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STRESZCZENIE  

DLA LEPSZEJ I ZRÓWNOWAŻONEJ JAKOŚCI ŻYCIA W MIASTACH 

EUROPEJSKICH1 

 
Treść raportu: 
 

ROZDZIAŁ ZAWARTOŚĆ 
1 Wprowadzenie Powody, dla których UE interweniuje i powinna kontynuować interwencję 

na obszarach miejskich 
- Jak podmioty z obszarów miejskich postrzegają interwencję UE 
 

2 Stan obecny w Europie Z podziałem na zagadnienia: 
✓ Zrównoważone użytkowanie gruntów i rewitalizacja miast 
✓ Zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodna 
✓ Gospodarowanie odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym 
✓ Transformacja energetyczna 
✓ Zrównoważona mobilność miejska 
✓ Jakość powietrza i klimatu akustycznego 
✓ Przystosowanie do zmian klimatycznych 
✓ Wzrost ekologiczny i eko-innowacje 
✓ Włączenie społeczne 
✓ Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich i 

udział społeczeństwa obywatelskiego 
 

3 Rola i wsparcie programów UE na 
europejskich obszarach miejskich 

- Dotychczasowe finansowanie polityki miejskiej UE. 
- Perspektywy przyszłych programów unijnych 2021-27 
 

4 Ustalenia i rekomendacje - Analiza SWOT 
- Rekomendacje dla Komisji Europejskiej na okres programowania 2021-27 

 

1. POWODY, DLA KTÓRYCH UE INTERWENIUJE I POWINNA KONTYNUOWAĆ 

INTERWENCJĘ NA OBSZARACH MIEJSKICH 

Liczba ludności miejskiej w UE rośnie szybko 

Europa jest kontynentem silnie zurbanizowanym i przewiduje się, że do 2050 roku ponad 80% populacji będzie 

zamieszkiwać obszary miejskie. Chociaż obszary miejskie stanowią jedynie około 4% powierzchni Europy, sama 

liczba ludności ma ogromny wpływ na zasoby i bioróżnorodność wykraczające daleko poza granice miast. 

W istocie, ewolucja populacji miejskiej i wiejskiej UE w ostatnich dziesięcioleciach jest wyraźnie widoczna 

(Eurostat). Obserwuje się rosnącą koncentrację ludności na obszarach miejskich, drastycznie zmniejszającą się 

populację obszarów wiejskich, ale także zajmowanie przestrzeni większych terenów wiejskich  (rozlewanie się 

miast), w szczególności na obszarach metropolitalnych.  

 

 

 
1 Raport dotyczący sposobu wykorzystania środków przyznanych  na mocy art. 7 Rozporządzenia EFRR na rozwój polityki 
miejskiej oraz możliwości jej usprawnienia. 
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Na przestrzeni 100 lat, 30% ludności UE przeniesie się z obszarów wiejskich na obszary miejskie (Eurostat) 

% ogółem populacji UE 

 1950 1970 1980 1990 2000 2015 2020 2030 2050 

Obszary 
miejskie 

51,5 63 67,4 70 70,9 73,6 74,7 77 82 

Obszary 
wiejskie 

48,5 37 32,6 30 29,1 26,4 25,3 23 18 

 

Te obszary miejskie są postrzegane zarówno jako źródło jak i rozwiązanie dla współczesnych wyzwań 

gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Europejskie obszary miejskie zamieszkuje ponad dwie trzecie 

ludności UE, która odpowiada za około 80% zużycia energii i generuje do 85% europejskiego PKB. Te obszary 

miejskie są motorami europejskiej gospodarki i działają jak katalizatory kreatywności i innowacji w całej Unii. Ale 

są to również miejsca, w których uporczywe problemy, takie jak bezrobocie, segregacja i ubóstwo, są najbardziej 

dotkliwe. Polityki miejskie mają zatem szersze znaczenie transgraniczne, dlatego też rozwój miast ma kluczowe 

znaczenie dla polityki regionalnej UE. 

Miasta UE reprezentują: 

82% Populacji UE, która będzie zamieszkiwać obszary miejskie  UE około 2050 roku 

4% Zajmowanej powierzchni terytorium UE  

80% Zużycia energii  

85% PKB w UE  

 
Zakres obszarów miejskich w Europie i poza nią 

Definicja obszarów miejskich i miast przyjęta przez ONZ jest bardzo prosta i obejmuje 4 kategorie: Aglomerację 

miejską, obszar metropolitalny, miasto właściwe i miasta (począwszy od małych miast poniżej 500 000 

mieszkańców aż do metamiast z ponad 20 milionami mieszkańców). 

 

Obecna definicja „miasta”, opracowana w 2011 roku przez Komisję Europejską i OECD i mająca zastosowanie do 

krajów UE i OECD, bazuje na wielkości populacji i gęstości zaludnienia. Eurostat identyfikuje kilka kategorii: Sieć 

miejska, ośrodek miejski (minimum 50 000 mieszkańców), miasto w granicach administracyjnych, strefa 

dojazdów, funkcjonalny obszar miejski, grupa miast sąsiadujących (greater city, obszar wykraczający daleko poza 

granice administracyjne miasta) i typologia miejsko-wiejska. 

 
Zgodnie z tymi koncepcjami, na potrzeby analizy potencjału rozwoju policentrycznego w Europie (27+2 kraje), 

europejski program ESPON2 zidentyfikował 1595 tak zwanych funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA) z 

minimum 20 000 mieszkańców, składających się z rdzenia obszaru i strefy otaczającej (dojazdowej),  

ekonomicznie zintegrowanej z centrum.  

Co jest pewne3, to że termin „obszar miejski” jest często stosowany, ale nie jest jasno zdefiniowany, oraz że:  

 
2   Projekt ESPON 1.4.3 Study on Urban Functions Final Report March 2007 + Reference 3. 
https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/fr-1.4.3_April2007-final.pdf 
3   Jürgen Breckenkamp, Lesley Patterson, Martina Scharlach, Wolfgang Hellmeier, Arpana Verma 
European Journal of Public Health, Volume 27, Issue suppl_2, 1 May 2017, Pages 19– 
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- Blisko połowa miast w UE miała stosunkowo małe centrum miejskie liczące od 50 000 do 100 000 

mieszkańców.4  

- W UE-28 było 960 miast, 715 zidentyfikowanych funkcjonalnych obszarów miejskich oraz 40 grup miast 

sąsiadujących (greater cities). 

- Średnia gęstość zaludnienia miast (ilość mieszkańców na km2)  wynosi 3 000 w Europie, w porównaniu 

do 1 600 w Ameryce Północnej i 4-8 000 w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej5 

- UE posiada 4 miasta z ludnością przekraczającą 5 mln mieszkańców, a na całym świecie jest ich 79 

- UE posiada 271 regionów metropolitarnych6, 500 miast powyżej 1 mln mieszkańców oraz 13 000 miast 

z ludnością poniżej 1 mln mieszkańców. 

- W UE nie istnieje definicja małych i średnich miast. 

 

Panorama miast partnerskich projektu EURE 

Miasta partnerskie projektu EURE stanowią łączną populację 10 200 000 mieszkańców w 9 krajach (Hiszpania, 

Portugalia, Włochy, Rumunia, Polska, Czechy, Cypr, Francja i Łotwa). W projekt zaangażowanych jest 466 miast. 

Wśród tych miast 10 ma ponad 200 000 mieszkańców, 35 ponad 50 000 mieszkańców, 21 między 20 a 50 000 

mieszkańców, a 410 to małe miasta poniżej 20 000 mieszkańców. 

 

Projekt EURE obejmuje duże miasta, takie jak obszary metropolitalne miast Ryga, Rennes, Brześć, Lublin, 

Nikozja, Pilzno, Vigo, Coruna, Porto i Vila Nova de Gaia. 

 

Przed jakimi wyzwaniami stoją obecne i przyszłe obszary miejskie? 

Obecnie, „obszary miejskie” UE, niezależnie od ich wielkości czy statusu, borykają się z poważnymi problemami, 

dla których należy wypracować rozwiązania. Są to problemy: demograficzne (wzrost, spadek lub starzenie się 

populacji), wzrost ubóstwa, gospodarcze (ponowne opracowanie działań oraz utrzymanie i/lub stworzenie 

miejsc pracy), środowiskowe (zapobieganie zmianom klimatycznym, zanieczyszczenie, standardy jakości życia), 

relacje między wsią i miastem (dostępność przestrzeni dla obszarów miejskich, rolnictwo i inne rodzaje 

działalności gospodarczej), mobilność, wykluczenie społeczne, presja fiskalna, efektywne wykorzystanie zasobów 

(takie jak zaopatrzenie w wodę, zbiórka i przetwarzanie odpadów, energia), mieszkalnictwo, bezpieczeństwo i 

zarządzanie (w tym udział społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym). 

 

AGENDA MIEJSKA UE 

 

Są to wyzwania, które wymagają odpowiedniej reakcji i skutecznego zarządzania. 

 

ONZ i UE dokonały już analizy większości z tych problemów i przedstawiły kilka propozycji w ramach Agendy 

Miejskiej7. 

 

 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9507230/KS-GQ-18-008-EN-N.pdf/a275fd66-b56b-4ace-8666-f39754ede66b 
5   https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/citiesreport/state_eu_cities2016_en.pdf 
6 funkcjonalny obszar miejski (miasto plus strefa dojazdów) liczący co najmniej 250 000 mieszkańców 
7 Wszystkie informacje dotyczące Agendy Miejskiej UE dostępne są na stronie https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/multi-level-
governance-in-action 
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Na mocy Paktu amsterdamskiego przyjętego przez ministrów UE odpowiedzialnych za zagadnienia miejskie 30 

maja 2016 roku, ustanowiono Agendę Miejską dla UE. W oparciu o zasady pomocniczości i proporcjonalności, 

Agenda Miejska skupia się na trzech filarach tworzenia i wdrażania polityki UE: Lepsze stanowienie prawa, lepsze 

finansowanie i wzmacnianie bazy wiedzy8.  

 
Źródło: Ewolucja wymiaru miejskiego w polityce UE 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Spatial Development Perspective Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego 

EU Territorial Agenda Agenda Terytorialna UE 

POLITICAL/OPERATIONAL WYMIAR POLITYCZNY/WYMIAR OPERACYJNY 

Towards an EU Urban Agenda W kierunku Agendy Miejskiej UE 

Lille Program Program Lille 

Bristol Accord Porozumienie bristolskie 

Leipzig Charter Karta Lipska 

Marseille Declaration/Toledo Declaration Deklaracja z Marsylii/Deklaracja z Toledo 

Cities of Tomorrow Miasta przyszłości 

Pact of Amsterdam/The Urban Agenda for the EU Pakt amsterdamski/Agenda Miejska dla UE 

URBAN Pilot Projects MIEJSKIE projekty pilotażowe 

ART 8 IUD ART 8 IUD (Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miast) 

Mainstreaming Wprowadzenie do głównego nurtu 

DG Regio became ‘Directorate-General for Regional and 
Urban Policy 

DG Regio (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej) 
stała się Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i 
Miejskiej 

 

Rok 2007 był decydującym rokiem w tym długim procesie. W istocie był to rok, w którym podczas nieformalnego 

spotkania ministrów, mającego miejsce podczas niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, podpisano 

Kartę Lipską na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Karta Lipska przedstawia dwie kluczowe zasady 

zrównoważonego rozwoju miast: zastosowanie holistycznej, zintegrowanej polityki rozwoju oraz zwrócenie 

szczególnej uwagi na najuboższe dzielnice. 

 

 
8 https://ec.europa.eu/knowledge4policy/territorial/topic/urban_en 
9 https://urban.jrc.ec.europa.eu/documents/handbook-of-sustainable-urban-development-strategies.pdf 

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pact-of-amsterdam_en.pdf
http://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/urban-agenda-eu_en
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Nowa Agend Miejska - Nowa Agenda Miejska, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dn. 23 grudnia 2016 

roku stanowi podstawę realizacji Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz innych kluczowych 

programów reform, jak np. Porozumienie paryskie.  

 

Nowa Agenda Miejska na nowo uznaje powiązanie między dobrą urbanizacją a rozwojem. Podkreśla powiązania 

między dobrą urbanizacją a tworzeniem miejsc pracy, możliwościami zarobku i lepszą jakością życia, co powinna 

zawierać każda polityka i strategia odnowy miasta (17 celów). 

 

Cel 1 Wyeliminować ubóstwo, we wszystkich jego formach na całym świecie 

SDG 2 Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepszą jakość odżywiania  oraz promować zrównoważone rolnictwo 

SDG 3 Zapewnić dobre zdrowie i dobrobyt 

SDG 4 Zapewnić wysokiej jakości edukację 

SDG 5 Osiągnąć równość płci 

SDG 6 Zapewnić dostęp do czystej wody i warunków sanitarnych 

SDG 7 Zapewnić dostęp do czystej energii po przystępnej cenie 

SDG 8 Zapewnić dostęp do godnej pracy i wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich 

SDG 9 Budować przemysł, infrastrukturę i wspierać innowacyjność 

Cel 10 Zmniejszyć nierówności 

Cel 11 Zapewnić zrównoważone miasta i społeczności, uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi i sprzyjającymi włączeniu 

społecznemu 

SDG 12 Zapewnić odpowiedzialną produkcję i konsumpcję 

SDG 13 Przedsięwziąć środki na rzecz przeciwdziałaniu zmianom klimatu 

SDG 14 Chronić życie podwodne 

SDG 15 Chronić życie na lądzie 

SDG 16 Promować pokój i sprawiedliwość oraz budować silne instytucje 

SDG 17 Wzmacniać partnerstwo na rzecz realizacji celów 

 

NOWA Karta Lipska10 została zatwierdzona przez ministrów UE w dn. 1 grudnia 2020 roku jako odpowiedź na 

nowe wyzwania dla zrównoważonego rozwoju miast, w tym skutki pandemii dla miast i miasteczek w całej 

Europie, i miała za punkt odniesienia CEL 11 Agendy Miejskiej ONZ: 

 

1. Transformacyjna siła miast europejskich 

                 1.1 Trzy poziomy przestrzenne miast europejskich 

                 1.2 Trzy wymiary miast europejskich  

2. Kluczowe zasady dobrego zarządzania miastem 

3. Wspieranie miast w transformacji 

 3.1 Wzmocnienie zarządzania miastem na rzecz dobra wspólnego 

                  3.2 Zapewnienie odpowiedniej polityki i finansowania dla miast 

 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci do chwili obecnej, UE  opracowała kilka instrumentów dotyczących także 

miast: kilka dyrektyw dotyczących wody, ścieków i odpadów stałych, oraz inne rozporządzenia środowiskowe 

(jak Natura 2000); Agendę Cyfrową UE, a niedawno Plan Działania Na Rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.  

 

 

 

 

 
10 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/themen/building-housing/city-housing/new-leipzig-charta.html 

http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf
http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646655-E.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm


EURE 
Effectiveness of Environmental Urban 
Policies to Improve Resources Efficiency 
(Skuteczność polityki na rzecz środowiska 
miejskiego mającej na celu zwiększenie 
efektywności wykorzystania zasobów) 
 

 

 
  

6 
 

Wraz z Nową Kartą Lipską nadszedł czas jej realizacji przez UE oraz przeznaczenia na to stosownych środków 

finansowych. 

 

Wszyscy są zgodni co do faktu, że miasto rozwija się gospodarczo, kiedy wzrastają dochody jego mieszkańców, 

natomiast wzrost gospodarczy opiera się na wydajności gospodarki. Jeżeli tempo wzrostu gospodarczego 

jest mniejsze niż wzrostu liczby ludności, dochody prawdopodobnie spadną, a nierówności mogą ulec 

pogłębieniu. Wzrost, który zwiększa nierówności może przynieść korzyści niektórym grupom, ale 

długoterminowym sprawdzianem wzrostu jest to, czy dochód na mieszkańca rośnie w sposób, który zwiększa 

możliwości i jest w miarę stabilny w perspektywie długoterminowej. 

Polityka rozwoju miasta jest oceniana jako skuteczna, jeśli podnosi realny dochód na mieszkańca w mieście. 

Dochody gospodarstw domowych różnią się znacznie w porównaniu do innych cech gospodarki, w tym 

specjalizacji, wykształcenia, potencjału naukowego i technologicznego oraz wynagrodzeń w kluczowych 

sektorach. Ponadto, cechy krajowego i lokalnego rynku pracy oraz jakość instytucji mogą mieć duży wpływ na 

dochód na mieszkańca i całą strukturę wynagrodzeń. 

Wiele miast w UE boryka się z dodatkowymi problemami związanymi z ich położeniem przygranicznym, dla 

których trzeba także wypracować konkretne rozwiązania, w tym dotyczące zarządzania transgranicznego. 

 

Nowe wyzwanie - społeczno - ekonomiczny wpływ COVID 19  

W obliczu tych wyzwań, na początku 2020 roku pojawia się nowy i bardziej złożony kryzys sanitarny w UE 

spowodowany pandemią COVID 19, z ogromnymi skutkami społeczno-gospodarczymi, których nie obserwowano 

od czasów II wojny światowej, który należy uwzględnić a także uznać za priorytet w przyszłej polityce miejskiej 

UE. 

Miasta i gminy, inne niż rządy krajowe i regionalne, będą znajdować się na pierwszej linii reagowania na kryzys 
społeczny narastającego wykluczenia społecznego na skutek wzrostu bezrobocia i zmniejszenia dochodów 
gospodarstw domowych. Będą również na pierwszej linii, aby nie tylko pomagać bezrobotnym z 
zabezpieczeniem podstawowego dochodu, ale także aby pomagać ludziom w powrocie do pracy, zachęcać do 
inicjowania nowych działalności gospodarczych i inwestować w infrastrukturę społeczno-gospodarczą, która 
przyciągnie ludzi. 
 
