
Plan działań strategicznych
dla metropolii warszawskiej
– Przewodnik strategiczny 2.0

metropolia
warszawska





Opracowano na podstawie materiału eksperckiego przygotowanego przez

Dr hab. Martę Lackowską oraz Dr Katarzynę Szmigiel-Rawską, 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

3

Plan działań strategicznych
dla metropolii warszawskiej
– Przewodnik strategiczny 2.0

Warszawa 2018

Wydawca:
Urząd m.st. Warszawy
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Opracowano w Urzędzie m.st. Warszawy  
Więcej informacji na www.omw.um.warszawa.pl 

Metropolia w równowadze



Wprowadzenie

Wyzwania horyzontalne Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Cele tematyczne, szczegółowe i kierunki inwestycyjne

Cel tematyczny 1: Inteligentna, zintegrowana sieć transportu zbiorowego i sieć drogowa

Cel szczegółowy 1.1. Platforma współpracy koordynująca metropolitalną politykę transportową

Cel szczegółowy 1.2. Funkcjonalny system centrów przesiadkowych

Cel szczegółowy 1.3. Duża mobilność mieszkańców dzięki efektywnej sieci infrastruktury transportowej

Cel tematyczny 2: Zielona metropolia

Cel szczegółowy 2.1. Wysoka jakość powietrza

Cel szczegółowy 2.2. Zrównoważone gospodarowanie wodą

Cel szczegółowy 2.3. Efektywny system gospodarki odpadami

Cel szczegółowy 2.4: Wysokiej jakości zielona przestrzeń publiczna

Cel szczegółowy 2.5: Wysoka świadomość ekologiczna

Cel tematyczny 3: Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego

Cel szczegółowy 3.1: Atrakcyjna metropolitalna oferta spędzania czasu wolnego

Cel szczegółowy 3.2: Metropolitalny system wysokiej jakości infrastruktury czasu wolnego

Cel tematyczny 4: Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji

Cel szczegółowy 4.1. Wspólna oferta inwestycyjna

Cel szczegółowy 4.2. Dobry klimat dla przedsiębiorczości w metropolii

Cel tematyczny 5: Nowoczesne usługi społeczne zapewniające wysoką jakość życia wszystkim mieszkańcom

Cel szczegółowy 5.1. Efektywne i skoordynowane wykorzystywanie wysokiej jakości infrastruktury społecznej

Cel szczegółowy 5.2. Wysokiej jakości kadra w usługach społecznych

Cel szczegółowy 5.3. Odpowiednia do potrzeb, zróżnicowana oferta mieszkań niekomercyjnych

Strategia Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 a Plan działań strategicznych dla metropolii 

warszawskiej

Podsumowanie

5

7

10

11

13

14

15

17

18 

18

19

19

20

21

21 

22

23

23

24

25

26 

26

27

 

28

29

4

Spis treści



Wprowadzenie
Wiosną 2015 roku powstała Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 
roku 2030. Prezentowane w niej analizy i wnioski odnoszą się do delimitacji Obszaru Me-
tropolitalnego Warszawy wyznaczonej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 
w styczniu 2006 r. Zgodnie z nią Obszar Metropolitalny Warszawy obejmował Warszawę 
oraz 71 gmin położonych w 13 powiatach (kontur zielony na mapie 1). 

Legenda
WOF ZIT
NUTS 2
OMW

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy podział statystyczny wojewódz-
twa mazowieckiego, który wyznaczył NUTS „warszawski stołeczny” (kon-
tur czerwony na Mapie 1) obejmujący Warszawę wraz z 69 otaczającymi ją 
gminami wchodzącymi w skład dziewięciu powiatów, który od tej pory stał się obowią-
zującą delimitacją Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW, metropolii warszawskiej). 

Działanie, zmieniające dotychczasową funkcjonalną delimitację OMW, wynikało z prze-
słanek praktycznych i miało na celu takie podzielenie Mazowsza na jednostki NUTS2, któ-
re umożliwiałoby maksymalizację korzyści wynikających z dostępu do funduszy unijnych. 

1 Jednostka terytorialna do celów statystycznych Unii Europejskiej (fr. Nomenclature des unités  
territoriales statistiques)

Mapa 1. Granice nowego „stołecznego” NUTS 2, obowiązującego związku ZIT  
 oraz Obszaru Metropolitalnego Warszawy według poprzedniej delimitacji
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Warszawa i okoliczne bogate gminy, znacznie zawyżała statystyki wojewódzkie dotyczące 
PKB per capita, czyli wskaźnika, na podstawie którego podejmowane są decyzje o alokacji 
środków unijnych z komponentu regionalnego. Wprowadzony podział województwa na 
dwie jednostki NUTS2, oddzielił część regionu, która powinna otrzymywać nieustannie 
wsparcie dla tzw. regionów słabiej rozwiniętych, od części która może występować o 
dofinansowanie z innych linii budżetowych.

