu 
działania administracji rządowej. 
Treść ustawy opublikowana jest na stronie 
internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/
o p i n i e 7 . n s f / n a z w a / 2 1 0 7 _ u 3 /
$file/2107_u3.pdf 
Czy ustawa w tej formie wejdzie w życie 
zależeć będzie od Prezydenta RP i być 
może już od sejmu i senatu następnej ka-
dencji. 
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Sejm przyjął ustawę 

metropolitalną 
 

9 października sejm przyjął ustawę metropolitalną. Za było 239 

posłów, 48 głosowało przeciw.  
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Zbiorowe oszczędności 
Miasto Poznań organizuje po raz czwar-
ty przetarg na zbiorowy zakup energii 
elektrycznej. Wcześniej już dwukrotnie 
wraz z Poznaniem uczestniczyły w zaku-
pie gminy Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. W Grupie Zakupowej na rok 
2014 uczestniczyło oprócz Poznania 8 
gmin (Czerwonak, Kleszczewo, Komorni-
ki, Kórnik, Luboń, Mosina, Stęszew, Sza-
motuły), a we wspólnym zakupie na rok 
2015 było ich 14 (dołączyły Buk, Dopie-
wo, Puszczykowo, Skoki, Suchy Las i Tar-
nowo Podgórne). 
Oszczędności osiągnięte przez 8 gmin w 
ubiegłym roku przekroczyły sumę 1,5 mln 
zł, a cena uzyskana w postępowaniu na 
rok 2014 była swoistym rekordem Polski 
– rozstrzygnięcie zapadło wtedy, gdy 
obniżająca się w kraju cena energii osią-
gnęła najniższy poziom. Koszt 1 MWh 
netto z akcyzą wyniósł 189,80 zł. 
Do postępowania na zakup energii elek-
trycznej na rok 2016 przygotowania 
rozpoczęto 22 kwietnia spotkaniem dla 
przedstawicieli gmin Stowarzyszenia, 
które odbyło się w Sali Białej Urzędu 
Miasta Poznania. Zainteresowane przy-
stąpieniem do grupy Zakupowej są dwie 
kolejne gminy: Rokietnica i Swarzędz.  
 

Co ustawa metropoli-
talna oznacza dla  
Metropolii Poznań? 

 
Prof. Tomasz  
Kaczmarek  
– Dyrektor Centrum 
Badań  
Metropolitalnych 
UAM  
w Poznaniu 
- To od lat oczeki-
wana ustawa, stwa-
rza bowiem silniej-

szą niż dotąd podstawę prawną dla 
współpracy gmin i powiatów w obsza-
rach takich jak Metropolia Poznań. Usta-
wa dowodzi słuszności obranej w 2007 r. 
przez naszych włodarzy: prezydenta, 

starostę, wójtów i burmistrzów ścieżki 
integracji Poznania i okolicznych gmin. To 
było novum w skali kraju i niewielu wie-
rzyło w powodzenie tej współpracy. Mo-
ja ocena tej ustawy jest zatem generalnie 
pozytywna. Jest ona dla mieszkańców 
ważna z kilku powodów. Po pierwsze 
ustawa obliguje władze lokalne do 
wspólnej organizacji publicznego trans-
portu zbiorowego na obszarze całej me-
tropolii, a także do koordynacji planowa-

nia przestrzennego, współdziałania  
w ustalaniu przebiegu dróg krajowych  
i wojewódzkich oraz wspólnej promocji 
obszaru metropolitalnego. Być może licz-
ba zadań nie jest imponująca, ale samo-
rządy lokalne nie zawsze sobie z nimi 
radziły, bądź ich działania były od siebie 
oderwane. Drugi powód to dodatkowe 
źródła finansowania, dodać należy – 
niebagatelne. Źródłami dochodu związku 
metropolitalnego mają być: 5-proc. 
udział w PIT, składki gmin wchodzących  
w skład związku oraz dotacje z budżetu 
państwa i jednostek samorządu teryto-
rialnego. To spory budżet, który pozwoli 
lepiej organizować np. transport publicz-
ny. Powinno to szybko przełożyć się na 
poprawę dostępności transportu, jakość 
podróżowania, a w perspektywie tańszą  
komunikację. Sprawiedliwy jest system 
głosowania w zgromadzeniu związku. 
Decyzje będą zapadać przy większości 
głosów mierzonej liczbą gmin oraz liczbą 
mieszkańców. Ustawa, jeśli tylko podpisze 
ją Prezydent RP, powinna wejść w życie 
1.01.2016 r. Wtedy po zapewne nieła-
twych pracach przygotowawczych oraz 
konsultacjach społecznych, nowopowstały 
Związek Metropolia Poznań z nowymi 
zadaniami mógłby, optymistycznie pa-
trząc, już od czerwca służyć mieszkańcom. 
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Powiedzieli o ustawie  
metropolitalnej 
 

Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań: – Chciałbym stworzyć związek metropolitalny z sąsiednimi 
gminami. („Gazeta Wyborcza” 10-11 października 2015) 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański: – Tak naprawdę wprowadzamy kolejny 
szczebel samorządu. Nie wróżę sukcesu. Jedyną zachętą wydają się dodatkowe 
pieniądze. („Gazeta Wyborcza” 10-11 października 2015) 
prof. Jadwiga Rotnicka, senator PO: – Ta ustawa daje gminom narzędzie do utwo-
rzenia związku. Ale nic na siłę. Potrzebna jest zgoda wszystkich. W naszym przy-
padku Poznania, 17 gmin i powiatu. Trzeba pokazywać, że mamy wspólny interes, 
uregulować sprawy rozdziału kompetencji, a także kwestie ambicjonalne. To wy-
maga konsultacji z mieszkańcami i włodarzami gmin. („Głos Wielkopolski” 10-11 
października 2015)  
Waldy Dzikowski, poseł PO: – Funkcjonuje co prawda stowarzyszenie Metropolia 
Poznań, ale bez umocowania i konkretnych funduszy niewiele można zdziałać. 
Przyjęta ustawa pozwala na utworzenie nowoczesnego organizmu gospodarczego 
z bogatą ofertę inwestycyjną, drogową, infrastrukturalną. („Głos Wielkopolski” 10
-11 października 2015)  
Szymon Szynkowski vel Sęk, radny PiS: – Mam wątpliwości, czy ta ustawa rozwią-
że istniejące problemy. Ma mnóstwo mankamentów. („Głos Wielkopolski” 10-11 
października 2015) 
Tomasz Lewandowski, radny SLD: – To dobry kierunek zmian. Może nas uchronić 
przed bratobójczą wojną o podatników, szukaniem sposobów, jak odebrać ich 
sąsiednim gminom. („Głos Wielkopolski” 10-11 października 2015) 

„Plan Gospodarki Niskoe-
misyjnej dla Metropolii Po-
znań” 
 
• Stowarzyszenie realizuje projekt pn. 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Metropolii Poznań”. Projekt jest na ukoń-
czeniu. Wykonawca (krakowska firma 
Consus Carbon Engineering sp. z o.o.) we 
wrześniu przekazywał małymi partiami 
kolejne wersje PGN., a resztę w paź-
dzierniku. W siedzibie Stowarzyszenia 
odbyła się narada, której celem było 
omówienie stanu zaawansowania prac, 
omawiano też harmonogram dalszych 
działań.  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, na wniosek Sto-
warzyszenia, zgodził się na aneksowanie 
terminu wykonania zadania do 30 listo-

pada 2015 r.  
 

Październikowe posiedze-
nie Zarządu Stowarzysze-
nia Metropolia Poznań 
 
• 16 października w siedzibie Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań odbyło się 
kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzy-
szenia. Głównym tematem spotkania 
było omówienie stanu prac zmierzają-
cych do realizacji Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych dla Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Poznania. Ponadto 
Zarząd zapoznał się z projektem noweli-
zacji budżetu Stowarzyszenia na rok 
2015 i sprawozdaniem z bieżącej dzia-

łalności Stowarzyszenia. W posiedzeniu 
udział wzięli m. in.: Jacek Jaśkowiak –
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metro-

polia Poznań (Prezydent Miasta Pozna-
nia), Jan Grabkowski – Wiceprezes Za-
rządu Stowarzyszenia (Starosta Poznań-
ski), Adam Lewandowski – Wiceprezes 
Zarządu Stowarzyszenia (Burmistrz Śre-
mu), Stanisław Filipiak – Członek Zarzą-
du Stowarzyszenia (Burmistrz Miasta  
i Gminy Buk), Bartosz  Derech – Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Stowa-
rzyszenia Metropolia Poznań (Wójt Gmi-
ny Rokietnica), Maciej Musiał – Dyrektor 
Biura Stowarzyszenia i Tomasz Łubiński –
Wicestarosta Poznański. 

  Fot. Danuta Nowakowska 
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Niezbędnym do tego warunkiem jest pozy-

tywne zaopiniowanie Strategii przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwo-
ju. Dlatego zespół ZIT dokonał we wrześniu 
zmian i uzupełnień w Strategii wynikających 

z uwag UMWW Wprowadzane poprawki 
były konsultowane w trybie roboczym z 
pracownikami Urzędu Marszałkowskiego.  
Także Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
przesłało we wrześniu swoje uwagi do Stra-

tegii ZIT. Zespół ZIT podjął w związku z tym 
dodatkowe działania dotyczące modyfika-
cji i uzupełnienia Strategii. Zmiany zostały w 
trybie roboczym skonsultowane z Minister-
stwem i uzyskały pełną akceptację. 