Dokument OECD „Cities Policy Responses” (23 lipca 2020 roku)11 wzmacnia tę analizę, podobnie jak oszacowania 
autorstwa McKinsey & Company12, że prawie 59 milionów miejsc pracy (26% całkowitego zatrudnienia) w 
Europie jest potencjalnie zagrożonych redukcją godzin lub płacy, tymczasowymi przymusowymi urlopami lub 
trwałymi zwolnieniami. Zagrożone miejsca pracy stanowią 74% całkowitego zatrudnienia w sektorze 
zakwaterowania i wyżywienia, 50% w sektorze sztuki i rozrywki oraz 44% w sektorze handlu hurtowego i 
detalicznego. Sprzedaż hurtowa i detaliczna stanowią około 14,6 miliona zagrożonych miejsc pracy (25% 
wszystkich zagrożonych miejsc pracy), a zakwaterowanie i wyżywienia około 8,4 miliona (14%); w produkcji i 
budownictwie również obserwuje się znaczącą liczbę zagrożonych miejsc pracy. W innych sektorach, takich jak 
usługi specjalistyczne (1,6 mln), finanse i ubezpieczenia (1,2 mln), informacja i komunikacja (0,6 mln), rolnictwo 
(0,4 mln) i nieruchomości (0,3 mln), skutki są dużo mniej dotkliwe. 
 
Pytania brzmią następująco: 

- Kiedy zostanie udostępnione wsparcie finansowe? 

 
11 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/ 
12 https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/safeguarding-europes-livelihoods-mitigating-the-employment-impact-
of-covid-19 
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- Jak będzie ono działać na podstawie przedstawionych umów o partnerstwie państw członkowskich? 
- Jak będą zaangażowane miasta i gminy?  
- W jaki sposób fundusze unijne będą przyznawane miastom i gminom, skoro wiemy, że około 80% 

ludności UE mieszka na obszarach miejskich? 
 

2. Rekomendacje dla przyszłej polityki miejskiej UE 

 

Skoncentrowano się na 4 głównych grupach rekomendacji: 

A. Jak powinna wyglądać przyszła polityka miejska UE 

B. Rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów tematycznych polityki miejskiej 

C. Finansowanie 

D. Zarządzanie 

 

A. Jak powinna wyglądać przyszła polityka miejska UE 
 
Wraz z przyjęciem Agendy 2030 wyrażono jednoznaczną opinię na temat niestabilności obecnego modelu 

rozwoju, nie tylko na poziomie środowiskowym, ale także gospodarczym i społecznym. Pojawiła się 

zintegrowana wizja – bez rozróżnienia na kraje „rozwinięte” i „rozwijające się”. 

 

Zrównoważenie środowiskowe należy rozumieć jako przekrojowe ramy odniesienia polityki spójności, 

stanowiące nie tylko ważny element ochrony zasobów naturalnych i zapewnienia procesu rozwoju zgodnego z 

wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu, ale także jako rzeczywistą siłę napędową wzrostu regionalnego. 

Nowa polityka spójności, zgodnie z każdym procesem planowania regionalnego, będzie musiała określać 

„zielony ład”, umowę/pakt, który regiony podpisują nie tylko z Europą, ale także z władzami lokalnymi i 

regionalnymi systemami produkcyjnymi w celu ponownego zdefiniowania gospodarki i pobudzenia wzrostu. 

 

W obszarze środowiska wyznaczono trzy główne kierunki, które powinny stanowić siłę napędową interwencji: (i) 

dalsze zachęty dla form produkcji energii ze źródeł odnawialnych; (ii) zaangażowanie w przejście z modelu 

rozwoju opartego na gospodarce liniowej na model o obiegu zamkniętym, w którym redukcja odpadów wiąże 

się z redukcją emisji gazów cieplarnianych; (iii) zwrócenie uwagi na zrównoważoną mobilność, w szczególności w 

głównych ośrodkach miejskich, biorąc pod uwagę rosnącą mobilność w obszarze pracy i nauki. 

W obszarze społecznym największą potrzebą jest interwencja w zakresie rosnących nierówności (i) poprzez 

szerszy udział w procesie produkcyjnym, w szczególności młodzieży i kobiet; (ii) poprzez interwencje w 

najsłabszych obszarach tematycznych, również ze względu na ich lokalizację na mniej uprzywilejowanych 

obszarach miejskich i terytorialnych. 

W obszarze gospodarki zaangażowanie w innowacyjność pozostaje decydującą osią strategiczną, którą należy 

zrealizować poprzez udział firm wraz z działaniami na rzecz wzmocnienia i modernizacji infrastruktury wiedzy 

miast i regionów oraz jakości pracy. 

W obszarze rynku, należy wprowadzić zachęty dla obywateli (konsumentów) w celu nabywania przez nich 

produktów zgodnych ze zrównoważonym procesem produkcyjnym. 
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Dlatego też, w oparciu o te kierunki, w opinii partnerów EURE przyszła Polityka Miejska UE powinna: 

 

• Wdrażać nową Kartę Lipską przyjętą pod koniec 2020 roku. 

• Wzmacniać wszystkie kompetencje i finansowanie miast, aby zaspokoić obecne i przyszłe 
przewidywalne potrzeby obywateli, takie jak te, które ujawnił kryzys sanitarny spowodowany pandemią 
COVID. 

• Stwarzać warunki prawne dla promocji miejskich obszarów funkcjonalnych, w szczególności w 
odniesieniu do małych miast liczących 20 tys. mieszkańców lub więcej, aby zapewnić prawidłowy 
rozwój sieci miejsko-wiejskiej. Stwarzać warunki dla lepszego i bardziej skutecznego rozwiązywania 
wspólnych problemów miast poprzez zarządzanie usługami publicznymi na zasadach współpracy, a tym 
samym zmniejszenie kosztów operacyjnych dla zaangażowanych społeczności. 

• Zwracać szczególną uwagę na zarządzanie miastami i zachęcać obywateli do udziału w procesie 
podejmowania decyzji publicznych, w szczególności na poziomie lokalnym. 

 

B. Rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów 

tematycznych polityki miejskiej 

Wraz z ogólnymi rekomendacjami sformułowanymi w pełnej wersji raportu, przyszła polityka miejska UE 

powinna w sposób konkretny promować następujące koncepcje tematyczne, aby zapewnić poprawę wyników w 

zakresie jakości życia obywateli i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich: 

Efektywne wykorzystanie zasobów miejskich 

W ostatnich dziesięcioleciach UE skupiła się bardziej na prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska. Dzięki 

temu znacznie zmniejszono poziom zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Prawodawstwo na szczeblu UE 

zostało unowocześnione, a stosowanie wielu substancji toksycznych lub niebezpiecznych jest obecnie zakazane 

lub ograniczone, dzięki czemu obywatele UE korzystają z wody o najlepszej jakości na świecie, a ponad 18% 

terytorium UE zostało oznaczonych jako obszary chronione przyrodniczo. 

Zrównoważone użytkowanie gruntów i rewitalizacja miast  

Jeśli Europejczycy chcą mieć w przyszłości wystarczającą ilość terenu do życia, pracy, mobilności i rekreacji w 
miastach, a jednocześnie zachować równowagę między przestrzenią miejską a potrzebami rolnymi/leśnymi, 
muszą dokonać wyboru poprzez ograniczenie niekontrolowanej eksurbanizacji. 
 
Zgodnie z rozdziałem D.1.1 nowej Karty Lipskiej dotyczącym aktywnych i strategicznych polityk 
zagospodarowania przestrzennego i planowania przestrzennego: 
 

„Ograniczona przestrzeń w wielu miastach jest częstym powodem różnorakich konfliktów interesów. 
Władze lokalne muszą stosować zrównoważone, transparentne i sprawiedliwe zasady 
zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne, w tym w odniesieniu do terenów 
będących własnością miasta i pozostających pod jego nadzorem. Aby zapewnić prężność 
funkcjonowania i długoterminowy rozwój, władze lokalne muszą uwzględniać zarówno strategiczne 
uwarunkowania rozwojowe jak i potencjalne ryzyka. Realizacja tych celów wymaga uwzględnienia 
kluczowych elementów, takich jak:  
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- Policentryczne struktury osadnicze o odpowiedniej zwartości i gęstości na obszarach 
miejskich i wiejskich z optymalnymi połączeniami w obrębie miast minimalizującymi 
odległości pomiędzy miejscem zamieszkania, pracy, wypoczynku, nauki, lokalnego handlu i 
usług; Powinno to zminimalizować ruch i potrzeby w zakresie mobilności w obrębie miast i 
między nimi, zapobiegając niekontrolowanemu rozrostowi miast i zmniejszając ruch uliczny;  

- Wspieranie współpracy poza granicami administracyjnymi i krajowymi oraz koordynacja 
planowania przestrzennego w funkcjonalnych obszarach miejskich, z uwzględnieniem 
powiązań pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi w celu zapobiegania i ograniczania 
rozrostu miast;  

- Ograniczenie zajmowania gruntów, priorytetowe traktowanie odnowy i kompleksowej 
rewitalizacji obszarów miejskich, w tym rewitalizacji terenów poprzemysłowych w celu 
ograniczenia zasklepiania gleby;  

- Rodzaj zagospodarowania równoważący zagęszczenie tkanki miejskiej poprzez promowanie 
zielonej i niebieskiej infrastruktury, aby zwiększyć bioróżnorodność w miastach i umożliwić 
neutralny dla klimatu, odporny i przyjazny dla środowiska rozwój miast, a także poprawić 
jakość powietrza; 

- Projektowanie i zarządzanie bezpiecznymi i dostępnymi przestrzeniami publicznymi 
zapewniającymi zdrowe środowisko życia dla wszystkich obywateli;  

- Wystarczające tereny dla odpowiednich, bezpiecznych, dobrze zaprojektowanych i 
przystępnych cenowo mieszkań, w celu stworzenia tętniących życiem i społecznie 
zróżnicowanych dzielnic w sposób pozwalający na uniknięcie spekulacji gruntami;  

- Wielofunkcyjne przestrzenie miejskie w celu promowania nowych form produkcji i 
działalności gospodarczej w ramach zielonej, kreatywnej i opartej na usługach gospodarki.” 

