
UCHWAŁA NR XLII/799/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w województwie 
śląskim pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 i ust. 4 ustawy 
z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 730)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§1. Złożyć wniosek o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim pod 
nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, 
do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem Wojewody 
Śląskiego.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Miasta Katowice oraz 
Prezydentowi Miasta Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Katowice

Krystyna Siejna

Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

O UTWORZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO  

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katowice, maj 2017 r. 

Załącznik do Uchwały Nr XLII/799/17
Rady Miasta Katowice
z dnia 29 maja 2017 r.

Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 1



SPIS TREŚCI 

WNIOSEK O UTWORZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM . 3 

1. NAZWA, SIEDZIBA, OBSZAR I GRANICE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO ...................... 3 

a) Proponowana nazwa związku metropolitalnego ....................................................................................... 3 
b) Siedziba władz związku metropolitalnego ................................................................................................. 4 
c) Obszar i granice związku metropolitalnego ............................................................................................... 4 

2. UZASADNIENIE UTWORZENIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO ................................... 6 

a) Istniejące formy współpracy gmin, mających wejść w skład związku metropolitalnego ........................... 8 
b) Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ..................................................................................................... 9 
c) Zaawansowanie procesów urbanizacji .................................................................................................... 11 
d) Opis układu osadniczego i przestrzennego z uwzględnieniem więzi gospodarczych, społecznych 

i kulturowych ........................................................................................................................................... 12 

3.  DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE LICZBY LUDNOŚCI I POWIERZCHNI ZWIĄZKU 
METROPOLITALNEGO ................................................................................................ 18 

4. WYNIKI KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI POSZCZEGÓLNYCH GMIN ........................... 19 

5.  INFORMACJA O SPEŁNIENIU WYMOGÓW POZYSKANIA POZYTYWNEJ OPINII RAD 
CO NAJMNIEJ 70% GMIN, KTÓRE MAJĄ WEJŚĆ W SKŁAD ZWIĄZKU 
METROPOLITALNEGO ............................................................................................... 21 

6. SZACUNKOWE KOSZTY BĘDĄCE SKUTKIEM WYDANIA ROZPORZĄDZENIA ................. 21 

7.  SZACUNKOWE PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 
W KOLEJNYCH DWÓCH LATACH BUDŻETOWYCH NASTĘPUJĄCYCH PO WYDANIU 
ROZPORZĄDZENIA ................................................................................................... 22 

PODSUMOWANIE ........................................................................................................... 32 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O UTWORZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy) .......................................... 35 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1: Podstawowe dane nt. struktury układu osadniczego związku metropolitalnego ............ 14 

Tabela 2: Dane statyczne dot. liczby ludności i powierzchni związku metropolitalnego ................. 18 

Tabela 3: Wyniki  konsultacji z mieszkańcami .............................................................................. 19 

Tabela 4: Szacunkowe koszty będące skutkiem wydania rozporządzenia ...................................... 22 

Tabela 5: Szacunkowy plan dochodów związku metropolitalnego w 2017 r. ................................. 23 

Tabela 6: Szacunkowy plan dochodów związku metropolitalnego w 2018 r. ................................. 24 

Tabela 7: Szacunkowy plan dochodów związku metropolitalnego w 2019 r. ................................. 25 

Tabela 8: Potencjalne działania związku metropolitalnego - założenia do szacowania planu 
wydatków na lata 2018 - 2019 .................................................................................................... 27 

Tabela 9: Plan wydatków na 2017 r. ............................................................................................ 29 

Tabela 10: Plan wydatków na 2018 r. .......................................................................................... 30 

Tabela 11: Plan wydatków na 2019 r. .......................................................................................... 31 

 

Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 2



Katowice, 29.05.2017 r. 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Rada Miasta Katowice 
 

 

WNIOSEK O UTWORZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

na podstawie art. 5 ust. 3, 4 i 5 w związku z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 730) – zwanej dalej „ustawą” 
 

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy Rada Miasta 
Katowice stosownie do uchwały nr XLII/799/17 podjętej w dniu 29 maja 2017 r. wnosi 
o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim (zwanym dalej 
„związkiem metropolitalnym” lub „związkiem”), zgodnie z treścią niniejszego wniosku 
zawierającą: 

 nazwę związku, wskazanie siedziby jego władz oraz określenie jego obszaru i granic 
(pkt 1 wniosku); 

 uzasadnienie utworzenia związku zawierające w szczególności wskazanie form 
współpracy gmin, które mają wejść w skład związku, powiązań funkcjonalnych 
i zaawansowania procesów urbanizacyjnych, a także opis układu osadniczego 
i przestrzennego, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe 
(pkt 2 wniosku); 

 dane statystyczne dotyczące liczby ludności oraz powierzchni związku (pkt 3 wniosku); 

 wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych gminach 
(pkt 4 wniosku); 

 informację o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy 
(pkt 5 wniosku); 

 określenie szacunkowych kosztów, będących skutkiem wydania rozporządzenia, 
o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy (pkt 6 wniosku);  

 określenie szacunkowych planów dochodów i wydatków związku w kolejnych dwóch 
latach budżetowych następujących po wydaniu rozporządzenia, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy (pkt 7 wniosku). 

 

1. NAZWA, SIEDZIBA, OBSZAR I GRANICE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 

a) Proponowana nazwa związku metropolitalnego 

 Nazwa związku: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 
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Uzasadnienie dla proponowanej nazwy:  

 nawiązanie do nazwy funkcjonującego od 2007 r. Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego (GZM) skupiającego 13 miast na prawach powiatu; 

 odzwierciedlenie historyczno-kulturowej tożsamości obszaru objętego wnioskiem 
i postulatów gmin Zagłębia Dąbrowskiego. 

 

b) Siedziba władz związku metropolitalnego 

 Katowice, miasto na prawach powiatu. 

Uzasadnienie wyboru: 

 jedyna gmina wymieniona w art. 1 ust. 3 ustawy, obligatoryjnie wchodząca w skład 
związku metropolitalnego w województwie śląskim; 

 gmina wyłącznie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o utworzenie związku 
metropolitalnego, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy; 

 stolica regionu i siedziba władz województwa śląskiego; 

 największe miasto związku metropolitalnego i województwa śląskiego; 

 dotychczasowa siedziba Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Komunikacyjnego 
Związku Komunalnego GOP.  

 

c) Obszar i granice związku metropolitalnego 

41 (czterdzieści jeden) gmin województwa śląskiego (Rys. 1), to jest: Będzin, Bieruń, 
Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, 
Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, 
Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, 
Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, 
Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, 
Zbrosławice. 

Uzasadnienie: 

Wyznaczony obszar potencjalnego związku metropolitalnego spełnia kryteria ustawowe, 
określone w art. 1 ust. 2 i 3 oraz art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy, tj.: 

 zamieszkuje go 2 279 560 mieszkańców1 (49,9% ludności woj. śląskiego), przy średniej 
gęstości zaludnienia 893 osób/1 km2, na powierzchni 2 553 km2 (20,7% powierzchni 
województwa śląskiego); 

 obejmuje miasto na prawach powiatu Katowice; 

 układ osadniczy i przestrzenny jest spójny i stanowi odzwierciedlenie istniejących więzi 
społecznych, gospodarczych i kulturowych; 

 cechuje się silnymi powiązaniami funkcjonalnymi, m.in.: gospodarczymi, przyrodniczymi, 
transportowymi i komunikacyjnymi (dojazdy do pracy, szkół, usług metropolitalnych) oraz 

                                                      
1 Dane GUS; stan na 30.06.2016 r. 
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zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych i suburbanizacji na obszarach podmiejskich 
i wiejskich. 

Rys. 1: Obszar związku metropolitalnego i jego granice 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Delimitacji obszaru związku metropolitalnego dokonano w oparciu o regionalne dokumenty 
strategiczne (Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+”2) i planistyczne 
(Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „PLAN 2020”3), obejmując: 

 22 z 23 gmin tworzących tzw. Metropolię Górnośląską4 - zgodnie z ww. dokumentami, 
(gmina Jaworzno znalazła się poza granicami przyszłego związku metropolitalnego - 
indywidualna decyzja Prezydenta Miasta Jaworzna); 

 19 z 29 gmin obszaru funkcjonalnego Metropolii Górnośląskiej, z uwagi na znaczenie dla 
związku metropolitalnego, tj.: 

 6 gmin (Bobrowniki, Mierzęcice, Ożarowice, Psary, Siewierz i Świerklaniec): dostęp 
do międzynarodowego portu lotniczego; 

 1 gmina (Sławków): dostęp do tzw. „szerokiego toru” – powiązania transportowe 
o zasięgu międzynarodowym; 

                                                      
2Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. 
3 Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
4 Obszar wyznaczony wg następujących kryteriów: kompleksy pokrycia terenu (z Bazy Danych Topograficznych) oraz 
powiązania gospodarczo-przestrzenne (na podstawie PIT–11), w tym dojazdy do pracy i powiązania organizacyjne 
przedsiębiorstw [w: Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim, 
Regionalne Centrum Analiz Strategicznych, Wydział Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, Katowice 2012, s. 5]. 
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 5 gmin (Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice): powiązania drogowe 
o zasięgu krajowym i międzynarodowym (autostrady A4, A1); 

 7 gmin (Bojszowy, Chełm Śląski, Gierałtowice, Imielin, Kobiór, Lędziny, Wyry): 
zwiększenie spójności przestrzennej i konieczność zachowania istniejących powiązań 
komunikacyjnych. 

W odniesieniu do organizatorów komunikacji miejskiej obszar objęty wnioskiem obejmuje: 

 wszystkie 29 gmin Komunalnego Związku Komunikacyjnego GOP (KZK GOP); 

 10 z 16 gmin Miejskiego Zarządu Komunikacji (MZK) w Tychach (3 gminy: Mysłowice, 
Imielin i Chełm Śląski należą też do KZK GOP);  

 5 z 10 gmin z Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej (MZKP) w Tarnowskich 
Górach. 

Badania różnicowania struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w tzw. konurbacji 
katowickiej5 (tj. gminy centralnej części obszaru objętego wnioskiem) potwierdzają, 
że cechują się one najlepiej rozwiniętą komunikacją miejską, tworząc spójną sieć 
transportową. 

 

2. UZASADNIENIE UTWORZENIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 

Globalizacja oraz intensyfikacja i usieciowienie światowych przepływów spowodowały 
zmiany sposobu, w jaki ludzie użytkują i organizują otaczającą przestrzeń. Następstwem tego 
jest wyłanianie się nowych „terytorialności”, będących punktami przecięcia globalnych sieci. 
Są nimi obszary metropolitalne i metropolie. Skupiając dynamiczne procesy wzrostu, zyskują 
one przewagę pod względem funkcji pełnionych w dzisiejszym świecie w odniesieniu 
do gospodarki, nauki czy kultury. Za sprawą procesów metropolizacji obszary 
te są traktowane jako główne „lokomotywy rozwoju gospodarczego”. 

Ich obecność i ranga decydują o sile gospodarczej, kulturowej i innowacyjnej kraju oraz jest 
czynnikiem przyciągającym kapitał społeczny o charakterze międzynarodowym. Rosnąca 
liczba metropolii i dynamika procesów metropolizacyjnych docelowo przekładać się będzie 
na wzmacnianie pozycji Polski, jako ważnego partnera globalnych powiązań. Te kwestie  
akcentowane są w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.), odpowiadającej współczesnym wyzwaniom globalizacji i czwartej rewolucji 
przemysłowej.  

Dokument ten stawia na inicjowanie i kreowanie zmian w modelu rozwoju społeczno-
gospodarczego kraju: rozwoju odpowiedzialnego oraz społecznie i terytorialnie 
zrównoważonego. Jednym z narzędzi realizacji tego założenia jest tworzenie warunków 
do pełniejszego wykorzystania potencjału największych polskich aglomeracji, tworząc na ich 
bazie ośrodki metropolitalne. Służyć ma temu polityka miejska wobec obszarów 
metropolitalnych, która „w najbliższych latach koncentrować się będzie na: 

                                                      
5 Soczówka, A., Zróżnicowanie struktury przestrzennej komunikacji miejskiej w konurbacji katowickiej. Wydział Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2012. 
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 wspomaganiu współpracy i koordynacji działań prorozwojowych w obszarach 
funkcjonalnych aglomeracji, w skład których wchodzą zarówno administracyjne obszary 
miejskie, jak i wiejskie; 

 racjonalnej urbanizacji w obszarach metropolitarnych miast, czego warunkiem jest 
wprowadzenie odpowiednich mechanizmów prawnych oraz pogłębienie współpracy 
pomiędzy samorządami w obrębie obszaru funkcjonalnego, w zakresie wspólnego 
planowania inwestycji, rozbudowy i modernizacji sieci transportowych, planowania 
przestrzennego (…); 

 wsparciu tworzenia powiązań sieciowych w skali krajowej i międzynarodowej oraz 
powiązań funkcjonalnych między miastami posiadającymi komplementarne zasoby 
lub komplementarną strukturę społeczną i gospodarczą, np. (…) Konurbacja 
Górnośląska”6. 

W odniesieniu do województwa śląskiego, przyjęta ustawa: 

 stanowi kompleksową odpowiedź na potrzebę stworzenia efektywnego mechanizmu 
zarządzania obszarem o zwartej, policentrycznej strukturze, złożonego z kilkudziesięciu 
niezależnych jednostek administracyjnych, prowadzących dotąd odrębną politykę 
lokalną, lecz wzajemnie powiązanych przestrzenno-funkcjonalnie i społeczno-
gospodarczo, a także dzielących wspólne wyzwania rozwojowe i inwestycyjne; 

 wprowadza zinstytucjonalizowany „system metropolitalnego współrządzenia”, 
a dodatkowe finansowanie z budżetu państwa zachęca do współdziałania w zakresie 
wytyczania wspólnych celów i realizowania zadań wykraczających poza granice 
administracyjne, jak i poza dotychczasowe możliwości finansowo-organizacyjne 
poszczególnych gmin, dla których niewystarczające okazały się dostępne wcześniej formy 
prawne współpracy międzygminnej w ramach związków i porozumień komunalnych.  

Dlatego też zakłada się, że powstanie niniejszego związku metropolitalnego pozwoli m.in. na: 

 efektywne zarządzanie z perspektywy ponadlokalnej; 

 integrację gmin i skupienie aktywności na kluczowych problemach regionu; 

 stworzenie ośrodka metropolitalnego mogącego skutecznie konkurować z aglomeracjami 
europejskimi i stanowiącego silny ośrodek wzrostu; 

 rozbudowę i pełniejsze wykorzystanie potencjału regionu wynikającego z położenia 
na styku europejskich korytarzy transportowych; 

 synchronizację i optymalizację działań z wykorzystaniem dobrych praktyk poszczególnych 
gmin oraz efektu synergii; 

 wsparcie rozwoju nowych gałęzi i rozwój oparty o technologie i innowacje: procesowe, 
organizacyjne, społeczne i technologiczne; 

 całościowe zarządzanie zrównoważonym rozwojem, uwzględniające wymiar 
ekonomiczny, społeczno-kulturowy i ekologiczny7; 

 racjonalne planowanie przestrzenne pozwalające na optymalizację i unikanie 
multiplikowania funkcji; 

                                                      
6 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., s. 194 [https://www.mr.gov.pl/, [dostęp: 13.04.2017]. 
7 Kuzior, A., Aksjologia zrównoważonego rozwoju, Belianum, Matej Bel University Press, Bańska Bystrzyca 2014, s.83. 
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 dynamizację procesów gospodarczych i reindustrializację regionu; 

 zwiększenie nakładów na inwestycje infrastrukturalne i liniowe; 

 zapewnienie ciągłości ponadlokalnych systemów przyrodniczych; 

 powstrzymanie i odwrócenie niekorzystnych zjawisk demograficznych. 

 

a) Istniejące formy współpracy gmin, mających wejść w skład związku metropolitalnego 

W kontekście niniejszego wniosku najistotniejszymi formami współpracy międzygminnej są: 

 Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM): założony w 2007 r., jako jeden z pierwszych 
tego typu w Polsce, obejmujący 13 gmin8, w tym miasto na prawach powiatu Katowice. 
Podstawowe obszary działalności związku to: inicjowanie działań o charakterze 
metropolitalnym, promocja inwestycyjna i kulturalna, polityka transportowa, w tym 
rowerowa, racjonalizacja kosztów funkcjonowania samorządów (np. hurtowy zakup 
energii), podnoszenie kompetencji pracowników samorządowych (m.in. poprzez 
cykliczne konferencje tematyczne, szkolenia, udział w projektach unijnych). Dorobek 
GZM w postaci zgromadzonego doświadczenia i kapitału ludzkiego może stanowić istotny 
wkład w tworzenie struktur i organizację przyszłego związku i urzędu metropolitalnego; 

 Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP): 
utworzony w 1991 r., obejmujący 29 gmin9, w tym wszystkie 41 gmin objętych 
wnioskiem. Jest to główny organizator komunikacji miejskiej w obszarze objętym 
wnioskiem. Z jego przewozów korzysta codziennie niemal milion pasażerów. Jednym 
z osiągnięć związku jest wprowadzenie Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP), pełniącej 
funkcję biletu elektronicznego i umożliwiającej dostęp do innych usług publicznych 
(np. parkingowych); 

 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK Tychy): jednostka organizacyjna miasta 
Tychy, powołana w 1996 r. dla planowania, organizacji i zarządzania komunikacją miejską 
na terenie 16 gmin, w tym 1010 objętych wnioskiem; 

 Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP): związek 
komunalny założony w 1992 r., planujący i koordynujący zadania przewozowe na terenie 
10 gmin, w tym 511 objętych wnioskiem; 

 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego: 
stowarzyszenie utworzone w 2013 r., zrzeszające 73 gminy, w tym wszystkie 41 gmin 
objętych wnioskiem. Pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

 Śląski Związek Gmin i Powiatów: stowarzyszenie utworzone w 2001 r., zrzeszające 114 
gmin woj. śląskiego, w tym 3912 z 41 gmin objętych wnioskiem. Celem Związku jest 

                                                      
8 Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 
Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy,  Zabrze; 
9 Bytom, Bobrowniki, Będzin, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, 
Knurów, Lędziny, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, 
Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze; 
10 Bieruń, Bojszowy, Chełm Śląski, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Tychy, Wyry; 
11 Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Zbrosławice; 
12 Będzin, Bieruń, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, 
Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, 
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podtrzymywanie i rozwijanie więzi społeczno-kulturowych oraz integrowanie 
na płaszczyźnie regionalnej gmin i powiatów; 

 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.: spółka akcyjna utworzona w 1991 r., której 
akcjonariuszami są m.in. wszystkie 41 gmin objętych wnioskiem13; zarządza m.in. 
Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. 

 

b) Powiązania funkcjonalno-przestrzenne 

Pojęcie „metropolii” zawarte jest m.in. w Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego w sprawie: Metropolie i miasta-regiony w kontekście strategii Europa 2020, 
2011. Zgodnie z tą definicją (pkt 1.2) „metropolie są funkcjonalnymi regionami tworzącymi 
główne obszary gospodarcze oraz (…) głównymi węzłami sieci Trans-European Network 
Transport…”. Natomiast wg typologii regionów metropolitalnych stosowanej przez Komisję 
Europejską – DG Regio i Eurostat14, obszar objęty wnioskiem występuje pod nazwą „region 
metropolitalny Katowice” i jest zaliczany do regionów metropolitalnych drugiego rzędu 
(substołecznych). Katowice (rozumiane funkcjonalnie) są z kolei jednym z węzłów sieci 
bazowej Trans-European Network-Transport.  

Obszar objęty wnioskiem charakteryzuje się silnymi powiązaniami funkcjonalno-
przestrzennymi związanymi z: rynkiem pracy, biznesem, finansami, edukacją, funkcjami 
kontrolno-decyzyjnymi, usługami konsumpcyjnymi (jak: handlowe, zdrowotne, kulturalno-
rozrywkowe) oraz silnie rozbudowanymi sieciami infrastruktury technicznej i wspólnymi 
obiektami komunalnymi (jak: oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, ciepłociągi).  

Funkcje wyższego rzędu o cechach metropolitalnych to m.in.: 

 urzędy i delegatury jednostek rządowych, samorządowych, instytutów badawczych 
naukowych (m.in.: Ministerstwo Rozwoju Wydział Współpracy Transnarodowej 
i Międzyregionalnej, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Wyższy Urząd Górniczy, 
Główny Instytut Górniczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Ośrodek 
Technicznej Kontroli Zapór, Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Instytut Ekologii 
Terenów Uprzemysłowionych, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, Górnośląski Park 
Przemysłowy, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska – Zabrze); 

 siedziby, filie i przedstawicielstwa korporacji krajowych (m.in.: Tauron Polska Energia, 
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Grupa Famur, Grupa Kapitałowa Kopex) oraz 
międzynarodowych: z USA, Kanady, Indii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, 
Szwecji, Finlandii – razem 62 centra usług różnego typu (m.in. Unilever, IBM, PwC Service 
Delivery Center, Deloitte, Arcelor Mittal, ING Bank Śląski SA); 

 uczelnie wyższe publiczne i prywatne (m.in.: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet 
Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia 
Sztuk Pięknych - Katowice, Politechnika Śląska - Gliwice, Wyższa Szkoła Biznesu - 

                                                                                                                                                                      
Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, 
Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wyry, Zabrze, Zbrosławice; 
13 największą liczbę udziałów posiadają: Katowice, Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry, Bieruń, Świętochłowice, Mysłowice, 
Ożarowice, Siewierz, Wojkowice, Czeladź, Świerklaniec, Mierzęcice;  
14 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Regional_typologies_overview 
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Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Humanitas – Sosnowiec, Wyższa Szkoła Bankowa - 
Chorzów); 

 obiekty kongresowe i sportowe (m.in. Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”, 
Międzynarodowe Centrum Kongresowe - Katowice, Centrum Targowo-Wystawiennicze 
EXPO – SILESIA - Sosnowiec, Stadion Śląski - Chorzów, Zabrze Arena, Hala Gliwice – 
Gliwice, stadiony i lodowiska w Tychach i w Sosnowcu); 

 atrakcje turystyczne, 27 z 42 obiektów na Szlaku Zabytków Techniki Województwa 
Śląskiego (m.in.: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO – Zabrze, Sztolnia 
Czarnego Pstrąga i Zabytkowa Kopalnia Srebra – Tarnowskie Góry, zabytkowe osiedla 
i kolonie robotnicze: Nikiszowiec i Giszowiec – Katowice, Ficinus i Kaufhaus – Ruda Śląska, 
Piaski – Czeladź); 

 teatry, muzea, obiekty kultury o randze ponadregionalnej (m.in.: Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia - NOSPR, Muzeum Śląskie, Śląski Teatr Lalki i Aktora 
„Ateneum”, Teatr im. St. Wyspiańskiego – Katowice, Opera Śląska i Teatr Tańca i Ruchu 
Rozbark – Bytom, Gliwicki Teatr Miejski w Gliwicach, Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, Teatr 
Rozrywki – Chorzów, Teatr Zagłębia – Sosnowiec, Pałac Kultury Zagłębia – Dąbrowa 
Górnicza, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie); 

 rozwinięte wysokospecjalistyczne usługi medyczne (m.in.: Śląskie Centrum Chorób Serca 
– Zabrze, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca – m.in. Katowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza, 
Centrum Leczenia Oparzeń - Siemianowice Śląskie, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
- Piekary Śląskie, Centrum Onkologii - Gliwice). 

Powiązania transportowe, w tym o charakterze międzynarodowym (Rys. 2) to m.in.: 

 Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (w gminie Ożarowice): czwarty 
w kraju pod względem liczby odprawianych pasażerów; 

 element sieci głównych korytarzy transportowych, wpisujących się w Transeuropejską 
Sieć Transportu (TEN-T), czyli sieć transportu drogowego, kolejowego, powietrznego 
i wodnego stanowiącą podstawowy system komunikacyjny Unii Europejskiej i kraju; 

 drogi międzynarodowe (drogi E-40, E-75), krajowe (np. węzeł autostrad A1 i A4, droga S1) 
oraz ponadlokalne pomiędzy gminami (np. Drogowa Trasa Średnicowa o kierunku 
wschód-zachód); 

 węzeł tras kolejowych należących do transeuropejskiej sieci transportowej (E 30 / C-E 30 
z E 65 / C-E 65);  

 końcowy odcinek Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS), która poprzez ukraiński system 
kolejowy posiada bezpośredni dostęp do Kolei Transsyberyjskich (możliwość połączenia 
z kolejowym systemem Rosji i stworzenia paneuropejskiego korytarza transportu 
lądowego Europa – Azja); 

 intermodalne terminale kontenerowe w: Gliwicach, Dąbrowie Górniczej i Sławkowie; 

 jedna z największych w Europie międzymiastowych sieci tramwajowych (w 13 gminach); 

 droga wodna: Kanał Gliwicki wraz z portem (element Odrzańskiej Drogi Wodnej). 
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Rys. 2: Główne elementy układu transportowego na obszarze objętym wnioskiem 

 

 

 

Źródło: Plan rozwoju kolei w woj. śląskim - dokument wdrożeniowy do Strategii Rozwoju Systemu Transportu 
Województwa Śląskiego, 2015 r. (załącznik nr 1 do Uchwały nr 2323/80/V/2015 Zarządu Woj. Śląskiego), s. 9. 

Walory i powiązania przyrodnicze: 

 występują tu zarówno tereny silnie przeobrażone działalnością człowieka, jak i zbliżone 
do naturalnych. Część z nich objęta jest różnymi formami ochrony przyrody15 (5 obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000, 3 obszary chronionego krajobrazu, 4 rezerwaty przyrody). 
Obszary te, zgodnie z koncepcją Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych16 tworzą 
korytarz spójności obszarów chronionych, zapewniający ciągłość ponadlokalnego 
systemu przyrodniczego; jest ona zachowana również dzięki istniejącej sieci korytarzy 
ekologicznych i obszarów węzłowych o randze regionalnej, krajowej i międzynarodowej; 

 przeciwdziałają fragmentacji ekosystemów, umożliwiają migrację, rozprzestrzenianie 
się i wymianę genetyczną wśród gatunków roślin i zwierząt. Gwarantuje to warunki 
niezbędne dla zachowania ciągłości struktur oraz wielkoprzestrzennych, ponadlokalnych 
powiązań przyrodniczych.  