Ta decyzja pociągnęła za sobą m.in. konieczność zweryfikowania zapisów Strategii Roz-
woju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 poprzez odpowiedź na 
kluczowe pytania:
 

  Czy dokument uwzględnia obecny kształt regionu metropolitalnego  
       i potrzeby wynikające z tego kształtu?  

  Jak cele strategiczne nowych gmin wpisują się w cele niej zapisane?  

  Jak zmiana terytorialna wpływa na cały Obszar Metropolitalny Warszawy?

Aby odpowiedzieć na powyższe pytania opracowaliśmy Plan działań strategicznych 
dla metropolii warszawskiej, jako praktyczny Przewodnik strategiczny 2.0, wska-
zujący potrzeby rozwojowe Obszaru Metropolitalnego Warszawy w jego obecnych gra-
nicach. Podstawowym narzędziem w trakcie jego tworzenia były warsztaty strate-
giczne dla przedstawicieli gmin i powiatów współtworzących metropolię warszawską  
w nowych granicach.

Przed samorządami stoi wielkie wyzwanie wspólnego budowania harmonijnie rozwijające-
go się Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Jest to zadanie niewątpliwie trudne, gdyż wy-
maga godzenia interesów oraz uwzględniania odmiennych potrzeb poszczególnych gmin  
i powiatów. Jednak z przebiegu warsztatów wyłoniło się bardzo ważne spostrzeżenie:
Wewnętrzne zróżnicowanie Obszaru Metropolitalnego Warszawy nie stano-
wi bariery dla solidarnego i efektywnego zarządzania tym obszarem, tworzy  
natomiast jego ważny zasób. 

Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej będzie przydatną pomocą 
zarówno przy podejmowaniu decyzji strategicznych, jak i w codziennych działaniach bu-
dujących Metropolię w równowadze.
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Wyzwania horyzontalne Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy

Uczestnicy warsztatów metropolitalnych 
często odwoływali się do wartości 

istotnych dla sprawnego działania 
samorządów, zarówno gminnych jak 
i powiatowych, miejskich i wiejskich, 

zamożnych i mniej zamożnych.

bezpieczeństwo  
mieszkańców i turystów

 
 

edukacja budująca warto-
ści i postawy sprzyjające 

otwartości, samodzielności 
i patriotyzmowi lokalnemu/

metropolitalnemu  

skuteczna koordynacja  
procesów  

metropolitalnych 

kompatybilność  
podejmowanych działań, 

która prowadzi do  
oszczędności w finansach  

publicznych

promocja zasobów  
obszaru istotnych  
dla mieszkańców,  

turystów i przedsiębiorców
 

wysokiej jakości  
infrastruktura zapewniana 

poprzez przemyślane  
inwestycje

wysokiej jakości informacje
o usługach publicznych  

dostępna dla jak  
największego odsetka 

mieszkańców, turystów  
i przedsiębiorców
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Wyzwania horyzontalne Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy

Równowaga

Intrastruktura

Edukacja

Bezpieczeństwo

Koordynacja

Łącząc pola współpracy przyjmujemy wizję rozwoju metropolii w równowadze  
(Rysunek 1).
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Infrastruktura pozwalająca realizować 
różne typy działalności w zakresie trans-
portu, jak również wszystkich pozostałych 
pól współpracy – środowiska przyrodni-
czego, czasu wolnego, przedsiębiorczości  
i usług społecznych. Konieczne jest nie tyl-
ko tworzenie nowych obiektów, ale także 
finansowanie utrzymania i remontów już 
istniejących. Istnieją ogromne możliwości 
kompatybilnego wykorzystywania obiek-
tów znajdujących się w  różnych gminach  
i powiatach oraz wartości płynącej  
z wspólnego planowania nowych  
inwestycji.

Wyzwania strategiczne ułożone są w formie nachodzących na siebie płaszczyzn 
od najwęższej do najbardziej ogólnej:

Edukacja rozumiana wielowymiaro-
wo – zarówno jako podnoszenie jakości  
kapitału ludzkiego, kształtowanie pożąda-
nych postaw współpracy, jak i umożliwia-
nie mieszkańcom samorealizacji. Działania  
w tym zakresie mogą być skuteczniejsze, jeśli 
będą podejmowane wspólnie, będą oparte  
na wymianie wiedzy, budowaniu metro-
politalnego know-how oraz dzieleniu się 
doświadczeniami. Ważnym aspektem jest 
również kształtowanie tożsamości metropo-
litalnej, poczucia wspólnoty i odpowiedzial-
ności za rozwój tego obszaru. 

