
OŚWIADCZENIE NR 1/12 
RADY MIASTA TORUNIA  

z dnia 31 maja 2012 r. 
 
 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prac nad kształtowaniem obszarów metropolitalnych w 
ramach konsultacji dotyczących Zielonej Księgi Obszarów Metropolitalnych, prowadzonych 
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.  
 
 
I. W związku z pracami nad określeniem ustroju oraz kryteriów delimitacji obszarów  
metropolitalnych Rada Miasta Torunia w pełni akceptuje założenia oraz  kierunki działań 
zawarte w dokumentach planowania strategicznego na poziomie krajowym tj. Krajowej 
Strategii Rozwoju Regionalnego i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 
jak też pozytywnie ocenia rozpoczęcie dyskusji nad kształtem obszarów metropolitalnych w 
Polsce, której początkiem jest zbieranie opinii do tzw. Zielonej Księgi Obszarów 
Metropolitalnych.  

 
 

II. W obecnych warunkach niezwykle istotną rolę w procesie rozwoju odgrywają największe 
ośrodki miejskie wraz z ich obszarami funkcjonalnymi, które stanowią znaczące węzły 
współczesnych przekształceń społeczno – gospodarczych. Dlatego też dla zwiększenia stopnia 
spójności i integracji gospodarczej regionu, a także dla podniesienia jego konkurencyjności w 
wymiarze przestrzennym konieczne jest ukształtowanie Bydgosko Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego obejmującego główne ośrodki miejskie jakimi są Bydgoszcz i Toruń. Należy 
podkreślić, że Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta przez Radę 
Ministrów jednoznacznie wskazuje na potrzebę tworzenia metropolii bydgosko-toruńskiej, co 
bez wątpienia uzasadnia wielowiekowa funkcjonalna współpraca obu miast. 

 
 

III. Rada Miasta Torunia uznaje za celowe podjęcie wszelkich działań zmierzających do 
utworzenia Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Jednym z najważniejszych 
warunków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego jest zdecydowane przyspieszenie 
prac nad utworzeniem metropolii bydgosko-toruńskiej. Obiektywne analizy potwierdzone 
doświadczeniami istniejących już metropolii dowodzą, że w naszym regionie miasta 
Bydgoszcz i Toruń mogą stworzyć konkurencyjny i trwały obszar metropolitalny, który 
powinien być jednym z głównych celów  aktualizowanej przez samorząd regionalny Strategii 
Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
IV. Warunkiem koniecznym dla utworzenia metropolii Bydgoszczy i Torunia jest wspólna 
merytoryczna dyskusja przedstawicieli obu tych miast, oparta na zasadach partnerstwa i 
równych praw tych ośrodków z uwzględnieniem: 
1. udziału Torunia w realizacji polityki miejskiej zapewniającej warunki dla rozwoju  

pozostałych miast w tym Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, 
2. udziału Torunia w kształtowaniu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, 
3. systematycznego wzmacniania metropolitalnych funkcji Torunia, 
4. rozwijania współpracy Torunia z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego. 

 
 



V. Idea rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w oparciu o dwa ośrodki stołeczne 
powinna być obecna w polityce regionalnej Samorządu Województwa oraz znajdować 
konsekwentny wyraz we wszystkich dokumentach kształtujących politykę przestrzenną i 
strategiczną województwa przy czym równorzędna rola obydwu miast w stymulowaniu 
rozwoju regionu  nie powinna być kwestionowana. 
 
 
VI. Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do wyrażenia w imieniu Gminy Miasta Toruń 
opinii do pytań zawartych w tzw. Zielonej Księdze Obszarów Metropolitalnych w ramach 
prowadzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konsultacji dot. kształtu 
przyszłych metropolii w Polsce. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
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