 

c) Zaawansowanie procesów urbanizacji 

Obszar objęty wnioskiem to najbardziej zurbanizowana i uprzemysłowiona część 
województwa śląskiego, a także jeden z bardziej rozwiniętych gospodarczo obszarów 
w Polsce. Cechuje się spójnością terytorialną i zwartą strukturą osadniczą, w której zachodzą 
wzajemne, wielokierunkowe powiązania. Ponadto, obszar ten podlega dalszym 
dynamicznym procesom urbanizacji i metropolizacji, polegającym m.in. na: 

 przekształcaniu przestrzeni w kierunku układów wielkomiejskich; 

 powstawaniu nowoczesnych przestrzeni o charakterze metropolitalnym; 

                                                      
15 http://katowice.rdos.gov.pl/slaskie-w-liczbach, [dostęp: 10.04.2017]. 
16 Dyrektywa rady 92/43/EWG w/s ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, art. 5. [http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:PL:PDF, dostęp: 10.04.2017]. 
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 wzmacnianiu relacji społeczno-gospodarczych z innymi aglomeracjami i metropoliami 
w kraju i za granicą; 

 suburbanizacji, powodując częściowe zacieranie się tradycyjnego podziału struktury 
osadniczej na miasto i wieś, pogłębiając zanik granic między poszczególnymi gminami 
i intensyfikując rozwój terenów mieszkaniowych; 

 rozproszonym występowaniu terenów inwestycyjnych o różnym przeznaczeniu, w tym 
funkcjonowaniu trzech (z czterech) podstref Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: 
gliwickiej, tyskiej, sosnowiecko-dąbrowskiej. 

Wskaźnik urbanizacji jest bardzo wysoki, wynosząc 94% (średnia dla woj. śląskiego: 78%, dla 
Polski: 60% - w 2016 r.). Odsetek ludności miejskiej na obszarze objętym wnioskiem wynosi 
93,4% (2,13 mln z 2,28 mln mieszkańców).  

Migracje stałe ludności między gminami objętymi wnioskiem odzwierciedlają istotne 
powiązania funkcjonalno-przestrzenne. Natężenie migracji jest wysokie: na poziomie 
6,4 osób na 1000 mieszkańców. Największe potoki migrantów odnotowano między 
Katowicami i Chorzowem (586 osób), Sosnowcem i Dąbrową Górniczą (550 osób), 
Katowicami i Siemianowicami Śląskimi (384 osób), Gliwicami i Zabrzem (361 osób), 
Chorzowem i Rudą Śląską (358 osób) oraz Katowicami i Sosnowcem (285 osób)17.  

Zmiany miejsca zamieszkania są pochodną innych powiązań funkcjonalnych (rynek pracy, 
edukacja), jak również wyrażają potrzebę poprawy warunków bytowych. Świadczy to też 
o odbiorze tutejszego rynku mieszkaniowego jako jednolitego sytemu. 

 

d) Opis układu osadniczego i przestrzennego z uwzględnieniem więzi gospodarczych, 
społecznych i kulturowych 

Układ osadniczy i przestrzenny:  

W obszarze objętym wnioskiem wyróżnia się dwie zróżnicowane, lecz wzajemnie 
komplementarne strefy: rdzeń i obszar metropolitalny, tzw. strefa zewnętrzna (Rys. 3 oraz 
Tabela 1): 

 rdzeń: złożony: z 13 miast na prawach powiatu, największych pod względem liczby 
ludności i hierarchii pełnionych funkcji miejskich, obejmujący: Katowice, Sosnowiec, 
Gliwice, Zabrze, Bytom, Rudę Śląską, Tychy, Dąbrowę Górniczą, Chorzów, Mysłowice, 
Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Świętochłowice; to silnie zurbanizowany, 
wieloośrodkowy zespół miejski, bez wyraźnie zauważalnych granic administracyjnych, 
usytuowany centralnie w obszarze objętym wnioskiem, o zbliżonych historycznych 
uwarunkowaniach rozwojowych, związanych z postępującym od XIX w. procesem 
industrializacji, skutkującym silną urbanizacją i migracjami. Obecnie obszar ten 
ma charakter postindustrialny, który w skutek transformacji społeczno-gospodarczej 
uległ przekształceniu z tradycyjnego obszaru przemysłowego (opartego na przemyśle 
ciężkim) w poprzemysłowy (z rozwiniętym sektorem usług, w tym usług wyższego rzędu 
o randze regionalnej i krajowej). Działa tu ponad 3 300 instytucji wyższego rzędu, z czego 
najwięcej w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Tychach. Obszar ten wykazuje możliwości 

                                                      
17 Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-
gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, 2014, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – 

sp. k., Łódź, s. 50 - 53. 
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dalszego rozwoju funkcji metropolitalnych18 z uwagi na wysoką gęstością zaludnienia 
oraz duży potencjał społeczno-demograficzny i przestrzenny, a jego policentryczność jest 
atutem nowej struktury metropolitalnej, mogąc prowadzić do specjalizacji funkcjonalnej; 

 obszar metropolitalny (strefa zewnętrzna): złożona z 28 gmin o zróżnicowanym statusie 
administracyjnym, bezpośrednio lub pośrednio graniczących z rdzeniem związku 
metropolitalnego, w tym: 

 13 gmin miejskich: Będzin, Bieruń, Czeladź, Imielin, Knurów, Lędziny, Łaziska Górne, 
Mikołów, Pyskowice, Radzionków, Sławków, Tarnowskie Góry, Wojkowice; 

 2 gminy miejsko-wiejskie: Siewierz, Sośnicowice; 

 13 gmin wiejskich: Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Gierałtowice, Kobiór, 
Mierzęcice, Ożarowice, Pilchowice, Psary, Rudziniec, Świerklaniec, Wyry, Zbrosławice.  

Obszar ten historycznie nie był objęty procesem industrializacji, a obecnie cechuje się: 
niższym stopniem zurbanizowania, większym udziałem terenów otwartych, bardziej 
ekstensywną zabudową z przeważającą funkcją mieszkaniową, w tym jednorodzinną, 
zmianą struktury zatrudnienia w kierunku zawodów pozarolniczych. Niemal cały obszar 
leży w zasięgu izochrony czasu dojazdu do Katowic w ciągu 1 godz. publicznym środkiem 
transportu lub w odległości do 30 km od centrum Katowic. 

 

Rys. 3: Rdzeń i strefa zewnętrzna (obszar metropolitalny) związku metropolitalnego 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                      
18 Zuzańska-Żyśko, E., Procesy metropolizacji. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2016, s. 304-309. 
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Tabela 1: Podstawowe dane nt. struktury układu osadniczego związku metropolitalnego 

Wyszczególnienie 
Rdzeń obszar 

metropolitalny 
(strefa zewnętrzna) 

związek 
metropolitalny 

razem 
ogółem 

w tym 
Katowice 

Liczba gmin 13 1 28 41 

miejskie 13 1 13 26 

miejsko-wiejskie - - 2 2 

wiejskie - - 13 13 

Liczba ludności ogółem [osoby] 1 783 855 299 012 495 705 2 279 560 

Powierzchnia [km2] 1 065 165 1 488 2 553 

Gęstość zaludnienia [osoby/km2] 1 675 1 816 333 893 

Źródło: opracowanie własne, dane GUS, 30.06.2016 r.  

 

Więzi gospodarcze: 

Obszar objęty wnioskiem cechuje duży potencjał gospodarczy o różnych formach 
organizacyjno-prawnych, obejmujących wszystkie sekcje PKD (Polska Klasyfikacja 
Działalności). Tworzy go 245,8 tys. podmiotów19, z czego 27,8 tys. to spółki z o.o., a 927 
to spółki akcyjne, spośród których 36 notowanych na GPW w Warszawie20. Ich wartość 
rynkowa to ponad 37 mld zł.  

Rangę gospodarczą obszaru objętego wnioskiem potwierdza m.in.: 

 udział firm na liście największych w kraju (w pierwszej 100 znajduje się 5 z nich21); 

 zaliczanie firm z obszaru związku do najbardziej innowacyjnych czy też mających 
największy udział w poziomie eksportu22, czyli generujących szereg powiązań 
kooperacyjnych i oddziałujących na regionalny i krajowy rynek pracy; 

 rynek pracy obejmujący 1,11 mln miejsc pracy, z czego 275 tys. przypada na Katowice23; 

 znaczne różnice między rynkami pracy poszczególnych miast, wykazujące odmienne 
struktury zatrudnienia, co tworzy stabilną bazę ekonomiczną z wyraźnie 
zaakcentowanym potencjałem egzogenicznym, decydującym o sile oddziaływania 
na otoczenie. Przykładowo takie ośrodki jak: Będzin, Wojkowice, Chorzów czy Ożarowice 
posiadają ponad 70% miejsc pracy w usługach, a z kolei Bieruń, Łaziska Górne i Lędziny 
to miasta, w których ponad 60% pracujących znajduje zatrudnienie w przemyśle24; 

 duże znaczenie poszczególnych rynków pracy jako ośrodków węzłowych, potwierdzone 
wyjątkowo wysoką wartością ilorazu liczby przyjeżdżających do wyjeżdżających w danej 
gminie; w 2006 r. wynosił odpowiednio: dla Katowic - 8,73; Gliwic- 2,75; Tarnowskich Gór 

                                                      
19 Dane bazy REGON, stan na marzec 2017 r. – GUS, www.stat.gov.pl, [dostęp: 20.04.2017] 
20 www.gpw.pl, [dostęp: 20.04.2017 r.] 
21 Lista 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów. „Rzeczpospolita”, 15.10.2015 r. 
22 Tamże. 
23 Kłosowski, F., Pytel, S., Runge, A., Sitek, S., Zuzańska-Żyśko, E., Rynek pracy w subregionie centralnym województwa 
śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2013, s 138-139. 
24 Sitek S., Runge, J., Kłosowsk,i F., Runge, A., Petryszyn J., Pytel, S., Spórna T., Kurpanik, M., Zuzańska-Żyśko, E., Społeczno-
gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego, Wydział Nauk 
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2013, s. 152. 
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- 1,51 i Dąbrowy Górniczej -1,16 (wartość ilorazu powyżej „1” oznacza, że dany rynek 
pracy jest przyciągający). 

Silne powiązania gospodarcze bezpośrednio wyraża znaczna skala dojazdów do pracy (Rys.4). 
W granicach gmin objętych wnioskiem dojazdy te wynoszą łącznie prawie 180 tys. osób 
dziennie, z czego najwięcej odbywa się do Katowic (w 2011 r. dojeżdżało tam ponad 122 tys. 
osób, z czego 112 tys. z obszaru woj. śląskiego). Fala dojazdów jest też wysoka w przypadku 
takich miast jak: Gliwice (28 tys.), Dąbrowa Górnicza (17 tys.), Sosnowiec (15 tys.) czy Tychy 
(15 tys.)25. 

 

Rys. 4: Dojazdy do pracy ze strefy zewnętrznej do rdzenia związku metropolitalnego 

 
Źródło: E. Zuzańska-Żyśko, opracowanie własne, na podstawie danych GUS za 2011 r. 

 

Intensywność codziennego przemieszczania się pomiędzy różnymi gminami obszaru 
graficznie obrazują dane nt. dojazdów do pracy i dojazdy do szkół ponadgimnazjalnych 
w woj. śląskim (Rys. 5). Wskazują one na największe ciążenia dojazdów do centralnej części 
województwa. Do szkół poza gminą zamieszkania dojeżdża w sumie ponad 54 tys. uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim (tj. ponad 22% ogółu uczniów), w tym 
najwięcej na trasie z Sosnowca do Dąbrowy Górniczej (651). 

                                                      
25 Por. Dojazdy do pracy w województwie śląskim w 2011 roku, 2015, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, s. 11-12; 
patrz też: Kłosowski, F., Pytel, S., Runge, A., Sitek, S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w subregionie centralnym 
województwa śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec, s. 144-145. 

Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 15



Rys. 5: Koncentracja codziennych dojazdów w woj. śląskim (2010 i 2011) 

  
dojazdy do pracy w 2010 r.  

(powiązania powyżej 250 osób) 
dojazdy uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkol. 2011/2012 (powiązania powyżej 50 uczniów) 

Źródło: Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego. [w: Analizy RCAS 1/2012, 
Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, s. 29]. 

 

Na obszarze objętym wnioskiem działa 15 powiatowych urzędów pracy i Wojewódzki Urząd 
Pracy. Potencjał kadrowy tych instytucji można wykorzystać w celu realizacji wspólnych 
projektów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Tworzenie związku metropolitalnego nawiązuje do formowania regionów ekonomicznych, 
wyróżniających się kompleksowością oraz specjalizacją. Pierwszy efekt jest osiągany 
w wyniku addytywności potencjałów, poszerzających wachlarz dostępnych usług, 
uwzględniających proporcje działalności endogenicznej i egzogenicznej, a drugi będzie 
następstwem przyjęcia określonych funkcji, przez co poszczególne ośrodki mogą 
specjalizować się oferując wyższej jakości działania. 

Więzi społeczne i kulturowe: 

W obszarze objętym wnioskiem występują silne więzi społeczne i kulturowe między 
mieszkańcami. Wynikają one zarówno z aspektów funkcjonalno-przestrzennych, 
jak i aksjonormatywnych. 

Pod względem funkcjonalno-przestrzennym w obszarze objętym wnioskiem występują 
gminy przynależne do Górnego Śląska (ok. 80% obszaru), jak i do Zagłębia Dąbrowskiego 
(ok. 20 % obszaru), czyli z dwóch regionów kulturowych, podkreślających swą odrębność 
i tożsamość. Jednak różnice te znacznie częściej postrzegane są przez samych mieszkańców 
jako relacje o charakterze żartobliwym niż realny problem26. Podstawowymi elementami 
łączącymi mieszkańców obszaru przyszłego związku są: 

                                                      
26 Gawroński, G. i in., 2010, Metropolia w świetle opinii mieszkańców Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Raport 
z badań, w: Idea a społeczne oczekiwania wobec projektu utworzenia śląsko-zagłebiowskiej metropolii, red. Pyka, R., Urząd 
Miasta Katowice, RSS MSNP UŚ, Katowice, s.84.  
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 dziedzictwo przemysłowe27: jego eksponowanie poprzez utworzenie i promowanie Szlaku 
Zabytków Techniki i coroczny festiwal „Industriada” pozwala na tworzenie nowych 
płaszczyzn relacji między mieszkańcami z różnych obszarów kulturowych; 

 zwarty układ przestrzenny oraz zróżnicowany stopień nasycenia obiektami użyteczności 
publicznej i komercyjnymi obiektami usługowymi, z ich koncentracją w części centralnej, 
co wpływa na mobilność mieszkańców i łatwość przemieszczania się między gminami; 
to z kolei sprzyja swobodzie zamieszkiwania w innej gminie niż miejsce pracy lub nauki. 

Pod względem aksjonormatywnym badania socjologiczne prowadzone w niektórych gminach 
objętych wnioskiem prowadzą do takich wniosków jak: 

 istnienie swoistej wspólnoty wartości podstawowych tj. nadających sens życiu 
mieszkańców tego obszaru; 

 występujące różnice kulturowe między poszczególnymi gminami współcześnie mają 
charakter drugorzędny – nie rzutują istotnie na powstawanie i utrzymywanie 
się podziałów społecznych, a jedynie wzbogacają kulturę obszaru metropolitalnego; 

 uznawanie i respektowanie analogicznych norm i wartości kulturowych utrzymuje 
jednolite uniwersum aksjologiczne, co determinuje wysoki poziom integracji i silne 
związki pomiędzy społecznościami funkcjonującymi w obszarze metropolitalnym; 

 tym co łączy mieszkańców obszaru objętego wnioskiem jest stosunkowo silna 
identyfikacja, zarówno z własną miejscowością, ale też z regionem (jak pokazały badania 
z 2003 r., region niekoniecznie rozumiany jest jako obszar administracyjny, ale jako 
miejsce zamieszkania czy teren zarządzany przez wspólnotę28); takie dane pokazują, 
że potencjalnie regionem może stać się także obszar metropolitalny, a związek z nim oraz 
jego mieszkańcami może z czasem być coraz mocniejszy; 

 istnienie szeregu analogii i podobieństw między badanymi społecznościami 
funkcjonującymi w obszarze metropolitalnym; można wnioskować o wysokim poziomie 
integracji i dość dużej homogeniczności kulturowej gmin objętych wnioskiem, 
co przekłada się na wzmacnianie relacji interpersonalnych i więzi społecznych łączących 
członków poszczególnych społeczności. Dowodzi to braku istnienia barier społecznych, 
a tym samym wskazuje na bliskość w wymiarze kulturowym.  

Dodatkowo, badania29 prowadzone na potrzeby stworzenia socjologicznych portretów 
mieszkańców Katowic i Sosnowca, czyli miast stanowiących „stolice” dwóch regionów 
kulturowych (Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego), pokazują iż fundamentalne wartości 
badanych mieszkańców obu miast są zbieżne, tzn. zdecydowanie priorytetem jest rodzina, 
praca, przyjaciele i dostatnie życie. Analogiczne są wyniki badań prowadzone w gminie Wyry 
(leżącej w strefie zewnętrznej)30.  

                                                      
27 Tamże, s. 79. 
28 Pawlica, B., Zarębska–Mazan, A., Mieszkańcy województwa śląskiego o swoich związkach z nowym województwem, 
w: Razem i osobno. Społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku. Przypadek Bielska-Białej, 
Częstochowy, Katowic, Opola, red. Szczepański, M.S., Geisler, R., Pawlica, B., Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy-Częstochowa 2004, s. 71.  
29 Kasperek, A., 2012, Praca i wzory konsumpcji, w: Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, red. Barciak, 
A., Chojecka, E., Fertacz, S., Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 503 i Kijonka, J., Praca i wzory konsumpcji, 
w: Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje, red. Barciak, A., Jankowski, A. T., Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2016, s. 568.  
30 Swadźba, U., 2012, Wartości - pracy, rodziny i religii – ciągłość i zmiana. Socjologiczne studium społeczności śląskich, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 212. 
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3. DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE LICZBY LUDNOŚCI I POWIERZCHNI ZWIĄZKU 
METROPOLITALNEGO 

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby ludności i powierzchni 
związku metropolitalnego - zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy - zawarte są w tabeli 2 oraz 
dokumencie GUS (załączonym do niniejszego wniosku) pt. „Związek metropolitalny na tle 
województwa śląskiego”, stanowiącym uzupełnienie i rozwinięcie ww. wybranych danych. 

Tabela 2: Dane statyczne dot. liczby ludności i powierzchni związku metropolitalnego 

Lp. Nazwa gminy Obszar [km2] Liczba mieszkańców Ludność na 1 km2 

1 Będzin 37 57 761 1 546 

2 Bieruń 40 19 575 483 

3 Bobrowniki 52 11 905 231 

4 Bojszowy 35 7 630 220 

5 Bytom 69 170 059 2 449 

6 Chełm Śląski 23 6 144 263 

7 Chorzów 33 109 541 3 295 

8 Czeladź 16 32 225 1 967 

9 Dąbrowa Górnicza 189 122 451 649 

10 Gierałtowice 38 11 834 311 

11 Gliwice 134 182 969 1 367 

12 Imielin 28 8 888 318 

13 Katowice 165 299 012 1 816 

14 Knurów 34 38 685 1 139 

15 Kobiór 48 4 905 102 

16 Lędziny 32 16 807 531 

17 Łaziska Górne 20 22 418 1 117 

18 Mierzęcice 49 7 632 154 

19 Mikołów 79 40 027 505 

20 Mysłowice  66 74 711 1 139 

21 Ożarowice 46 5 714 125 

22 Piekary Śląskie 40 56 126 1 404 

23 Pilchowice 70 11 618 166 

24 Psary 46 11 939 259 

25 Pyskowice 31 18 418 596 

26 Radzionków 13 16 965 1 285 

27 Ruda Śląska 78 139 412 1 794 

28 Rudziniec 159 10 638 67 

29 Siemianowice Śląskie 25 68 011 2 667 

30 Siewierz 114 12 323 108 

31 Sławków 37 7 092 193 

32 Sosnowiec 91 206 516 2 268 

33 Sośnicowice 116 8 742 75 

34 Świerklaniec 45 11 888 266 

35 Świętochłowice 13 50 750 3 813 

36 Tarnowskie Góry 84 61 099 730 

37 Tychy 82 128 415 1 570 

38 Wojkowice 13 9 078 710 
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Lp. Nazwa gminy Obszar [km2] Liczba mieszkańców Ludność na 1 km2 

39 Wyry 35 7 876 227 

40 Zabrze 80 175 882 2 188 

41 Zbrosławice 148 15 879 107 

 RAZEM 2 553 2 279 560 893 
Źródło: Opracowanie własne: na podstawie danych GUS, stan na 30.06.2016 r. 

4. WYNIKI KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI POSZCZEGÓLNYCH GMIN 

We wszystkich gminach objętych wnioskiem przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami 
w sprawie wejścia gminy w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku 
metropolitalnego. Trwały one w okresie od 11 kwietnia do 11 maja 2017 r. – w każdej z gmin 
minimum 2 tygodnie (termin rozpoczęcia był różny: od 11 do 28 kwietnia).  

Formy wyrażenia opinii były zróżnicowane: listowna, mailowa, poprzez specjalne skrzynki 
w urzędach gmin, domach kultury, bibliotekach itp., a także w niektórych gminach 
elektronicznie poprzez strony internetowe albo z udziałem ankieterów. 

Wyniki konsultacji z mieszkańcami na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 4 ustawy stanowią 
obligatoryjną część wniosku.  

Wyniki te szczegółowo przedstawione są w tabeli 3, a zbiorczo w poniższym zestawieniu. 

 łączna liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach: 12 487 (100%), w tym liczba 
głosów ważnych: 11 799; 

 łączna liczba oddanych ważnych głosów popierających („tak”): 10 907 (92%); 

 łączna liczba oddanych ważnych głosów przeciwnych („nie”): 892 (8%); 

 łączna liczba oddanych głosów nieważnych: 688 (6%). 

Tabela 3: Wyniki konsultacji z mieszkańcami 

Miasto Termin konsultacji 
wyniki głosowania [liczby] wyniki głosowania [%] 

tak nie nieważny razem % tak % nie % nieważny 

Będzin 13-27 kwietnia 320 19 21 360 94% 6% 6% 

Bieruń 12-25 kwietnia 89 0 10 99 100% 0% 10% 

Bobrowniki 13-26 kwietnia 110 11 8 129 91% 9% 6% 

Bojszowy 28 kwietnia-11 maja 167 14 2 183 92% 8% 1% 

Bytom 14-27 kwietnia 366 19 30 415 95% 5% 7% 

Chełm Śląski 14-27 kwietnia 34 0 0 34 100% 0% 0% 

Chorzów 12-26 kwietnia 1 165  140 45 1 350 89% 11% 3% 

Czeladź 14-27 kwietnia 485 24 79 588 95% 5% 13% 

Dąbrowa Górnicza 13 kwietnia - 5 maja 107 5 0 112 96% 4% 0% 

Gierałtowice 14-27 kwietnia 211 3 7 221 99% 1% 3% 

Gliwice 14-27 kwietnia 694 93 16 803 88% 12% 2% 

Imielin 26 kwietnia-10 maja 150 24 13 187 86% 14% 7% 
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Miasto Termin konsultacji 
wyniki głosowania [liczby] wyniki głosowania [%] 

tak nie nieważny razem % tak % nie % nieważny 

Katowice 26 kwietnia - 9 maja 1 315 89 185 1 589 94% 6% 12% 

Kobiór 21 kwietnia - 4 maja 273 27 13 313 91% 9% 4% 

Knurów 14-27 kwietnia 109 0 4 113 100% 0% 4% 

Lędziny 12-26 kwietnia 47 4 0 51 92% 8% 0% 

Łaziska Górne 14-27 kwietnia 504 6 17 527 99% 1% 3% 

Mierzęcice 13-26 kwietnia 99 2 0 101 98% 2% 0% 

Mikołów 19 kwietnia - 3 maja 76 5 3 84 94% 6% 4% 

Mysłowice 14-27 kwietnia 99 7 3 109 93% 7% 3% 

Ożarowice 14-27 kwietnia 76 55 4 135 58% 42% 3% 

Piekary Śląskie 26 kwietnia - 5 maja 82 5 3 90 94% 6% 3% 

Pilchowice 21 kwietnia - 4 maja 179 3 1 183 98% 2% 1% 

Psary 18 kwietnia - 5 maja 18 3 0 21 86% 14% 0% 

Pyskowice 13-26 kwietnia 653 17 49 719 97% 3% 7% 

Radzionków 13-27 kwietnia 348 19 10 377 95% 5% 3% 

Ruda Śląska 12-26 kwietnia 343 7 18 368 98% 2% 5% 

Rudziniec 13-26 kwietnia 13 6 0 19 68% 32% 0% 

Siemianowice 
Śląskie 

13-26 kwietnia 169 10 10 189 94% 6% 5% 

Siewierz 19 kwietnia - 4 maja 313 7 4 324 98% 2% 1% 

Sławków 13-26 kwietnia 219 6 8 233 97% 3% 3% 

Sosnowiec 11-24 kwietnia 142 43 5 190 77% 23% 3% 

Sośnicowice 21 kwietnia - 4 maja 67 0 8 75 100% 0% 11% 

Świerklaniec 13-26 kwietnia 273 95 2 370 74% 26%  1% 

Świętochłowice 14-27 kwietnia 252 0 10 262 100% 0% 4% 

Tarnowskie Góry 13-24 kwietnia  345 14 29 388  96%  4% 7% 

Tychy 14-27 kwietnia 409 76 48 533 84% 16% 9% 

Wojkowice 21 kwietnia - 4 maja 92 19 3 114 83% 17% 3% 

Wyry 28 kwietnia-11 maja 218 2 0 220 99% 1% 0% 

Zabrze 13-26 kwietnia 156 7 15 178 96% 4% 8% 

Zbrosławice 14-27 kwietnia 120 6 5 131 95% 5% 4% 

 Razem 10 907 892 688 12 487 92% 8% 6% 
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5. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WYMOGÓW POZYSKANIA POZYTYWNEJ OPINII RAD 
CO NAJMNIEJ 70% GMIN, KTÓRE MAJĄ WEJŚĆ W SKŁAD ZWIĄZKU 
METROPOLITALNEGO 

We wszystkich gminach objętych wnioskiem zasięgnięto opinii dla potrzeb wydania 
rozporządzenia w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim - 
zgodnie z art. 7 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy. Pozytywną opinię wyraziło 41 
rad gmin, tj. 100 % (wszystkie). 

6. SZACUNKOWE KOSZTY BĘDĄCE SKUTKIEM WYDANIA ROZPORZĄDZENIA 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 cyt. ustawy związek metropolitalny zostaje utworzony z dniem 1 lipca, 
lecz realizację zadań rozpoczyna z dniem 1 stycznia roku następnego. 