Bezpieczeństwo mieszkańców, pracowni-
ków i turystów korzystających z infrastruktu-
ry i usług publicznych jest jednym z prioryte-
tów samorządów metropolii warszawskiej. 
Dziedziny takie jak zarządzanie kryzysowe, 
czy bezpieczeństwo przyrodnicze mogą być 
skutecznie realizowane tylko dzięki współ-
pracy ponad granicami administracyjny-
mi. W kontekście bezpieczeństwa równie  
istotna co standard techniczny infrastruk-
tury wykorzystujący najnowsze technologie  
jest świadomość użytkowników  
infrastruktury i uczestników wydarzeń. 

Koordynacja stanowi największe wyzwa-
nie zarządzania obszarami metropolitalny-
mi. Obejmuje wszystkie pola współpracy 
– edukację, bezpieczeństwo i infrastrukturę. 
Skuteczna koordynacja kluczowych działań 
pozwoli na zachowanie politycznej podmio-
towości „małych ojczyzn” przy jednoczesnym 
zapewnieniu funkcjonalności dużego obsza-
ru miejskiego. Pomoże zbudować równo-
wagę pomiędzy poczuciem przynależności, 
a  oczekiwaniem wysokiej jakości usług pu-
blicznych. Horyzontalnym polem koordynacji 
jest podnoszenie sprawności instytucjonalnej 
oraz dbanie o ład przestrzenny. 
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Metropolia w równowadze to metropolia zrównoważonego rozwoju  
społeczno-ekonomicznego i przestrzennego. To metropolia komplementarna i bo-
gata zarówno ofertą usług publicznych dla mieszkańców i turystów, jak również możli-
wościami osobistego rozwoju oferowanymi mieszkańcom, inwestorom i turystom.

Cele tematyczne, szczegółowe  
i kierunki inwestycyjne
Cel główny: Metropolia
w równowadze

Równowaga Obszaru Metropolitalnego Warszawy to:

Jak chcemy osiągnąć równowagę  
Obszaru Metropolitalnego Warszawy?

 zrównoważony rozwój sfery społecznej, przyrodniczej i gospodarczej;

 bilansowanie wymiaru lokalnego i metropolitalnego;

 solidarne zaspokajanie najważniejszych potrzeb jednostek terytorialnych 

położonych w metropolii przy uwzględnieniu lokalnych możliwości;

 poszanowanie dla różnorodności, dzięki którym obszar pełni wiele 

funkcji pozwalających zaspokoić różne potrzeby mieszkańców.

 budując spójną sieć transportu zbiorowego i sieć drogową;

 rozwijając zieloną metropolię poprzez dbanie o jakość środowiska;

 organizując atrakcyjną ofertę spędzania czasu wolnego  

dla wszystkich mieszkańców;

 kreując atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości  

oraz lokowania inwestycji;

 tworząc nowoczesne usługi społeczne zapewniające wysoką jakość  

życia wszystkim mieszkańcom Obszaru Metropolitarnego Warszawy
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Mobilność rozumiana jako przemieszczanie się w różnych przestrzeniach (fizycznej, 
ekonomicznej, społecznej, kulturowej) jest zarówno elementem budowania społeczności, 
jak i narzędziem tworzenia podziałów i różnic między ludźmi – na tych, którzy mogą 
się przemieścić zgodnie ze swoją wolą i tych którzy z różnych powodów nie mogą tego 
zrobić. Realizacja celu ma przyczynić się do zmniejszenia różnic pomiędzy mieszkańcami 
metropolii w oferowanych im możliwościach zaspokojenia potrzeby mobilności  
w przestrzeni fizycznej. Najważniejszym narzędziem realizacji tego celu jest rozwój 
transportu zbiorowego i zmniejszenie barier mobilności wynikających z niedostosowanej 
do potrzeb sieci transportowej.

Wymiar zbiorowy Wymiar indywidualny

Zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju w metropolii warszawskiej 
stawiamy akcent na transport zbiorowy. 
Transport zbiorowy jest narzędziem 
wyrównywania szans społecznych  
w zakresie mobilności, zmniejszania 
presji na środowisko oraz zwiększania 
jakości życia osób mieszkających na 
terenach zurbanizowanych. 

Zakładamy, że w najbliższych latach 
zostanie położony nacisk na tworzenie 
infrastruktury drogowej pozwalającej 
na sprawne przemieszczenie się  
w kierunku węzłów komunikacyjnych 
rozmieszczonych równomiernie  
w metropolii warszawskiej. Zakładamy 
także, że zwiększana będzie dostępność 
przestrzeni dla ruchu pieszego  
i rowerowego.

