SEMINARIUM
EKSPERCKIE
Wyznaczanie granic obszarów metropolitalnych.
Podstawy prawne i koncepcje delimitacji

Gdańsk, 13 maja 2016 r. (piątek), godz. 10:00
Sala konferencyjna Olivia Sky Club, Olivia Tower (12. piętro)
Gdańsk, al. Grunwaldzka 472A

PRZEDMIOT

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o związkach metropolitalnych (Dz.U. poz. 1890). Definiuje ona związek
metropolitalny jako zrzeszenie jednostek samorządu terytorialnego
danego obszaru metropolitalnego. Kompetencją Rady Ministrów jest
tworzenie w poszczególnych obszarach metropolitalnych związków.
Utworzenie związku muszą jednak poprzedzić prace delimitacyjne
i sankcjonujące je regulacje prawne, wydane w formie rozporządzenia.
To bowiem Rada Ministrów ustala granice obszarów metropolitalnych
na potrzeby tworzenia związków metropolitalnych przez wskazanie
gmin, wchodzących w skład obszarów metropolitalnych.
Analiza aktów planowania strategicznego i przestrzennego, m.in.
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 czy
planów zagospodarowania przestrzennego województw, prowadzi
do wniosku, że brakuje jednolitej i spójnej polityki metropolitalnej
państwa i jej istotnego komponentu – koncepcji delimitacji obszarów
metropolitalnych. I tym właśnie zagadnieniom poświęcone będzie
niniejsze seminarium.
Seminarium jest kierowane w szczególności do przedstawicieli
instytucji rządowych i samorządowych, a także do środowisk nauki
oraz organizacji pozarządowych. Udział w seminarium potwierdził
Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska i Prezes Zarządu
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, oraz Michał Glaser,
Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Zapraszamy serdecznie!

PROGRAM
•
•
•
•
•
•
•

10:00-10:15 – otwarcie spotkania i powitanie gości
10:15-10:45 – referat wprowadzający do panelu I
10:45-12:15 – panel ekspercki: „Podstawy prawne wyznaczania
granic obszarów metropolitalnych”
12:15-13:00 – przerwa obiadowa
13:00-13:30 – referat wprowadzający do panelu II
13:30-15:00 – panel ekspercki: „Koncepcje delimitacji
obszarów metropolitalnych”
15:00-16:00 – podsumowanie seminarium i zamknięcie obrad

PANELE

Dyskusja w ramach seminarium została podzielona na dwa panele
eksperckie:
I. PODSTAWY PRAWNE WYZNACZANIA GRANIC OBSZARÓW
METROPOLITALNYCH
Ustawa o związkach metropolitalnych określa podstawy prawne
wyznaczania granic obszarów metropolitalnych na potrzeby
tworzenia związków metropolitalnych. Samorządy, przystępując
do prac nad tworzeniem związków metropolitalnych, stają przed
koniecznością rozwiązania szeregu formalno-prawnych problemów
wynikających z jednej strony z przepisów ustawy, z drugiej natomiast –
z uwarunkowań występujących na danym obszarze metropolitalnym,
do których należy podejść bardzo indywidualnie. W ramach panelu
zostaną omówione zagadnienia, które stwarzają wątpliwości
interpretacyjne. Sformułowane zostaną również postulaty de lege
ferenda, dotyczące treści wybranych przepisów ustawy.

II. KONCEPCJE DELIMITACJI OBSZARÓW METROPOLITALNYCH
Wyznaczenie granic obszarów metropolitalnych powinno stanowić
wyraz ustalonej uprzednio polityki administracyjnej państwa. Dyskusja
w ramach panelu będzie zatem dotyczyć konieczności uwzględnienia
w koncepcjach delimitacji szeregu skomplikowanych i nierzadko
spornych kryteriów, wskaźników czy metod diagnostycznych,
jak również niezbędnego warunku wdrażania założeń polityki
metropolitalnej państwa, czyli osiągnięcia konsensusu pomiędzy
stroną rządową oraz samorządową, a także innymi zainteresowanymi
podmiotami.

FORMUŁA

Każdy panel zainauguruje wypowiedź zaproszonego eksperta.
Następnie uczestnicy będą mieli okazję wygłosić 5-minutowe
stanowiska w przedmiocie danego panelu, pod warunkiem ich
uprzedniego zgłoszenia organizatorom. Jedna osoba może zgłosić do
trzech takich wystąpień w trakcie seminarium. Przewidziany też jest
czas na moderowaną dyskusję, podczas której w założeniu głos będą
mogli zabrać wszyscy zainteresowani uczestnicy spotkania.

ZGŁOSZENIA
Seminarium jest otwarte i bezpłatne. Liczba miejsc jest limitowana (ok.
80). Z tego względu niezbędne jest uprzednie zgłoszenie udziału.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mejlowy:
konferencje@im.edu.pl.

PUBLIKACJA

Wystąpienia uczestników seminarium zostaną opublikowane na łamach
periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”, wydawanego przez IM.
Warunkiem publikacji jest przesłanie organizatorom pisemnej wersji
wystąpienia w wersji elektronicznej. Prosimy je wysyłać na adres:
publikacje@im.edu.pl

ORGANIZATORZY
Instytut Metropolitalny

Organizacja ekspercka (think tank) integrująca reprezentantów różnych
dyscyplin naukowych (prawa, administracji, urbanistyki), jak i profesji
(prawników, urzędników) i pasji (działaczy społecznych, wolontariuszy).
Jest to fundacja, organizacja pozarządowa i pozasamorządowa, której
przyznano status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi badania
podstawowe i prace koncepcyjne w zakresie spraw metropolitalnych
(polityk miejskich, systemów zarządzania, gospodarki przestrzennej).
Więcej informacji o działalności IM na stronie: www.im.edu.pl

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Powołane w 2011 roku stowarzyszenie samorządowe, mające
na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego
rozwoju obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak
najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich,
z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. W ramach OMG-G-S
działa 56 samorządów, obejmujące łącznie obszar o powierzchni
blisko 5,2 tys km², zamieszkałe przez 1,45 mln mieszkańców.

Koło Naukowe Prawa Administracyjnego UG
Organizacja studencka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. Zajmuje się popularyzowaniem wiedzy z zakresu prawa
administracyjnego poprzez m.in. organizację konferencji naukowych
i warsztatów, spotkań z praktykami prawa czy konkursów wiedzy
o prawie administracyjnym.

KONTAKT

Wszelkich dodatkowych informacji o wydarzeniu udzielają
koordynatorzy projektu:
Izabela Siłkowska
M: izabela.silkowska@im.edu.pl
Rafał Gajewski
T: +48 534 656 919
M: rafal.gajewski@im.edu.pl

PATRONI
Patronat medialny:

