


Metropolia
w liczbach

Miast i gmin leżących
w centralnej części
województwa śląskiego

Mln mieszkańców
– to ok. 50%
wszystkich mieszkańców
województwa śląskiego

Osób na km2 to gęstość
zaludnienia w Metropolii.
Średnia dla woj.
śląskiego to 369 osób na
km2

Mieszkańców Metropolii
mieszka w miastach
– wysoki stopień
zurbanizowania

41 2,3 889 93,8%



PKB
POLSKI

SZKÓŁ
WYŻSZYCH

TYSIĘCY
FIRM

8%

28 240



Zakres
działań

Kształtowanie ładu przestrzennego

Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku
metropolitalnego

Planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publicznego
transportu zbiorowego

Metropolitalne przewozy pasażerskie

Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych
i wojewódzkich na obszarze związku metropolitalnego

Promocja związku metropolitalnego i jego obszaru



Metropolia –
zmiany zaczynamy 

od siebie



Metropolia jako 
lider ograniczania 

niskiej emisji          
w miastach 



Metropolitalny

Fundusz
Solidarności

2019 r.

67 mln zł – 82 projekty – 36 gmin

40 mln zł 

Likwidacja niskiej emisji 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 

ZASADY PROGRAMU: partnerstwo, subsydiarność, koncentracja

PRIORYTETY: finansowanie zewnętrzne, projekty partnerskie oraz integrujące gminy
Metropolii

W trakcie

realizacji



STUDIUM SYSTEMU TRAS ROWEROWYCH

Wyznaczenie przebiegu dróg rowerowych, które stworzą
„kręgosłup” połączeń między miastami i gminami Metropolii,

zapewniając ciągłość i bezpieczeństwo przejazdów

WYTYCZNE I STANDARDY KSZTAŁTOWANIA
INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ

Ujednolicenie i zarekomendowanie wytycznych dla gmin w
zakresie budowy i znakowania infrastruktury rowerowej

Polityka rowerowa
– zrealizowane działania



Rower
metropolitalny

IDEA

Stworzenie i integracja spójnego systemu, który
umożliwi wypożyczenie roweru w jednym mieście
Metropolii i oddanie go w innym – ponad 1400 
rowerów. Obejmuje następujące miasta: Katowice, 
Zabrze, Sosnowiec, Tychy, Chorzowów i Siemianowice 
Śląskie, a od czerwca 2019– Gliwice i Świętochłowice. 

Rower jako ważny element rozwoju zrównoważonego
transportu miejskiego

Elektryczne rowery dla urzędników/ policji/ straży 
miejskich (230 sztuk)



Drony nad Metropolią             

- w służbie środowiska  



Drony
Metropolia wspiera rozwój strategicznych branż (np. dronowej) poprzez
wytyczanie ścieżek formalno– prawnych oraz stworzenie warunków do
wdrożenia technologii w ramach projektu CEED. 

DronLab Środowisko (monitorowanie niskiej emisji), kolejne w planach

SMOG TRANSPORT
PRZESYŁEK

MONITORING
INFRASTRUKTURY

Za
st

o
so

w
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REWITALIZACJA
OBSZARÓW

ZDEGRADOWANYCH



Rewolucja 

komunikacyjna



Zadania

zrealizowane

Wspólne bilety
jednorazowe:

wspólny cennik dla
biletów jednorazowych
od 1 stycznia 2018
| ujednolicenie
katalogu uprawnień do

przejazdów ulgowych i
bezpłatnych

Bezpłatne przejazdy
dla dzieci imłodzieży
do 16lat:

ulga kodowana
na karcie ŚKUP | akcja
tokenowa | ponad 150
tys. najmłodszych
mieszkańców

Bezpłatne przejazdy
dla kierowców w
dni smogowe:

wspólne ogłaszanie
bezpłatnych przejazdów
z Kolejami Śląskimi
| darmowy przejazd za
okazaniem dowodu
rejestracyjnego

Zarząd Transportu
Metropolitalnego:

powołanie do działania
| prace nad
połączeniem w jeden
organizm kilku
dotychczasowych
organizatorów
transportu zbiorowego

Wspólne bilety
okresowe:

wspólny cennik od 1
kwietnia 2018
| bilety dobowe,
tygodniowe, miesięczne,
kwartalne

Metrobilet (od 06.2019) –
autobus, tramwaj, 
trolejbus, kolej 



Kolej metropolitalna  

Cztery warianty rozwoju kolei – od podstawowego do 
najbardziej rozbudowanego, którego koszt został 
oszacowany na ponad 16 mld zł. Realizacja całego 
projektu jest przewidziana na co najmniej 10 lat. 
Zamierzeniem Metropolii jest przywrócić znaczenie 
transportu szynowego na swoim obszarze. 

Dofinansowanie kilkunastu dodatkowych połączeń, 
które są wynikiem zawartego w październiku 2018 roku 
porozumienia z Województwem Śląskim i Kolejami 
Śląskimi (wartość 1,2 mln złotych). 



Bezemisyjny
transport
publiczny

Udział w realizowanym przez NCBiR
ogólnopolskim programie transportu bezemisyjnego

Budowa infrastruktury ładowania elektrycznych
autobusów

W trakcie
realiza

cji



Dokąd zmierzamy?
Wizja Metropolii w
przyszłości

Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna | Smog trafia do Muzeum | Gospodarka 
Obiegu Zamkniętego | Stworzenie systemu przejazdów na żądanie |Elektromobilność
| Stworzenie platformy zintegrowanych systemów usług transportowych (prywatnych

i publicznych) | Ochrona środowiska |



com/metropoliagzm
twi er.com/metropoliagzm
kancelaria@metropoliagzm.pl
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