Cel tematyczny 1: 
Inteligentna, zintegrowana  
sieć transportu zbiorowego
i sieć drogowa
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Wymiary przestrzenne: lokalny, metropolitalny, regionalny, krajowy, globalny.

Planowanie infrastruktury transportu zbiorowego i indywidualnego w obszarze 

metropolitalnym Warszawy łączy się z wypełnianiem funkcji tego obszaru, jako ważnego 

węzła infrastruktury regionalnej i krajowej. W związku z tym, aby osiągać cele polityki 

transportowej, samorządy metropolii warszawskiej muszą budować sieci współpracy  

z bardzo wieloma partnerami z różnych sektorów oraz na różnych poziomach administracji. 

Dla podniesienia efektywności tych działań, samorządy metropolii powinny łączyć swoje 

interesy oraz wspólnie występować wobec aktorów zewnętrznych.

Cel przenika horyzontalne wyzwanie zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości mo-

bilności mieszkańcom, w tym osobom z ograniczeniami, w zakresie poruszania się.  

W ramach realizacji celu wypracowane zostaną wspólne standardy dostępności syste-

mu transportowego dla użytkowników z różnymi ograniczeniami. 
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Cel szczegółowy 1.1. 
Platforma współpracy koordynująca metropolitalną politykę transportową

Samorządy metropolii warszawskiej planują stworzenie i rozwój platformy zapewniającej 
przepływ wiedzy, informacji i idei w dziedzinie transportu, a także będącej miejscem 
uzgodnień oraz podejmowania decyzji na temat polityki transportowej w metropolii. 
Ważną funkcją tej struktury organizacyjnej będzie również wspieranie samorządów w ich 
relacjach zewnętrznych związanych z transportem zbiorowym, między innymi w relacjach 
z operatorami transportu szynowego.

Kierunek inwestycyjny 1.1.1. System solidarnej polityki taryfowej
Solidarność w polityce taryfowej jest niezbędnym elementem współpracy metropolitalnej. 
Jest warunkiem budowania oraz sprawiedliwego rozłożenia kosztów i korzyści ze współ-
pracy. Zakłada, że w długim okresie w danej relacji nikt nie jest poszkodowany, interesy 
poszczególnych uczestników wspólnoty są realizowane. Nie zakłada jednak przejmowa-
nia odpowiedzialności prawnej i finansowej przez jeden podmiot za inne podmioty.

Kierunek inwestycyjny 1.1.2. Inteligentna sieć informacyjna o systemie trans-
portu zbiorowego
Sieć będzie wyposażona w aplikację transportową integrującą informacje o rozkładach 
jazdy w transporcie zbiorowym drogowym i szynowym oraz publicznym i prywatnym  
w całej metropolii. Aplikacja będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami.

Kierunek inwestycyjny 1.1.3. Grupa do spraw jakości oferty przewozowej
Samorządy metropolii utworzą grupę specjalistów, która będzie zajmowała się koordy-
nacją zbierania danych o jakości oferty przewozowej w metropolii. Na ich podstawie 
zostaną wypracowane rekomendacje działań potrzebnych do podnoszenia jakości oferty 
przewozowej metropolii.
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Cel szczegółowy 1.2. 
Funkcjonalny system centrów przesiadkowych

Centra przesiadkowe będą łączyć transport samochodowy, autobusowy, szynowy oraz 
rowerowy. Ułatwią łączenie transportu indywidualnego ze zbiorowym, publicznego z pry-
watnym oraz będą dostępne dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Centra będą obsługi-
wane za pomocą aplikacji internetowych umożliwiających zdobycie bezpośredniej infor-
macji na temat ich zatłoczenia, oferowanych usług oraz dostępnych środków transportu.

Kierunek inwestycyjny 1.2.1. Komunikacja autobusowa do centrów  
przesiadkowych
Gminy i powiaty metropolii będą dobrze skomunikowane z centrami przesiadkowymi za 
pomocą komunikacji zbiorowej, co pozwoli ograniczyć korzystanie z samochodów na 
całym obszarze metropolii. Dobra komunikacja autobusowa do centrów przesiadkowych 
pozwoli na uniknięcie lub co najmniej ograniczenie zatłoczenia dróg w gminach, w któ-
rych centra są zlokalizowane oraz ograniczenia efektu pasażera na gapę.