 
 
 

Dlatego EURE rekomenduje, aby: 
 

1. Nowa polityka miejska promowała i wspierała finansowo ograniczanie niekontrolowanego 

rozrostu miast; Powinno to odbywać się poprzez miejskie lub zintegrowane duże obszary 

miejskie, z uwzględnieniem otoczenia wiejskiego (w koncepcji funkcjonalnego obszaru 

miejskiego) w celu ponownego wykorzystania, przebudowy i rewitalizacji przestrzeni a przez 

to nadania im nowych funkcji. Należy podjąć działania wspierające koncepcje „rewitalizacji 

terenów poprzemysłowych”, „budownictwa socjalnego” (i np. zwiększenia gęstości 

zabudowy), „odnowy miast/regeneracji miast/rewitalizacji miast”, zwiększając ilość 

przestrzeni publicznej i poprawiając jej jakość, utrzymanie oraz rozwój dziedzictwa 

architektonicznego i innego dziedzictwa kulturowego, itp. 

 

Woda – pozyskiwanie wody, zarządzanie powodziami w miastach, zarządzanie wodami 

opadowymi 
 

Ogólnie uznaje się, że Europa ma odpowiednie zasoby wodne, ale niedobór wody i susze są coraz częstszym i 

coraz powszechniejszym zjawiskiem w UE. 
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Państwa członkowskie UE są zobowiązane do przeprowadzania wstępnej oceny ryzyka powodziowego w celu 

zidentyfikowania obszarów potencjalnego zagrożenia powodziowego, ustanowienia i publikacji map zagrożenia i 

ryzyka powodziowego oraz opracowania i wdrożenia Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Miasta 

starają się reagować na zmieniające się warunki klimatyczne i wprowadzać nowe podejścia do gospodarki 

wodnej. W przeszłości, gospodarka wodna miasta koncentrowała się na dostarczaniu wody pitnej, zmniejszaniu 

ryzyka powodziowego i rozwiązywaniu problemów związanych z zanieczyszczeniem wody. Głównymi 

zidentyfikowanymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu są również ekstremalne opady deszczu, 

powodzie w mieście, niedostateczne wsiąkanie wód opadowych, susza oraz niedostateczna ilość wody. 

 

2. Z uwagi na powyższe, należy zachęcać wszystkie miasta i grupy miast do posiadania 

długoterminowych strategii i planów działania w celu wdrożenia środków: Zapewniających 

zaopatrzenie w wodę w przyszłości; Zmniejszenie ryzyka powodziowego i zanieczyszczenia 

wód podziemnych. 

 

Gospodarowanie odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym  

Pakiet Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, przyjęty w marcu 2020 roku, doprowadzi do zwiększenia 
przetwarzania odpadów, a tym samym przyczyni się do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Będzie 
zachęcać do korzystania z opakowań nadających się do recyklingu i opakowań wielokrotnego użytku oraz 
poprawi sposób gospodarowania odpadami. 

W tym kontekście, istnieje kilka opcji, które należy uwzględnić, aby osiągnąć proponowane cele: 

- Kaskadować krajowe cele w zakresie recyklingu aż do poziomu gminnego, odpowiedzialnego za 
systemy zbierania odpadów i zadbać, aby gminy nie realizujące ustalonych celów ponosiły tego 
konsekwencje.  

- Wprowadzać środki (w tym podatki) mające na celu stopniowe wycofywanie składowania i innych 
form przetwarzania odpadów resztkowych (np. mechaniczno-biologiczne przetwarzanie i spalanie), 
aby stworzyć zachęty ekonomiczne wspierające hierarchię postępowania z odpadami.  

- Opracowywać wraz z władzami lokalnymi i regionalnymi wytyczne dla gmin w formie minimalnego 
standardu usług dla selektywnej zbiórki. Organizować wsparcie techniczne i programy budowania 
potencjału dla gmin na szczeblu krajowym.  

- Wprowadzać obowiązkowe wymagania dotyczące sortowania bioodpadów i zapewnić zgodność 
planowanej lub istniejącej infrastruktury przetwarzania z systemami zbiórki.  

- Zachęcać do współpracy między gminami w zakresie planowania infrastruktury i/lub zamówień 
publicznych na usługi w celu zapewnienia skuteczności skali i współdzielenia obciążenia finansowego.  

- Usprawniać programy Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (EPR), co najmniej do poziomu 
zgodności z ogólnymi minimalnymi wymogami określonymi w zmienionej Dyrektywie Ramowej w 
Sprawie Odpadów  

- Wprowadzać środki zachęcające gospodarstwa domowe do sortowania odpadów, w tym częstsze 
odbieranie odpadów wydzielonych w porównaniu do odpadów mieszanych.  

- Usprawnić monitorowanie i raportowanie, m.in. poprzez zapewnienie pobierania danych na poziomie 
gminnym  
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- Efektywniej korzystać z funduszy UE w celu rozbudowy infrastruktury odpadowej poprzez 
usprawnienie prewencji, ponownego użytkowania i recyklingu. 

 

Władze lokalne i regionalne odgrywają ważną rolę w inicjowaniu i przyspieszaniu przejścia na gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, czy to poprzez dawanie przykładu, ustalanie jasnych warunków ramowych czy też 
bezpośrednie wspieranie lokalnych i regionalnych interesariuszy. 

Punkt wyjścia: analiza kontekstu lokalnego i regionalnego: czynniki takie jak profil przemysłowy regionu (na 
przykład sektory usługowe i zasobochłonne), dostępność (na przykład wdrażanie bardziej 
zasobooszczędnych systemów transportowych, systemy ciepłownicze lub gospodarka współdzielenia mogą 
być większym wyzwaniem lub mogą być mniej dostępne) odgrywają ważną rolę.  

Korzystanie z inteligentnych zamówień publicznych: stosowanie kryteriów i mechanizmów zielonych 
zamówień publicznych, takich jak zamówienia przedkomercyjne. 

Wspieranie lokalnych i regionalnych interesariuszy: Władze lokalne i regionalne mogą oferować wsparcie 
odnośnym interesariuszom, zapewniając ukierunkowane finansowanie, dostęp do wiedzy i informacji, a 
także możliwości nawiązywania kontaktów. 

Ustalenie jasnych warunków ramowych: miasta i regiony powinny włączyć swoje zaangażowanie na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym do odpowiednich dokumentów strategicznych, określając lokalne 
priorytety, planowane działania i dostępne formy wsparcia. Stanowi to jasny sygnał dla lokalnych i 
regionalnych interesariuszy, umożliwiając im długoterminowe planowanie działań. Dokumenty mogą 
zawierać regionalne programy operacyjne, wieloletnie plany rozwoju, strategie środowiskowe, a także inne 
strategie tematyczne lub sektorowe (np. plany gospodarki odpadami, plany rozwoju przemysłowego) UE. 

Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby: 

3.  Wszystkie miasta i grupy miast realizowały niezbędne działania, aby osiągnąć cele 
wskazane w Pakiecie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym13. Nie powinny one natomiast 
realizować tego procesu samodzielnie, i powinny mieć dostęp do usług doradczych na 
poziomie krajowym i unijnym oraz do wsparcia finansowego, co będzie zachęcać do działań 
na rzecz miasta. 

Transformacja energetyczna 

Pomimo wzrostu wydajności oczekuje się, że zużycie energii będzie nadal rosło w tempie 0,7% na mieszkańca 

rocznie.  

W ciągu ostatnich dziesięciu lat gminy stały się istotnymi graczami na globalnych rynkach energetycznych, a 

nawet zwiększają ilość personelu i zasoby, aby przeciwdziałać zmianom klimatu i realizować nowe programy 

energetyczne, jednocześnie przewodząc w programach i politykach mających na celu dekarbonizację produktów 

i zużycia energii. 

 
13 Do 2035 roku, 65% zwiększenie ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych; do 2030 roku wszystkie odpady nadające 
się do recyklingu lub innego odzysku, w szczególności odpady komunalne, nie będą przyjmowane na składowisko; do 2030 roku Plan 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, zgodnie z sugestią CEAP – Pakiet Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, który ustanawia konkretny i ambitny 
program działania, obejmujący całe cykle materiałowe, od produkcji i konsumpcji po gospodarowanie odpadami i rynek surowców 
wtórnych; Dyrektywy UE dotyczące realizacji celu zwiększenia ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów komunalnych do 65% do 
2035 roku oraz szczegółowe cele dotyczące recyklingu opakowań do 2030 roku: a) 70% wszystkie opakowania; b) 55% plastik; c) 30% 
drewno; d) 80% metale żelazne; e) 60% aluminium; e) 75% szkło i f) 85% papier i tektura. 
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Jest to widoczne w przypadku energii odnawialnej, która w końcowym zużyciu energii stale rośnie. Trend ten 

jest bardzo obiecujący, jednak jego utrzymanie wymaga wielu działań. 