Do oszacowania kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 6 ustawy przyjmuje się koszty 
związane z organizacją związku metropolitalnego (tj. wydatki ponoszone na zadania 
merytoryczne, organizacyjne, administracyjne, osobowe, itp.), w okresie między wejściem 
w życie rozporządzenia i powołaniem Pełnomocnika a rozpoczęciem realizacji zadań przez 
związek metropolitalny, czyli między 1 lipca a 31 grudnia 2017 r. Szacuje się, że w tym 
okresie koszty te wyniosą ok. 17 000 000 zł, co wynika z następujących kwestii: 

1. Z chwilą utworzenia związku metropolitalnego konieczne będzie podjęcie działań 

formalnoprawnych, takich jak rejestracja związku, opracowanie podstawowych 

dokumentów organizacyjnych (statut, budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa, 

regulaminy wewnętrzne, itp.) oraz zawarcie umowy na obsługę bankową; 

2. Koszty osobowe związane są z pozyskaniem pracowników, w tym: członków 

pięcioosobowego zarządu, pracowników obsługi biura, pionu finansowego i pracowników 

merytorycznych. Zakłada się, że liczba pracowników w tzw. okresie organizacyjnym nie 

przekroczy 20 osób. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowymi 

wynagrodzeniami rocznymi zostały oszacowane na podstawie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.), dotyczące pracowników urzędu 

marszałkowskiego; 

3. Niezbędne do funkcjonowania związku będzie zapewnienie siedziby. Przyjęto koszty 

wynajmu w wysokości 500 000 zł; 

4. Koszty wyposażenia siedziby w meble i sprzęt biurowy oraz sprzęt elektroniczny 

i oprogramowanie uzależnione będą od założonej liczby etatów oraz liczebności 

zgromadzenia związku. Niezbędny będzie też zakup systemu liczenia głosów podczas 

głosowań zgromadzenia związku, na co przyjęto koszty w wysokości 1 000 000 zł; 

5. W związku z tym, że realizacja zadań nałożonych ustawą rozpocznie się od 1 stycznia 

2018 r. wcześniej konieczne będzie przeprowadzenie prac przygotowawczych, m.in. 

studia, analizy i opracowania na rzecz np. rozwoju transportu zbiorowego. Na ich 

wykonanie przyjęto kwotę w wysokości 12 980 000 zł. Ponadto od momentu powstania 

związku metropolitalnego podejmowane będą szeroko zakrojone działania promocyjne 

w kraju i zagranicą, na co przyjęto kwotę wysokości 1 000 000 zł.  

Przyjęta kwota w wysokości 17 000 000 zł wynika z prognozowanych wpływów w okresie 
od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. Natomiast ostateczna wysokość ww. kosztów będzie 
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wynikała z pierwszego budżetu przyjętego przez Zgromadzenie związku metropolitalnego. 
Dlatego też zakłada się, iż niewykorzystane środki zostaną przeniesione na realizację zadań 
w 2018 r. 

Szacunkowe koszty przedstawiono w tabeli 4.  

Tabela 4: Szacunkowe koszty będące skutkiem wydania rozporządzenia 

Lp. Grupy kosztów 
Koszty szacunkowe 

[PLN] 

1. 
Koszty opracowania podstawowych dokumentów związanych 
z funkcjonowaniem związku metropolitalnego 

20 000,00 

2. Koszty osobowe (z narzutami) 1 500 000,00 

3. Siedziba związku metropolitalnego – koszty wynajmu 500 000,00 

4. Koszty wyposażenia biura i pracowników 1 000 000,00 

5. Koszty działań przygotowujących realizowanie ustawowych zadań 13 980 000,00 

RAZEM: 17 000 000,00 

7. SZACUNKOWE PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 
W KOLEJNYCH DWÓCH LATACH BUDŻETOWYCH NASTĘPUJĄCYCH PO WYDANIU 
ROZPORZĄDZENIA 

Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt. 7 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim 
wniosek zawiera szacunkowe plany dochodów i wydatków związku metropolitalnego 
w kolejnych dwóch latach budżetowych następujących po wydaniu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim. 

Określenie szacunkowych planów dochodów i wydatków związku metropolitalnego, 
o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 7 ustawy o związku metropolitalnym w województwie 
śląskim (zwanej dalej ustawą) uwzględnia takie kwestie jak: 

 dochody, o których mowa w art. 51 ustawy; 

 zadania publiczne wskazane do realizacji w ww. zakładanym okresie czasu; 

 założenia organizacyjne i zasady funkcjonowania urzędu metropolitalnego; 

 koszty funkcjonowania związku metropolitalnego. 

Plany dochodów i wydatków sporządzono zgodnie z wymogami art. 235 – 237 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.): 

 na 2017 r., tj. od 1 lipca do 31 grudnia; 

 na dwa lata budżetowe następujące po wydaniu rozporządzenia o utworzeniu związku 

metropolitalnego, tj. 2018 r. i 2019 r. 

I. Dochody: 

Dochody oszacowano na podstawie danych dla 41 gmin objętych wnioskiem. Źródła 
dochodów, o których mowa w art. 51 ustaw o związku metropolitalnym w woj. śląskim, 
możliwe do oszacowania na etapie składania wniosku to:  

 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku 

metropolitalnego; 
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 część stała składek gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego. 

Kwoty tych dochodów oszacowano na podstawie art. 52 i art. 53 ustawy. Obliczeń dokonano 
na podstawie planowanych udziałów gmin w PIT z uwzględnieniem wzrostu wpływów z PIT 
na poziomie 5,5% rocznie. W planach dochodów nie uwzględniono wpływów środków 
unijnych, ani dotacji celowych z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Plany dochodów zostały przedstawione w tabelach 5 - 7. 

Tabela 5: Szacunkowy plan dochodów związku metropolitalnego w 2017 r. 31 

Dział Nazwa Plan ogółem 

1 2 3 

 bieżące   

750 Administracja publiczna, w tym: 6 000 000,00  

  z tytułu składek członkowskich  6 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem, w tym: 

11 000 000,00  

  
z tytułu 0,2% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego 

11 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

bieżące razem: 17 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

 majątkowe   

750 Administracja publiczna, w tym:   

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

  

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

majątkowe razem:  

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

 Ogółem: 17 000 000,00  

 

                                                      
31 Wg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą” 
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Tabela 6: Szacunkowy plan dochodów związku metropolitalnego w 2018 r. 32 

Dział Nazwa Plan ogółem 

1 2 3 

 bieżące   

750 Administracja publiczna, w tym: 32 000 000,00  

  z tytułu składek członkowskich 32 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem, w tym: 

289 000 000,00  

  
z tytułu 5% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego 

289 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

bieżące razem: 321 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

 majątkowe   

750 Administracja publiczna, w tym:   

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

  

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

majątkowe razem:  

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy 

  

 Ogółem: 321 000 000,00  

 

                                                      
32 Wg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) 
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Tabela 7: Szacunkowy plan dochodów związku metropolitalnego w 2019 r.33 

Dział Nazwa Plan ogółem 

1 2 3 

bieżące   

750 Administracja publiczna, w tym: 33 000 000,00  

  z tytułu składek członkowskich 33 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy   

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem, w tym: 307 000 000,00  

  
z tytułu 5% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych zamieszkałych na obszarze związku metropolitalnego 307 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy   

bieżące razem: 340 000 000,00  

  z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy   

majątkowe   

750 Administracja publiczna, w tym:   

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy   

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem   

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy   

majątkowe razem:   

  

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy   

Ogółem: 340 000 000,00  

                                                      
33 Wg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) 
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II. Wydatki: 

Wysokość wydatków ujęta w rocznych planach odpowiada wysokości przyjętych dochodów.  

W pierwszym roku budżetowym, tj. 2017 r. założono wyłącznie wydatki na działania 
związane z utworzeniem i organizacją związku metropolitalnego, w tym: na promocję 
tworzenia związku oraz przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadań publicznych, 
w szczególności na opracowanie studiów i analiz niezbędnych dla zainicjowania tych zadań. 

W dwóch kolejnych latach, począwszy od 1 stycznia 2018 r., ujęto wydatki na zadania 
związane z realizacją zadań ustawowych, m.in.: na kształtowanie ładu przestrzennego oraz 
publiczny transport zbiorowy. 

Podstawowym założeniem dla oszacowania planów wydatków było przyjęcie wstępnego 

zestawu działań, jakie potencjalnie powinny i mogłyby być realizowane w pierwszych latach 

powołania związku metropolitalnego. Wyboru działań dokonano w oparciu o: 

 zadania publiczne, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy (jako priorytetowy 

wyznacznik); 

 analizę ustaleń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

w kontekście ww. ustawowych zadań publicznych; 

 działania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, które są w trakcie realizacji 

i z różnych powodów wymagają zachowania ciągłości lub dotychczas były wykonywane 

cyklicznie, a ich kontynuacja jest uzasadniona; 

 identyfikację nowych propozycji, które wpisują się tematycznie w ustawowe zadania 

publiczne, nawiązują do ww. Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, są „prorozwojowe” 

i innowacyjne lub wynikają z potrzeb i deficytów obszaru objętego wnioskiem oraz jego 

społeczności. 

Wybrane działania mają więc charakter wyłącznie poglądowy. O ostatecznym ich wyborze 
i priorytetyzacji zadecyduje Zgromadzenie związku metropolitalnego.  

Przyjęty procentowy podział kosztów na poszczególne zadania oraz funkcjonowanie biura 
wstępnie odzwierciedla hierarchizację zagadnień (od skali – zakresu poszczególnego zadania 
publicznego po kwestie administracyjno-techniczne). 

Wybrane działania związku metropolitalnego (na 2018 – 2019) w kontekście szacunkowych 
wydatków określonych zgodnie z klasyfikacją budżetową (wg ustawy o finansach 
publicznych) przedstawia tabela 8, a plany wydatków tabele 9 – 11. 

W planach wydatków: 

 ujęte wydatki majątkowe dotyczą wyłącznie urzędu metropolitalnego; 

 nie uwzględniono ewentualnego przejęcia organizatorów transportu zbiorowego; 

 nie zaplanowano wydatków na projekty z udziałem środków unijnych. 
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Tabela 8: Potencjalne działania związku metropolitalnego - założenia do szacowania planu wydatków na lata 2018 - 2019  

 

OBSZAR DZIAŁANIA  Transport Rozwój społ-gosp. obszaru związku Kształtowanie ładu przestrzennego Promocja związku i jego obszaru Organizacja 

Zadania ustawowe 
(z Ustawy o związku 
metrop. w woj.śl.) 

Plan Rozwoju Transportu Publicznego                                                   
(art. 12.1 pkt 3)   

Strategia Rozwoju Związku 
Metropolitalnego (art. 12.1 pkt 2 i art. 23 

pkt 1) 

Ramowe studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Związku 

Metropolitalnego   
(art. 12.1 pkt 1 i art. 23 pkt 3) 

Strategia Promocji Związku Metropolitalnego                                           
(art. 12.1 pkt 6 i art. 23 pkt 1) 
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SOR                                                        
(Strategia na Rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju) 

Wprowadzenie preferencji i zachęt przyczyniających 
się do zmian dotychczasowych zachowań mobilnych 

obywateli na rzecz użytkowania transportu 
zbiorowego 

Poprawa współpracy sąsiadujących JST w 
zakresie dostarczania usług technicznych i 

społecznych; dobre praktyki w zakresie 
jakości i dostępności usług publicznych 

Przestrzeń dla wszystkich - standardy 
dostępności definiujące rozwiązania 

techniczne i przestrzenne zapewniające pełną 
dostępność przestrzeni publicznej  

Podejmowanie działań promocyjnych i 
aktywnego poszukiwania inwestorów zarówno 

w Polsce, jak i za granicą 

„Wspólny Bilet", tj. integracja biletowa pasażerskiego 
transportu kolejowego z innymi środkami publicznego 

transportu zbiorowego 

Upowszechnianie zasad partycypacji społ. 
w decydowaniu i zarządzaniu miastami i ich 
obszarami funkcjonalnymi (uwzględnianie 

potrzeb różnych użytkowników) 

Upowszechnienie dobrych praktyk i 
wdrożenie projektów pilotażowych 

dotyczących rozwoju lokalnego 

Promocja dialogu społecznego i wprowadzenie 
rozwiązań wspierających efektywny trójstronny 

i dwustronny dialog społeczny 

Realizacja strategii zrównoważonej mobilności 
miejskiej… / rozbudowa łańcuchów ekomobilności w 

miastach i ich obszarach funkcjonalnych  

Integracja baz danych na poziomie 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim w 

celu lepszego diagnozowania potrzeb i 
efektywniejszego wydatkowania środków 

publicznych 

Realizacja niskoemisyjnych strategii 
miejskich…, 

Zwiększenie partycypacji społecznej i wpływu 
obywateli (oraz organizacji pozarządowych) na 

życie publiczne  

Tworzenie warunków do rozwoju elektromobilności 
(ułatwienia w lokalizacji stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych, zakup elektrycznych autobusów) i 

wspieranie miast w rozwoju niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego 

  

Kontynuowanie zintegrowanych działań 
rewitalizacyjnych miast śląskich, w tym 

modelowej rewitalizacji i projektu 
pilotażowego Bytomia 

Wzmacnianie potencjału instytucji kultury o 
szczególnym znaczeniu …. 

Działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym (Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) 

w miastach i ich obszarach funkcjonalnych) 
  

Kwestie środowiskowe (w tym: problem 
zanieczyszczenia powietrza i emisji gazów 

cieplarnianych, adaptacja do zmian klimatu 

Wypracowanie systemu wspierania rozwoju 
sektorów kreatywnych - stworzenie warunków 

dla rozwoju sektorów kreatywnych, które 
wpłyną na rozwój całego ekosystemu 

wspierania kultury 
 

    

Rekultywacja terenów pokopalnianych i 
poprzemysłowych oraz ich ponowne 
wykorzystanie na cele gospodarcze i 

społeczne. 

Promocja ruchu rowerowego i pieszego - 
działania na rzecz zmniejszenia udziału 

przejazdów indywidualnym transportem 
zmotoryzowanym i zachęcenia do korzystania z 

transportu publicznego. 
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OBSZAR DZIAŁANIA  Transport Rozwój społ-gosp. obszaru związku Kształtowanie ładu przestrzennego Promocja związku i jego obszaru Organizacja 

GZM 

Wspólne utrzymanie DTŚ Wspólny zakup energii elektrycznej 
AMIIGA Zintegrowane podejście do 

zarządzania jakością wód podziemnych w 
funkcjonalnych obszarach miejskich" 

Budowanie pozycji ZM w kraju i zagranicą 
poprzez udział w organizacjach 
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Metropolitalny System Wypożyczalni Rowerów 
Publicznych 

WIDOCZNE E-USŁUGI - przestrzeń miejska 
przyjazna osobom z dysfunkcją wzroku 

poprzez nowoczesne rozwiązania 
informatyczne 

  
Mobilne Travel (upowszechnienie zasobów 

portalu slaskie.travel.pl) 

Metropolitalny System Tras Rowerowych      
Działania w zakresie kultury                                                 

(Portal pelnikultury.p, Metropolitalna Noc 
Teatrów, Festiwal im. G. Gorczyckiego) 

NOWE POTENCJALNE 
DZIAŁANIA ZWIĄZKU 
METROPOLITALNEGO 

Studium możliwości równoważenia systemu 
transportowego Związku Metropolitalnego poprzez 

budowę zintegrowanych systemów  ruchu kolejowego 
i rowerowego 

Monitoring Rozwoju ZM (stan "0" i zmiany) 
Bieżące opiniowanie lokalnych dokumentów 

planistycznych 

Promocja inwestycyjna: targi inwestycyjne w 
kraju i za granicą (MIPIM Cannes, EXPO REAL); 

wyjazdy studyjne 

Studium Transportowe Związku Metropolitalnego 
Województwa Śląskiego 

Działania antysmogowe (we współpracy z 
Urz. Marsz.) 

Utworzenie Metropolitalnej Sieć Parków / 
Terenów Rekreacyjnych wraz z kalendarzem 

imprez 

Promocja kulturalna: Metropolitalny Karnet 
Kulturalny; Metropolitalne Biuro Festiwalowe; 

Filmowa Metropolia, Czytająca Metropolia, 
Kreatywna Metropolia 

VeloSilesia (rower) Plan Rozwoju Usług Wspólnych   
Kampanie medialne: Oczyszczamy atmosferę - 

antysmogowa; Sprzątamy Metropolię 

  
Metropolitalny System Stypendialny - 

TALENTY NA START 
  

System Identyfikacji Metropolitalnej (spójne 
oznakowanie) 

  
Metropolitalny Program 

Kreatywności/Inkubator Pomysłów 
    

  
Centralizacja i standaryzacja baz danych, 

procesów i procedur 
    

Inne działania, których pełna identyfikacja nastąpi po wykonaniu  wstępnych analiz oraz opracowaniu dokumentów strategicznych związku 

100% 55% 20% 15% 5% 5% 

2018 r. 176 550 000 64 200 000 48 150 000 16 050 000 16 050 000 

2019 r. 187 000 000 68 000 000 51 000 000 17 000 000 17 000 000 

wg klasyfikacji budżet. dział 600: Transport i łączność dział 750: Administracja publiczna 
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Tabela 9: Plan wydatków na 2017 r. 

 

Dział Rozdział Nazwa Plan 

z tego: 

Wydatki 
bieżące 

z tego: 

Wydatki 
majątkowe 

z tego: 

wydatki 
jednostek 

budżetowych 

z tego: 

dotacje 
na 

zadania 
bieżące 

świadczenia 
na rzecz 

osób 
fizycznych 

wydatki na 
programy 

finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w 

art.5 ust.1 
pkt2 i 3 

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji 

obsługa 
długu 

Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

w tym: zakup i 
objęcie akcji 
i udziałów 

oraz 
wniesienie 

wkładów do 
spółek 
prawa 

handlowego 

wynagrodze
nia i składki 

od nich 
naliczane 

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań 

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w 

art.5 ust.1 
pkt 2 i 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

750   
Administracja 
publiczna 

17 000 000,00  16 750 000,00  16 750 000,00  1 500 000,00  15 250 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250 000,00  250 000,00  0,00  0,00  

  75075 

Promocja 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 1 000 000,00  1 000 000,00  1 000 000,00    1 000 000,00                    

  75095 

Pozostała 
działalność 

16 000 000,00  15 750 000,00  15 750 000,00  1 500 000,00  14 250 000,00            250 000,00  250 000,00      

Wydatki razem:  17 000 000,00  16 750 000,00  16 750 000,00  1 500 000,00  15 250 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  250 000,00  250 000,00  0,00  0,00  
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Tabela 10: Plan wydatków na 2018 r. 

 

Dział Rozdział Nazwa Plan 

z tego: 

Wydatki bieżące 

z tego: 

Wydatki 
majątkowe 

z tego: 

wydatki 
jednostek 
budżet. 

z tego: 

dotacje 
na 

zadania 
bieżące 

świadczeni
a na rzecz 

osób 
fizycznych 

wydatki na 
programy 
finansowa

ne z 
udziałem 
środków, 
o których 
mowa w 

art.5 ust.1 
pkt2 i 3 

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji 

obsługa 
długu 

Inwestycje i 
zakupy 

inwestycyjne 

w tym: zakup i 
objęcie 
akcji i 

udziałów 
oraz 

wniesienie 
wkładów 
do spółek 

prawa 
handlo-
wego 

wynagrodze
nia i składki 

od nich 
naliczane 

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań 

na 
programy 
finansowa

ne z 
udziałem 
środków, 
o których 
mowa w 

art.5 ust.1 
pkt 2 i 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

600   

Transport i 
łączność 

176 550 000,00  176 550 000,00  176 550 000,00  0,00  176 550 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  60004 

Lokalny 
transport 
zbiorowy 176 550 000,00  176 550 000,00  176 550 000,00    176 550 000,00            0,00        

750   
Administracja 
publiczna 

144 450 000,00  144 300 000,00  144 300 000,00  3 300 000,00  141 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150 000,00  150 000,00  0,00  0,00  

  75075 

Promocja 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 16 050 000,00  16 050 000,00  16 050 000,00    16 050 000,00                    

  75095 
Pozostała 
działalność 

128 400 000,00  128 250 000,00  128 250 000,00  3 300 000,00  124 950 000,00            150 000,00  150 000,00      

Wydatki razem:  321 000 000,00  320 850 000,00  320 850 000,00  3 300 000,00  317 550 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  150 000,00  150 000,00  0,00  0,00  
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Tabela 11: Plan wydatków na 2019 r. 

 

Dział Rozdział Nazwa Plan 

z tego: 

Wydatki bieżące 

z tego: 

Wydatki 
majątkowe 

z tego: 

wydatki 
jednostek 
budżet. 

z tego: 

dotacje 
na 

zadania 
bieżące 

świadcz
enia na 
rzecz 
osób 

fizyczny
ch 

wydatki na 
programy 
finansowa

ne z 
udziałem 
środków, 
o których 
mowa w 

art.5 ust.1 
pkt2 i 3 

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji 

obsługa 
długu 

Inwestycje 
i zakupy 
inwesty-

cyjne 

w tym: zakup i 
objęcie akcji 
i udziałów 

oraz 
wniesienie 

wkładów do 
spółek 
prawa 

handlowego 

wynagrodze
nia i składki 

od nich 
naliczane 

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań 

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których 
mowa w 

art.5 ust.1 
pkt 2 i 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

600   

Transport i 
łączność 

187 000 000,00  187 000 000,00  187 000 000,00  0,00  187 000 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  60004 

Lokalny 
transport 
zbiorowy 187 000 000,00  187 000 000,00  187 000 000,00    187 000 000,00            0,00        

750   
Administracja 
publiczna 

153 000 000,00  152 970 000,00  152 970 000,00  4 600 000,00  148 370 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30 000,00  30 000,00  0,00  0,00  

  75075 

Promocja 
jednostek 
samorządu 
terytorialnego 17 000 000,00  17 000 000,00  17 000 000,00    17 000 000,00                    

  75095 

Pozostała 
działalność 

136 000 000,00  135 970 000,00  135 970 000,00  4 600 000,00  131 370 000,00            30 000,00  30 000,00      

Wydatki razem:  340 000 000,00  339 970 000,00  339 970 000,00  4 600 000,00  335 370 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  30 000,00  30 000,00  0,00  0,00  
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PODSUMOWANIE  

Korzystając z możliwości stworzonych dzięki obecnym rozwiązaniom prawnym, 
41 samorządów lokalnych województwa śląskiego jako pierwsze w Polsce przystępuje 
do utworzenia ustawowo umocowanego związku metropolitalnego. W kontekście krajowym 
stanowi to realizację jednego z istotnych zadań wynikających ze Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), zgodnie z którą pełne 
wykorzystanie potencjału największych aglomeracji miejskich wymaga „wprowadzenia 
w życie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim”, natomiast 
w odniesieniu do wskazanego w niniejszym wniosku obszaru uzasadniają to następujące 
względy: 

 instytucjonalne: potrzeba wypracowania sformalizowanego instrumentarium 
finansowania i zarządzania obszarem oraz skutecznych i trwałych mechanizmów 
współpracy samorządów na rzecz budowania metropolitalności i wzmacnia toczących 
się już procesów metropolitalnych; wyrazem tych wieloletnich dążeń i pierwszą próbą 
konsolidacji samorządów lokalnych było powołanie w latach 1994 – 2000 Związku 
Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej (poz. 574, Dz. Urz. Woj. 
Katowickiego Nr 11 z 8.09.1994 r., poz. 89, zm. Nr 37 z 30.12.1998 r.); 

 terytorialne: zwartość, wspólna infrastruktura liniowa techniczna i komunikacyjna, 
ponadlokalny system terenów przyrodniczych, zjawisko zlewania i rozlewania się 
obszarów zurbanizowanych oraz wspólnoty samorządowe stanowiące znaczący kapitał 
ludzki i społeczny; 

 rozwojowe: istniejący potencjał gospodarczy, naukowy i kulturowy, rokujący kapitał 
społeczny i potencjał demograficzny, ułatwiający pozyskiwanie niezbędnego zasobu 
ludzkiego o szerokich kwalifikacjach, intensyfikacja procesów wzrostu i metropolizacji; 

 strategiczne: ustalenia zagranicznych i krajowych dokumentów strategicznych 
i planistycznych oraz publikacje i badania naukowe wskazujące na istnienie potencjału 
do tworzenia i rozwoju metropolii wraz z jego obszarem metropolitalnym. 

Związek metropolitalny stanowić będzie narzędzie długofalowego zarządzania w sposób 
systemowy, zintegrowany i kompleksowy na rzecz kreowania i wzmacniania obszaru 
metropolitalnego, z uwzględnieniem jego specyfiki przestrzennej oraz zróżnicowania 
społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin składowych. Stwarza to szansę na atrakcyjny 
i zróżnicowany rynek pracy, dobre warunki zamieszkania i racjonalne gospodarowanie 
przestrzenią, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.  

W szczególności oczekiwane jest tworzenie warunków sprzyjających: 

 zatrzymaniu odpływu mieszkańców i zahamowaniu spadku liczby ludności; 

 budowaniu silnego, konkurencyjnego i innowacyjnego pod względem gospodarczym 
ośrodka, ze sprawnie działającym systemem komunikacji i zbiorowego transportu 
publicznego; 

 wzrostowi cen na rynku nieruchomości, szczególnie na obszarach peryferyjnych, 
co wpłynie korzystnie na poziom zdolności kredytowej firm i osób fizycznych oraz 
wzmocnienie metropolitalnego rynku kapitałowego; 

 lepszemu dostępowi do miejsc pracy; 
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 poprawie infrastruktury socjalnej i zwiększeniu mobilności zawodowej i przestrzennej. 

Przedstawione powyżej wzajemne relacje i współzależności stanowią podstawę do wydania 
przez Radę Ministrów rozporządzenia o utworzeniu związku metropolitalnego 
w województwie śląskim o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 
o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz.730).  

Tym samym, mając na względzie istniejące formy współpracy gmin objętych wnioskiem, 
zachodzące między nimi powiązania funkcjonalne i zaawansowanie procesów 
urbanizacyjnych oraz układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, 
gospodarcze i kulturowe na tym obszarze, Rada Miasta Katowice, działając na podstawie 
art. 5 ust. 3, 4 i 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, zwraca 
się z prośbą o utworzenie związku metropolitalnego – zgodnie z treścią niniejszego wniosku.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PODPIS I PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY 
 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca  Rady Miasta Katowice      Prezydent Miasta Katowice 
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Załączniki do wniosku – zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim 

 Załącznik nr 1: Uchwały rad gmin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

 Załącznik nr 2: Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

 opinie rad gmin, które mają wejść w skład związku metropolitalnego (poprzedzone przeprowadzeniem 
konsultacji z mieszkańcami); 

 opinia Sejmiku Województwa Śląskiego; 

 Załącznik nr 3: Mapa topograficzna z zaznaczeniem granic gmin, które mają wejść w skład związku  

Opinia wojewody śląskiego dołączona zostanie wraz z przekazaniem wniosku przez wojewodę śląskiego 
do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy: 

 Opracowanie wniosku: Urząd Miasta Katowice oraz Górnośląski Związek Metropolitalny;  

 Opracowanie finansowe: Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Urząd Miasta Katowice; 

 Konsultacja merytoryczna: Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych przy Uniwersytecie 

Śląskim oraz Unia Metropolii Polskich; 

 Konsultacja formalno-prawna: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach . 
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ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O UTWORZENIE 
ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 
(zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Uchwały rad gmin w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami 

 
zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt. 1 
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RADA GMINY BoBFowŃlKl
Ul' Gmińna 8

42-583 Bobrow n iki

w Śprawie zasad i trYbu
Bobrowniki, dotyczących
metropolitalncgo

Uchwała Nr xxvIII/328/17
Rady Gminy Bobrowniki

z dnia I I kwietnia 2017 roku

przeprowadzenia konsultacji z
n'eiścia Gminy Bobrowniki do

mieszkańcami Gminy
tworzonego związku

Na podstawie alt. 5a ust. l i 2 ustawy z dnia 8 rnalca 1990 loku o samorŻądzie
gminnym(Dz.U.zŻ016t.poŻ'446zezm.)wz:wiązkuafi.5ust.5pkt1iań.7ust'lpktl
ustawy Z dnia 9 malca 2017 roku o związku metropolitalnym w woiewództwie śląskim
(Dz.U.2017, poz' 730); na wliosek Wóita Gmi[y Boblowniki

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

$ 1. Przeprowadzió konsultacje z mieszkańcami Gminy Bobrowniki w sprawie wejścia
Gnliny Bobrowniki w skład tworzonego na terenie woiewódŻwa śląskiego związku
metropolitalnego, o którym mowa Wafl' 1 ust.2 i 3 ustawy zdnja 9 nalca 2017 roku
o związku metlopolitalnym w województwie śląskim.

$ 2. 1. Uprawrionymi do udziału w konsultacjach są mioszkaticy Gminy Bobrowniki'

2. Każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeplowadzanych
konsultacji społecznych niezależnie od wybranej formy udziału w komultacjach.

3. Konsu]tacje są \Ą'ażne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

s 3. Ustalić tryb konsultacii z mieszkaricami Gminy Bobrorvniki:

l) W dniu 12 kwietnia 2017 r. zamjeśció w Biuletynie lnformacji Publicznej komunikat
dotyczący konsultacii w sprawie lł'ejścia Gminy Bobrowniki do twoŻonego związku
metropolitalnego;

2) wyżej wskazany komunikat wywiesić także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Bobrowrriki oraz zamieścić na shonie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki;

3) temin składania opirrii pżeŻ mieszkańców ustalić na 14 dni od dnia ukazania się
komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej.

$ '1' 1. Mieszkancy mogą wziąć udział w konsultacjach za pomocą fotmularza
papiero$'ęgo, który można pobr'ać od dnia 12 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w
Bobrownikach (42-583) przy ul' Gnrimej 8 (Kancelario Urzędu Gminy: I pięt.o' pokój

nr 13) albo z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.
2. W)Tehione kafiy do głosov'ania można Żłożyć w Użędzie Gminy w Bobrownikach
(42-583) przy ul. Gtninnej 8 (Kancelada Urzędu Gminy: I pięto, pokój m 13).

s 5. wzór lbrmulaża konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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$ 6. 1. Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Gminy przez
organ wykonawczy nie później niż w terminie 7 dni od ich zakończenia.

2. Infomacja o wyrikach konsultacji Zostanię zamieszczona na stronie Biulętynu
Informacji Publicznej' stlonie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy najpóŹniej w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konsultacji.

$ 7' Wykonanie uchwały powieża się wójtowi Gminy.

$ 8' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACY
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RADA GMINY BOBROWNIKI
ul. Gminna I

42-583 Bobrowniki Z|lącznik nr 1

do UchwaĘ XX\łIU328I17
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia kwietnia 2017 roku

Formularz konsultacyjny

w sprawie wejścia Gminy Bobrowniki w sklad tworzonego na terenie województwa

śląskiego związku metropolitalnego' o którym mowa w art. 1ust.2i3ustawyzdnia
9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

cZY JEST PAN/PANI ZA WEJŚCIEM GMINY BoBRowNIKI w SKŁAD

TwoRZoNEGo NA TERENIE woJEwÓDZTwA ŚL4srrnco Zw\ĄzKa
METRoPoLITALNEGo, o KTÓRYM MowA w ART' 1 UsT. 2I3 UsTAwY
Z DNIA 9 MARCA 2017 RoKU o ZwIĄzKU METRoPoLITALNYM
w woJEwÓDZTwIE ŚLĄSKIM?

Prosze zaznaczyć ''x'' w iednei fubruce' pruy iednei vvbranei odpowiedzi'

TAK
NIE

METRYCZKA*

Imię i nazrłisko .....

AdreŚ zamieszkania

L]

* Podanie danych osobotuych jest niezbędne

uloboue bęłlq wykorzlst,łne w)laenie I

kons ub acj i sp ołe cz nyc h.

wyni kac h konsul tąci i. Dąne

popraluności pf owadzelxia

do ujęcia opinii w

celu weryfrkacji
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oświadczenie

Biorqc udzial w konsultacjąch v)}rdżam zgodę ną przetwąrŻąnie noich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roka o ochronie danych osobowych (tekstjedn. Dz'
U' 2016 r' poz' 922) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników konsultacji
spolecznych 1'l] sprawie wstqpienia Gminy Bobrowniki do hłorzoneqo Zwiqzb
Melfopolilalnego- organem będqcym Idmini;Ślrątorem dahych osobowych jest Gfiina
Bobrowniki z siedzibq w Bobrownikach (12-583) przy uI' Gmin ej 8. Pfzysługuje mi prąwo
wglqdu do moich danych osobowych oraz ich poprawianią'

podpis

PRzEwoDNIcącY RAIX
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UCHWAŁA NRXLl/515/17
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

.z dnia 10 kwietnia 2017 r

wsprawie przeprowadzenia konsultacjiz mieszkańcami miasta Bytomia, dotyczących wejścia miasta
Bytomia w skład związku metropolitalnego W województwie śląskim

Na podstawie $ 1 uchwały nr XXlll/301/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie
zasad itrybu przeprowadzania konsultacji społecznych zmieszkańcami Bytomia (Dz.Urz. Woj' Sl. poz' 1993
zpożn. zm.) oraz ań.5 ust.5 pkt1 iań.7 ust. 1 pkt1 ustawy zdnia 9marca 2017roku ozwiązku
metropolitalnym W wojewodztwie śląskim (Dz' U. poz' 730); na wniosek Prezydenta Miasta uchwala się,
co następuje:

$ 1. Przeprowadzić konsultaĄe z mieszkańcami miasta Bytomia w sprawie wejścia miasta Bytomia w skład
tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa W art' 1 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w wojewodztwie śląskim.

$ 2. Prezydent Miasta przedstawi Radzie Miejskiejwyniki konsultacji najpóŹniej do dnia 10 maja 2017 roku.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Fl"1j_iA tatrtJ;isliA
t',,,:lY?'OI{IU
r'i .L,ilrkowa2 !
r. i -:i C! -Liy,l cir,,r
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim' Rada Ministrów może w drodze

rozpórządzenia utworzyć w województwie śląskim związek metropolitalny. Wydanie takiego rozpoządzenia
Wymaga' zasięgnięcia m.in. ópinii rad gmin, których obszar ma znajdować się w granicach związku
metropolitalnego, poprzedzonych przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami'

Niniejsza uchwała uchwala przeprowadzenie z mieszkańcami miasta Bytomia konsultacji dot. wejścia

w skład iworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego. Po podjęciu przedmiotowej

uchwały Rady Mńjskiej Prezydent Miasta uruchamia konsultacje w drodze zarządzenia, które szczegółowo
określi m'in. cel, przedmiot, okres i zakres terytorialny konsultacji, alakŻe ich formę.
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UCHWAŁA NR xxDV170 l20l7
RADY GMI|{Y CHEŁM ŚL.1srr

zdnia 11 kwietnta20l7 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chełm Śląsti
dotyczących wejŚcia Gminy Chełm Śląski do tworzon ego związku metropolitalnego

Na podstawie ar1'5a ust.l i 2 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym
(tj. Dz. lJ. z2016 r',poz.446 zpożn.zm.) w związku art.5 ust.5 pkt I i art.l ust.l pkt 1 ustawy z dnta

9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie Śląskim (Dz. U. poz.730); na

wniosek Wojta Gminy Chełm Sląski
Rada Gminy Chełm Śląski uchwala, co następuje:

$ 1. Przeprcwadzic konsultacje z mteszkancami Gminy Chełm Sląski w sprawie wejścia
Gminy Chęłm Sląski w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego zwtązku
metropolitalnego,o którym mowa wań.1 ust'2 i 3 ustawy zdnl'a 9 marca 2017 roku o zwtązku
metropolitalnym w województwie Śląskim.

$ 2. 1. Uprawnionymi do udziaŁuw konsultacjach są mieszkańcy Gminy Chełm Sląski.
Ż. I{aŻdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeplowadzanych konsultacji

społecznych'
3. Konsultacje są waŻne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

$ 3. Ustalió tryb konsultacji zmtęszkancami Gminy Clrełm Sląski:

1) W dnitr 13 kwietnia Ż0I7 r. zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat
dotyczący konsultaoji w sprawie -łejścia Gminy Chełrn Sląski dc t-worzonego zwtązku
metropolitalnego;

2) wyŻej wskazany komunikat wywiesić takŻe na tablicy ogłoszeń w lJrzędzie Gminy Chełm
Sląski oraz zimięŚcić na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm Sląski;

3) termin składania opinii przez mieszkańców ustalić na 14 dni oc1 dnia ukazania się

komunikatu w Biuletynie Informacj i Publicznej .

s 4. 1. Mieszkańcy mogą wziąc udzlaŁ w konsultacjach w formie tradycyjnej - Za pomocą
papierowego formularza konsultacyjnego, który mozna pobrać od dnia 13 kwietnia2017 r.

w sekretariacie Urzędu Gminy, w Chełmie Sląskim albo z Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy.
2. Wypełniony formularz konsultacyjny mozna złoŻyć w sekretariacie Urzędu Gminy

w Chełmie Sląskirrr.

$ 5. Wzor formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$ 6. 1. Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzię Gminy prZęZ organ

wykonawczy nle później niz w terminie 7 dni od ich zakończenla.
2. Informacja o wynikach konsultacji zostantę zamięszczofia na stronie Birrletynrr Informacji

Publiczne.j, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzle Gminy
najpóŹniej, w ciągu miesiąca od dnia zakonczenla konsultacji.

$ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 8. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XxXlV/622l1 7
RADY MIASTA CHORZOW

zdnia 11 kwietnia 2A17 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z rnieszkańcami I\,1iasta Chorzów,
dotyczących wejścia Miasta Chorzów do tworzonego związku metropolitalnego

Na podstawie art' 5a ust' I i2 ustawy zdnia 8 marca 1990roku osamorządzie gmlnnym (Dz. U.
z2016r poz' 446ze zm') wzwiązku ań.5 ust' 5 pK 1 iań.7 ust. l pK l ustawy zdnia 9 marca
2017 roku o zwtązku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz U z 2017 r' poz. 73o), na wniosek
Prezydenta M iasta Chorzow

Rada Miasta Chorzów
uchwala

s 1.

Przeprowadzic konsultacje z mieszkańcami Miasta Chorzów w sprawie wejŚcia miasta Chorzów
w skład tworzonego na terenie wojewÓdztwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa
wań 1ust 2i3 ustawy zdnia 9marca 2017roku ozwiązku metropolitalnym Wwojewództwie
Ś|ąskim

s2.
1' Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Chorzow'

2. KaŻdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji
społecznych niezaleznie od wybranej formy udziału w konsultacjach

3. Konsultacje są Wazne bez uzględu na iloŚć osÓb w nich uczestniczących.

s3.
Ustalic tryb konsultacji z mieszkańcami Miasta ChorzÓw:

1)W dniu 12 kwietnia 2017 r' zamieściÓ wBiuletynie lnformacji Publicznej komunikat dotyczący
konsu|tac;i w sprawie wejŚcia Miasta Chorzów do tworzonego związku metropolitalnego;

2)wyŻe1 wskazany komunikat wywiesiÓ takze na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Miasta Chorzów oraz
zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miasta ChorzÓw;

3) termin składania opinii przez mieszkańcÓw ustalic na 14dni od dnia ukazania się komunikatu
w Biuletynie lnformacji Publicznej.

s4.
'1 ' Mieszkańcy mogą wziąc udział w konsultacjach za pomocąformularza, który:

1) moŻna pobrać od dnia 12 kwietnia 2017 r w Uzędzie Miasta Chorzow' w poko1u 222'

2) mozna pobrać ze strony internetowej rłłvw'chorzow.eu

3) dostepny będzie u ankieterÓw Urzędu Miasta Chorzów przeprowadzających konsultacje

2' Wypełnione karty do głosowania mozna złozyc wUrzędzie Miasta ChorzÓw, wpokoju 222 lub
pozostawi ć u a n ki ete ra przepr owadzaj ąceg o kons u ltacj e

ss.
WzÓr formularza ,,karly do głosowania'' stanowi załącznik do niniejszej uchwały'
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s6"
1. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Miasta przez organwykonawczy
nie pozniej ntz w termtnie 7 dnl od ich zakończenia.

2. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Bii.lletynu lnformacji Publicznej,
stronie internetowej Urzędu Miasta Oraz na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Miasta nĄpóŹniej wciągu
miesiąca od dnia zakonczenia konsultacji.

s7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

s8.
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i traci moc z dniem jej wykonania'

Wiceprzewodniczący
Rady l!1esta Chorzow

,rfuarr* IL--Waldemar Kołodźej
//

T
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f
Uchwała Nr XXXVII 148612017

Rady Miejskiej w czeladź

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta

CzeladŹ, dotyczących wejścia Miasta Czeladź do tworzonego związku

metropolitalnego.

Na podstawie ań. 5a ust. 1 i2 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (Dz. U ' z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku art' 5 ust' 5 pkt 1

i art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym

w wojewodztwie Śląskim (Dz. U' poz. 730); na wniosek Burmistrza Miasta CzeladŻ

Rada Miejska w Czeladź uchwala, co następuje:

$ 1. Przeprowadzic konsultacje z mieszkańcami Miasta Czeladżw sprawie

wejścia Miasta CzeladŹ w skład tworzonego na terenie wojewodztwa śląskiego

związku metropolitalnego, o ktorym mowa w ań. 1 ust.2 i 3 ustawy zdnia 9 marca

2017 roku o związku metropolitalnym w wojewodztwie śląskim.

s 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta

CzeladŹ'

2' KaŻdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach

pŻeprowadzanych konsultacji społecznych niezaleznie od wybranej formy udziału

w konsultacjach.

3. Konsultacje są Wazne bez względu na ilość osob w nich uczestniczących.

$ 3. UstaliÓ tryb konsultacji z mieszkańcami Miasta CzeladŹ:

1) w dniu 13 kwietnia 2017 r. zarnieścić w Biuletynie lnformacji Publicznej komunikat

dotyczący konsultacji w sprawie wejścia Miasta CzeladŹ do tworzonego związku

metropolitalnego;

2) wyŻej wskazany komunikat wywiesiÓ takŻe na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta

CzeladŹ orazzamieŚcić na stronie internetowej Urzędu Miasta Czeladż;

3) termin składania opinii przez mieszkańcow ustaliÓ na 14 dni od dnia ukazania się

kom unikatu w Biu letyn ie I nformacj i Publicznej.

Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 50



s 4. 1. Mieszkańcy mogą wziąc udział w konsultacjach w jednej

z następujących form:

1) za pomocą formularza dostępnego od dnia 14 kwietnia 2017 roku na stronie BlP
Miasta,

2) w formie tradycyjnej - za pomocą formularza papierowego, ktory mozna pobraó

od dnia 14 kwietnia 2017 roku w:

a) Urzędzie Miasta Czeladż - Hala MoSlR, ul. Spońowa 2;

b) Urzędzie Miasta Czeladż - Hotel MoSlR, ul. Sportowa 7;

c) Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej, ul. 1 Maja2T;

d) Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej - Filia nr 1, ul. 11 listopada

8;

e) Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej - Filia nr 2, ul.

Nowopogonska 227ei

f) Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej - Filia nr 4, ul. 3S-lecia

PRL 1A;

g) Muzeum Saturn, ul. Dehnelów 10;

h) Dom Pomocy Społecznej,,Senior'' im. Jana Kaczmarka, ul. Szpitalna 5A;

i) Gimnazjum Nr 3 im. Polskiej Macierzy Szkolnej, ul. Lwowska 2.

2. Wypełnione karty do głosowania mozna żoŻyć w jednym z miejsc

wymienionych w ust.1 pkt 2.

$ 5. Wzor formularza ,,Formularz konsultacyjny'' stanowi załącznik do niniejszej

uchwały'

S 6. 1. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie

Miejskiej przez organ wykonawczy nie pozniej niz w terminie 7 dni od ich

zakończenia'

2. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie

Biuletynu lnformacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta orazna tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Miasta najpoŹniej w ciągu miesiąca od dnia zakończenia

konsultacji.

t-
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I
I

' RADA GMINY
GlERAŁTowlcE

UCHWAŁA NR XXXIl205l17

RADY GMINY GIERAŁTOWICE
z dnia 12 kwietnia 20Il r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Gierałtowice, doĘczących wejścia Gminy Gierałtowice do tworzonego związku
metropolitalnego

Na podstawie art. 5a ust' l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. IJ.

z2016r'poz.446zezm.')wzwiązkuzart.5 ust.5pkt1iar1.7ust. lpktlustawyzdnia9marca
2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim Dz.LJ. z2017 r.,poz.730),
na wniosek Wojta Gminy Gierałtowice

Rada Gminy Gierałtowice uchwala, co następuje:

$1.

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcarrri Gminy Gierałtowice w sprawie wejścia Gminy
Gierałtowice w skład tw-orzonego na terenie województwa śląskiego zlviązku
metropolitalnego, o którym mowa wart. 1 ust' Ż 13 ustawy zdnia 9 marca 2017 roku
o związkll metropolitalnym w województwie śląskim.

s2.

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Gięrałtowice.

2. Każdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji
społecznych.

3' Konsultacje są ważnebezwzględu na iloŚć osob w nich uczestniczących.

$3.

Ustalić tryb konsuItacji z mieszkańcami Gminy Gierałtowice:

1) w dniu 13 kwietnia 2017 roku zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat
dotyczący konsultacji w sprawie wejścia Gminy Gięrałtowice do tworzonego związku
metropolitalnego;

Z) wyżej wskazany komunikat wywiesić także na tablicy ogłoszeń w lJrzędzie Gminy
Gierałtowicę oraz zamtęścić na stronie intęmetowej Urzędu Gminy Gierałtowice;

3) termin składania opinii ptZęZ mieszkańców ustalić na 14 dni od dnia ukazania się

komunikatu w Biuletynie Infomacji Publicznej.

lJ'

z|:/Ą
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$4.
l. Mieszkańcy mogą wziąc udziałw konsultacjach

można pobrać od dnia 13 kwietnia 2017 roku
Biuletynu Informacj i publicznej Gminy.

2' Wypełnione formularze konsultacyjne moŻna zŁożyc w IJrzędzieGminy Gierałtowice'

$s.
Wzór formularza konsultacyjnego stano wi zaŁącznik do niniejszej uchwały'

$6.
1' Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Gminy przez organ

wykonawczy nie póżniej niż w terminie 7 dni od ich zakońc zenia'
2' Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamies zczonana stronie Biuletynu Informacji

Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy oraznatablicy ogłoszeń w |Jrzędzie Gminy
najpoŹniej w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konsultacji.

$7.
Wykonanie uchwały pow ierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice'

$8.
Uchwała wchodzi w życie z dniempodjęcia.

wtcEPRzEwoDil,?*

rrłc1ek .
ą--->

,ś* (

Za pomocą formularza papierowego, który
w Urzędzie Gminy Gierałtowic e albo z

h
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UGHWAŁA Nr xxlx/185/2017
Rady Miasta !mielin
z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta lmielin dotyczących
wejścia miasta lmielin w skład związku metropolitalnego w wojewodztwie
śląskim.

Na podstawie $ 1 Uchwały Nr XXVlll179l2017 Rady Miasta lmielin z dnia
28 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Miasta lmielin (Dz' Urz. Woj Sl Poz' 1519) oraz ań. 5 ust. 5 pkt 1 i arl.7
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie
śląskim (Dz. U. Poz.730); na wniosek Burmistrza Miasta lmielin

Rada Miasta lmielin

uchwa!a, co następuje:

s1

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta lmielin w sprawie wejścia miasta
lmielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego,
o którym mowa w ań.'l ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku
metropolitalnym w województwie śląskim.

s2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta lmielin.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

s3

cKr - 1875)
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Rada
Mlasta Katowice UCHWAŁA NR xxxl)V1 681 17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsuttacjiz mieszkańcami miasta Katowice, doĘczących wejścia miasta
Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Na podstawie $ 2ust. 1i2 uchwaĘ ff XXXVIII/860/I3 Rady Miasta Katowice zdnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad itrybów przeprowadzenia konsultacji zmieszkańcami miasta Katowice
(Dz.IJrz. Woj. Śląskiego z2OI3r.,poz.4873) oraz art.5 ust.5pkt l iart.7ust. l pkt l ustawy zdnia9marca
2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z20I7r.,poz.730)

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

$1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Katowice w sprawie wejścia miasta Katowice w skład
tworzonego na terenie województwa śląskiego zwięku metropolitalnego' o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3
ustawy zdnia9 marca 20l7 roku o związkumetropolitalnym w województwie śląskim.

$2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

$3. Uchwała wchodzi w Ącte z dniem podjęcia.

Przewodn i czlJ" *ro, M iasta
Kadowice

łl(
KrysĘna Siejna
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U c HWAŁA NR,{. rilf-ł.r,,f/r
RADY MIASTA KNUROW

,ani"/łłłł/nilzoll ,.

w sprawle zasad i trybu przeprowadżenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Knurów, dotyczących weJścla
Mlasta Knurów do twozonego związku metropolitalnego

Na podstawie ań'5a ust. 1i2 ustawy zdnia 8marca 1990roku osamoaądzie gminnym |Dz. U, z2016.t.
poz.446zpÓźn.zm.)wzwiąkuzart'5tjst.5pkt1iań.7ust.1pkt1ustawyzdnla9marca2017rokuozwiązku
metropolitainym w wójewódziwie śląskim (Dz, U..z2017 poz.73O); na wniosek Prezydenta Miasta Knurórv

Rada Miasta Knurów uchwala, co następuje:

$1.Pzeprowadzić konsultacje zmleszkańcami Miasta Knurów wsprawie wejścia Miasta Knurów wskład
twońonego ńa terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o ktÓrym mowa w ań. 1 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 9 marca2017 roku o związku matropolitalnym w województwie śląsklm.

$ 2. 1. Uprawnionyml do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Knurów.

2, Każdemu mieszkańcowi pzysługuje jeden głos w ramach pzeprowadzanych konsultacji społecznych
niezależnie od wybranejformy udziafu w konsultacjach'

3' KonsultacJe są ważne bez względu na ilość osÓb w nich uczestniczących,

$ 3. lJstalió tryb konsultacjlz mieszkańcami Miasta Knurów:

'1)w dniu 13kwietnla 2017r. zamieścić wBiuletynie lnformacji PubliczneJ komunikat dotyczący konsultacJi
w sprawie wejścia Miasta Knurów do tworzonego związku metropolitalnogo;

2)wyże) wskazany kcmunikat wyłiesić także na tablicy ogłoszeń w Uzędzie Miasta Knurów oraz zamieścić na

stronie intemetowej Uruędu Miasta Knurów;

5) termin skłaciania opinii pzez mieszkańców ustaiić na '!4 dni od dnia ukazania się kornunikalu w tsiuletynie

lnformacji Publicznej.

$ 4. 1. Mieszkańcy mogą rłaląć udział w konsultacjach w jednej z następujących form:

1) elektronicznie - za pomocą formulava online dostępnego od dnia 14'04,20'l7 r. na stronie BlP Miasta,

2) w formle tradycyjneJ - za pomocą formulaza papierowego, który można pobrać od dnia 14.04,2017 r.

w Uzędzie Mlasta albo z Biuletynu lnformacjiPublicznejMiasta,

2' Wypełnione kaĘ do głosowania można złoŻyćw Uzędzie Miasta Knurów, ul. dr. Floriana ogana 5'

$ 5. Wzór forrnularza ',Formulaa 
konsultacyjn/ stanowizaĘcznlk do niniejszej uchwaĘ'

$6.1,lnformacja owynikach konsultacJi zostanie paodstawiona Radzie Miasta przoz organ wykonawczy
nie późnlej niż w terrninie 7 dni od ich zakończenla,

2, lnformac;'a o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Bluletynu lnformacji Publicznej, stronie

lntemetowej ULędu 
-Miasta 

oraz na tablicy ogłoszeń w Uzędzie Miasta najpóŹniej w ciągu mlesiąca od dnia

zakończenia konsultacji'

$ 7. Ękonanle uchwały powieza się Prezydentowi Miasta'

$ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podJęcia'
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RADA GMIN}' KOBIOR
43-210 Kobiói', ul. I{-obiórslia 5

1.e1l{ł-'; 
l-11 :i ą l'.l'i :l j i] fr l q $. :] ] rs ]29 UcHwAŁA NR RG.0007 .192.2017

RADY GMII\ry KoBIÓR

zdnia 12 kwietnia 2017 r.

l sprawie przeprowadzenia konsultacii z mieszkańcami Gminy Kobiór dotycących wejścia Gminy Kobiór
w skład zrłiązku metropolitalnego w województwie śIąskim

Na podstawie $ l pkt 2, s 2 pkt 1 uchwały Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.l07.2016 z dnia 25lutego 2016r.
w sprawie zasad itrybu przeprowadzarńa konsultacji społecaych zmieszkańcami Gminy Kobiór (Dz. Urz. Woj.
Sl.z2016r.poz.7522),wzltiązkuzart.5 ust'6 pkt l ustawy zdnia9marca2017 rokuozvłiękumetropolitalnym
w woj ewódŻwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 7 30),

na wniosek Wójta Gminy Kobiór

Rada Gminy
uchrvala:

$1.

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Kobiór w sprawie wejścia Gminy Kobiór w skład
tworzonego na terenie województwa śląskiego zvliązku metropolitalnego' o którym mowa w art. l ust. 2 i 3 ustawy
z dnia9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

s2.
Proponuje się przeprowadzenie konsultacji w terminie od2l.04'201'1r. do 4.05.2017t.

s3.
Proponuje się ptzeprowadzenie konsultacji w formie zbierania uwag na piśmie.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

$4.

s3.
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J'T#f,ŁtiŁiriK"
z dnia 1 1 kwietnia 201'7 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lędziny dotyczących wejścia Gminy
Lędziny w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 7 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o rwiązku metropolitalnym
w województwie śląskim (Dz. U. 2017 , poz. 730) oraz $ 2 ust. 1 lit. a Załącznika do UchwaĘ Nr LIY l392l09 Rady
Miasta Lędziny z dnia 28 grudnia 2009 r.

Rada Miasta uchwala:

$ 1. Przeprowadzić konsultacje z mięszkańcami Gminy Lędztny w sprawie wejścia Gminy Lędziny w skład
tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art' 1 ust. 2 i 3 zdn\a
9 marca 2017 roku o związktl metropolitalnym w województwie śląskim.

$ 2. Burmistrz Miasta przedstawi wyniki konsultacji w terminie 30 dni od daty ich zakoitczenia w
następuj ących form ach :

1) Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny.

2) opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny orazw Biuletynie Informacji Publicznej.

