
UCHWAŁA NR XIX/104/2012
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązań proponowanych w tzw. „Zielonej Księdze” Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, dotyczącej kształtowania obszarów metropolitalnych. 

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Toruńskiego określonego załącznikiem do uchwały Nr XXII/178/01 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego oraz 
przyjęcia tekstu jednolitego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2002 r. Nr 33, poz. 607 z późn. zm.1) ) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązań proponowanych w tzw. 
"Zielonej Księdze" Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dotyczącej kształtowania obszarów metropolitalnych, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji w tzw. „Zielonej Księdze” w oparciu o stanowisko Rady stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego celem przekazania do Ministra 
Administracji i Cyfryzacji, Ministra Rozwoju Regionalnego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Starosty 
Powiatu Bydgoskiego, Wójtów oraz Burmistrzów Gmin Powiatu Toruńskiego i Powiatu Bydgoskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Toruńskiego 

Andrzej Siemianowski

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 102, poz. 1480, z 2010 r. Nr 215, 
poz. 3002 oraz z 2011 r. Nr 213, poz. 1974.

Id: 548B9D67-096D-4D59-AE67-EDF691C280E9. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/104/2012 

Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 31 maja 2012 r. 

Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 31 maja 2012 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązań proponowanych w tzw. "Zielonej Księdze" 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dotyczącej kształtowania obszarów metropolitalnych. 

Rada Powiatu Toruńskiego w pełni popiera prowadzone przez Rząd prace nad rozwojem obszarów 
metropolitalnych, jako istotnego czynnika wspierającego potencjał konkurencyjny tak poszczególnych 
regionów, jak i całego kraju. 

Rada wyraża również swe poparcie dla założeń oraz planowanych kierunków działań zawartych 
w dokumentach strategicznych na poziomie krajowym - Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020 oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 . 

Popierając przyjęte założenia, dotyczące proponowanych obszarów metropolitalnych, Rada pragnie 
jednocześnie wskazać najistotniejsze, z punktu widzenia powiatu toruńskiego, punkty: 

1. Planowana metropolia bydgosko-toruńska winna obejmować miasta Bydgoszcz oraz Toruń, jak również 
tereny powiatów bydgoskiego i toruńskiego. Są one funkcjonalnie i przestrzennie związane z oboma miastami 
w nierozerwalny sposób, a wzajemne przenikanie się funkcji społecznych i gospodarczych, migracja ludności oraz 
silne procesy suburbanizacyjne dotyczące tych obszarów w pełni uzasadniają takie podejście. Duopol Bydgoszcz – 
Toruń (oba miasta razem) to 560 tys. mieszkańców, zaś oba powiaty zamieszkuje dodatkowo ponad 200 tys. osób. 
Ze względu na procesy migracyjne zaludnienie powiatów będzie nadal wzrastać. 

2. Przy uwzględnieniu założenia, iż oś metropolii bydgosko-toruńskiej winny stanowić dwa miasta rdzeniowe, 
proponujemy pozostawienie otwartej możliwości poszerzenia obszaru metropolitalnego o kolejne samorządy. 

3. Obszar nowopowstałej metropolii winien obejmować wspólne, koherentne rozwiązania z zakresu: 

- planowania rozwoju, 

- zagospodarowania przestrzennego, 

- komunikacji i transportu publicznego (w tym budowy zintegrowanych systemów transportowych), 

- zarządzania kryzysowego, 

- infrastruktury technicznej (m. in. zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz), 

- ochrony środowiska (gromadzenie i utylizacja odpadów oraz odprowadzanie ścieków). 

4. Wypracowany winien zostać model finansowania, gwarantujący skuteczne zapewnienie środków na 
realizację wymienionych powyżej zadań. Przy jednoczesnej dbałości o to, by metropolia funkcjonując skutecznie, 
nie prowadziła do multiplikacji kosztów zarządzania tymi usługami, tylko przede wszystkim do ich racjonalizacji. 
Istotne jest, by przyjęty system finansowania stanowił istotną motywację dla poszczególnych jednostek samorządu 
terytorialnego do skutecznej i owocnej współpracy w ramach obszaru metropolitalnego. 

5. Przyjęte rozwiązania winny być monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, w tym 
efektywności kosztowej, a istnienie obszaru metropolitalnego powinno prowadzić do równomiernego rozwoju 
całego obszaru metropolii i przynosić wymierne korzyści dla całego regionu. 

6. Za najbardziej pożądaną formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru 
metropolitalnego uznajemy rozwiązanie polegające na zrzeszaniu się w ramach obszaru metropolitalnego, co daje 
gwarancję optymalnego zabezpieczenia potrzeb najszerszej grupy obywateli oraz poszanowania i równego 
traktowania wszystkich podmiotów samorządowych. 

7. Warunkiem niezbędnym dla utworzenia metropolii bydgosko-toruńskiej jest wspólna merytoryczna dyskusja 
przedstawicieli wszystkich samorządów (gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatów) oparta na zasadach 
partnerstwa oraz równouprawnienia. 
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Radni Powiatu toruńskiego wyrażają nadzieję, iż rozwój obszaru metropolitalnego pozwalającego na 
wykorzystanie łącznych potencjałów Bydgoszczy i Torunia oraz powiatów bydgoskiego i toruńskiego, 
w znaczący sposób wpłynie na poprawę konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego oraz jego 
spójności społeczno-gospodarczej, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu. 

Rada wyraża swoją nadzieję, iż przy właściwie i dalekowzrocznie prowadzonej polityce metropolitalnej – 
opartej o wspólną dbałość o rozwój gospodarki i potencjału regionu, jego integracji funkcjonalnej 
i komunikacyjnej – metropolia bydgosko-toruńska stanie się dobrze zarządzanym, atrakcyjnym, 
konkurencyjnym, nowoczesnym, innowacyjnym i zamożnym ośrodkiem, stanowiącym optymalne miejsce do 
życia i rozwoju dla swoich mieszkańców. 
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