4. Miasta i grupy miast powinny wzmocnić swoje środki w zakresie efektywności 

energetycznej, włączając w jak największym stopniu odnawialne źródła energii. Rozwój 

zwłaszcza inteligentnych systemów, sieci i systemów magazynowania energii na poziomie 

lokalnym „poprzez interwencje wspierające promocję technologii integracji energii ze źródeł 

odnawialnych”; 

 

Zrównoważona mobilność miejska 

Obecnie, transport miejski opiera się na wykorzystaniu samochodów osobowych napędzanych paliwami 

konwencjonalnymi, głównie na bazie ropy naftowej (98%). Ten rodzaj transportu stanowi znaczną część 

całkowitego zużycia energii (33%). Ponadto, transport miejski odpowiada za 40% emisji CO2 w sektorze 

transportu, sektorze odpowiedzialnym za 20% całkowitej emisji dwutlenku węgla, co w dużym stopniu 

przyczynia się do zmian klimatycznych. 

Połowa wszystkich podróży w obrębie miasta (mniej niż 5 km) odbywa się prywatnym samochodem, co 

powoduje duże zatłoczenie i generuje koszt rzędu 202 mld euro rocznie. Wypadki miejskie przynoszą ponad 10 

000 ofiar rocznie.  Wreszcie, samochody prywatne nie są używane przez 96% czasu, chociaż dedykowana jest im 

1/3 infrastruktury miejskiej, co oznacza mniej przestrzeni publicznej dla innych środków transportu.  

Pomimo stałej polityki strategicznej, planów działania i ogromnego finansowania, Europejski Trybunał 

Obrachunkowy stwierdza, że projekty wspierane przez UE nie przyczyniły się do tej pory do bardziej 

zrównoważonej mobilności na obszarach miejskich. Jeśli chodzi o transport miejski, przewidywana liczba 

pasażerów nie jest często osiągana, a natężenie ruchu nie zmniejszyło się jeszcze znacząco, co ma negatywny 

wpływ na zdrowie ludzi i zmianę klimatu. 

PZMM  – Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pomogły poprawić jakość życia w miastach europejskich, 

szczególnie w centrach miast. Niemniej jednak, wciąż istnieją obszary wymagające poprawy.  

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju opiera się na politykach strukturalnych w funkcjonalnej 

skali miejskiej. W ramach realizacji zasady pomocniczości, PZMM powinny stanowić rdzeń europejskiej strategii 

ramowej. Państwa członkowskie (lub inne organy ustawodawcze) muszą wprowadzić je jako obowiązkowe 

zgodnie z prawem, wraz z dedykowanymi funduszami krajowymi lub regionalnymi, a ostatecznie jako warunek 

wstępny do ubiegania się przez miasta o dofinansowanie ze środków UE. W miejsce państw o scentralizowanej 

strukturze, regiony lub inne odpowiednie obszary administracyjne (takie jak obszary metropolitarne, 

aglomeracje, federacje międzygminne lub inne funkcjonalne obszary miejskie) mogą stać się bardziej aktywną 

instytucją pośredniczącą na rzecz promowania, wspierania i kontroli wdrażania PZMM, dzieląc się najlepszymi 

praktykami w ramach podobnych geograficznie obszarów, zwłaszcza na policentrycznym terytorium małych i 

średnich miast.  

PZMM muszą być zgodne z planowaniem urbanistycznym, a także z planami dotyczącymi energii, środowiska lub 

zmian klimatycznych. Ponadto, muszą chronić użytkowników niechronionych, zwłaszcza gdy promowane są 

aktywne działania. Zarządzanie parkingami powinno być również zoptymalizowane, w celu zmniejszenia 

zatłoczenia spowodowanego szukaniem miejsc parkingowych.  
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Przepisy dotyczące dostępu dla pojazdów, jak np. tworzenie stref o niskiej emisji zanieczyszczeń, muszą być w 

większym stopniu wdrażane, aby uniknąć wjeżdżania prywatnymi samochodami na teren śródmieścia, poprzez 

wprowadzanie obiektów typu „park and ride” (parkuj i jedź) przy wjeździe do miasta.  

Przy mniejszej liczbie samochodów możliwa byłaby zmiana aranżacji przestrzeni publicznej i lepsze wsparcie dla 

zintegrowanego podejścia do multimodalnej mobilności miejskiej nie tylko dla pasażerów, ale także z punktu 

widzenia logistyki. Dlatego, rozwiązania takie jak Inteligentny System Transportu (ang. ITS) mogą oferować 

narzędzia cyfrowe umożliwiające integrację mobilności. 

Z mobilności wspólnej należy korzystać na obu końcach łańcucha podróży z zastosowaniem rozwiązań ‘pierwszej 

i ostatniej mili’, takich jak rowery, e-rowery lub odpowiednie ultrakompaktowe elektryczne pojazdy miejskie i, 

fizycznie znajdujące się w głównych stacjach mobilności miejskiej. Wydaje się, że organy ds. mobilności muszą 

nawiązać współpracę z prywatnymi operatorami, aby zintegrować mobilność wspólną z całym systemem 

multimodalnym, w szczególności poprzez wdrażanie nowych usług transportowych na obszarach o 

niedostatecznej dostępności usług przy pomocy odpowiednich modeli biznesowych. Mobilność wspólną można 

traktować jako tryb alternatywny tylko wtedy, gdy pojazdy poruszają się po pasach transportu publicznego. 

Podsumowując, współdzielenie przestrzeni publicznej stanowi istotny warunek strukturalny dla konkurowania z 

samochodami prywatnymi. 

Promowanie zmian wymaga dużych inwestycji w systemy szynowego transportu miejskiego (tramwaje lub 

tramwaje dwusystemowe), aby połączyć główne miasto z obszarami podmiejskimi. Podejście to odnosi się do 

planowania urbanistycznego na obrzeżach funkcjonalnych obszarów miejskich, przynosząc potencjalnie nową 

równowagę działań z przemieszczeniami gospodarczymi. 

W Europie, wiele badań, projektów demonstracyjnych i wymiany dobrych praktyk otrzymało już wsparcie 

finansowe i zostało rozpowszechnionych. Należy wprowadzić nową fazę, polegającą na zaangażowaniu polityk 

strukturalnych wspieranych przez partnerstwa publiczno-prywatne – multimodalność i elektryfikacja – w celu 

prawdziwego przejścia w kierunku zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Z uwagi na powyższe, rekomenduje się: 

5. Promowanie zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej poprzez interwencje mające 

na celu poprawę działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, takich jak nabywanie 

materiałów taborowych o mniejszym wpływie na środowisko, istotne wzmocnienie sieci 

rowerowej i rowerowo/pieszej na obszarze miejskim, wdrażanie zintegrowanych działań na 

rzecz poprawy użyteczności podczas przechodzenia z jednego trybu na tryb niskoemisyjny 

(np. punkty przesiadkowe, parkingi dla aut współdzielonych, miejsca postojowe, parkingi 

rowerowe itp.) lub zbiorowy (ze szczególnym uwzględnieniem zapewniania dworców 

autobusowych, kolejowych, przystanków tramwajowych itp. ) oraz rozwój infomobilności i 

inteligentnych rozwiązań transportowych w celu lepszego wykorzystania usług i 

infrastruktury usługowej przez obywateli. 
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Skuteczność zarządzania środowiskiem 

Jakość powietrza i klimatu akustycznego 

Zanieczyszczenie powietrza i hałas to zjawiska współczesne, a za ich główne źródła często wskazuje się wzrost 

liczby ludności miejskiej, rozwój transportu i przemysłu. Skutki, jakie niosą dla zdrowia publicznego i jakości życia 

obywateli wymuszają podjęcie stosownych działań. Z uwagi na powyższe, rekomenduje się: 

6. Sprzeciw przeciwko zanieczyszczeniu powietrza:  Miasta i grupy miast powinny wdrożyć 

Pakiet Polityki Czystego Powietrza Komisji Europejskiej, w tym Program Czystego Powietrza 

dla Europy wyznaczający cele na lata 2020 do 2030, przyjęty w 2013 roku, i postępować 

zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie „Europa, która chroni: Czyste powietrze 

dla wszystkich”, zatwierdzonym w 2018 roku. 

7. Sprzeciw przeciwko nadmiernemu poziomowi hałasu: Miasta i grupy miast powinny 

wdrożyć dyrektywę 2002/49/WE odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w 

środowisku. 

Przystosowanie do zmian klimatycznych 

Przystosowanie do zmian klimatycznych jest jednym z aktualnych tematów poruszanych na wszystkich 

szczeblach administracji. Przystosowanie do zmian klimatycznych, obecnych i oczekiwanych skutków ma 

zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju miast. Jak wspomniano w nowej Karcie Lipskiej, „Polityki, 

plany i projekty o charakterze predykcyjnym i zapobiegawczym powinny obejmować zróżnicowane scenariusze 

uwzględniające wyzwania klimatyczne i środowiskowe, a także ryzyka gospodarcze oraz aspekty związane z 

transformacją społeczną i zdrowiem”. 