3) Przedstawienie wyników konsultacji na najbliższej sesji Rady Miasta zwołanej po ich zakonczeniu.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczaca Radv M

€oJ,
Elżbieta ofrowska
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**gŁJ';{?"*x;s
UcHwAŁA NR xxvl/ Ż56/ L7

Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 12 kwietnia 2OL7 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne,
doĘczących wejścia Gminy Łaziska Górne w skład związku metropolitalnego

w województwie śląskim

Na podstawie $ 1 Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XV/164/LL z dnia
13 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne (Dz. Urz' wo;. śl. z2ol2r. poz. 1a0)
oraz aft.5ust.5pkt1iart.7 ust. 1pkt1ustawy zdnia 9marca 2017roku ozwiązku
metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2aL7r. poz. 73o); na wniosek
Burmistrza Miasta Łaziska Górne'

Rada Miejska w Łaziska Górnych
uchwala, co następuje:

s1.
Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Łaziska Górne w sprawie wejścia Gminy
Łaziska Górne w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku
metropolitalnego, o którym mowa waft. 1ust.2i3 z dnia 9 marca 2oL7 roku ozwiązku
metropolitalnym w województwie śląskim.

s2.
Burmistrz Miasta Łaziska Górne przedstawi Radzie Miejskiej wyniki konsultacji nie później
niż w terminie 7 dni od dnia ich zakończenia.

s3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

s4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

cy Rady Miejskiej

usz Król
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RAB A & iNT
Mierzęci{l*

Uchwała Nr XXXII|230|2017
Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 12 kwietnia 20L7 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mierzęciceo
doĘczących wejścia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku metropolitalnego

Na podstawie arl. 5a ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U.z2016r.poz.446ze zm.)wzwiązkuart.5ust.5pkt1iart.7 ust. 1pktlustawyzdnia9
marca 2017 roku o związkumetropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. zLUl7r.poz.730);

na wniosek Wójta Gminy Mierzęcice

Rada Gminy Mierzęcice uchwalao co następuje:

$ 1. Przeprowadzic konsultacje z mięszkancami Gminy Mierzęcice w sprawie wejścia
Gminy Mierzęcice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku
metropolitalnego,októrymmowawart. 1ust.2i3ustawyzdnta9marca2017rokuozwtązku
metropolitalnym w woj ewództwie Śląskim.

$ 2. 1.Uprawnionymi do udziałuw konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mierzęcice.

2.KaŻdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji

społecznych.

3. Konsultacje są waŻnebezwzględu na ilość osób w nich uczestniczących.

$ 3 Ustalić tryb konsultacjt z mieszkańcami Gminy Mierzęcice:

1) W dniu 13 kwietnia Ż0I1 r. zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat

dotyczący konsultacji w sprawie wejŚcia Gminy Mierzęcice do tworzonego związku

metropolitalnego;

2) lu.ryŻej wskazany komunikat wywiesić takŻe na tablicy ogłoszeń w Uruędzie Gminy

Mierzęcice oraz zamięścić na stronie internętowej Urzędu Gminy Mierzęcice;

3) termin składania opinii pTzęZ mieszkańców ustalić na 14 dni od dnia ukazania się

komunikatu w B iuletyni e Informacj i Publi cznej .

s 4 1. Mieszkańcy mogą wziąc udział w konsultacjach w formie tradycyjnej - Za pomocą

fotmularza papierowego, który moŻna pobrać od dnia I4.04.20I7r. w Urzędzie Gminy

Mierzęcice albo z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mierzęcice.

2. Wypełnione formularze konsultacyjne na|eŻy złoŻyc w Urzędzie Gminy Mierzęcice

w godzinach pracy Urzędu Gminy.
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$ 5 Wzór ',Formulatza konsultacyjnego'' stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$ 6 1. Inform aĄa o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Gminy przez organ

wykonawczy nie później niż w terminie 7 dni od ich zakończenia.

2. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zarieszczona na stronie Biulet5mu Informacji

Publicznej, stronie intemetowej Urzędu Gminy oraz Ia tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

najpóŹniej w ciągu miesiąca od dnia zakonczenia konsultacji.

$ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

$ 8 Uchwała wchodzi w Życie z dnięm podjęcia.

Pr"i)ll. i.,'-, fi,,rt,..r- 
"o

","':"'#:;:""
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UCHWAŁA NR XxuIIl61 ll2017

RADY MIEJSKIEJ MIKoŁowA

z dnl'a 1 1 kwietnia Ż0I7 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mikołów, doĘczących wejścia
Gminy Mikołów łv skład zwi4zkll metropolitalnego w województwie śIąskim

Na podstawie $ l pkt 1 lit. aZałącznika do Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XIVi24712011
zdnia 20.I2.20l l r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
zmięszkańcami Gminy Mikołów (Dz. IJrz. Woj. Sl. poz.169zŻ01Żr.) oraz $ 75 ust.}tJchwały
nrXIIlŻ76lŻ0l5 zdnia Ż9.09.Ż015r. wspralvie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. IJrz. Woj' Śt.
poz.5139 zŻ0I5r.), atakŻe arl.5 ust.5 pkt 1 iaft..7 rrst. 1pkt 1 ustawy zdnia 9marca 2017 roku
o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. zŻ017 r., poz.730).

Rada Miejska Mikołorva
uchwala, co następuje:

s 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Mikołów w sprawie wejścia Gminy
Mikołów r,v skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związktL metropolitalnego,
októrymmowa waft'lust'2i3 ustawy zdnia 9marca 2017roku ozlviązku metropolitarnym
w województwie śląskim.

$ 2. Burmistrz Mikołowa przedstawi Radzie Miejskiej Mikołowa wyniki konsultacji na najbliższej
sesji Rady Miejskiej Mikołowa po ich zakończeniu.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

f/ł,ł *^' 1
,łJ,-', l'źl'ł' łe
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ucHWAŁA NR xxxvl/551/17
RADY MlAsTA MYsŁoWcE

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

W sprawie pŻeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie wejścia Miasta Mysłowice
W skład tworzonego związku metropolitalnego w województwie śląskim

Na podstawie ań. 5 ust. 5 pkt 1 i ań. 7 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia g marca 2017 r' o związku
metropolitalnym w województwie śląskim (Dz' U. z2017 r', poz' 730) oraz $ 2 ust'2 pkl1Załączn|ka
do Uchwały Nr LVu1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca2014 r' W sprawie zasad itrybu
pzeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta (Dz. Urz' Woj. Śląskiego z2o14 r., poz. 4039)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

s 'l. Przeprowadzic konsultacje z mieszkańcami miasta W sprawie WejŚcia Miasta l\4ysłowice W skład

tworzonego na terenie WojewÓdztwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa

w ań. 1 ust' 2 i 3 z dnia 9 marca 2Q17 roku o związku metropolitalnym W Województwie śląskim'

$ 2. Prezydent Miasta przedstawi Radzie Miasta Wyniki konsultacji nie pÓŹnie.i niż W terminie 7 dni

od dnia ich zakończenia na Sesji Rady Miasta-

s 3. Wykonanie uchwały powierŻa się Prezydentowi l\4iasta l\'lysłowice'

s 4. Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia.

Pzewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

g.r/, s/4-
Grz egorz Łukaszek
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Uchwała N r XXV| !l/32'l 12017

Rady Gminy ożarowice

z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy ożarowice,

dotyczących wejścia Gminy ożarowice do tworzonego związku metropolitalnego

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z2016r.poz.446ze zm.)w związku ań.5 ust.5 pkt 1 iarI'.7 ust. 1 pkt 1 ustawyzdnia 9 marca

2017 rokuozwiązku metropolitalnym wwojewodztwie Śląskim (Dz. U. z2017r.,poz.730) oraz Uchwały

Nr XXXlX/767l17 Rady Miasta Katowice z dnia 10 kwietnia 2017 r., w sprawie zwrÓcenia się do rad

gmin o przeprowadzenie konsultacjiz mieszkańcamiw sprawie wejŚcia w skład tworzonego na terenie

wojewÓdztwa Śląskiego związku metropolitalnego, o ktÓrym mowawart. 1ust.2 i3 ustawy zdnia
9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w wojewÓdztwie Śląskim, a lakŻe o podjęcie przez rady

gmin i Sejmik Wojewodztwa Śląskiego uchwał zawierających opinie, o ktorych mowa w arL' 7 ust. 1 pkt.

1i2tej ustawy, na wniosekWÓjta Gminy ożarowice

Rada Gminy ożarowice
uchwala, co następuje:

$ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy ozarowice w sprawie wejŚcia Gminy
oŻarowice w skład tworzonego na terenie wojewodztwa śląskiego związku metropolitalnego, o ktÓrym

movJa wart. 1 ust. 2 i3 ustavły zdnia 9 marca 2017 roku c związku metropolita|nym wwcjewcdztvlie
śląskim.

$ 2.1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy ozarowice,

2. Kazdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji

społecznych niezaleznie od wybranejformy udziału w konsultacjach.

3. Konsultacje są WaŻne bez względu na ilośĆ osob w nich uczestniczących.

$ 3. Ustalic tryb konsultacji z mieszkańcami Gminy ozarowice:

W dniu 13 kwietnia 2017r. zamieŚcic w Biuletynie lnformacji Publicznej komunikat dotyczący
konsultacjiw sprawie wejścia Gminy oŹarowice do tworzonego związku metropolitalnego;

wyzej wskazany komunikat wywiesic takŻe na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy ożarowice oraz
zamieŚcic na stronie internetowej Urzędu Gminy oŹarowice;

3) termin składania opinii przez mieszkańcow ustalic na 14 dni od dnia ukazania się komunikatu
w Biuletynie lnformacji Publicznej.

s 4. 1. Mieszkańcy mogą wziąc udział w konsultacjach za pomocą papierowego formularza
konsultacyjnego, ktory moŻna pobrac od dnia 13 kwietnia 2017 roku''

1) w Urzędzie Gminy ozarowice przy ul. Dworcowej '15 w oŹarowicach,
2) w Bibliotece i oŚrodku Kultury Gminy ozarowice przy ul- Zwycięstwa 17 w Tąpkowicach,
3) w Filii Bibliotekiw Szkole Podstawowej przy ul' Głownej 126w Zendku,
4) w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Gminy oŻarowice.

1)

2)
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2. Wypełnione formularz konsultacyjny moŻna złoŻyc w jednym z miejsc wymienionych w ust.1 pkt

|-Ó.

$ 5. WzÓr,,formularza konsultacyjnego'' stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

:

S 6.1. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Gminy przez organ

wykonawczy nie pÓzniej niŻ w terminie 7 dni od ich zakończenia.

2. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu lnformacji

Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy najpoŹniej

w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konsultacji'

$ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy'

$ 8. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

.rl8r

nroDbry'y,ĄcY
ryv G$lffirlw
(r," fe^-.
Małan Crerni'ką,tz
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UCHWAŁA NR xxxlv/434/l7
RADY MIASTA PIEKARY Śr,4sxrn

' z dnia 1 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Śląskie doĘczących wejŚcia
Miasta Piekary Śląskie w skład nviązku metropolitalnego w województwie śląskim

Na podstawie art.5a ust. l iust.2ustawy zdnia 8marca 1990roku osam'orządzie gminnym (tj. Dz.U.
z2016, poz.446zpoźn. zm.) oraz $ 7 ust. 1 uchwały Nr XXII/230/08 Rady Miasta wPiekarach Śląskich
z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji zmieszkancami Miasta Piekary
Śląskie (Dz. U. Woj. Śt. zdnia9 częrwca 2008 r., Nr 105, poz.2197) w związku
zat1.5ust.5pkt1iar1.7ust. 1pkt1ustawy zdnia 9marca 2017roku ozwiązku metropolitalnym
w województwie śląskim (Dz. U. z2017 r., poz.730)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

' s 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Piekary Sląskie w sprawie wejścia Miasta Piekary
Sląskie w skład tworzonego na terenie wojewódŻwa śląskiego związku metropolitalnego' o którym mowa
wat1. lust.2i3ustawyzdnia9marca2017rokuozwiązkumetropolitalnymWwojewódŹwieśląskim.

$ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzonę w okresie od 26 kwietnia Ż0I7 r. do 5 maja 2017 r., w dni
robocze, w godzinach pracy IJrzędu Miasta Piekary Śląskie.

$ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

$ 4. o przeprowadzeniu konsultacji Prezydent Miasta Piekary Śląskie poinformuje mieszkańców w trybie
przewidzianym w $ 6 uchwały Nr XXII/230I08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zasadi trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Piekary Sląskie.

$ 5. Prezydent Miasta Piekary Śląskie powoła komisję do spraw konsultacji, do której składu Rada Miasta
deleguje radnych:

I) GrzegorzaZorychtę,

2) Macieja Czemptela.

- s 6.Wzor protokołu zprzęptowadzenia konsultacji stanowi załączniknr 2 do niniejszej uchwĄ.

$ 7. Protokół komisji do spraw konsultacji zostanie przedstawiony Radzie Miasta Piekary Śląskie w celu
wydania opinii w sprawie wejścia Miasta Piekary Śląskie w skład związku metropolitalnego' o którym mowa
w$1.

$ 8. Wykonanie uchwaĘ powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
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$ 9. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcra.

niczący Rady Miasta
Piekary Sląskie
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NAD.& GMINY
Pl lchowlce

UCHWAŁA NR XXXIJI/ 283 / 17

RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 12 kwietnia20!7 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pilchowice, dotyczących
wejścia Gminy Pilchowice w skład rwiązku metropolitalnego w województwie śląskim.

Na podstawie $ 1 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Pilchowicę Nr IIl13l1O z dnla 8 grudnia
2010 r' w sprawie zasad i trybu przeplowadzania konsultacji z mięszkańcami Gminy
Pilchowice.(Dz. Urz. Woj' ŚL rzot1 r. Nr 30,poz.563) oraz art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 7 ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim
(Dz. U. z 2017 r. poz.730)

Rada Gminy Pilchowice

uchwala, co następuje:

$ 1. Przeprowadzić konsultacje z mtęszkancami Gminy Pilchowice w sprawie wejścia
Gminy Pilchowice w skład tworzonego na teręnie województwa śląskiego związku
metropolitalnego, o któr5'm mowa wart. 1 ust. 2 i 3 zdnia 9 marca 2017 roku
o zwtązku metropolitalnym w województwie śląskim.

$ 2' Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji na najblizszej sesji Rady
Gminy, która odbędzie się po zakończęniu konsultacji.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

PRZE DN ł-cu ĄCA
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Uchwała Nr XXIX/325/20L7

Rady Gminy Psary

z łJnia 1l lcwietniz 2017r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcanni gminy Psary, dotyczących
wejścia gminy Psary w skład rwiązku metropolitalnego w województwie śIąskim

Napodstawie $ 1pkt 1i pkt2lit.aUchwałyRady GminyPsaryNrXII/I I9l2015 zdnia}9
paździemika 2015t. w sprawie określenia zasad i trybu pŻeprowadzania konsultacji
społecznychzmieszkańcami Gminy Psary (Dz.IJrz. woj' Śt. poz.5784)' otaz art.5 ust. 5

pkt 1 i art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia9 mnca20l7 toku o związku metropolitalnym
w województvlie śląskim (Dz. U. poz. 730); na wniosek Wójta Gminy Psary

Rada Gminy Psary

uchwala, co następuje:

$ 1. Przeprowadzić konsultacje zmieszkancami gminy Psary w sprawie wejścia gminy
Psary w skład tworzonego na terenie województwa Śląskiego związku metropolitalnego,
o którym mowa wart. 1 ust. 2 i 3 ustawy zdnia 9 marca 2OI7 roku o rwięku
metropolitalnym w województwie śląskim'

$ 2. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady
Gminy Psary po przeprowadzonych konsultacjach.

$ 3' Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR xxxIII 1219 l2tl7
RADY MIEJSKIEJ IV PYSKOWICACH

z dnia I I kr,vietnia 2017 r.

lr, sprirwie przeprol:nrlzenia lronsultirc.iiz mieszl<ańcirmi miasta Pyskowicc rlotyczr1c5'ch *ejścia miirst:l
P;-skorvice w skła<l zuviązl<ł metropolitalnego w rvojervództ*:ie śląsi<im

Napodstarvie $ 4ust. l i . 6UchrvĄ lr)C(I/140/20tó Rad1'Mieiskiei rv}-'skorvicachzdlła 28krviętnia
2016 roku rv spralvie zasad i trybu przeprorvadzalia konsultacji społeczn1.'clr znieszkaicani Ęskov'ic {Dz.
Urz. Woj. śl. t,zarcr. poz.2547) oral art.5 us!._5 pkt 1i art.7ust.l pkt l ustarł1' zdttia9narca 2017rokrr
o z:'*łązku uretropolitall1łn rv r,vo.jeu,ódzłrvie śląskin (Dz. U. z,2()|'| r. poz'.73ł,}). na rł:riosek Bumistrza Miasta
Ą skorr icc ucltrr ala sie- co nastgpu.je.

$ 1. Przeprorvadzic konsultacje z::rieszkaicauri niasta Ą'skorvice rv spralvie rvejścia miasta Ęsko'lvice
rv sklad tr,vorzonego na terenie r.vojervodŹłva ślaskiego nviąz}u lretropolitalrrego- o którynr rnowa
rv art. 1rrst. 2 i 3 zdnia9narca20l'7 roku o zrviąz4'r:nretropolitahr\'m Wrvojer,vódz,trvie śląskix.

$ 2. Bunnistrz Miasia R.skor,vicę przedstarvi Radzie Mieiskiei u_vniki korrsultacji na lajbliŻszej sesji oć
zakończenia konsu Itacji.

$ 3. W-vkouanie rrclrrval-v porvierza się Bunnistrzolvi Miasta Ą'skorvice.

$ -1. Uclrrvala rłchodzi rv z1'cie z dniern podjęcia.

Przerr odlricząca Radr

a') -u-r,z!
<- /--

mgr ty. Jolanta Drozrl
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Uzasadnienie

W dniu dnia 28 stycznia 2016 roku Rady Miejskiej w ?yskowicach podjeła Uchwałę
nr XV11ll2IŻarc z w sprawie upowaanienia Burmistrza do podjecia dnałai zmierzających do
utworzenia zwiazku metropolitalnego. Na jej podstawie Burmistrz podjął stosowne dźałałłła'
ktorych efektem stało się włączenie naszego miasta w proces tworzenia zv'łazku
metropolitalnego. Obecnie, po przyjeciu i publikacji ustawy o z,:Nrazku metropolitalnym
w wojewodawie śląsł:im stoimy przed niepowtarrzalną SZanSa wstąpienia do tworzonej
metropolii.

Zwl 7. e|< metropolitalny b edż e wy konywał zadani a p ubl i czrr e w zakresi e :

t.
2.

-)_

4
5.

6

kształ1owarrra ładu przestrzen-nego,
rozwoj u społeczlego i go spo darc ze go ob szatu zwi ęku metropo li talnego ;

planowania, koordynacji, integracli oraz rozwoju publiczrego transportu
zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transpoffu
Szynowego 

" 
atakże zrÓwnowazonej mobi1ności miejskiej;

metopolitalnych przewozów pasazersk ich,
wspołdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze
związk u r::etropolita1nego;
promocji zvliazku metropolitalnego i jego obszaru.

Na realizację swoich zadah zwtązek metropolitalny bedże otrzymywał dodatkowe środki
finansowe w postaci udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycmych
zamieszkaĘch na abszarzę metropolii. W roku, w którym utworzono nNtryek metropolitalny.
dofinansowanie bedzie wynosić 0,2oń wpływów z tego podatku, a w latach następujących,
bedzie u,ynosić 50ń . Liczac od 1 sĘczli a ŻaI8 roku, kwota dofinansowania szacowana jest na
pozomie 250 mln złoĘcb rocmie.

obecnie konsultacje społecme w sprawie przystąpienia do zvtii'zku metropolitalnego bedą
przeprowadzone w 40 gminach pretendujacych do członkostwa w metropolii - według
zaLączonej mapy. Aby metropolia mogła zostać utworzona od 1 lipca biezacego roku, aiezbędne
jest pilne ptzeprowaózenie konsultacji społecznyc\ z mieszkailcami w tej sprawie. ?owyŻsze
konsultacje sa warunkiem niezbędnym do ź.cŻerua wniosku przez Rade miasta Katowice
o utworzenie zwiazku metropolitalnego zgodnle z art. 5 ust. 3, 4 i 5 uslaiNy z dnia9 marcaŻ}|7
roku o zwlvku metropolitalnym w wojewodztwie ślaskim.

Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 73



:]'j. :]r j..l,i"' i':j_l,':i:::" I j]. i:i: i ]';] 
j:,:'.:'] ł i:ł s.i*iil,lt

.l i :' :' ] :,ł"|-.i:'...'il"

' ,., , ,:. ' UchwałaNrXXXllU2&ttzotl
Rady Miasta Radzionków

z dnia 12 noi"t"i a 2o!7 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzionków,
doĘczących wejścia Miasta Radzionków do tworzonego rwiązku metropolitalnego

Na podstawie ań. 5a ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r.' poz. 446, z poźn. zm.) w zvviązku art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 7 ust. l pkt l ustawy z dnia
9 marca 2017 roku o rwiązku metropolitalnym w województrvie śląskim (Dz. U. poz' 730);
na wniosek Burmistrza Miasta Radzionków

Rada Miasta Radzionków uchwala,

co następuje:

$ 1. Przeprowadzic konsultacje z mieszkancami Miasta Radzionków w sprawie wejścia Miasta
Radzionków w skład tworzonęgo na terenie wojewódawa śląskiego związku metropolitalnego,
o którym mowa w art. l ust. 2 i 3 ustawy zdnia 9 marca 2017 roku
o związku metropolitalnym w wojewódźwie śląskim.

s 2. 1.Uprawnionymi do udziafu w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Radzionków.

Ż. Kazdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji
społecznych.

3. Konsultacje są wazne bez względu na ilośó osób w nich uczestn iczących.

$ 3. Ustalić tryb konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzionków:

1) w dniu 13 kwietnia 2017r. zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat dotyczący
konsultacji w sprawie wejścia Miasta Radzionków do tworzone go mviązku metropolitalnego;

2) wyżej wskazany komunikat wywiesić także na tablicy ogłoszeń w lJrzędzie Miasta Radzionków
oraz zamieśció na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzionków;

3) termin składania opinii przez mieszkańców ustalió na 14 dni od dnia ukazania się
komunikatu w B iuletynie Informacj i Publicznej .

s 4. 1. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach za pomocą papierowego formularza
konsultacyjnego, który możnapobraó od dnia 13 kwietnia 2017 roku:

l) w Urzędzie Miasta Radzionków przy ul. Męczenników oświęcimia 42;
2) w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. ks. dra. J' KnosaĘ 61a;
3) w Centrum Kultury,,Karolinka'' przy pl. Jana Pawła II2;
4) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy. ul' J . KuŻaja 17;
5) z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

2. Wypełnione formularze konsultacyjne można złoŻyó w jednym z miejsc wymienionych w ust.1 pkt
t-4.
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$ 5. Wzór formularza konŚultacyjnego stanowi załącznikdo niniejszej uchwaĘ

$ q. l. Informacja o rłynikach konsultĘi zostanie przedstawiona Radzie Miasta pruez otgan
wykonawcry nie później niż w terminie 7 dni od ich zakofrcznnia.

2. Informacja o wynikach ko-nsultacji zostanie zamieszcznna na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miasta oraznatablicy ogłoszeń w|JrądzieMiasta najpóźniój
w ciągu miesiąca od dnia zakończeniakonsultacji.

$ 7. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta.

$ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UcHWAŁA NR PŁ.0oo1. \l JnnY
RADY MlAsTA RUDA Śt-Ąsxn

z dnia łi iJl4. ł0ń} l,

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ruda śląska, dotyczących

wejścia miasta Ruda Śląska w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

Na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 1) i art. 7 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 9 marca 2017 roku

o związku metropolitalnym wwojewództwie śtąskim (Dz. U' poz.730) oraz S 2 ust. 5 pkt 1)uchwaty

Rady Miasta Ruda Śtąska nr 3O4/XYll/ŻOO7 z dnia Ż7 września 2007 roku w sprawie ustalenia zasad

i trybu przeprowadzenia konsuttacji z mieszkańcami gminy (Dz. |Jrz. Woj. Śt. nr 187 z dnia

5 listopada Ż007 roku, poz' 3445), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda śtąska

uchwala

S 1' Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Ruda śtąska w sprawie wejścia

miasta Ruda Śtąska w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku

metropolitalnego, o którym mowa W'art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca Ż017 roku o związku

metropo[italnym w województwie śtąskim.

S 2. Wykonanie uchwaty powierza się Prezydentowi Miasta.

S 3. Uchwata wchodzi w życie z dniem podjęcia.

F'il7j:W
t?iit)Y r/iA$lA
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UCHWAŁA Nr xxxv/3 1 5l20t7

Rady Gminy Rudziniec

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudziniec,
dotyczących wejścia Gminy Rudziniec do tworzonego rwiązku metropolitalnego

Na podstawie art. 5a ust' 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z2016 t. poz. 446 ze zm.) w związkuart' 5 ust. 5 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt l ustawy zdnia
9 maręa 2017 roku o zwlązkumetropolitalnym w wojewÓdztvłie śląskim (Dz. U. zŻ0I7 poz.

730) na wniosek Wojta Gminy Rudziniec

Rada Gminy Rudziniec uchwala, co następuje:

$ 1. Przepr owadzić, konsultacje z mięszkańcami Gminy Rudziniec w sprawie wejŚcia Gminy

Rudziniec w skład tworzonego na terenie wojewodztwa śląskiego związku metropolitalnego' o

którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy zdnta9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym

w woj ewód ztwie śląskim.

$ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mięszkańcy Gminy Rudziniec.

2. KaŻdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzarrych konsultacji

społecznych.

3. Konsultacje są waŻnebezwzgIędu na ilość osób w nich uczestniczących.

$ 3. Ustalić tryb konsultacji z mieszkańcami Gminy Rudziniec:

1) W dniu 13 kwietnia 2017 r. zamieśció w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat

dotyczący konsultacji w sprawie wejścia Gminy Rudziniec do tworzonego związku

metropolitalnego;
2) vłyżej wskazany komunikat wyr,viesić takŻe na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

Rudziniec orazzamieściÓ na stronie intęrnętowej Urzędu Gminy Rudziniec;

3) termin składania opinii ptzez mieszkańców ustalić na 14 dni od dnia ukazania się

komunikatu w B iuletynie Informacj i Publicznej .

$ 4. 1. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach w formie tradycyjnej _ zapomoaą

formularza papierowego, który mozna pobraÓ od dnia 13 kwietnia 2017 r. w Sekretariacie

Urzędu Gminy w Rudzińcu albo z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.

2. Wypełnione karty do głosowania mozna złoŻyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzińcu

$ 5. Wzór formularza,,kańy do głosowania'' stanowi załącnik do niniejszej uchwały.

$ 6. 1. Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Gminy ptzęZ organ

wykonawczy nie póŹniej niŻ w terminie 7 dni od ich zakończenia.