Kierunek inwestycyjny 1.2.2. Infrastruktura centrów przesiadkowych
Centra przesiadkowe będą miały różną skalę, a tym samym zróżnicowaną rolę w systemie 
transportowym metropolii. Budowa centrów przesiadkowych będzie wymagała współ-
pracy oraz uważnego metropolitalnego planowania. Aby zwiększyć skuteczność działań 
przeprowadzona zostanie inwentaryzacja istniejącej infrastruktury, której celem będzie 
wyszukanie luk w systemie transportowym metropolii, które dadzą się w stosunkowo 
łatwy sposób uzupełnić.

Kierunek inwestycyjny 1.2.3. System dbałości o potrzeby osób z ograniczoną 
mobilnością
System będzie oparty na monitoringu i reagowaniu na potrzeby osób z ograniczoną mo-
bilnością m.in. osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale także osób z wózkiem dzie-
cięcym lub rowerem. Dzięki systemowi każda gmina nie będzie musiała samodzielnie 
poszukiwać rozwiązania problemu dotyczącego ograniczenia mobilności, tylko skorzysta 
z wiedzy i doświadczenia całego obszaru metropolitalnego.

Kierunek inwestycyjny 1.2.4. Infrastruktura towarzysząca centrów  
przesiadkowych
W pierwszej kolejności centa przesiadkowe zostaną wyposażone w wiaty przystankowe, 
poczekalnie, toalety, biletomaty. Z czasem staną się miejscem spotkań, pracy, odpoczynku 
i rozrywki.
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Cel szczegółowy 1.3.
Duża mobilność mieszkańców dzięki efektywnej sieci infrastruktury transpor-
towej

Zwiększanie mobilności mieszkańców metropolii poprzez poprawę warunków  
infrastruktury liniowej: drogowej i kolejowej. Zidentyfikowano szereg wymiarów,  
w których należy wypracować równowagę:

 ruch pieszy – ruch rowerowy – ruch zmotoryzowany. Planowanie ciągów ko-
munikacyjnych tak, aby przewidywały miejsce nie tylko na jezdnie, ale także na trasy 
rowerowe i ciągi piesze, na buspasy, metrobusy oraz na bezpieczne krzyżowanie tych 
typów infrastruktury.

 ruch lokalny – ruch tranzytowy. Niezbędne są zarówno szybkie, bezkolizyjne trasy, 
zarówno dla ruchu tranzytowego, jak i dla sprawnych dojazdów w ramach Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy, jak i siatka połączeń poprzecznych, gwarantująca bez-
pieczne przemieszczanie się w obrębie sąsiedztwa.

Potrzeby w zakresie infrastruktury transportowej gmin i powiatów Obszaru Metropolital-
nego Warszawy znacząco różnią się od siebie, ale występują w większości miejsc. Potrzeb-
ne jest wypracowanie systemu uzupełniania braków infrastruktury transportowej poprzez 
wspólne planowanie i przygotowywanie masterplanów na poziomie powiatowym lub 
szerszym, wypracowanie mechanizmów współpracy i mediacji pomiędzy gminami, po-
między gminami i powiatami obszaru oraz wspólne występowanie wobec organizacji 
szczebla regionalnego  centralnego. 

Kierunek inwestycyjny 1.3.1. Inwestycje zapewniające bezpieczne  
i funkcjonalne rozdzielenie ruchu lokalnego i tranzytowego
Przygotowanie i wspólna realizacja masterplanu inwestycji drogowych i kolejowych dla 
metropolii, wskazującego hierarchię dróg z punktu widzenia metropolii oraz priorytety 
rozwoju sieci drogowej.

Kierunek inwestycyjny 1.3.2. Tworzenie połączeń drogowych pomiędzy  
miejscowościami 
Przełamanie koncentryczności sieci drogowej Obszaru Metropolitalnego Warszawy, co 
odciąży sieć drogową w mieście centralnym, pozwalając zmniejszyć uciążliwość godzin 
szczytu.
Kierunek inwestycyjny 1.3.3. Rozbudowa sieci tras rowerowych
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Trasy rowerowe w metropolii mają służyć dwóm celom – transportowemu oraz rekreacyj-
nemu. Rower zyskuje w metropolii rolę ważnego, nieemisyjnego środka transportu, ale 
pozostaje również ważnym narzędziem do uprawiania sportu i spędzania wolnego czasu.

Kierunek inwestycyjny 1.3.4. Rozbudowa ciągów pieszych, poprawa  
bezpieczeństwa przejść dla pieszych
Poprawa bezpieczeństwa i jakości przejść dla pieszych oraz rozbudowa ciągów pieszych 
poprzez przygotowanie Metropolitalnego standardu infrastruktury dla pieszych. Wyko-
rzystanie najnowszych technologii dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, które są jedno-
cześnie przyjazne dla środowiska naturalnego.
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Polityka wobec zmian klimatu będzie mieć tematycznie i przestrzennie kom-
pleksowy charakter, będzie prowadzona ponad granicami sektorowymi oraz  
ponad administracyjnymi.