8.  Promowanie przystosowania do zmian klimatycznych, zapobiegania ryzyku i odporności 

na klęski żywiołowe poprzez interwencje prewencyjne (interwencje i działania regulacyjne i 

rządowe na danym terenie mające na celu łagodzenie zagrożeń, takich jak zagrożenia 

związane z instalacjami hydraulicznymi dla środowiska, dziedzictwa kulturowego, systemu 

społecznego i działalności gospodarczej) 

 

Włączenie społeczne 

Mając na uwadze, że jeden z filarów UE odnosi się do praw socjalnych, należy zauważyć, że na poziomie UE27 

wskaźnik populacji zagrożonej ubóstwem wynosi 16,8% (ponad 75 mln osób, a 27% to dzieci) i rośnie od 2010 

roku. Wskaźnik ten opiera się na danych z 2018 roku (ostatnie informacje z Eurostatu) i różni się w zależności od 

kraju, ale ogólnie rzecz ujmując możemy stwierdzić, że rzeczywista sytuacja jest znacznie gorsza z uwagi na 

konsekwencje społeczno-gospodarcze pandemii COVID 19. 

Miasta znajdują się na pierwszej linii frontu rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego, które 

zasadniczo dotyczą: rodzin o bardzo niskich dochodach, warunków mieszkaniowych (w szczególności dla 

bezdomnych), warunków zdrowotnych i edukacyjnych oraz sytuacji migrantów i uchodźców. 
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Bez wyeliminowania wykluczenia społecznego nie istnieje Spójność Społeczna, stanowiąca jeden z celów UE 

dotyczących integracji. 

Z uwagi na powyższe, rekomendacje są następujące: 

9. Miasta i grupy miast powinny promować włączenie społeczne. Należy im stanowczo 

doradzać, zachęcać je i wspierać w przygotowywaniu i wdrażaniu Planów Działania Na 

Rzecz Włączenia Społecznego na ich terytoriach. Te plany działania powinny w szczególności 

obejmować finansowanie działań na rzecz budowania lokalnej gospodarki tworzenia miejsc 

pracy, zapewniania mieszkań socjalnych (w szczególności dla bezdomnych) i edukacji (w 

szczególności dla dzieci, które stanowią 27% populacji zagrożonej ubóstwem); tam, gdzie 

pandemia miała najcięższe skutki (ubodzy, bezrobotni, mniej wykwalifikowani pracownicy, 

gorzej wykształceni, ludzie starsi) w koordynacji z władzami krajowymi, jak również w celu 

wspierania włączenia migrantów. 

Ponadto, miasta i grupy miast powinny promować włączenie społeczne poprzez udział obywateli 

w lokalnych procesach decyzyjnych. 

 

Wzrost ekologiczny i eko-innowacje 

Drzewa i roślinność zwiększają swoją zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń, im bliżej znajdują się źródła 

zanieczyszczenia. Dlatego ważne jest zaplanowanie działań nie tylko związanych z dolesianiem, ale także w 

kontekstach miejskich, biorąc pod uwagę, że miasta wytwarzają około 70% całkowitego zanieczyszczenia. 

Roślinność w mieście nie jest więc już tylko elementem estetycznym i upiększającym, ale realnym środkiem 

ochrony jakości powietrza, a co za tym idzie naszego zdrowia. 

Ponadto, należy uwzględnić „błękitny” wymiar. Błękitny wzrost to rzeczywistość dla miast położonych nad rzeką, 

nadbrzeżnych i portowych, gdzie woda jest najważniejszym elementem rozwoju miejskiego. 

 10. Miasta i grupy miast powinny wzmacniać bioróżnorodność, zieloną i błękitną infrastrukturę w 

środowisku miejskim oraz ograniczać zanieczyszczenie poprzez interwencje mające na celu tworzenie 

zielonej infrastruktury na obszarze miejskim, w celu zachowania i ochrony zasobów naturalnych, 

przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, ograniczania zużycia gleby i rozproszenia 

zasiedlenia. 

 

C. Finansowanie 

Ważnym zagadnieniem, stanowiącym kontynuację obecnego okresu programowania, jest zintegrowany rozwój 

terytorialny. W istocie, większa koncentracja zasobów powinna promować zrównoważony rozwój obszarów 

miejskich w oparciu o zintegrowane, lokalne i/lub terytorialne strategie. Jednocześnie, można wzmocnić 

integrację tych funduszy, w pierwszej kolejności z EFS+ na interwencje wspierające edukację i szkolenia, a także 

z EFRROW, aby wspierać tworzenie strategii terytorialnych, zwłaszcza na obszarach podmiejskich. 
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Miasta znajdują się na pierwszej linii zaspokajania rosnących potrzeb obywateli (80% ludności UE), przy czym 

odpowiedzialność ta wzrosła na skutek społeczno-ekonomicznego wpływ kryzysu sanitarnego spowodowanego 

pandemią COVID 19 w obszarach takich, jak wzrost ubóstwa i wykluczenie społeczne. 

Będą one znajdować się na pierwszej linii reagowania na kryzys społeczny narastającego wykluczenia 

społecznego na skutek wzrostu bezrobocia i zmniejszenia dochodów gospodarstw domowych. Będą również na 

pierwszej linii, aby nie tylko pomagać bezrobotnym z zabezpieczeniem podstawowego dochodu, ale także aby 

pomagać ludziom w powrocie do pracy, zachęcać do inicjowania nowych działalności gospodarczych i 

inwestować w infrastrukturę społeczno-gospodarczą, która przyciągnie ludzi. 

Konieczne jest dokładne zrozumienie kwestii, które należy rozwiązać na poziomie lokalnym, a kiedy w grę 

wchodzi skala o większym zasięgu, należy zadbać o połączenie sił kilku gmin.  Nie jest również jasne, w jaki 

sposób finansować takie działania dla obszarów funkcjonalnych: czy niektóre części obszarów finansować 

bezpośrednio, niektóre mniej, a niektóre w ogóle.  

W ostatnim czasie, instytucje UE wyraziły zgodę na zwiększenie alokacji SUD do co najmniej 8% na okres 

programowania 2021-27, co jest dobrą wiadomością, ale niewystarczającą, mając na uwadze ogromną ilość 

potrzebnych inwestycji. 

Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby: 

11. Zwiększyć krajowe i unijne wsparcie finansowe dla miast:  

a) Należy zwiększyć wsparcie dla miast i ich sieci. W szczególności w odniesieniu do 

mniejszych miast, które można uznać za liderów FOM – Funkcjonalnych Obszarów 

Miejskich, i które obejmują mniejsze miasta sąsiadujące tworząc system 

policentryczny. 

b) Nowe instrumenty UE, które zostaną zatwierdzone przez Radę i Parlament UE na 

rzecz planu naprawczego ze środków publicznych (WRF – Wieloletnie Ramy 

Finansowe i Next Generation EU) powinny umożliwić zwiększenie wsparcia 

finansowego dla miast i gmin, w szczególności poprzez ZIT – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne. W związku z tym, alokacja funduszy strukturalnych UE 

powinna zostać zwiększona w Programach Operacyjnych do co najmniej 10%, w 

cenach bieżących z wykorzystaniem instrumentu faktycznej alokacji, który wynosi co 

najmniej (8%). 

 

D. Zarządzanie 

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich i udział społeczeństwa 

obywatelskiego 

 

Program UN-Habitat realizowany pod kierownictwem ONZ promuje miasta, miasteczka i społeczności 

zrównoważone pod względem społecznym i środowiskowym. W Europie „Agenda terytorialna 2030: przyszłość 



EURE 
Effectiveness of Environmental Urban 
Policies to Improve Resources Efficiency 
(Skuteczność polityki na rzecz środowiska 
miejskiego mającej na celu zwiększenie 
efektywności wykorzystania zasobów) 
 

 

 
  

17 
 

dla wszystkich obszarów” powinna stanowić odpowiednie ramy polityczne na rzecz wkładu w realizację Agendy 

2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

Agenda 2030, zatwierdzona 1 grudnia 2020 roku, jest prawdziwą okazją do zachęcenia administracji miast do 

nawiązania współpracy z pobliskimi gminami w celu zapewnienia holistycznej polityki na odpowiednim 

funkcjonalnym obszarze miejskim. W tym zakresie, nowe europejskie narzędzia i wspólna wiedza mogą pomóc 

miastom w działaniach na rzecz integracji i spójności polityki, a tym samym w ustanowieniu nowego 

skutecznego zarządzania. W takich okolicznościach, władze miejskie mogłyby stworzyć platformę danych 

miejskich, która powinna odgrywać kluczową rolę w monitorowaniu polityki za pomocą szeregu wskaźników 

bazujących na celach zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, kluczowe znaczenie ma tworzenie grup 

interesariuszy. 

 
W Europie, 240 miast z populacją powyżej 100 000 mieszkańców osiągnęło pewne postępy na drodze do 
przekształcenia się w miasta inteligentne14. W krajach skandynawskich, wszystkie takie miasta to miasta 
inteligentne. Większość miast z populacją powyżej 100 000 mieszkańców we Włoszech, Austrii i Holandii to 
miasta inteligentne, podobnie jak połowa miast brytyjskich, hiszpańskich i francuskich. Przeciwnie, Niemcy i 
Polska pozostają w tyle, a wschodnie państwa członkowskie UE posiadają najmniej inteligentnych miast.  
 