Równolegle prowadzone były prace zwią-
zane z opracowaniem kryteriów oceny 
wniosków. Propozycje w tym zakresie 
przedstawione przez Stowarzyszenie wraz 
ze Strategią w lipcu br. były przedmiotem 

specjalnego spotkania z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego, które miało 
miejsce w połowie września. Na podstawie 
przyjętych ustaleń Zespół ZIT przygotował 
nową propozycję, która jest obecnie konsul-

towana z Urzędem Marszałkowskim.  

Podczas wrześniowego posiedzenia Zarzą-

du Stowarzyszenia została zgłoszona inicja-
tywa, aby w ramach Projektu P1 ZIT 
„Poznańska Kolej Metropolitalna” umożliwić 
na zasadzie wyjątku finansowanie budowy 
węzłów przesiadkowych przy stacjach kole-

jowych Czempiń oraz Środa Wielkopolska, 
leżących poza Miejskim Obszarem Funkcjo-
nalnym Poznania. Inicjatywa została podyk-
towana względami technicznymi. Stacje 
Czempiń oraz Środa są na swoich liniach 

pierwszym od Poznania stacjami, na których 
istniejący układ torowisk daje możliwość 
zawrócenia składu, dlatego pociągi Po-
znańskiej Kolei Metropolitalnej muszą do-
jeżdżać co najmniej do tych miejscowości. 

Zarząd przychylnie odniósł się do tej inicja-
tywy i zobowiązał Biuro do opracowania 
stosownej zmiany Strategii. Propozycja 
przygotowana przez zespół złożony z 
przedstawicieli Miasta Poznania, Powiatu 

Poznańskiego i Biura Stowarzyszenia zosta-
ła zaakceptowana przez Zarząd podczas 
posiedzenia w dniu 16 października. Przy-
jęte zapisy dają możliwość sfinansowania 
budowy węzłów przesiadkowych przy sta-

cjach Czempiń i Środa Wielkopolska. 

Zaproszenia Realizowane projekty 

Co słychać w ZIT? 
 

Trwają przygotowania do realizacji projektów w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Poznania. W grudniu planowane jest ogłoszenie pierw-
szych konkursów w ramach Strategii ZIT.  

Master Plan dla Poznańskiej 

Kolei Metropolitalnej 
 

Stowarzyszenie Metropolia Poznań realizuje projekt pn. Master 

Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Projekt zostanie  

zakończony do 30 kwietnia 2016 roku.  

We wrześniu rozstrzygnięto część zamó-
wienia na wykonanie „Projektów miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz zmian studiów uwarun-
kowań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wraz z koncepcją mo-
dernizacji układów drogowych na wska-

zanych obszarach wokół stacji 
i przystanków Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej”. Umowa dotycząca wykona-
nia zadania została przygotowana i 
skonsultowana z Wykonawcami. W paź-
dzierniku dokument został podpisany. 

Równocześnie przygotowano materiały 
przetargowe na wyłonienie Wykonaw-
ców dla pozostałych, nie rozstrzygnię-
tych, części zamówienia. Przetarg jest na 
etapie rozstrzygnięcia.  
Poznańska Kolej Metropolitalna to two-
rzące system osobowe połączenia kole-

jowe w obszarze metropolitalnym Pozna-
nia. PKM jest wspólnym przedsięwzię-
ciem Województwa Wielkopolskiego, 
Powiatu Poznańskiego oraz gmin – part-
nerów Projektu Master Plan dla Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej.  

 

 
M a s t e r  P l a n  d l a  P o z n a ń s k i e j  K o l e i  M e t r o p o l i t a l n e j  

Memoriał  
Arkadiusza Gołasia  
w Murowanej  
Goślinie 
 

Od 2006 roku jesienią, przed 
rozpoczęciem rozgrywek ligo-
wych, rozgrywany jest w Polsce 
siatkarski turniej towarzyski po-
święcony pamięci tragicznie 
zmarłego dziesięć lat temu wy-
bitnego polskiego siatkarza – 
Arkadiusza Gołasia.  
 