Samorządy metropolii warszawskiej będą prowadziły metropolitalną politykę na rzecz  
poprawy jakości powietrza, racjonalnego zarządzania zasobami wodnymi, za-
rządzania odpadami oraz planowania przestrzennego sprzyjającego zwiększa-
niu ilości zieleni i wody w obszarach antropopresji. 

Metropolitalna polityka klimatyczna zakłada mądre, zrównoważone wykorzystanie zaso-
bów środowiska przyrodniczego, tak by jak najdłużej służyły one całemu obszarowi i jego 
mieszkańcom.

planowanie
przestrzenne

transport 
zbiorowy gospodarka 

wodno 
-kanalizacyjna

gospodarowanie 
odpadami gospodarowanie 

zasobami  
przyrodniczymi

Zielona metropolia

Cel tematyczny 2: 
Zielona metropolia
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Cel szczegółowy 2.1. 
Wysoka jakość powietrza

Stan powietrza ma ogromny wpływ na jakość życia oraz zdrowie mieszkańców, dlatego 
cel ten jest traktowany priorytetowo. Powietrze nie ma granic, dlatego absolutnie kluczo-
wa jest współpraca wszystkich samorządów Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 

Ten cel szczegółowy wiąże się z tzw. Ustawą Antysmogową z 2015 roku oraz Uchwałą 
Antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Mazowieckiego jesienią 2017 roku. 
Uchwała wprowadza szereg obostrzeń dotyczących używania urządzeń i paliw oraz 
wprowadza konkretne terminy na realizację jej postanowień. Cel szczegółowy 2.1. można  
zatem traktować jako instrument wykonawczy dla uchwały mazowieckiej, w szczególno-
ści dążący do spełnienia jej w zakresie wymiany starych pieców i kominków.

Kierunek inwestycyjny 2.1.1. Masterplan zarządzania jakością powietrza
Masterplan zarządzania jakością powietrza, podobnie jak pozostałe zaplanowane master-
plany, zostanie opracowany przez gminy i powiaty obszaru zainteresowane tego rodzaju 
współpracą. Masterplan będzie zawierał m.in. inwentantaryzację liczby i jakości urządzeń 
grzewczych, wytypowanie urządzeń wymagających wymiany oraz wypracowanie efek-
tywnego wsparcia organizacyjno-finansowego tego procesu. Ważnym aspektem będzie 
strategia promująca aktywność mieszkańców w dbałości o jakość powietrza. Dokument 
będzie określał kompleksowe zasady priorytetyzacji transportu publicznego, w tym m.in. 
zasady używania samochodów prywatnych w centrach największych miast Obszaru Me-
tropolitalnego Warszawy.

Cel szczegółowy 2.2. 
Zrównoważone gospodarowanie wodą

W ramach realizacji celu pokrycie całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy siecią wo-
dociągową i kanalizacyjną zbliży się do 100%. Wypracowany zostanie także efektywny 
System radzenia sobie z okresowymi nadmiarami wody opadowej w zależności od uwa-
runkowań poszczególnych fragmentów metropolii warszawskiej. Niezbędne jest także 
stworzenie skutecznego systemu retencjonowania wód opadowych (szczególnie ich prze-
chwytywania i zatrzymywania w miejscu opadu) i ich ponownego wykorzystania.
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Kierunek inwestycyjny 2.2.1.: Masterplan rozwoju systemu retencji  
wód opadowych
Masterplan będzie zawierał obszerną diagnozę potrzeb i możliwości w poszczególnych 
częściach OMW. Masterplan określi, jakie interwencje zwiększające możliwości retencji 
będą najbardziej efektywne w różnych gminach wskazując m.in. obszary współpracy mię-
dzygminnej bądź konieczność współpracy z innymi instytucjami.

Cel szczegółowy 2.3. 
Efektywny system gospodarki odpadami 

W obszarze metropolitalnym, który stanowi powiązany funkcjonalnie region, sprawny 
odbiór, system segregacji i selekcji oraz zagospodarowanie odpadów stają się bardzo 
wyraźną, wspólną odpowiedzialnością. Dlatego niezbędne jest wypracowanie systemu 
zarządzania odpadami suchymi i mokrymi, uwzględniającego konieczność współdziałania 
gmin w poszczególnych etapach tego procesu. 