Koncepcja Miasta Inteligentnego stała się znacznie bardziej wielowymiarowa i skalowalna, w zależności od 
rodzaju technologii, jakich należy użyć; danych, jakie należy przetworzyć; domen, jakie należy zastosować i 
poziomu integracji, jaki należy osiągnąć. Implementacja urządzeń skomunikowanych – czujników, smartfonów 
czy skomunikowanych pojazdów – jest warunkiem wstępnym do gromadzenia i wymiany danych. Inteligentne 
miasta postrzegają dane jako zasób umożliwiający monitorowanie życia miejskiego, optymalizację polityki 
publicznej lub tworzenie nowych usług dla społeczeństwa. Zwróćmy uwagę, że cyfryzacja nie powinna być 
postrzegana jako cel sam w sobie, ale jako środek sprzyjający integracji, wzmocnieniu pozycji i zrównoważeniu 
środowiska.  

 
Na szczeblu międzynarodowym, dialog prowadzony jest poprzez wielopoziomowe sprawowanie rządów.  
Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii to oddolny, wielopoziomowy model zarządzania, który 
łączy samorządy lokalne, regiony, państwa członkowskie, ale także organizacje pozarządowe, takie jak WWF. 
Agenda miejska dla UE zainicjowała również szereg partnerstw na rzecz zagadnień miejskich z podziałem na 
obszary tematyczne. Każde partnerstwo składa się z władz miejskich (miast), Komisji Europejskiej, organizacji UE 
(Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów), państw 
członkowskich, państw partnerskich, ekspertów, organizacji patronackich (np. EUROCITIES, Rada Gmin i 
Regionów Europy), organizacji wiedzy (np. URBACT, ESPON i INTERREG EUROPE) oraz innych interesariuszy 
(organizacje pozarządowe, branża itp.).  
 
Kwestionowana jest demokracja przedstawicielska, a tradycyjne mechanizmy reprezentacji nie są już 
wystarczające do zapewnienia odpowiedniego udziału demokratycznego. Jeśli chodzi o proces podejmowania 
decyzji, podmioty pośredniczące – branżowe, związki zawodowe, stowarzyszenia zawodowe, organizacje 
pozarządowe… – są stopniowo angażowane na różną skalę. 
 

W ciągu ostatnich dwóch dekad w Europie rozpowszechniły się innowacyjne rozwiązania pogłębiające 
uczestnictwo lub wzmacniające pozycję obywateli. Budżet partycypacyjny, w ramach którego członkowie 
społeczności bezpośrednio decydują, na co przeznaczyć część budżetu publicznego, od tego czasu znacząco 
rozpowszechnił się w europejskich miastach. Wprowadziły go największe metropolie – Paryż, Madryt, Lizbona 

 
14 https://euagenda.eu/publications/how-many-smart-cities-are-there-in-europe 

https://euagenda.eu/publications/how-many-smart-cities-are-there-in-europe
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czy Mediolan, a także około 3 000 mniejszych miast (np. Rennes, Brest czy Viana do Castelo), angażując miliony 
Europejczyków. W ostatniej dekadzie, tym wysiłkom sprzyjało wykorzystanie platform cyfrowych w połączeniu z 
nowymi metodologiami. 
 

Ponadto, należy zaangażować społeczeństwo obywatelskie, nie tylko instytucje pośredniczące, ale także, 

bardziej bezpośrednio, obywateli. Z zastosowaniem podejścia oddolnego, technologie obywatelskie mogą 

wspierać procesy partycypacyjne. Jakkolwiek, spotkania osobiste są nadal niezbędne do budowania zaufania 

pomiędzy społecznością i jej przedstawicielem. Dzięki ochotnikom lub wyborom w drodze loterii obywatelskiej, 

rady obywatelskie lub zakrojone na szeroką skalę mini debaty publiczne mające na celu wypracowanie wspólnej 

wizji mogą kształtować przyszłość miejskiej demokracji. 

 
Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby: 
 

12. Miasta i grupy miast w przyszłości wzmacniały zarządzanie poprzez koncepcje rozwoju, 

takie jak inteligentne miasta i udział w zarządzaniu angażujący społeczeństwo obywatelskie w 

proces decyzyjny.   

 
 
Zarządzanie i funkcjonalne obszary miejskie (FOM)  
 

Ważną koncepcją, którą należy uwzględnić w przyszłym zarządzaniu miastem jest FOM – funkcjonalny obszar 

miejski. 

W Europie, tkanka miejska ma charakter policentryczny. Na poziomie krajowym, regiony policentryczne są w 

rzeczywistości zorganizowane wokół FOM dużych, średnich lub małych, jak pokazują różne doświadczenia 

krajowe. Tego typu organizację należy wzmocnić w przyszłości, ponieważ udowodniono, że dobrze spełnia 

oczekiwania. 

Badanie przeprowadzone w ramach europejskiego programu ESPON przedstawia następujące wnioski: 

✓ Najważniejszą cechą koncepcji FOM jest jego zdolność do wykraczania poza granice administracyjne. 

Dzięki temu można skuteczniej mapować potrzeby działalności gospodarczej i produkcji usługowej. 

Prowadzi to do bardziej spójnego planowania i wizji strategicznej. Wiele krajów europejskich 

wprowadziło pewne poziomy statystyczne między szczeblem miejskim a regionalnym, kształtując 

obecne obszary miejskie i współpracę międzygminną. Kraje europejskie zidentyfikowały FOM na różne 

sposoby, np. funkcjonalne regiony miejskie, dzielnice, strefy dojazdów, lokalne obszary rynku pracy, 

codzienne systemy miejskie, strefy przemieszczeń i jednostki subregionalne, a także inne. 

✓ Funkcjonalny obszar miejski (FOM) składa się z Obszaru Miejskiego/gminy centralnej oraz przyległych 

stref dojazdowych (gminy peryferyjne). Przekazywanie danych na poziomie NUTS 5 jest warunkiem 

wstępnym do zdefiniowania tych FOM, natomiast przekazywanie danych (zgodnie z Data Navigator) 

jest dostępne dla tego poziomu terytorialnego jedynie dla Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, 

Niemiec, Luksemburga, Norwegii i Szwecji. FOM jest określany mianem krajowego kontrahenta (często 

określanego jako funkcjonalny region miejski, strefa dojazdów, obszar napływu dojeżdżających do 

pracy, obszar dojazdów itp.) w 18 krajach (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, 



EURE 
Effectiveness of Environmental Urban 
Policies to Improve Resources Efficiency 
(Skuteczność polityki na rzecz środowiska 
miejskiego mającej na celu zwiększenie 
efektywności wykorzystania zasobów) 
 

 

 
  

19 
 

Grecja, Węgry (regionalne centra pracy), Włochy, Norwegia, Luksemburg, Holandia, Szwecja, 

Szwajcaria, Słowacja, Słowenia i Wielka Brytania). Ze względu na brak danych, europejski program 

ESPON posługuje się krajowymi definicjami FOM lub najbliższymi dostępnymi odpowiednikami. FOM z 

populacją 20 000 są uważane za miejskie, a nawet najmniejsze FOM są brane pod uwagę, jeśli pełnią 

funkcjonalną rolę w krajowym systemie miejskim. 

✓ FOM stanowią podstawowe elementy składowe regionu policentrycznego. Regiony policentryczne są 

tworzone przez co najmniej dwa FOM, które wzajemnie się wzmacniają. Na dwóch poziomach mamy 

do czynienia z miejskimi regionami policentrycznymi: na poziomie regionalnym (krajowe regiony 

policentryczne) i transnarodowym (transgraniczne regiony policentryczne). 

✓ Nawet jeśli w praktyce jest to statystycznie widoczne jedynie w przypadku dużych i średnich FOM, 

pojęcie to można stosować do obszarów liczących 20 000 i więcej mieszkańców, a nawet w określonych 

okolicznościach do tych liczących mniej niż 20 000 mieszkańców. 

Obecnie do EFRR kwalifikują się: wielkie europejskie FOM oraz FOM w miastach liczących 50 000 lub więcej 

mieszkańców. Dlaczego tylko te? Mniejsze miasta mają te same problemy, chociaż na inną skalę, a dysponują 

mniejszymi zasobami. Z tego powodu, te mniejsze FOM, liczące 20 000 lub więcej mieszkańców, powinny 

otrzymywać większe wsparcie.  

 

Europa jest policentrycznym terytorium miejskim o różnych poziomach policentryzmu. Zasadniczo, terytorium 

miejskie jest zorganizowane w następujący sposób: 
- Obszary Metropolitalne lub Metropolie, które w naturalny sposób tworzą FOM 
- Miasta liczące 50 000 lub więcej mieszkańców, które stanowią lub mogą być FOM w obrębie Regionu 
- I ostatecznie, mniejsze miasta między 10-20 000 mieszkańców, które przyciągają mieszkańców 2 lub więcej 

mniejszych ośrodków miejskich. 

 
Wobec braku szczegółowych i porównywalnych danych statystycznych dotyczących miast na poziomie 

europejskim, zasadnym jest opracowanie zestawu kryteriów kwalifikowalności dla utworzenia FOM, 

wykorzystując jako podstawę opisane powyżej kryterium Eurostatu i dodając inne łatwe do zidentyfikowania 

kryteria, a w konsekwencji doprowadzić do tego, aby mniejsze ośrodki miejskie kwalifikowały się również do 

krajowych i europejskich funduszy w ramach FOM. Dlatego, zdecydowanie zaleca się: 

13.A - Uwzględnić w przyszłości, w celu zorganizowania planowania i zarządzania miejskiego w 

krajowych regionach policentrycznych, FOM z ludnością liczącą 20 000 lub więcej 

mieszkańców15. Takie FOM powinny wtedy mieć możliwość dostępu do europejskich funduszy 

przeznaczonych na europejską politykę miejską w postaci ZIT. 