2. Informacja o wynikach konsultacji zostanię zarnieszczona na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy otaz na tablicy ogłoszeń w Urzęózie Gminy

najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zakonczenja konsultacji.

$ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy.

$ 8. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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IJchwała Nr 37412017

Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dtnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Siemianowice Sląskie
dotyczących wejścia Miasta Siemianowice ŚĘskie w skład związku metropolitalnego
w województwie śląskim

Na podstawie $ 1, ust. 1 i 2 uchwały Nr 26212012 Rady Miasta Siemianowic Sląskich z dnia 30
sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Siemianowic Sląskich (Dz.IJrz. Woj. Śl., z20I2r.poz.4108) orazart.5 ust.5 pkt 1 i art.7 ust. 1

pkt 1 ustawy z dnia 9 marcaL}I7 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.
U.2017 poz730); na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Siemianowic Sląskich
uchwala:

s1

Przeprowadzió konsu\tacje z mieszkańcami Miasta Siemianowice Śląskie w sprawie wejścia
Miasta Siemianowice Śląskie w skład tworzonego na terenie województwa śląskie go zwtązku
metropolitalnego'októrymmowawart. 1ust.2i3zdnia9marca2017rokuozwiązku
metropolitalnym w woj ewództwie Śląskim.

Prezydent Miasta przedstawi Radzie Miasta wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Miasta.

$3

Wykonanie uchwały powierzasię Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

s2

s4

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR XXV/245l20l7
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzcnia l<onsultacji z mieszkalicami Miasta i Gminy Siewierz dotyczących wejścia
Miasta i Gminy Siewierz w sklad zlviązku mctropolitalnego w województwie śląskim

Napodstawię art.5 ust' 5 pkt 1iart.] ust. 1pkt l ustawy zdnia9 narca 2011 r. ozwtązku metropolitainym
wwojewództwie śląskim (Dz.U. z201] r., poz.130) oraz $ 2rrst' 1pkt 1UchwaĘ NrXLV/339/10 Rady
Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 r, w sprawie okręślenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych na terenie Miasta i Gminy Siewierz (Dz. \Jrz. woj' Śl. Nr 85, poz.l4I1 z dn' 14.05.2010 r'), na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

Rada Miejska w Siewicrzu
uchwala, co następuje:

$ 1. Przcprowadzic korrsultacje z mieszkańcami Miasta i Gmirry Siewierz w sprawie wejścia Miasta
i Gminy Siewierz w skład tworzonego na tercnie województwa śląskiego związku metropolitalnego,
októryrn lTlowa W ań'1ust 2i3 ustawy zdnia 9marca 2017rokrr ozwiązku metropolitalnym
w województwie śląsl<i rn.

$ 2. I(onsrrltacje Zostaną przeprowadzone na terenię Miasta i Gminy Siewierz w terminię od
cln. 1 9 kwietnia 2017 r. do dn. 4 maja 201'7 r.

$ 3. Bunnistrz Miasta i Grrriny przedstawi Radzie Miejskie.j wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady
Miejskiej, zwołarrej po ich zakończęniu.

$ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gnriny Siewierz.

$ 5. Uchwała wchoclzi w Życie z cinicnr podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miej skiej
w Siewierzu

l"Ęryłct,tuĄ
mgr Barbara Bochenek

^EĄ:^ 

PRAWNY

ł l Mnotep'' xtf zoct

Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 79



*Ł%t"sH,fiEA
\Nol' ślą9Kle

c2)

UCIrWAŁA NR xxxv/257 lŻ0|7
RADY MIEJSKIEJ w sŁAwKowm

z dnia 1 I kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Slawków, dotyczących
wejścia Miasta Sławków do tworzonego związku metropolitalnego

Na podstawie art.5a ust. l i2 ustawy zdnia 8marca 1990roku osarnorządzie gminnym (Dz.U. z2016r.
poz.446ze zm.) wzłłiązku arl.5ust.5pkt 1iart.1 ust. l pkt l ustawy zdnia9marcaŻ017 roku ozvłiązku
metropolitalnym wwojewództwie śląskim (Dz.U. z20l7r'' poz.730), na wniosek Burmistrza Miasta
Sławków Rada Miejska w Sławkowie

uchwala

$ 1. Przeprowadzió konsultacje zmieszkaircami Miasta Sławków w sprawie wejścia Miasta Sławków
w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego rwiązku metropolitalnego, o którym mowa
wart. lust.2i3ustawyzdnia9marcaŻ0l7rokuorwiązkumetropolitalnymwwojewództwieśląskim.

$ 2. l. Uprawnionymi do udziafu w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Sławków.

2. Kazdemu mieszkńcowi przysfuguje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych
nieza|eżnie od wybranej formy udziafu w konsultacjach.

3. Konsultacje są ważnebezwzg|ędu na ilośó osób w nich uczestriczących.

$ 3. Ustalió tryb konsultacji zmieszkańcami Miasta Sławków:

1) w dniu 13 kwietnia 2017 r. zamieśció w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat dotyczący konsultacji
w sprawie wejścia Miasta Sławków do tworzonego zvłiązku metropolitalnego;

Ż)wyżej wskazany komunikat wywiesió także na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Miasta Sławków oraz
zamieśció na stronie internetowej Urzędu Miasta Sławków;

3) termin składania opinii przez mieszkańców ustalió na 14 dni od dnia ukazania się komunikatu w Biuletynie
Informacj i Publicznej.

s4. l.Mieszkańcy mogą wziąć ldział wkonsultacjach wformie tradycyjnej - Za pomocą formularza
papierowego, który możta pobraó od dnia 13 kwietnia Ż0l7 roku w: Urzędzie Miasta Sławkowa: Rynek 1,

ul. Łosńska 1, Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Wł. Sikorskiego 4, Samodzielnym Publicznym Zakładzie
opieki Zdrowotnej w Sławkowie ul. PCK 3 albo z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta.

2. Wypehrione formularze konsultacyjne można złoĘó w jednym z miejsc wymieniorrych w ust.l.

$ 5. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi zŃącznik do niniejszej uchwĄ.

s ó. 1. Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej przez organ
wykonawczy nie pózriej niż w terminie 7 dni od ich zakończenia.

2. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
stronie internetowej Urzędu Miasta oraznatablicy ogłoszeń wUrzędzie Miasta najpóżniej w ciągu miesiąca od
dn ia zakończenia konsultacj i.

$ 7. Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta.
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$ 8. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Mieiskiei

l!!
.':

l : r-li i,'
mgr Łułaśz Hofler
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Uchwała Nr 584/XL|V /2017

Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 10 kwietnia Ż0I7 roku

w sprawle przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Sosnowca dotyczących

wejścia miasta Sosnowca w skład związku metropolitalnego w województwie ś!ąskim

Na podstawie 51 Uchwały Rady Miasta Sosnowca Nr 609/XXXvl//ŻoI3 z dnia 2tmarca2013
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Sosnowca(Dz'Urz'woj.Śl.poz.2984)orazart.5ust.5pktLiart.7ust. 1pktLustawy
z dnia 9 marca Ż0I7 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z dnia
6 kwietnia ŻoI7 r., poz.73o); na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwaIa, co następuje:

$1

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Sosnowca w sprawie wejścia miasta
Sosnowca w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego,
o którym mowa wart. 1 ust' Ż i 3 ustawy zdnia 9 marca 2oL7 roku ozwiązku
metropolitalnym w województwie śląskim.

5z

Prezydent Miasta Sosnowca przedstawi Radzie Miasta wyniki konsultacji na najblizszej sesji

Rady Miejskiej.

$g

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

$ą

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Rady
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UCHWAŁA NR xxvllv234l20l7
RADY MIEJSKIEJ w SoŚNICoWICACH

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsu|tacji z mieszkańcami gminy Sośnicowice, doĘczących wejścia gminy
Sośnicowice w skład rwiązku metropolitalnego w województwie śIąskim

Na podstawie ań.l8 ust.2 pkt 15ustawy osamorządzie gminnym (Dz.IJ' z2016r. poz.446zpóźn. zm)
wzwiązku zart.5 ust.5 pkt l iart.7 ust. 1pkt l ustawy zdnia 9marca 2017roku ozwiązku metropolitalnym
wwojewództwie śląskim (Dz.U. 2017r. poz'730) wzwiązku z $ 3pkt2Uchwały Rady Miejskiej
wSośnicowicach Nr XXIyl236l2005 zdnia 9maja 2005r. wsprawie zasad itrybu przeprowadzania
konsultacji zmieszkancami Gminy Sośnicowice (Dz. |Jrz. Woj' Śl. z2005 r. Nr80 poz.2181) na wniosek
Burmistrza Sośnicowic

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala, co następuje:

$ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Sośnicowice w sprawie wejścia Gminy
Sośnicowice w skład tworzonego na terenie wojewódŹwa śląskiego związku metropolitalnego' o którym mowa
w ar1. l ust. 2 i 3 zdnia9 marca2017 roku o związku metropolitalnym w wojewódŹwie śląskim.

$ 2. Burmistrz Sośnicowic przedstawi Radzie Miejskiej w Sośnicowicach wyniki konsultacji na najblizszej
sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sośnicowicach

<-A,r,ł /rć' .
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UCHWAŁA NRxLI/2ó7l17
RADY GMINY ŚwrnnxlłNlEc

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerklaniec, dotyczących wejścia
Gminy Świerklaniec w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

Na podstawie $ 1 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Świerklaniec Nr XXVIII/269108 z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Świerklanięc (Dz.IJrz. Woj. Śl. z2OO8 r., Nr 198, poz.3613) oraz art.5 ust. 5 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy

zdnia9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz' U' z2017 r. poz.730), na

wniosek Wójta Gminy Świerklaniec

Rada Gminy Świerklaniec
uchwala co następuje:

$ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gmirry Świerklaniec w sprawie wejścia Gminy
Świerklaniec w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego' o którym

mowawart. 1ust.2i3ustawyzdnia9marca20l7rokuozwiązkumetropolitalnymwwojewódŹwieśląskim.

$ 2. Wójt Gminy Świerklanięc przedstawi Radzie Gminy Świerklaniec wyniki konsultacji społecznych na

najbliŻsze1 sesj i Rady Gm iny Świerklaniec zwołanej po ich zakonczeniu'

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Swierklaniec.

$ 4. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Ra,9/ Gminy
./'J -ł
>{k7 rł7
Jeńzy 8iwy
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Wai* śląskie
Uchwała Nr XXXIV 1292/17

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 11 trwietnia 2017 roku

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Świętochłowice, dotyczących wejŚcia Gminy Świętochłowice do tworzonego zrłiązku
metropolitalnego

Na podstawie art. 5a ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U' z2016r.poz.446,zpożn. zm.)w związkuań.5 ust.5 pkt 1 iart.7 ust. lpktlustawy
z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U.

z 2Ol7 r., poz. 7 3 0); na wniosek Prezydenta Miasta Swiętochłowice

Rada Miejska w Swiętochłowicach uchwala, co następuje:

$1.

Przeprowadzić konsultacje zmieszkańcami Gminy Świętochłowice w sprawie wejścia Gminy
Świętochłowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku
metropolitalnego' o którym mowa wań. l ust. 2 i 3 ustary zdnia 9 marca 2017 roku
o związku metropo l italnym w woj ewództwie śląskim.

s2.

1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Świętochłowice.

2. Kazdęmu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji

społec znych nieza|eŻni e o d wybranej form y udziału w ko nsultacj ach.

3. Konsultacje Są wazne bezwzględu na ilośÓ osób w nich uczęstniczących.

s3.

1)

Ż)

Ustalić tryb konsultacji z mieszkańcami Gminy Świętochłowice:

w dniu 13 kwietnia 2017 r' zamieścić w Biulętynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Świętochłowicach komunikat d,otyczący konsultacji w sprawie wejścia

Gminy Ś wi ęto chłowic e do tworzonego zwięku metropo l italne go ;

wŻeJ wskazany komunikat wywiesić takżę na tablicy ogłoszeń w lJrzędzie Miejskim
w Świętochłowicach oIaZ zamieśció na stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Świętochłowicach;
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3) termin składania opinii ptzez mieszkańców ustalić na 14 dni od dnia ukazania się

komunikatu w Biuletynie . Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

w Świętochłowicach.

s4.
i. Mieszkańcy mogą wziąc udziaŁ w konsultacjach w formie tradycyjnej _ za pomocą

formularzapapierowego, który moŻna pobrać od dnia 14 kwietnia 2017 r. w: Punkcie obsługi

Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Swiętochłowicach, ul. Katowicka 54 a|bo z Biuletynu

Informacj i Publicznej Urzędu Miej skiego w Świętochłowicach,

2. Wypełnione formularzę konsultacyjne moŻna złożyc w: PuŃcie obsługi Mieszkańców

Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

$s.
W zór formular za ko ns u ltac yj ne go stano w i zał ącznik do nini ej s zej uchw ały .

s6.
1. Informacja o wynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej

w Świętochłowicach przez organ wykonawczy nie póżniej niŻ w tęrminie 7 dni od ich

zakończenta.

2. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, stronie internetowej Urzędu Miejskiego

w Świętochłowicach oraz na tablicy ogłoszeń w |Jrzędzie Miejskim w Świętochłowicach

nĄpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zakonczenta konsultacji.

$7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Swiętochłowice.

$8.
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

PRZEW0DNl0ZĄCY RADY MIEJSKlEJ*,*,rfi.iiloo.*
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BADA MIBJSKA
w Tarnowskich Góracb

Uchwała Nr XXXV/3 85/2017
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 12 krvietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnowskie Góry doĘczących
wejścia Gminy Tarnowskie Góry w skład związku metropolitalnego w województwie śIąskim

Napodstawie$lust. Iwzwiązkuz$2ust.2doust.4UchwĄRadyMiejskiejwTarnowskich
Górach Nr XXVI/319l20l2 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu konsultacji
zmieszkancami Miasta Tarnowskie Góry (Dz' Urz. Woj' Śląskiego z dnia27 llpcaŻO'1Ż r' poz.307ó)
orazart.5 ust.5 pkt 1 i art.7 ust. 1 pkt l ustawy zdnia9 marca 2017 roku'ozwiązkumetropolitalnym
w województwie śląskim (Dz. U ' zŻ011 r., poz.730), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

sl
Przeprowadzió konsultacje z mieszkańcami Gminy Tarnowskie Góry w sprawie wejścia Gminy
Tarnowskie Góry w skład tworzonego na terenie wojewódŹwa śląskiego związku metropolitalnegó,
októrym mowa wart. l ust.2 i 3 ustawy zdnia9 marca 2017 roku o związku metrópolitalnym
w województwie śląskim, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym 

' 
załącznik

do niniejszej uchwały'

$2

Proponuje się przeprowadzić konsultacje wterminie od dnia 13 kwietnia Ż017 r. do dnia Ż4kwietnia
2017 r.

$3

Burmistrz Miasta przedstawi Radzie Miejskiej wyniki konsultacji na piet.wszej sesji zwołanej
po zakończeniu konsultacji.

s4

Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

ss

Przewodniczący Rady Miej skiej
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UCHWAŁA NR XXXIV/540 I 17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy, dotyczących
wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego

Na podstawie art.5a ust. 1 iust.2 ustawy zdnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U'
z2016r. poz.446z pożn. zm.) wzwiązku zar1'.5 ust.5 pkt 1 iań' 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca
2017 r. ozwiązku metropolitalnym wwojewództwie śląskim (Dz. U. z2017 r. poz.730); na wniosek
Prezydenta Miasta Tychy

Rada Mlasta Tychy uchwala, co następuje:

s1
PrzeprowadziĆ konsultai1e z mieszkańcami Miasta Tychy wsprawie wejścia miasta Tychy wskład
tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa
w ań. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

s2
1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Tychy'

2. KaŻdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos w ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych.

3. Konsultacje są Wazne bez względu na ilość osob w nich uczestniczących'

4. Głos oddany w konsultacjach zostanie uznany za niewaŻny, jezeli osoba wypowiadająca swoją opinię:

'1) nie jest rnieszkańcem l"4iasta Tychy lub nie vrskaze w ogóle swojego miejsca zamieszkania;
2) zaznaczy obie odpowiedzi na karcie do głosowania;
3) nie złoŻy podpisu na formularzu konsultacyjnym;
4)wypowie swoje stanowisko po terminie;
5) nie uzyje formularza konsultacyjnego zgodnego z niniejszą uchwałą.

s3
UstaliÓ następujący tryb konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy i tak:

'1)w dniu 14kwietnia 2017 r. zamieścić wBiuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy
komunikat dotyczący konsultacji w sprawie wejŚcia Miasta Tychy do tworzonego związku
metropolitalnego;
2) wyŻej wskazany komunikat wywiesiÓ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Tychy oraz zamieścić
na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy;
3) termin składania opinii przez mieszkańców ustaliÓ na 14 dni od dnia ukazania się komunikatu
w Biuletynie lnformacji Publicznej.

s4
1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Tychy będą przeprowadzone poprzez udostępnienie formularza
konsultacyjnego:

1) w Biuletynie lnformacji Publicznej Miasta Tychy;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy;
3) w siedzibie Urzędu Miasta Tychy;
4) w określonych przez Prezydenta Miasta jednostkach organizacyjnych Miasta.

2. Wypełniony formularz konsultacyjny mozna składać w jednym z miejsc wymienionych w $ 4 ust'1
pkt. 3 i4 lub przesłać jego skan na adres mailowy metropolia@umtychy'pl.

ffipŁffi'e\ itJi$A$TA
TVffih{V
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Wzór formu larza konsu ltacyjnego stanowi .rłą.rnil Jo ninie1sze1

, s6
1 . lnformacja o wynikach konsultacji 'zostanie przedstawiona
wykonawczy nie pózniej niż w terminie 7 dni od ich zakończenia.

2. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń
miesiąca od dnia zakonczenia konsultacji.

s7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

RAT}A #dBA$TA
TYCHY

s8

uchwały.

Radzie Miasta Tychy przez organ

stronie Biuletynu lnformacji Publicznej,
w Urzędzie Miasta najpÓŹniej w ciągu

Przewodniczący Rady
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RADA GMINY WYRY_ńl_puu**szczaków 
133

43-175 \ilYRY
UCHWAŁA xxvIII/283/20 1 7

RADY GMINY WYRY

z dnia l2 kwietnia Ż017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Wyry, dotyczących wejścia gminy Wyry w
skład nviązku metropolitalnego w województwie Śląskim

Na podstawie $ 5 UchwaĘ Rady Gminy Wyry Nr XXvIl234l2008 z dnia 29 października 2008r' w sprawie
zasadi trybu przeprowadzaniakonsultacji zmieszkncami Gminy Wyry @2. Urz. Woj. S1. nr 220 po2.4242) oraz

art.5 ust.5 pkt 1 iaft'7 ust. 1pkt 1ustawy zdnia9marca2017 rokuozwiękumetropolitalnym wwojewódŻwie
śląskim (Dz. U. poz.730); na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada GminyWyry
uchwala, co następuje:

$ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Wyry w sprawie wejścia Gminy Wyry w skład
tworzonegonatereniewojewództwaśląskiegozwirykumetropolitalnego'októrymmowawart. 1ust.2i3zdnia
9 marca 2017 roku o nłłią;ku metropolitalnym w województwie śląskim.

$ 2. Wójt Gminy Wyry przedstawi Radzie Gminy Wyry wyniki konsultacji na najbliŻszej sesji Rady Gminy
wvry.

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

$ 4. Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
wvry
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UCHWAŁA NR xL/453/17
RADY MIASTA ZABRŹ,I'

z dnia 10 kwietnia 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Zabrze, doĘczących wejścia
Miasta Zabrze do tworzonego rwiązku metropolitalnego

Na podstawie art.5a ust. l i2 ustawy zdnia 8marca 1990roku osamorządzie gminnym (Dz. U. z2016r.
poz.446ze zm.) wzwiązku aft.5ust.5pkt1iart'7 ust. l pkt l ustawy zdnia 9marca 2017roku orwiązku
metropolitalnym w wojewódawie śląskim (Dz. U. z201'7 r. poz.730) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala sięo co następuje:

$ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Zabrze w sprawie wejścia miasta Zabrze w skład
tworzonego na terenie wojewódawa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. l ust. 2 i 3 ustawy
z dnia9 marca 20l7 roku o związku metropolitalnym w wojewódawie śląskim.

$ 2. l. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy MiastaZabrze.

Z.KuŻdemu mieszkańcowi przysługuje jeden głos wramach przeprowadzanych konsultacji społecznych
nieza|eŻnie od wybranej formy udziału w konsultacjach.

3. Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących'

$ 3. Ustalic tryb konsultacji zmieszkańcami MiastaZabrzę:

l) W dniu l3 kwietnia 2017 r. zamieścić w Biuletynie Inforrnacji Publicznej komunikat dotyczący konsultacji
w sprawie wejścia Miasta Zabrze do tworzonego związku metropolitalnego;

2)wyŻ€1wskazany komunikat wywiesić takŻe na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zabrze oraz zamieścic na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu;

3)termin składania opinii przez mieszkańców ustalić na 14dni od dnia ukazania się komunikatu wBiuletynie
Informacj i Publicznej.

$ 4. l. Mieszkańcy mogą wzląć udział w konsultacjach w formie tradycyjnej _ Za pomocą ,,Formularza
konsultacyjnego'', który można pobrać od dnia l3 kwietnia 20l'] r. w:

- Punktach obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Szkubacza 1 (Centrum Handlowe Ml) oraz ul.
Powstańców Sląskich 5-7 (parter, przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego)

- SaliobsługiKlienta przy u|. Wolności 286

- Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Wypełnione ,,Formularze konsultacyjne'' moŻnazłoŻyć w jednym z miejsc wymienionych w ust.1 tiret 1 i 2.

$ 5. Wzór .,Formularza konsultacyjnego'' stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

$6. l.lnforrnacja owynikach konsultacji zostanie przedstawiona Radzie Miasta przez organ wykonawczy
nie później niż w terminie 7 dni od ich zakończenia.

2. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego w Zabrzu najpóźniej
w ciągu miesiąca od dnia zakończenia konsultacji'

$ 7. Wykonanie uchwały powierzyć PrezydentowiMiasta.
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$ 8. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Marian Czochara
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UCHWAŁA NR xxvIII l32t/20l7
RADY GMINY ZBRosŁAwIcE

zdnia 72 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbrosławice, doĘczących wejścia GminyZbroslawice w skład związku metropolitańgoln województwie śląskim

Na podstawie $ 3ust' l pkt 1uchwaĘ Nr XVIII/214/08 Rady Gminy Zbrosławice zdniaZ8kwietnia 2008r'wsprawie przyjęcia zasad itrybu konsultacji 1p"i."'"y.i'_io' óo W;j. śl. Nr l13' poz.2317) oraz
ii;'?'iiijj|:'r:,:";:r:st' 

1 pki 1 ustawy z dnia 9 
^ur"i 

ioii -tu o związku-iletlopolitalnym w województwie

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala, co następuje:

s1.
Prueprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Zbrosławice_w sprawie wejścia Gminy Zbrosławice w składtworzonego na terenie województwa śląskiego'związku."""|"iiiłnego, ołtóryii;;; w art' l ust' 2 i 3 ustawy

:jlll:,}ffif;il;lulł;ffi'HłT"ffil''ń;;;jffi'il*iJsiąskim,'z;;dil;rormula,zem ń,łiZ,a

s2.
Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy wyniki konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy.

$3.
Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.

s4.
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

PrzewFlAifŻąfł3a dy Gm i ny

\1 ,/,1 - -
Jan Fels

R.ABP- GMINY
zbroslawice

PRZEW.CIDAIłCZĄ9Y
RA{dv.,'G M lŃY

\-'#;i.,r

t"u

Za zgodnośc kopiiz oryginałem '

lbros!:rir,iie, dn. 
28ff -1;Ą-
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a 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Uchwały organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego zawierające opinie,  

o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy: 

 opinie rad gmin, które mają wejść w skład 
związku metropolitalnego 

 opinię sejmiku województwa śląskiego 

 

zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt. 2 
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nŁĄL]-1i ji/il]'j!Ł! ij K/x
w BIl]{tL[ł_i-l ] UCIIWAL  NII VI/1/20I7

RADY 1\lI[,IsKIi]J W lJlElłUNIU

z dnia 27 kwielnia 20l7 r

\' sp'.ł}ric rryrt'żcnił opiDii dotr'cąccj wcjści:Jiil'J,['ffi1I'' 
'' *Iad 

^'iąZku 
mctropolit.Inego

Na podshwie ań'7ust. l pkt ] Ustav Zdnia 9 marca 20l7loktl o związ](u metlopolitalnym w województwic
ś]t]skinl (])Z. U' 7'2.0lT l., poz' 130) w związku zart. l8 LlsL. l tlsta\\,y u dnia 8 nlarca l990loku o samorzadzie
gnlinn}'.r ('j DZ' t]' 7 2016 |' poz' 446 z póżn' 

^11')
rŁĄDA MI]lJSLĄ w RI]]RUNIU

N l'l)o pr'cplo\!adzcniu konsuItacji Zmieszkańcani nliasta Bie lnia opiniLlje Się po7łIywnie przystąpienie
jl.iasla do Żu'iqzkLr nlclropolilaInego, lrvolzoncgo na podstawie plzepisóW Usian'y 7-dnie 9marca 20ljroku
o 

^\,jq7](U 
nlct.opolitalnynr w woiewódzlwie śląs](in'

6 Ż.odp]s ninie]szcj uchw!ly 7oslanie plzckazanv liadzie Miasta l(atowice'

A ]'wy](o]lanie uchwaly polvictZ}'ć I]unnislrzo\,i Miasta Bierutlia'

A ,1.Ucllwala \'chodzj \\' życie Z dniem podjęcia.
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RAD/ł $!!!NY BoBRoWNlKl
ul. Gminna I

42-583 Bobrown lkl
Uchwala Nr XXIX/329/17

Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 krłietnia 2017 roku

w sprarvie $Traż€nia opinii w sprawie wejścia Gminy Bobfowniki w Śkład tworzonego

na terenie woiervództwa śląŚkiego związku metropolitalnego' o którym mowa w art. 1

ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o złviązku metropolitalnym w województwie

śląśkim

Na podstawie a1t' 7 ust. 1pkt 1ustawyz dania 9 marca 20] 7 roku o związku metropolitalnym

ł' województwie śląskin (Dz. U. z2017 r', poz' 730) w zrviPku z aft. 18 ust. l ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gnrimym (tekstjeó'lolity Dz. U. z 2016 r', poz. 446 z póżń,.

Zm') na wniosek wóita Gn'tiny Boblowriki

Rada Gminy Bobrorvniki

Uchwala, co naŚtępujc:

$ l. Po przeplowadzen:u konsultaoii z micszkańcanri Gminy Bobrowniki opiniu|e się

poz}'tywnie przystąpienie Gminy 3obrowniki do zwi{ku mct]'opoljtalnego. twoŹonego

na podstawie pŹepisów usta$T Z dnia 9 marca 20]7 roku o Żwiązku metropolitalnym

w rvojcwództwic śląskinr.