Kierunek inwestycyjny 2.3.1: Masterplan gospodarowania odpadami zielonymi
Przygotowanie i wspólna realizacja masterplanu zawierającego plan zagospodarowania 
odpadów zielonych uwzględniający kompostowanie, jako sposób zagospodarowania ich 
jak najbliżej miejsca wytworzenia. 

Kierunek inwestycyjny 2.3.2: Masterplan gospodarowania odpadami suchymi
Przygotowanie i wspólna realizacja masterplanu uwzględniającego poprawę parametrów 
recyclingu poprzez wprowadzenie wspólnych, metropolitalnych standardów segregacji 
odpadów. Wspólną troską stanie się także zagospodarowywanie odpadów tak, by zmini-
malizować konieczność ich wywozu na dalekie odległości. Masterplan zapewni skoordy-
nowanie budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury zajmującej się sortowa-
niem i utylizowaniem odpadów. Współpraca w tym zakresie ułatwi uzyskiwanie korzyści 
skali.

Cel szczegółowy 2.4.
Wysokiej jakości zielona przestrzeń publiczna

W metropolii warszawskiej istnieje konieczność objęcia opieką istniejących terenów cen-
nych przyrodniczo, w tym zidentyfikowania potrzeb inwestycyjnych mających na celu 
zapewnienie wysokiej jakości zieleni publicznej. Wprowadzenie systemowego myślenia  
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o zasobach i walorach środowiska przyrodniczego doprowadzi do wykształcenia metro-
politalnego systemu zarządzania i utrzymywania terenów zieleni. Narzędziem do reali-
zacji tego celu będzie m.in. wzmocnienie egzekwowania zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego. Niezbędne jest zapewnienie ochrony rozmaitych form zieleni, 
umożliwiające jednocześnie adekwatne z niej korzystanie przez mieszkańców. 

Kierunek inwestycyjny 2.4.1: Masterplan zarządzania terenami zieleni
Kierunek obejmuje przygotowanie i wspólna realizacja masterplanu uwzględniającego 
inwentaryzację istniejących terenów zieleni z podziałem na kategorie. Do każdej kate-
gorii wypracowany zostanie standard ochrony  i standard jakości. Opracowany zostanie 
również katalog roślin, które w najkorzystniejszy sposób mogą wpłynąć na jakość powie-
trza czy retencję wód. Zwiększanie powierzchni i łączenie istniejących terenów zielonych 
doprowadzi stopniowo do wytworzenia spójnego i komplementarnego systemu zieleni 
metropolitalnej. Wypracowany plan zielonego szkieletu metropolii będzie dzięki temu 
przyczyniał się do poprawy jakości powietrza i wskaźników retencji.

Cel szczegółowy 2.5.
Wysoka świadomość ekologiczna

Efektywne wprowadzanie metropolitalnej polityki klimatycznej oraz polityk lokalnych 
wymaga pracy nad zwiększaniem świadomości ekologicznej mieszkańców, urzędników  
i polityków lokalnych. W ramach realizacji celu powinny odbywać się szkolenia, akcje 
informacyjne przybliżające istniejące możliwości zachowań ekologicznych, a także poka-
zujące konsekwencje złych praktyk. Edukacja będzie dotyczyła w szczególności: jakości 
powietrza (niskiej emisji, w tym szczególnie dbałości o należytą jakość spalanego opału 
oraz nakłaniania do rezygnacji z przemieszczania się własnym samochodem), gospodaro-
wania zasobami wodnymi i segregacji śmieci.

Kierunek inwestycyjny 2.5.1: Edukacja ekologiczna przez całe życie: Program 
szkoleń dla dorosłych, seniorów, dzieci, urzędników
System szkoleń będzie dotyczył: powietrza, wody, zieleni i odpadów. Świadomość  
ekologiczna rodzi się nie tylko z wiedzy i doświadczenia, ale też na skutek rozbudzania  
tzw. sumienia ekologicznego. To w skali społecznej może być modulowane tylko poprzez 
tworzenie wspólnych standardów zachowania.
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Podnoszenie atrakcyjności metropolii dla budowania kreatywności, spędzania czasu wolne-
go i turystki to ważny aspekt dla rozwoju metropolii warszawskiej. Wiąże się to także m.in.  
z podkreślaniem wagi sektora kreatywnego dla rozwoju lokalnego.

Cel szczegółowy 3.1. 
Atrakcyjna metropolitalna oferta spędzania czasu wolnego

Oferta spędzania wolnego czasu w metropolii warszawskiej już obecnie jest bardzo boga-
ta. Głównym wyzwaniem jest zinwentaryzowanie istniejących możliwości tak, by zopty-
malizować możliwości ich wykorzystywania przez mieszkańców i turystów. Realizację 
tego zamierzenia ułatwi wspomagana cyfrowo platforma prezentująca wszystkie stałe  
i cykliczne elementy oferty wolnego czasu (w podziale na dziedziny zainteresowań). 