Pierwsza edycja Memoriału im. Arkadiu-
sza Gołasia miała miejsce w 2006 roku 
w Ostrołęce, natomiast następne turnieje 
organizowane były w różnych miejsco-
wościach na terenie kraju.  
Do Murowanej Gośliny Memoriał „dotarł” 
w 2013 roku. Po IX edycji turnieju i zara-

zem pierwszej w Murowanej Goślinie 
Anna Sumelka inicjatorka i organizatorka 
turnieju podkreślała mocne zaangażowa-
nie i pomoc w organizacji imprezy ów-
czesnych władz gminy (burmistrzem był 
wtedy Tomasz Łęcki) i gorącą atmosferę 

na trybunach. Dlatego Memoriał w Muro-
wanej Goślinie rozgrywany był też  
w 2014 roku, a odbędzie się również  
w tym roku. 
W turnieju, który rozegrany zostanie 24  
i 25 października udział wezmą cztery 
kluby: Łuczniczka Bydgoszcz, Jastrzębski 
Węgiel, AZS Częstochowa i LOTOS 
TREFL Gdańsk. Turniejowi towarzyszyć 
będą warsztaty siatkarskie dla dzieci,  
w których biorą udział uczniowie lokal-
nych szkół.  
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Wiadomości z Metropolii  

 

 
Metropolia Poznań – wspólnie tworzymy rozwiązania 

 

Prestiżowe nagrody 
dla Bramy Poznania 
 

Brama Poznania została laureatką 
VIII edycji ogólnopolskiego konkur-
su Polska Pięknieje - 7 Cudów Unij-
nych Funduszy w kategorii obiekt 
turystyczny 2015. Obiekt otrzymał 
też prestiżową nagrodę w Berlinie. 
 

Do konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów 
Unijnych Funduszy zostały zgłoszone 
obiekty w następujących kategoriach: 
Rewitalizacja, Obiekt turystyczny, Tury-
styka mobilna i wirtualna, Turystyka ak-
tywna, Kultura i sztuka, Miejsce przyjazne 
rodzinie i Edukacja. 
Nagrodę z rąk Pani Minister Marii Wa-
siak w siedzibie Ministerstwa Infrastruktu-

ry i Rozwoju w Warszawie odebrał Sta-
nisław Tamm – Sekretarz Miasta Pozna-
nia. Wyniki zostały ogłoszone 18 wrze-
śnia.  

Tydzień wcześniej prestiżową nagrodę 
dla Bramy Poznania odebrał w Berlinie 
Mariusz Wiśniewski – Zastępca Prezy-
denta Miasta Poznania. Niemiecka fun-
dacja Lebendige Stadt, zajmującą się 
urbanistyką i rewitalizacją nagrodziła 
Poznań w kategorii najlepszej publicznej 
inwestycji budowlanej właśnie za Bramę 
Poznania. – Zdobyliśmy 3 miejsce na 129 
miast z Europy, które aplikowały w kon-
kursie! W najlepszej siódemce, którą wy-
różniono podczas gali byliśmy jedynym 
miastem spoza Niemiec – poinformował 
na fb Prezydent Wiśniewski.  
Obok miast niemieckich, do konkursu 
przystąpiły m.in. miasta z Austrii, Szwaj-
carii, Czech, Słowacji, Węgier, krajów 
bałtyckich i Polski.   

           Fot. Łukasz Gdak 
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Gratulacje dla gminy  
Czerwonak  
 
 

Gmina Czerwonak jest jedyną gminą wielkopolską, która w tym 

roku otrzymała certyfikat „Gmina przyjazna rowerzystom”.  

W trakcie Międzynarodowych Targów Rowero-
wych KIELCE BIKE – EXPO (trwały od 24 do 26 
września) 25 września uhonorowano Gminę 
Czerwonak certyfikatem „Gmina przyjazna ro-
werzystom”, przyznawanym przez Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno– Krajoznawcze w IV edycji 
ogólnopolskiego konkursu. 
Czerwonak jest jedyną gminą wielkopolską, na-
grodzoną takim wyróżnieniem w tym roku. 
Obok Czerwonaka w kategorii gmin wiejskich 
certyfikaty otrzymały Wąbrzeźno (woj. kujaw-
sko – pomorskie) i Sianów (woj. zachodniopo-
morskie). 
 

Byliśmy na Targach  

Turystycznych Tour-Salon 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wspólne stoisko zorganizowane przez Poznań-
ską Lokalną Organizację Turystyczną (PLOT), Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie 
Metropolia Poznań na targach Turystycznych Tour-Salon. Targi odbywały się  
w dniach od 15 do 17 października 2015 roku. Na imprezie prezentowane były 
oferty turystyczne z Polski i zagranicy. Tour-Salon skupia w jednym miejscu całą 
branżę turystyczną. W trakcie imprezy organizowane są konferencje, szkolenia  
i warsztaty dla profesjonalistów oraz liczne atrakcje dla szerokiej publiczności.  
Fot. Danuta Nowakowska 

https://www.facebook.com/tour.salon