$ 2' odpis niniejszej ucliwĄ Zostanie pŹekazany Raclzie Miłs'la Katowice'

$ 3. W5,konarie uchwaly powierza się Wójtowi Gminy Bobr'owniki.

$ 4. tJchrvała rłchodzi w życie 7 dnieln podjęcie'
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R*i: g-n tn, Boiszr:rr.1
43-22(} ilruisłi:lyv
ui. Gai}<olva 35

UCHWAŁA NR xXVl/1 6612017
RADY GMINY BOJSZOWY

zdnia 15 maja 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia gminy Bojszowy w skład tworzonego na terenie
województwaśląskiego związku metropolitalnego, o którym mowawart' 1 ust.2 i3 ustawyzdnia9marca

2o17r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Na podstawie ań. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz' U. z2016r.
poz.446zpóżn' zm') oraz ań.7ust.'1 pkt1wzwiązku zań.4ust.'l pkt1ustawy zdnia 9marca 2017roku
ozwiązku metropolitalnym wwojewództwie śląskim (Dz. U' z2017 r', poz.730) na wniosek Przewodniczącego
Rady Gminy Bojszowy, po zapoznaniu się z wynikami konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy
uchwala, co następuje:

s1.
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Bojszowy opiniuje się pozytywnie wejście Gminy

Bojszowy do związku metropolitalnego, tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku
o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

s2.
odpis niniejszej uchwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice.

s3.
Wykonanie uchwały powieza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

s4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

!
{
!

l
I
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UcHWAŁA NR xLlV/528/17
RADY MIEJSKIEJ W BYTOIVIIU

z dnia 8 ma)a 2017 t

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Bytomia w skład tworzonego na terenie
województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa wań. 1 ust.2 i3 ustawy z dnia

9 malca 2017 l'o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Na podstawie art' 7 ust. 1 pkt 1 usiawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku nretropolitalnym
w Województw e śląskim (Dz U. z2017r. poŻ' 730) WŻWiązku zart'18ust. 1ustawy zdnia 8 marca
1990 roku o san]orządzie gminnym (Dz. U' z2a16f' paz 446 z póżn' zr"'')' na Wnosek Prezydenia Bytomia
Lrchwala s ę, co następu]e

s 1. Po pŻeplowadzeniu konsuliacji z mieszkańcam m asta Bytom a opiniuje się pozyty\'Vn e przystąpienie
miasta Bytom do związku metropo italnego tworzonego na podstawie przepisóW usiawy zdnia 9 raarca
20']7 roku o związku melropolita]nym W Wojewódzlwie ś|ąskim'

5 2. odpls n niejszej uchwały zostan e przekazany Radzie l\,4 asta Katowice'

s 3. Wykonan e uchwały powierza się Prezydentowi Miasta'

s 4. Uchwała Wchodziw życie z dniem podjęcia.

Itrt ir-i i4ia,rsIiA
\r ;l !". 1i!'U

d F93E07Dl-E7D2-14F7-33CE-3CD6352666AC Podplsany
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UZASADNIEN]E

Zgodnie ustawą ozWązku metrop;litalnyr. W Wo]ewództwie śląskim Wydanie rozporządŻenia Rady
llinisiróW Wsprawie utworzenia W Wo]ewódŻtwie śląskim zWązku meiropoliialnego' Ustalenia jego nazwy
siedŻiby jego władz oraz ustalenia jego obszaru granic przez Wskazanie gm n wchodzących W skład tego

zwązku] Wymaga zas ęgnięcia opini] rad gr/lin' kióre ma]ą wejść Wskład związku metrcpolltalrego
poprzedzonych przeprowadzenjem konsultacji Ż mieszkańcami' Konsuliacje, przeprowadzone na podstawie
uchwały nrXLus15/17 Rady tvie]skiej W Bytonriu zdna 10 kwietnia 2017r tMały od 14 kwietnia br'
do 27 kwietnia br.

d F93E07Dl E7D2 44F7-33CE-3CD6852666AC. Podpisany
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UoHWAŁA NR XxXV/657/'l7
RADY MlAsTA cHoRzÓW

. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii W kwestii wejścia Miasta chorzów w skład tworzonego na terenie
województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 'l ust'2 i 3 ustawy

z dnia 9 malca 2017 o związku metropo|italnym w województwie śląskim

Na podstawie ań' 7 Ust' 1p}d1Ustawy zdnia 9malca 2017 roRU o związku metropolitalnym
W wojewódawie Śląskim (DZ' U' z 2017 r'' poz' 730) w związku z ań' 18 ust' 1 Ustawy z dnia 8 marca
199oroku o SarnoŻądzie gminnym (tekst jedn. DZ' U' z2a16l poz' 446zpóŻn' zm ) na wniosek
Prezydenta l\'4iasta chorzóW

Rada Miasta chorzów
uchwala:

s 1.

Po przeprowadzeniu konsultacji Z mieszkańcami lV]iasta chorzóW opiniuje się pozytylvnie
pzystąpienie lV]iasta chorzóW do ZwiąZku metropolitalnego, twozonego na podstawie pzepisóW
Ustawy Z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym W WojewódŻWie śląskim'

s2.
odpiS ninlejszej Uchwały Zostanie przekazany Radzie lV]iasta Katowice'

ss.
Wykonanie Uchwały powieza się Prezydentowi Miasta chorzóW

s4.
Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia'

Wiceprzewodniczący

ld: ETBSCAEF-0035-47 4 A-894o-5D6376261 5AF. Podpisany St.ona 1
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Uchwała Nr XXXlX498/20't 7

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 05 mĄa 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta czeladź w skład

tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego,

o którym mowa w ań. 1 ust.2 i3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku

metropolitalnym w województwie śląskim.

Na podstawie ań. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku

metropolitalnym w województwie śląskim (Dz' U' z2017 r., poz' 73o) w związku z ań'

18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.' Dz. U.

z2016 r' poz.446 zpóŻn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta CzeladŹ

Rada Miejska w Czeladzi

uchwala, co następuje:

$ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Czeladż opiniuje

się pozytywnie przystąpienie Mlasta CzeladŹ do związku metropolitaInego'

tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku

metropolitalnym w województwie śląskim.

$ 2' odpis niniejszej uchwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladż.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przer,oiiiric,:lrr ii :d,' i.,1 i,:jski;:j
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UCHWAŁA Nr Xxvil/ s7 1 l Ż017
RADY MIEJSKIEJ w DĄBRoWIE GÓRNICZEJ

z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie wejścia miasta Dąbrowa Górnicza w sklad tworzonego

na terenie woj€wództwa śląskiego związku metropolitalnego' o którym mowa w ań. 1 ust'2 i 3
ustasY z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Na podstawie art. 7 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca Ż017 roku o związku metropolitalnym

w wojewódŹwie śląskim (Dz. U' z 2017 r', poz' 730) w związku z art. 18 ust' 1 ustawy z dnia 8

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z Ż016 r' poz. 446 z późn' zm') na

wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

uchwala, co następuje:

s1.
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Dąbrowa Górnicza opiniuje się pozytywnie

przystąpienie Miasta do związku metropolitalnego, twolzonego na podstawie przepisów usta\Yy Z dnia

9 marca 207'7 roku o związku metropolitalnym w wojewódŹwie śląskim'

s2.
odpis niniejszej uchwały Zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice.

s3.
Wykonanie uchwały powielza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Gómicza

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Mieiskiei

s4.
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RADA GMINY
clERAŁTowlcE

UCIłWAł,^ NR xxxlllz l 9 l'l 7

IŁĄDY GMINY C;IERĄŁToWICB

Ż dlia 4 maja 2017 loku

ł spra}vic lvyrażenia opinii ł sprawie lv€jścia Gminy Gierałtowice w sklad tworzonego

na t€fenie t{ojewództwa śląskiego związku metropolitalncgo, o którym mowa rł arl. 1

ust.2 i 3 ustłwy z dnia 9 marca 2017 roku o zlviązku metlopolitalnym w \!ojewódzhYie

śląskinl.

Na podstawic alt. 7 ust' 1 pkt 1 Llstawy z dnia 9 marcd 20l7Ioku o związku metropolitalnym

w wojervództrł,ie śląskim (Dz' U' z 201'7 r', poz' 730) w zw|ą7kx z art. 18 ust' l Llsta\ły

Ż dnia E a.ca 1990 roku o samorządzic gminnyn (tekst jedrr. Dz. U. z 2Dl6 t. poz. 116

z późn. Zm') na wniosck Wójta Gminy Cier'ałtou'ice

Rada Gtniny Gierałtowice

uch}vala' co llastępuje:

s1.
Po p]-zeplowadzeniu konsultacji z mieszkańcani Gminy Gierałtowice opiniujc się pozyt1wnie

pl'zystąpienie Gniny Gicrałtowice do zrviązku ]'letropolitalnego' twol'Zonego na podstawie

przepisów uslawy Ż dnia 9 n']arca 20l7 roku o ZwiąŻku lnebopolitalnym w województwie

ś1ąsk1m.

$2.
odpls ninicjszej uchwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice'

$3.

Wykonanie uchrvały powie rza się wójloWi Cmjny Gierałtowjcc.

$4.

Uchwała wchodzi w żyoie z dniem podięcja'

PRŻEwoDNlĆzĄeY
RADYMM[ N Y

mgr hż*l'ó|chc4,k
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z dnia 0./-t 
?iA. 

2oi7 . .

wsprawle wyEźenia opinii w sprawie wejścia Miasta Knuńwwsklad tworŻonego na tetenie woiewództwa
śląskirgo związku motropolitalnego, o któryrn mowawań. { u5t.2 i3 ustawy Ż dnia 9 malca 20'|7 ozwiązku

rhetropolltalnym w woj€wództwia śląskim.

Na podstawie ań' 7 ust' 1pkl1 ustawy Żdnla 9 marca 2017 roku o ŻWiązk! metropolitalnym wwojewódŻtwie
śląskim (Dz' tJ. z2017 l' poz.730) wzwiązku z ań' 18 uśt' 1 us1awy zdnia 8 malca 1990roku o samorządzie
gminnym (t'j- Dz- U. z 2016l. poz.446 z póżn' zfi.) na wniosek Prezydenta Miasta Knurów

Rada Mlasta Knurów
uchwala, co następujo:

s1.Po przeprowadŻeniu konsultacji z mieszkańcami l\'iasta KnuróW opiniuje się pozytywnie przystąpienie
Miasta KnuróW do a/viązku metropolitalnogo' trłoŻonego na podstawie pŻepiso\/v ustawy z dnia 9 ma.ca
2017 roku o Żwiązku molropolitalnym w wojewódŻhłie śląskim'

s 2. odpis niniejszej uchwały zostanie przokazany Radzie Miasta Katowice.

s 3. vlłkonanie uchwały powieŻa się Prezydentowi Miasta Knurów.

s 4. Uchwała wchodŻiW życie z dniem pod]ęcia.

WlctPRzEwoŹ(lcłcY n^DY

_,(//
Jerży'Pach
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*Ł}ł*"jxt{;;* UcHWAŁA NR xxVII/ 265l 17
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyraźenia opinii w sprawie Wejścia Gminy Łaziska Górne w skład
tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego/
o którym mowa w art. 1 ust. 2 i3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku

metropolitalnym w województwie śląskim

Na podstawie art' 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Ż dnia 9 marca 2oI7 roku o zwiąŻku
metropolitalnym W Województwie śląskim (Dz' U. z 2oL7 r., poz. 73o) W związku
z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia B marca 1990 roku o samorządŻie gminnym (tekst jedn'
Dz. u. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.\ na Wniosek Burmistrza Miasta Łaziska Górne.

Rada Miejska w ŁaŻiska Górnych
uchwala, co następuje:

s1,
Po przeprowadzeniu konsuItacji zmieszkańcami
pozytywnie przystąpienie Gminy Łaziska Górne do
na podstawie przepisóW ustawy z dnia 9 marca
W Województwie śląskim.

Gminy Łaziska Górne opiniuje się
związku metropolitalnego, tworzonego
2017 roku o związku metropolitalnym

s2.
odpis niniejszej uchwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice'

Wykonanje uchWały

l]chWała Wchodzi W

s 3.

poWierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

54,
życie z dniem podjęcja'

Rady lvliejskiej
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RANA GMINY
Mierzęcica

UCIIWAŁA NR xxxIII/235/20l7

IŁĄDY GMINY MIERZĘCICn
z dnia 4 maja 2017 roku

w spra\ł'ie wyrażcnia opinii w sprarvie weiścia Gminy Miefzęcicc w sklad trYorzoncgo na

terenie rvojervództrr'a śląskiego zrviązku metropolitalnego' o którym mowa rv art. 1 ust.2

i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym lv wojervódzhvic śląŚkim

Na podstawie aft. 7 ust' 1 pkt 1 ustarvy z dnia 9 narca 2017 loku o związku metropolitalnym

w wojewóalztwje śląskim (Dz'U. z 20l7l.,poŻ.'730) w związku z ań. 18 ust. l ustawy

z dnia 8 marca 1990 loku o samorządzie gminnym (tekstjedn. Dz.U.7'2016 r. poz' 446 z późn.

/rn.) nr wnios(k Wojra Unlrrrl Mie|ugrire

Rada crniny Mierzęcice

uchwala, co następuje:

s 1. Po prŻeprowadzenju konsultacji z mieszkańcami Gminy MieŹęcice npiniujc się

poz}t}.wnie pŹystąpienie Gnriny Mierzęoice do ZwiąZku metropolita]nego, twoŹonego na

podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o Związku metlopolitalnym

w wojervództwie śląskinr'

s 2. odpis niniejszej ucl'lwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowicę.

s 3. Wykonanie uch\ł'ały po\ł'iorza się Wójto\\'i Gminy MierŻęcice.

s 4.Uchwała wchodzi w życie Z dniom podięcia.

ffi
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UCHWAŁA NR xxxvllu566/17
RADY MlAs]'p. MYsŁowlcE

z dnia 4 mąa 2017 r '

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Miasta Myslowice w sklad twoŻonego na terenie
województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w ań. 1 ust.2 i 3 ustawy

z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Na podstawie ań' 7 ust' 1 pkt'l ustawy z dnia 9 marca 2017 loku o związku metropolitalnym

W województwie śląskim (Dz. u. z 2017 r'' poz.730) W związku z ań- 18 ust. 1 Ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym itekst jedn. Dz. U. z2016 r.' poz' 446 z pÓżn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchv/ala:

s 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Mysłowice opiniuje się pozytywnie

plzystąpienie Miasta do związku metropoljtaInego, tworzonego na podstawie przepisÓW ustawy z dnia

9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym W woiewództwie śląskim.

$ 2. odpis niniejszej uchwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice'

s 3. Wykonanie uchwały powieza się Prezydentowi l\,/]iasta Mysłowice.

s 4. Uchwała Wchodzi w życie z dniem podjęcia'

Pzewodniczący Rady Miasta
Mysłowice

ćaą('' */t------
Grzego'rz Ł iaszek
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TAD.[, GMINYPllchowlce
UCHWAŁA NR xxxv/288/17

RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Pilchowice w sklad tworzonego na

terenie województwa śląskiego rwiązku metropolitalnego' o którym mowa w art. 1 ust.2

i 3 ustawy z dnia 9 marc^ 20l'] o zwi.ązkr metropolitalnym w województwie śląskim.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 201'7 roku o związku mętropolitaln}.rn

w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r', poz.730) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminn1łrn (ekst jedn' Dz. U' z 2016 r. poz. 446

z póżn. zm.)

Rada Gminy Pilchowice

uchwala, co następuje:

$ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mięszkańcami Gminy Pilchowice opiniuje się

poz}tywnie przystąpienie Gminy Pi1chowice do związku metropolitalnego,

tworzonęgo na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku

metropolitaln1łn w województwie śląskim.

$ 2. odpis niniejszej uchwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice.

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice'

$ 4'Uchwała wchodzi w Życ|e z dniem podjęcia.
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tJcHwAŁA NR xxxlv/250/20l7
RADY MIE,ISKIE.I \\' PYSKOWICACH

z dnia 27 k$ iclnia 2017 r

$spla\ricrr]I1icniaol)iniillsp''anicrtciściłmiastaPi'skonicensldndtllol'7ollcgonatcrcnic
$ojcn i)d7ln a śląskicgo Z$ iązku mctrclŃlitłlncgo' o któr}m morr fl lr art. 1 ust. 2 i 3 ustaw}_ z dnin

9 mxrca 2()l7 roku o Zrl ivliu nlctropolitllnym rr r1 o'ic$ ództwic śląsliinl

Ni podsta$ic arl 7ust. lpkt lusta\ zdnia 9 marca 2017rok o /rliEZLu netropolilalnlnr
u \Vol€\\,ódzb1ic ś]qskrln (D/ L] Ż)0I7l., poz 73()) n' /\\'iq^u larl l8ust l us|a\l}' zdnia 8 nlarca
l99() roku o sinrorządzie gnrinn\1n (lckst icdrl' D/ u Ż2016 r' poz' 446 ? póin 

^r.) 
na \\rlioscl BLlflnńlr/a

Miasta Il sLo\\ice

Radll MicjŚl(Ir n P]Śko$icn(h
uch\a|a' co oaslępu.ic:

s 1. Po przepro\adzeniu konsullacji 7ltlics/Lańcaoli nliasta Ą'skowicc opir]iuic sic po4t)\\njc
pr4 stqpienie ntiasta Ąskolico do 7\riaAu nlctropolilalllcgo t\\orzonego na podsta\\ic prlcpisó\\ ustan'\
l dnia 9 lnarca 20l7 roku o Z\\ iE7kU nrc(ropolitalll}nl \\ \'oict!ód7-tlie śląskim'

$ 2. otlpis rrrrlieiszej lch\'al\ 7os(a tc prŻckalan} RadŻie Miasta lGlo\\,icc.

s 3. $'r Lolranie uchu'ab po\\ icrla się Bunnislr/o\\ i Miasta Ą'sko1vicc

$ ł. Uch\!a]arrchodzi\\ 4cic z dnicrn podjęcja'

Pr,,c\odniczaca Rad]

72 -- al
,Iolrntr D' ozd
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Uzasadnicnir

Usiaila o 
^\,iazlu 

nteltopolitalnvln $ $,ojervódzsrie śląslinl r\cszla'\rz\cj€ 7 kNietnia bieżącego loku'
Hamtonogrim plac nad ut\\orŻenieln netropolii n nasz\n \'olc\!ódz111,je przeI,iduje międz\ innvn]i
prŻcpro}\ adlcni c lonsullacii spolcc/n\ch \\ /ainlcrcso\\ alr) ch gntumch' a naslępnic podięcje przeŻ radr
gnrin Llchwa1 spranirc \\rażcnia opinii \\ Lci ]L\cslii' Rada Miastn Kato\lice' jlgodnic Z useril4 bedąca
nnioskoda\\,ca o ufilorzcnic 7\\iąlku nrelropolilalllcgo' \\ óliu l()k\!iclnia bicżlccgo roku \\lstąpila do
Rady lvlieiskiej l\'Pyston'icaci l prośba o\t)lclcnrc opnlir \\ sprc$ ic pr/\Śl'lPiclli3 rlas/cgo rniasla do
złią7lu metropo]itahogo' o llórcj nro*a 1! ar!. 7 usl' 5 pll 1 uslan'\'

Żgodnic 7 uchr|ala nr xxxltt12]9/20l7 Ż dnia 11 kll,ietl a 2017 r' Rad! tvlieisi(iej \v Plskowicach oml
zarŻąd7cnicn nr RŻ.00j0'079'20l7 Ż dnia 12lr\\,iefuia 2017 r Bunnistrza lvliasla P]sko$,ice. w dniach od
13do 26ktietnia 20l7roku 7ostah pt1cpro\lad/onc Lonsu]lac]c Ż mics7lalicarlri PYslo\\ic dol]cŻącc
n'c.jścia nas7cgo nliasla \! sklad ^ialtu nlclropo]ita]ncgo r\ \\oic'!ódzliie ś14skilll. W glosoNaniu oddano
719glosól! \!t\nl a,7l) glosó]\ \\aŻn\ch 7crcgo ó53 glosóŃ b\lo za pfŻ] stapicnicn P}sko\lic do
nletlopolii' a 17 g]osó1\'b]lo pr'.ccil.
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Uchwała Nr 390/20l7
Rady Miasta Siemianowic Ś|ąskich

z dniz Ż7 kwietnia 20l7 r.

t$.orzoncgo na tcrcnie woje}vództ}r'a śląskiego zn'iązku metropo|italncgo' o którJm mowa
w art. l ust.2 i 3 ustarvy z dnia 9 mafca 2017 r. o zu,iązku metropolitalnym łv wojcwódzhvie
śląskim

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 1 usta\\,y z dnia 9 marca 2017 roku o zwiTkrL metropolitaln_vm
w województwie śląskim (Dz' I]. z 20I'7 r' p<:z' 130'1 rv zrvi7ku z ań' 18 ust. 1 Ustawy
z dnia 8 marca i990 roku o samorządzie gninnym (tekst.jedrr. I)z' U' z 2016 r. poz. 446
/ pożn' /m'l'. na rłnin.ck Prc/)dcnla Mia'tn Sicrnicn.'rric Ślą'ki,:h

Rada Miasta Siemianowic Ś|ąskich

uchwala:

sl
Po przeprowadzeniu konsultacji z micszkańcami Miasta Sienianowice Śląskie opiniLrje się
pozytywnie przystąpienie Miasta Siemianolr iee Śląsl<ie do zwi7ku mctropolitalnego. 1worzonego
na podsta$,ie pżepisóW ustawy Ż dnia 9 marca 2017 roku o zrł,iqzku mctropolitalnym
\ł woięwódŻu'ie śląskjm'

$2

odpis ninicjszej uchwały zostalie przekazany Radzie Miasta Ka1owice'

s3

Wykonanie uohwały powicrza się Prezydento$i Miasta siemianowice Śląskie.

w splawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Miasta sicmianowice Sląskie rl, skład

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia'

s1
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UcIIwAŁA NR xxvl/z53/20l7
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU

z dnia 1l maja 2017 r.

łv sprarvie wyrażcnia opinii lv sprawie wcjścia Miasta i Gminy Sicwierz'lY skład tworzoncgo na terenie
}Yojc'lYództrYa śląskiego ZwiąZku mctropolitalnego' o którym molYa w art. 1ust'2i3ustawyzdnia

9 marca 20l7 I'. o zrviązl<u mctropolitalnym lY wo'icwódzhYie śIąskim

Na podstarvie alt' 7 ust' l pkt 1 ustawy z dnia 9 malca 2017 roku o związku metlopolitaLnym
W wo.jcwództwie śląskim (Dz' U. z2011 r', poz.730), u'związku z art. l8 ust. i ustawy z dnia 8 rrrarca
)990 loku o san'iorządzic gmitrtrynr (ckst jcdn. Dz'U' z2016 r' poz-' 446 zpóźn. zm') na wniosck Burmistrza
Miasta i Grriny Sier.vierz

Rada NIicj ska rv Siovierzu
uchwala, co następuje:

$ l. Po przcpl'owadzctriu kotlsultacjj z nricsz]<aricani Miasta i Gnriny Siewierz opiniuje się pozytywnie
przystąpicnic Mias1a iGlniny Sicwicrz do związku tllctropolitalnego, twol'Zoncgo na podstawie przepisów
ustarvy z clllia 9 narca2017 roku o związku nretropolilalnynr w województwie śląskin-r.

$ 2. odpis rriniejszej uchwały zostanie p rze|<azany Radzie Miasta Katowice.

$ 3. Wykonanie uchlvały powierza się Burrlistt'zowi Miasta i Gminy Siewierz.

$ 4. Uchrr'ała wchoclzi w życic z dnien podjgcil'

Plzervodnicząca Rady Miejskiej
w S jęwięrzu

huu*ru-,
mgr Barbara Bochcnck
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RADA MIEISKA
w SŁAWKOW|E

Woj. Śląskle
c2) UCIIWAŁA NR xxxy I] D61 n017

RADY MIEJSKIEJ w sŁAwKowIE

z dnia 4 maia 2017 r.

w sprawie łYrsżenia opinii w Śprawie w€jścia Miasta slawków w sklad twoEoncgo na terenie
wojcwództwa śląŚkiego związku metropolitalnego' o którym mowa w art. 1ust.2i3ustarrTzdnia

9 marca 2017 o związku m€tropolita|nym w województwi€ śĘśkim

Na podstawie ań. 7 ust' 1 pkt ] usta\y z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym
w województwie śląskim (Dz. U. z2017r', poŻ' 730) w związku zań.]8ust. l ustaw}, u dnia 8 marca
1990 roku o sarnorŻądzie gminnym (Dz'U' 2201,6r., poz' 446zpóźn. zn') na wniosek Burmistrza Miasta
Sławków Rada Miejska w sławkowie

uchwala

s1.Po pizeprowadzeniu konsultacji z mięszkńcami Miasla sławków opiniuje się poryt}Ąłnic
przyŚĘpienie Miasta Sławków do związl:u mebopolitalnego' tworzonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 9 marca 20l7 roku o związku mętropolitalnym w woiewództwie śląskim.

$ 2. odpis niniejsŻej uchwały zostanie przekazany Radzio Miasta Katowice'

$ 3. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta sławków.

$ ,l. Uchwała wchodzi w życi€ Ż dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mieiskięi

H"/o. .il*
mgr Marta RuŚ
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UZASADNIENIE

w trwających od 13 kwietnia do 26 kwietnia 2ol7 roku konsuhacjach w sprawie wejścia Miasta sławków

w skład tworzonego na tetenie wojewódŹwa śląskiego związku metropolita]nego wzięło udział 233

miesŻkańców Sławkowa, w tym 219 mieszakńców opowiedziało się za wejściem Miasta sławków w skład

twomnego na terenie wojewódźwa śląskiego związku metropolitalnęgo, 6 mieszkanców w formularzrr

konŚultacyjnym wyraŻiło swój sprzeciw Natomiast 8 głosów było nieważnych. w wyniku powyższych

konsultacji mieszkńcy Miasta sławków opowiedzieli się za wejściem Miasta sławków do tworzonego na

t€renie wojewódŹwa śląskiego związku metropolitalnego.

PRZE\\ O[]\ lc7.'\c\
tłltll \ l ie isLich
i iJn J^,
t !!r Il il'l lłII\
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i{rrj.)/! i4IEJ.S.r,, r.

'r, ,!6gn 4y,r1.,

UCHWAŁA NR 605/XLV|l/2017

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia Ż6 maja 2017 roku

W sprawie zmiany Uchwały fi 6ol/xLvl|2o17 Rady Miasta Sosnowca z dnia 15 maja

ŻoI7 r. w sprawie Wyrażenia opinii W sprawie Wejścia miasta sosnowca w skład

tWorzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa

W art. 1ust.zi3 ustawy z dnia 9 marca ŻoL7 ozwiązku metropolitalnym w Województwie

śląskim.