13.B – Kryteria kwalifikowalności do finansowania krajowego i EFRR w latach 2021-27. 

Gmina wiodąca FOM: 

- Musi mieć co najmniej około 10 000 mieszkańców16, a łącznie obszar FOM musi 
zamieszkiwać co najmniej 20 000 mieszkańców. 

 
15 Gminy centralne i peryferyjne połączone w obszarze oddziaływania głównego miasta gminy centralnej. 
16 https://www.palgrave.com/gp/book/9783319674094 

 

https://www.palgrave.com/gp/book/9783319674094
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- Miasto wiodące FOM musi opracować dokument opisujący jego atrakcyjność w stosunku do 
okolicznych ośrodków miejskich i wiejskich (np. %  nierezydentów pracujących w gminie, 
zdolność do przyciągania nowej działalności gospodarczej, charakterystyka usług 
świadczonych na rzecz nierezydentów). Ciągłość terytorialna nie powinna być 
obowiązkowa, ponieważ orografia niektórych terytoriów uniemożliwia czasami spełnienie 
tego warunku, nawet jeśli terytorium faktycznie funkcjonuje jako FOM. 

- Musi przedstawić formalne porozumienie z innymi zaangażowanymi ośrodkami miejskimi i 

wiejskimi, w tym strategię zintegrowanego rozwoju miejskiego dla obszaru FOM, przyjętą 

przez wszystkich partnerów. 

Niezbędne instrumenty do realizacji polityki miejskiej 

Aby poprawić adekwatność, wydajność i skuteczność procesu tworzenia i wdrażania polityki w odniesieniu do 

funkcjonalnych obszarów miejskich i innych regionów funkcjonalnych, niezbędne jest posiadanie danych, 

wskaźników i narzędzi analitycznych, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu czynników napędzających 

wzrost i poprawę włączenia społecznego w obszarach funkcjonalnych. Narzędzia analityczne na skalę europejską 

powinny pomóc w budowaniu rozwijającej się agendy miejskiej, zróżnicowanych działań dla konkretnych 

obszarów funkcjonalnych Europy, tak więc istnieje znacząca potrzeba opracowania modelu finansowania działań 

skierowanych do tych zróżnicowanych terytorialnie obszarów funkcjonalnych. 

DANE STATYSTYCZNE 

Bez odpowiednich danych statystycznych nie jest możliwe zaprojektowanie realistycznie rozwijającej się Polityki 

Miejskiej UE. 

Ustalenia 

o Nie ma jasnej i zgodnej definicji obszaru miejskiego w UE i poza nią 
o Nie ma jasnej statystycznej definicji miast, w szczególności tych poniżej 50 000 mieszkańców 
o Brak jest dostępnych danych statystycznych UE na poziomie miast (Eurostat). Jedyne i 

nieliczne istniejące statystyki to te na poziomie gminy (granica administracyjna), które są 
powszechnie akceptowane, ale nie odzwierciedlają ewolucyjnej rzeczywistości miast 

o Nie ma jasnego ogólnego obrazu na poziomie UE dotyczącego rzeczywistego stanu 
inwestowania funduszy UE w miastach w latach 2014–2020, ponieważ informacje są 
rozproszone w ramach strategii krajowych, regionalnych i lokalnych (ZIT, CCLD itp.), inicjatyw 
społecznych (innowacyjne akcje miejskie, programy Urbact, Interreg, Life itp.) oraz 
konkretnych programów EFS dotyczących młodzieży (Inicjatywa na rzecz młodzieży) i 
włączenia społecznego. 

o Klasyfikacja statystyczna UE (NUTS 2021) obejmuje tylko 3 poziomy (104 NUTS I, 281 NUTS II i 
1348 NUTS III). Dlaczego nie stworzyć poziomu NUTS IV, aby zrozumieć rzeczywistość 
obszarów miejskich i wiejskich? 
 

Z uwagi na powyższe, zdecydowanie rekomenduje się poprawę tworzenia statystyk unijnych i krajowych w 

następujący sposób: 

14. Rekomendacje dotyczące tworzenia statystyk: 
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Ewolucja miast spowodowała transformację na skalę, która doprowadziła do powstania różnych 

danych liczbowych (okręgi, aglomeracje miejskie…). Niemniej jednak, brak jest dokładnych i 

jednolitych informacji dotyczących tego poziomu administracyjnego, który można by 

wykorzystać jako dane wejściowe do opracowania Polityki Miejskiej. W tym sensie, wydaje się 

pożądanym rozważenie stosowności stworzenia nowego poziomu NUTS IV, a zwłaszcza 

posiadanie odpowiednich danych statystycznych dla potrzeb Polityki Miejskiej.  

W ścisłej współpracy z krajowymi instytucjami statystycznymi, wykorzystując w szczególności 

okresowe i szczegółowe spisy, Eurostat powinien dostarczać dokładne dane statystyczne raz w 

roku lub co najmniej co 2 lata. 

Informacje inne niż dotyczące ludności i powierzchni (km2) powinny zawierać co najmniej dane 

dotyczące: a) zajmowanej przestrzeni miejskiej (mieszkalnictwo, przemysł, usługi, tereny zielone, 

transport); b) Mieszkalnictwo (prywatne, socjalne); c) „Średni dochód” rodzin (w celu 

zidentyfikowania skupisk ubóstwa) 

Informacje należałoby przedstawić w podziale na: a) Funkcjonalne Obszary Miejskie - Obszary 

Metropolitalne i Duże Miasta; b) Duże Miasta (100 000 mieszkańców lub więcej); c) Średnie 

Miasta (od 50 000 do 100 000 mieszkańców); d) Małe miasta (poniżej 50 000 mieszkańców); e) 

Funkcjonalne Obszary Miejskie - małe miasta (strefa dojazdów wokół miasta ok. 20 000 

mieszkańców, zgodnie z propozycją ESPON) 

 

INSTRUMENT ZIT 

Ustalenia  

o Instrument ZIT jest z powodzeniem stosowany w bieżącym okresie programowania UE 2014-
2020. ZIT to cenne narzędzie do przenoszenia procesu decyzyjnego na konkretne obszary 
lokalne. W tych ramach, władze lokalne powinny być co najmniej bardziej zaangażowane w 
wybór projektów.  

o Miejskie ZIT nie powinny być uprzywilejowane i mieć pierwszeństwa przed innymi rodzajami 
ZIT na szczeblu unijnym i krajowym: ZIT to narzędzie dla wszystkich typów obszarów lokalnych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem, niektóre ZIT będą stosowane poza obszarami ściśle określonymi 
jako miejskie, ale pomogą również w opracowaniu zintegrowanego podejścia w obszarach 
funkcjonalnych i dzielnicach, na poziomie regionalnym lub lokalnym. Instrument ten jest już 
stosowany w niektórych obszarach transgranicznych. 

o ZIT jest nowym instrumentem i szczególnie ważna jest dostępność wsparcia technicznego w 
celu pełnego wsparcia działań z zastosowaniem ZIT, w szczególności tych związanych z 
prawidłowym rozliczaniem wydatków w ramach oddzielnych źródeł finansowania ESI. 

o Nie jest obowiązkowe objęcie instrumentem ZIT całego terytorium na poziomie 

administracyjnym. ZIT można wdrożyć na dowolnym (regionalnym) poziomie, dla którego 

ustanowiono zintegrowaną strategię rozwoju terytorialnego. Może objąć nim region, obszar 

funkcjonalny, gminę miejską lub wiejską, sąsiedztwo lub inne dowolne terytorium regionalne. 
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Zgodnie z Wytycznymi KE na lata 2014-20, wzięliśmy pod uwagę: 
 
1. Aby władze miejskie lub inne władze odpowiedzialne za zrównoważony rozwój obszarów miejskich na 
obszarach funkcjonalnych stosowały podejście partycypacyjne na różnych etapach programowania ich rozwoju. 
W pierwszej kolejności należy zidentyfikować odnośnych interesariuszy, a następnie zaangażować ich w 
programowanie, monitorowanie i ocenę. Uczestnictwo jest kluczowym czynnikiem tworzenia zrównoważonego 
wzrostu. 
2. Aby Komisja Europejska wraz z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi współpracowała z władzami 
miejskimi i innymi władzami oraz instytucjami zaangażowanymi w funkcjonalne obszary miejskie w 
programowaniu odpowiednich perspektyw finansowych. Komunikacja, rozpowszechnianie informacji, 
odpowiedni harmonogram poszczególnych etapów programowania przełożą się na lepsze projekty, lepsze 
wydatkowanie środków unijnych oraz osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w perspektywie krótko- i 
długoterminowej. 
 
Mając na uwadze wszystkie te ustalenia oraz fakt, że państwa członkowskie stosowały różne podejścia w okresie 
programowania 2014–2020, zdecydowanie rekomenduje się: 

 

15 Aby Komisja Europejska zalecała stosowanie ZIT w następnym okresie programowania UE 

2021-27 jako głównego instrumentu SUD. Należy promować ZIT nie tylko dla obszarów 

miejskich, ale dla Funkcjonalnych Obszarów Miejskich. W takim przypadku, należy również 

zachęcać do stosowania ZIT dla Transgranicznych Funkcjonalnych Obszarów Miejskich.  
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