UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do podjęcia działań zmierzających do
utworzenia związku metropolitalnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim wyraża wolę utworzenia związku metropolitalnego w trybie
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) i w tym celu
upoważnia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do utworzenia
takiego związku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r., związek metropolitalny ma być zrzeszeniem jednostek
samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. Za obszar metropolitalny w rozumieniu
ustawy uznaje się spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody
lub sejmiku wojewódzkiego, charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz
zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 tys. mieszkańców.
Uchwała z dnia 28 czerwca 2016 r. podjęta przez członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia –
Sopot, którego częścią jest także Gmina Nowy Dwór Gdański, zawiera deklarację próby utworzenia związku
metropolitalnego dla metropolii trójmiejskiej. Związek metropolitalny to szansa na nową formę współpracy
samorządów w zakresie planowania przestrzennego, transportu zbiorowego oraz koordynacji strategii rozwoju i
wspólnej promocji. Zgodnie z zapisami ww. ustawy przewiduje się, iż związek metropolitalny dysponował będzie
własnym budżetem zasilanym z części środków z podatku dochodowego, trafiającego obecnie do budżetu państwa.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
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