Na podstaWie art' 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca Ż0I7 roku o związku metropolitalnym

W WojeWództwie śląskim (Dz. U. z Ż0t7 r., poz.730\ w związku z art. 18 ust. 1 ustawy Z dnia

8 marca ].990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2076 (. poz' 446 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca

Rada Miejska Sosnowca

uchwala, co następuje:

91'
W Uchwale nr 6O7/XLYI/2O17 Rady Miasta Sosnowca z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie

Wyrażenia opinii w sprawie Wejścia miasta sosnowca w skład tworzonego na terenie
województwa śIąskiego związku m etropolita |nego, o którym mowa W art. 1 ust. 2 i3 ustawy

z dnia 9 marca 2077 o związku metropolita|nym w województwie ś|ąskim zmienia się treść

9 1poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

,,Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca opiniuje się pozytywnie

przystąplenie Miasta Sosnowca do związku metropolitalnego, tworzonego na podstawie

przepisów ustawy z dnia 9 marca ŻoI7 roku o związku metropolitalnym w województwie

śląskim."

$2'
odpis niniejszej uchwały Zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice.

93'
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca

54.
Uchwała wchodzi W życie Z dniem podjęcia.

Wilhelm Zych
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UcHwAŁ^' NR xLlI/269/17
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 27 kwietnia 2017 r'

rt spr'\Yie wyraźcni'r opinii w sprarvic wejści! Cmin}' Świcrktaniec \v sklad trrorziJnego na terenie
województrvaśląskiegozwiązkumetropolitalncgo'októrymmorvawart.1ust'2i3ustawyzdni8

9 marca 2017 o związku metropolitalnyn w województwic śląskinr.

Na podstalvic art' 7 ust' 1 pkl ] ustawf z dDia 9 marca 2017 loku o Związku metropolitalnym

w województwie ś]ąskim (Dz' U' z201'7 l', poz.730) w zwiąZku z a$' l8 ust' 1 usiawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gninnym (tekst jedn. Dz. U. z2016r, poz' 446 zpó^. Z,n') na wniosek wójta
Gminy Świerltlaniec

Rada cmin} świerklinicc
uchwala co następujeI

s1.Po przeprowadzenill konsullacji z nieszkancami Gminy Świer'lrlaniec opiniLlje slę pozJly$nie
przystąpienie Cminy do z''viązku metropolilalnego, tworzonego na podstawię przepisów uslawy z dnia 9 marca

2017 roku o związku melropolitalnym w województwie śląskinl'

$ 2' odpis niniejszej uchwały Zostanie przekazany Radzic Miasta Katowice'

$ 3. \Ą ) l'ord ie uchs1l} po'\ iell.l'li u ojlUsi Clnin) S$icrk'Jnlec'

$,1. Uchwała wchodzi $,zycie z dniem podjęcia'

*"*"w,"7i;--
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RADA M IEJS KA
w Śwtęrocui'owlCALEi

wo j' ś}ąskie
Uchwała Nr XXXVI/295/17

Rady Miejskiej w Swiętochlowicach

z dnia 12 maja 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Świętochłowice w skład

tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym

mowa w ań. 1ust' 2 i 3 ustaw"y z dnia 9 marca 2017 roku o zrłiązku metropolitalnym

w województwie śląskim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 20l7 roku o związku metropolitalnym

w województwie śląskim (Dz. U. z 2077 r', poz. 730) w związku z art. 18 ust. 1 ustawy

z dnia 8 marca i990 roku o samorządzie gminnym (Dz' U ' z 2016 r., poz. 446, z póżn. zm.)'

na Wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice

Rada Miejska w Świętochłowicach

uchwala, co następuie:

$1.
Po przeprowadzeniu konsultacj i z mieszkancami Gminy Świętochłowice opiniuje się

poz}tywnie przystąpienie Gminy Świętochłowice do zwięku metropolitalnego, tworzonęgo

na podstawie przepisów ustawy Z dnia 9 marca 2017 roku o Związku metropolitaln1'rn

1ł/ woj ęwództwie śląskim.

$2.
odpis niniejszej uchwały zostanie przekazany Radzie Miasta Katowice.

s3.
Wykonanie uch\łały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

$4.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

!.Zaw0DlllcŻĄcY 
R ĄDY MlEJsKlEJ

W sv/[Ęf.paHŁow cAc H,W*
t't ą łeYpa lka
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Uchwała Nr Y l37ll1201'7
\ejmiku u ojclr ód/nl a śląskiego

z dnia 24 krvietnia 2017 roku

rr sPrau ie:
}yyrażeni:r opinii dotyczącej utwol.zerria związku metropolitalncgo

rł' rvojewództłvie śląskim

Na podslawic ań' 7 ust- 1 pk 2
ustawy z dnia 9 marca 20]7 roku o 7x,iązku metropolitalnyn

w woj e\\'ództ$ ic ś]ąskim
(Dz. U. z 2011 rclf.t,poz.730)

oraz ań' 1Ii pL120
ustawy z dnia 5 czen'ca 1998 lo]an o samotządzic \\ojcwództ\\,a

(tekst jednolity Dz- U' z 2t]] 6 roku. poz' 486 z póŹn' 7n.)

Sejmik Województwa Sląskiego
uchrvala:

sl
opiniu]e się pozytył'nie utrvorzenic zrr'iązku lnctropolitalncgo w lvo.jer'vództwic śląskirr-r'

$2
Wykonanie uchrvały por.vierza się Zarząclorł'i Wojervódz-trla Śląskiego'

Uchrvała wc]'todzi rv Źycie z dniern podjęcia.

s3
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a 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Mapa topograficzna z zaznaczeniem granic gmin, 
które mają wejść w skład związku metropolitalnego 

 
zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt. 3 

 

 

Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 144



Id: B905C69A-1D62-4A42-87C9-FFFDD98CCD6A. Uchwalony Strona 145



 

ZWIĄZEK METROPOLITALNY 
 NA TLE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 
dane GUS, 2016 r. 
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Skoczów

Wilamowice

Porąbka

Ślemień

Koszarawa

Zebrzydowice

Godów
Jastrzębie-

Zdrój

Częstochowa

Blachownia

Kamienica
Polska

Boronów

Krupski
Młyn

4

Bytom

1
2Zabrze

Ruda
Śląska

3

Piekary
Śląskie

Będzin

Lipie

Krzepice
Opatów

Popów

Związek Metropolitalny na tle województwa śląskiego
zasięg terytorialny związku - 41 gmin

Miedźno

Kłobuck

Wręczyca
Wielka

Ciasna

Kochanowice

Herby

Koszęcin
Woźniki

Tworóg

Zbrosławice

Pilchowice

Wielowieś

Toszek

Rudziniec

Sośnicowice
Gliwice

Pawonków

Kłomnice

Mstów

Konopiska
Poczesna

Olsztyn

Poraj

Koziegłowy

Żarki Niegowa
Irządze

Szcze-
kociny

Janów

Przyrów

Dąbrowa
Zielona

Koniecpol

Lelów

Panki

Przystajń

Mykanów

Kruszyna

Starcza

Wyry

Kobiór

Suszec
Żory

Kuźnia
Raciborska

Rudnik Nędza

Lyski
RybnikRacibórz

Gorzyce

Pszów

Czerwionka-
Leszczyny

Pszczyna

Czechowice-
Dziedzice

Bestwina

Jasienica

Łękawica

Gilowice

ŻywiecLipowa
Świnna

Jeleśnia
Węgierska

Górka

Rajcza
Ujsoły

Istebna

Wisła

Ustroń
Goleszów

Dębowiec

Brenna

Bielsko-
Biała

Jaworzno

1. Świętochłowice
2. Siemianowice Śląskie
3. Chorzów
4. Radzionków
5. Wojkowice
6. Ornontowice
7. Jejkowice
8. Gaszowice
9. Marklowice
10. Rydułtowy
11. Buczkowice
12. Świerklany

Lędziny
Imielin

Bieruń
Orzesze

Tychy

KATOWICE

Tarnowskie
Góry

Lubliniec

Wodzisław
Śląski

Radziechowy-Wieprz

12

Rędziny

8

9

10

Lubomia

Kornowac

Radlin
Krzanowice

Mszana

Pietrowice
Wielkie

11
Łodygowice

Czernichów

Kozy

WilkowiceCieszyn

Goczałkowice-Zdrój

Pawłowice

Chybie

Miedźna

Łaziska
Górne

Mikołów6

Szczyrk

Hażlach

Strumień

Gierałtowice

Knurów

Jaworze

Pyskowice

7

Milówka

Kalety

Miasteczko
Śląskie

Włodowice
Kroczyce

Świerklaniec

Sosnowiec

Czeladź

Myszków

ŻarnowiecPilica

Ogrodzieniec

Łazy

Poręba Zawiercie

Psary

Mierzęcice

Siewierz

Dąbrowa
Górnicza

5

Ożarowice

Bobrowniki

Krzyżanowice

Sławków

Mysłowice

Chełm
Śląski

Bojszowy
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Wybrane dane o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim 

propozycja delimitacji Związku Metropolitalnego – 41 gmin 

Gminy 

Powierzchnia  
w km2 

Ludność 
Ludność  
na 1 km2 Ludność 

Ludność  
na 1 km2 

Przyrost 
naturalny  

na 1000 ludności 

1 I 2016 r. 30 VI 2016 r. 31 XII 2016 r. w 2016 r. 

 Metropolia 2553 2279560 893 2275010 891 -1,95 

 Województwo 12333 4564394 370 4559164 370 -1,36 

1 Będzin 37 57761 1546 57555 1540 -5,25 

2 Bieruń 40 19575 483 19645 485 3,32 

3 Bobrowniki 52 11905 231 11933 232 -5,38 

4 Bojszowy 35 7630 220 7674 221 3,15 

5 Bytom 69 170059 2449 169617 2443 -3,29 

6 Chełm Śląski 23 6144 263 6213 266 1,79 

7 Chorzów 33 109541 3295 109398 3291 -3,17 

8 Czeladź 16 32225 1967 32078 1958 -5,40 

9 
Dąbrowa 
Górnicza 189 122451 649 121802 645 -2,47 

10 Gierałtowice 38 11834 311 11894 313 1,61 

11 Gliwice 134 182969 1367 182156 1361 -1,03 

12 Imielin 28 8888 318 8896 318 -0,90 

13 Katowice 165 299012 1816 298111 1811 -2,51 

14 Knurów 34 38685 1139 38652 1138 1,47 

15 Kobiór 48 4905 102 4912 102 1,63 

16 Lędziny 32 16807 531 16726 528 2,80 

17 Łaziska Górne 20 22418 1117 22427 1117 1,07 

18 Mierzęcice 49 7632 154 7668 155 -2,10 

19 Mikołów 79 40027 505 40114 506 0,20 

20 Mysłowice  66 74711 1139 74592 1137 -0,12 

21 Ożarowice 46 5714 125 5731 125 0,18 

22 Piekary Śląskie 40 56126 1404 55954 1400 -3,53 

23 Pilchowice 70 11618 166 11698 168 3,79 

24 Psary 46 11939 259 11966 259 -0,59 

25 Pyskowice 31 18418 596 18412 596 -3,58 

26 Radzionków 13 16965 1285 16875 1278 -2,77 

27 Ruda Śląska 78 139412 1794 139125 1790 -1,74 

28 Rudziniec 159 10638 67 10617 67 -0,56 

29 
Siemianowice 
Śląskie 25 68011 2667 67905 2663 -1,68 

30 Siewierz 114 12323 108 12366 109 0 

31 Sławków 37 7092 193 7084 193 -5,22 

32 Sosnowiec 91 206516 2268 205873 2261 -4,64 

33 Sośnicowice 116 8742 75 8778 75 -0,46 

34 Świerklaniec 45 11888 266 11952 268 1,01 

35 Świętochłowice 13 50750 3813 50644 3805 -3,21 

36 
Tarnowskie 
Góry 84 61099 730 61229 731 -0,26 

37 Tychy 82 128415 1570 128351 1569 0,85 

38 Wojkowice 13 9078 710 9070 709 -4,74 

39 Wyry 35 7876 227 7972 230 2,29 

40 Zabrze 80 175882 2188 175459 2182 -1,42 

41 Zbrosławice 148 15879 107 15886 107 -0,57 
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Wybrane dane o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim (cd.) 

propozycja delimitacji Związku Metropolitalnego – 41 gmin 

Gminy 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym 

na 100 osób  
w wieku 

produkcyjnym 

Liczba ludności  
na 1 podmiot 

ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej 

Osoby 
korzystające  

ze środowiskowej 
pomocy 

społecznej 

Pracujący 
Pracujący na 
1000 ludności 

Bezrobotni 
zarejestrowani 

ogółem 

31 XII 2016 r. 31 XII 2015 r. w 2015 r. 31 XII 2015 r. 31 XII 2016 r. 

 Metropolia 62 1426 118415 664223 291 60630 

 Województwo 62 1411 222202 1184735 259 119981 

1 Będzin 66 1379 3316 12409 214 2403 

2 Bieruń 53 1960 429 9724 496 250 

3 Bobrowniki 67 1320 450 1030 87 370 

4 Bojszowy 58 3808 220 1052 138 79 

5 Bytom 62 2009 13839 28294 166 7483 

6 Chełm Śląski 61 1226 204 654 107 109 

7 Chorzów 65 1483 8409 27454 250 3060 

8 Czeladź 65 1543 2150 6298 194 1244 

9 
Dąbrowa 
Górnicza 62 1478 4078 39709 324 4488 

10 Gierałtowice 65 1680 283 1365 116 154 

11 Gliwice 63 1348 7249 79675 434 4520 

12 Imielin 60 2949 317 914 103 127 

13 Katowice 64 943 16081 161510 539 5970 

14 Knurów 61 1614 1335 9715 251 765 

15 Kobiór 59 2459 166 431 88 91 

16 Lędziny 54 1865 564 5876 350 285 

17 Łaziska Górne 57 2802 1652 5582 249 404 

18 Mierzęcice 61 3802 261 781 103 245 

19 Mikołów 63 1210 1849 13575 340 693 

20 Mysłowice  58 1313 2971 19446 260 1673 

21 Ożarowice 60 1426 177 2951 517 166 

22 Piekary Śląskie 61 1375 2529 11065 196 1614 

23 Pilchowice 59 1444 287 1137 98 227 

24 Psary 66 1485 321 809 68 397 

25 Pyskowice 57 1538 634 3899 211 477 

26 Radzionków 61 1889 535 3608 212 458 

27 Ruda Śląska 61 2370 8115 33238 238 2335 

28 Rudziniec 57 2663 573 1076 101 324 

29 
Siemianowice 
Śląskie 63 1516 5423 13019 191 1675 

30 Siewierz 64 1755 357 3537 288 372 

31 Sławków 64 1421 511 1496 211 241 

32 Sosnowiec 64 1492 9684 45990 222 7070 

33 Sośnicowice 58 2891 125 1597 184 174 

34 Świerklaniec 59 1974 330 1757 148 348 

35 Świętochłowice 63 1888 3093 7580 149 1219 

36 
Tarnowskie 
Góry 64 985 3147 15653 256 1835 

37 Tychy 62 1311 3918 47767 372 2155 

38 Wojkowice 61 3018 394 1220 135 342 

39 Wyry 61 1959 169 754 96 90 

40 Zabrze 59 1520 11454 38142 216 4304 

41 Zbrosławice 57 1322 816 2434 153 394 
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Wybrane dane o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim (cd.) 

propozycja delimitacji Związku Metropolitalnego – 41 gmin 

Gminy 

Bezrobotni 
zarejestrowani 
ogółem na 100 
osób w wieku 
produkcyjnym 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
wpisane  

do rejestru 
REGON 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
wpisane  

do rejestru 
REGON na 1000 

ludności 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
wpisane  

do rejestru 
REGON 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 

gospodarczą 
wpisane do 

rejestru REGON 
na 100 osób  

w wieku 
produkcyjnym 

Dochody 
budżetów gmin  

i miast  
na prawach 

powiatu ogółem 
w mln zł 

31 XII 2016 r. w 2015 r. 

 Metropolia 4,3 246329 108 165428 12 10415,9 

 Województwo 4,3 467090 102 331065 12 18838,5 

1 Będzin 6,9 6791 118 4860 14 193,7 

2 Bieruń 1,9 1376 70 1053 8 81,4 

3 Bobrowniki 5,2 1155 97 935 13 39,5 

4 Bojszowy 1,6 600 78 504 10 27,8 

5 Bytom 7,1 16500 97 10261 10 678,0 

6 Chełm Śląski 2,8 540 87 426 11 28,5 

7 Chorzów 4,6 11284 103 7839 12 496,2 

8 Czeladź 6,4 3158 98 2202 11 109,0 

9 
Dąbrowa 
Górnicza 6,0 12353 101 8839 12 646,7 

10 Gierałtowice 2,1 1053 89 847 12 45,2 

11 Gliwice 4,0 24168 133 14703 13 1415,5 

12 Imielin 2,3 876 98 708 13 32,5 

13 Katowice 3,3 47342 159 26962 15 1659,4 

14 Knurów 3,2 2969 77 1956 8 118,2 

15 Kobiór 3,0 545 111 424 14 16,4 

16 Lędziny 2,6 1242 74 826 8 50,5 

17 Łaziska Górne 2,8 1607 72 1221 9 91,4 

18 Mierzęcice 5,1 674 88 555 12 29,6 

19 Mikołów 2,8 4852 121 3345 14 167,1 

20 Mysłowice  3,5 7155 96 5106 11 305,7 

21 Ożarowice 4,6 671 117 519 15 35,8 

22 Piekary Śląskie 4,6 4327 77 3047 9 199,0 

23 Pilchowice 3,1 1034 88 825 11 35,0 

24 Psary 5,5 1224 102 1037 14 45,8 

25 Pyskowice 4,1 1553 84 1054 9 55,4 

26 Radzionków 4,4 1684 100 1253 12 50,7 

27 Ruda Śląska 2,7 9817 71 7278 8 583,1 

28 Rudziniec 4,8 914 86 715 11 37,6 

29 
Siemianowice 
Śląskie 4,0 6340 93 4684 11 250,3 

30 Siewierz 4,9 1359 110 1063 14 44,5 

31 Sławków 5,6 648 91 489 11 34,1 

32 Sosnowiec 5,6 23029 112 17182 14 822,8 

33 Sośnicowice 3,1 814 93 635 11 31,7 

34 Świerklaniec 4,6 1488 124 1188 16 38,3 

35 Świętochłowice 3,9 3864 76 2818 9 181,2 

36 
Tarnowskie 
Góry 4,9 7895 129 5525 15 222,9 

37 Tychy 2,7 13854 108 9882 12 627,5 

38 Wojkowice 6,1 837 92 633 11 28,2 

39 Wyry 1,8 778 98 624 13 28,0 

40 Zabrze 3,9 16478 94 10296 9 780,2 

41 Zbrosławice 3,9 1481 93 1109 11 51,6 
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Wybrane dane o Związku Metropolitalnym w województwie śląskim (dok.) 

propozycja delimitacji Związku Metropolitalnego – 41 gmin 

Gminy 

Dochody 
budżetów gmin  

i miast na 
prawach powiatu  

ogółem na  
1 mieszkańca  

w zł 

Dochody własne 
budżetów gmin  

i miast na 
prawach powiatu 
na 1 mieszkańca  

w zł 

Wydatki 
budżetów gmin  

i miast na 
prawach powiatu 
ogółem w mln zł 

Wydatki 
budżetów gmin  

i miast na 
prawach powiatu 

ogółem na  
1 mieszkańca  

w zł 

Zasoby 
mieszkaniowe  

na 1000 ludności 

Mieszkania 
oddane  

do użytkowania  
na 1000 

zawartych 
małżeństw 

w 2015 r. 31 XII 2015 r. w 2016 r. 

 Metropolia 4549 2826 10485,1 4579 414,6 453 

 Województwo 4115 2453 18779,8 4102 380,7 480 

1 Będzin 3333 2431 179,5 3089 426,9 157 

2 Bieruń 4141 2816 85,9 4371 319,3 462 

3 Bobrowniki 3315 1963 40,3 3387 320,6 945 

4 Bojszowy 3664 2017 31,8 4190 243,6 872 

5 Bytom 3953 2187 697,7 4068 429,6 72 

6 Chełm Śląski 4621 3483 26,9 4361 294,0 1469 

7 Chorzów 4506 2503 514,4 4671 479,7 158 

8 Czeladź 3353 2486 110,3 3392 448,8 137 

9 
Dąbrowa 
Górnicza 5261 3422 663,1 5394 405,1 470 

10 Gierałtowice 3865 2561 45,8 3918 265,7 1043 

11 Gliwice 7694 4073 1361,3 7400 426,1 357 

12 Imielin 3704 2898 27,1 3088 346,7 1447 

13 Katowice 5517 3879 1616,2 5373 470,3 1074 

14 Knurów 3045 2106 113,0 2912 364,9 485 

15 Kobiór 3347 1969 16,1 3287 338,6 714 

16 Lędziny 3012 1793 52,4 3129 308,1 333 

17 Łaziska Górne 4084 3078 89,5 3999 363,0 238 

18 Mierzęcice 3890 1758 30,1 3964 334,6 600 

19 Mikołów 4197 3135 161,9 4066 374,1 1019 

20 Mysłowice  4075 2527 299,7 3995 378,3 591 

21 Ożarowice 6332 3532 35,7 6319 304,2 724 

22 Piekary Śląskie 3517 2115 209,6 3704 392,7 133 

23 Pilchowice 3039 1821 33,7 2924 268,7 1476 

24 Psary 3856 2728 40,7 3426 384,0 902 

25 Pyskowice 2997 1996 53,9 2912 375,0 495 

26 Radzionków 2980 2059 49,9 2932 349,3 271 

27 Ruda Śląska 4159 2659 607,4 4332 415,0 214 

28 Rudziniec 3533 1896 36,7 3454 321,0 889 

29 
Siemianowice 
Śląskie 3658 2325 252,3 3688 453,7 85 

30 Siewierz 3635 2281 44,9 3665 365,9 1200 

31 Sławków 4787 2780 37,3 5236 367,1 306 

32 Sosnowiec 3950 2480 800,9 3844 441,7 187 

33 Sośnicowice 3639 2185 30,3 3485 296,6 868 

34 Świerklaniec 3232 2127 43,6 3681 286,1 1185 

35 Świętochłowice 3533 1836 189,8 3699 442,3 255 

36 
Tarnowskie 
Góry 3658 2254 248,0 4071 388,3 756 

37 Tychy 4884 3103 628,7 4893 385,1 430 

38 Wojkowice 3126 2036 29,2 3233 413,1 238 

39 Wyry 3572 2108 28,5 3638 333,7 1839 

40 Zabrze 4412 2552 869,0 4914 397,2 204 

41 Zbrosławice 3258 1878 52,0 3280 287,6 913 
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70 - 84

85 - 99

100 - 114

115 - 129

130 - 144

145 - 159

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
NA 1000 LUDNOŚCI

stan w dniu 31 XII 2016 r.

KATOWICE

4

Bytom

1
2Zabrze

Ruda
Śląska

3

Piekary
Śląskie

Będzin

Mysłowice

Chełm
Śląski

Zbrosławice

Pilchowice

Rudziniec

Sośnicowice
Gliwice

Wyry

Kobiór

Lędziny
Imielin

Bieruń

Tychy

Tarnowskie
Góry

Bojszowy

Łaziska
Górne

Mikołów

Gierałtowice

Knurów

Pyskowice

Świerklaniec

Sosnowiec

Czeladź

Psary

Mierzęcice

Siewierz

Dąbrowa
Górnicza

5

Ożarowice

Bobrowniki

Sławków

1. Świętochłowice
2. Siemianowice Śląskie
3. Chorzów
4. Radzionków
5. Wojkowice

102

108

województwo

obszar metropolitalny

2LUDNOŚĆ NA 1 KM
stan w dniu 31 XII 2016 r.

67 - 749

750 - 1499

1500 - 2249

2250 - 2999

3000 - 3749

3750 - 3805

KATOWICE

4

Bytom

1
2Zabrze

Ruda
Śląska

3

Piekary
Śląskie

Będzin

Mysłowice

Chełm
Śląski

Zbrosławice

Pilchowice

Rudziniec

Sośnicowice
Gliwice

Wyry

Kobiór

Lędziny
Imielin

Bieruń

Tychy

Tarnowskie
Góry

Bojszowy

Łaziska
Górne

Mikołów

Gierałtowice

Knurów

Pyskowice

Świerklaniec

Sosnowiec

Czeladź

Psary

Mierzęcice

Siewierz

Dąbrowa
Górnicza

5

Ożarowice

Bobrowniki

Sławków

1. Świętochłowice
2. Siemianowice Śląskie
3. Chorzów
4. Radzionków
5. Wojkowice

370

891

województwo

obszar metropolitalny

Obszar Związku Metropolitalnego na tle województwa śląskiego
zróżnicowanie wewnętrzne związku - wybrane dane
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243,6 - 299,9

300,0 - 349,9

350,0 - 399,9

400,0 - 449,9

450,0 - 479,7

ZASOBY MIESZKANIOWE 
NA 1000 LUDNOŚCI

stan w dniu 31 XII 2015 r.

KATOWICE

4

Bytom

1
2Zabrze

Ruda
Śląska

3

Piekary
Śląskie

Będzin

Mysłowice

Chełm
Śląski

Zbrosławice

Pilchowice

Rudziniec

Sośnicowice
Gliwice

Wyry

Kobiór

Lędziny
Imielin

Bieruń

Tychy

Tarnowskie
Góry

Bojszowy

Łaziska
Górne

Mikołów

Gierałtowice

Knurów

Pyskowice

Świerklaniec

Sosnowiec

Czeladź

Psary

Mierzęcice

Siewierz

Dąbrowa
Górnicza

5

Ożarowice

Bobrowniki

Sławków

1. Świętochłowice
2. Siemianowice Śląskie
3. Chorzów
4. Radzionków
5. Wojkowice

380,7

414,6

województwo

obszar metropolitalny

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI OGÓŁEM
NA 100 OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM

stan w dniu 31 XII 2016 r.

1  - ,6 2,0

2,1 - 2,9

3,0 - 3,9

4,0 - 4,9

5,0 - 5,9

6,0 - 7,1

KATOWICE

4

Bytom

1
2Zabrze

Ruda
Śląska

3

Piekary
Śląskie

Będzin

Mysłowice

Chełm
Śląski

Zbrosławice

Pilchowice

Rudziniec

Sośnicowice
Gliwice

Wyry

Kobiór

Lędziny
Imielin

Bieruń

Tychy

Tarnowskie
Góry

Bojszowy

Łaziska
Górne

Mikołów

Gierałtowice

Knurów

Pyskowice

Świerklaniec

Sosnowiec

Czeladź

Psary

Mierzęcice

Siewierz

Dąbrowa
Górnicza

5

Ożarowice

Bobrowniki

Sławków

1. Świętochłowice
2. Siemianowice Śląskie
3. Chorzów
4. Radzionków
5. Wojkowice

4,3

4,3

województwo

obszar metropolitalny

Obszar Związku Metropolitalnego na tle województwa śląskiego
zróżnicowanie wewnętrzne związku - wybrane dane
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