Kierunek inwestycyjny 3.1.1: Platforma przedstawiająca ofertę spędzania czasu 
wolnego w podziale na dziedziny
Priorytetem jest stworzenie rzetelnej bazy obejmującej istniejące zasoby dotyczące oferty 
czasu wolnego w metropolii warszawskiej. Będzie temu służył portal internetowy prezentu-
jący dostępną ofertę w podziale na kierunki aktywności: sportowo-rekreacyjny i kulturalny.  
W ramach tych dwóch ogólnych kategorii wypracowany zostanie podział na konkretne typy 
aktywności. Wszystkie obiekty, w których będą odbywać się wydarzenia będą dokładnie opi-
sane pod względem dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością oraz ogólnych wytycz-
nych dotyczących bezpiecznego ich użytkowania. Będą one uwzględniały np. minimalny wiek 
użytkowników i wymogi, co do ich kondycji/zaawansowania w danym sporcie.

Kierunek inwestycyjny 3.1.2: Grupa dbająca o zapewnienie dodatkowej komunikacji 
publicznej podczas trwania wydarzeń uznanych za ponadlokalne/metropolitalne
Aby zapewnić szeroki dostęp do wydarzeń organizowanych w różnych porach doby  
i tygodnia trzeba zapewniać odpowiednie możliwości transportu zbiorowego. Uspraw-

Cel tematyczny 3: 
Zintegrowana, atrakcyjna  
oferta spędzania czasu  
wolnego
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ni to mobilność w całej metropolii warszawskiej, gdyż pozwoli unikać przeciążeń wyni-
kających z używania transportu indywidulanego w wolnym czasie. Grupa będzie działała  
w powiązaniu z platformą współpracy koordynującą metropolitalną politykę  
transportową (zob. cel 1.1.).

Kierunek inwestycyjny 3.1.3: System bieżącej weryfikacji dostępności oferty czasu 
wolnego dla osób z ograniczeniami 
Zebranie informacji o istniejących warunkach dostępności obiektów rekreacyjno-sportowych 
i kulturalnych dla osób z ograniczoną mobilnością oraz sukcesywne zwiększanie tej dostęp-
ności. Wypracowanie tzw. „standardu minimum” dla poziomu dostępności, który powinny 
spełniać wszystkie metropolitalne wydarzenia i obiekty, w których są one prowadzone. 

Cel szczegółowy 3.2.
Metropolitalny system wysokiej jakości infrastruktury czasu wolnego

Istnieje konieczność poświęcania uwagi i środków finansowych na zapewnienie dobrej jakości 
istniejącej infrastruktury czasu wolnego oraz „dzielenia się” istniejącą infrastrukturą (użycza-
nie sobie istniejących obiektów przez samorządy tak, aby uniknąć budowy podobnych, dro-
gich w utrzymaniu, obiektów w sąsiadujących gminach). 

Kierunek inwestycyjny 3.2.1 Masterplan utrzymania i rozwoju infrastruktury wol-
nego czasu 
Przygotowanie i wspólna realizacja masterplanu utrzymania istniejących i rozwoju nowych 
obiektów sportowych/rekreacyjnych jest szczególnie istotna, ponieważ infrastruktura taka 
często ulega szybkiemu zużyciu i musi być objęta systemem bieżącej konserwacji, renowacji  
i poprawy jej jakości, w tym poprawy dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością.  
Masterplan będzie zakładał uzgodniony stopień międzygminnej kompatybilności oferty.

Kierunek inwestycyjny 3.2.2 Bezpieczeństwo osób spędzających czas wolny  
w metropolii
Punktowe i liniowe obiekty rekreacyjno-sportowe zostaną wyposażone w spójny system 
oznakowania, który będzie uwzględniał wytyczne bezpiecznego użytkowania. Wypracowane  
i wdrażane będą standardy dotyczące infrastruktury towarzyszącej. Ponadto metropolitalnej 
ofercie eventowej towarzyszyć będzie zestandaryzowana oprawa dotycząca bezpieczeństwa. 

Cel tematyczny 3: 
Zintegrowana, atrakcyjna  
oferta spędzania czasu  
wolnego
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Współpraca w sferze rozwoju gospodarczego jest trudna z uwagi na to, że w tej dziedzinie 
samorządy konkurują miedzy sobą zarówno o przedsiębiorców, jak i pracowników. Celem 
samorządów metropolii warszawskiej jest przeplatanie konkurencji i współpracy, tak aby 
dynamicznie rozwijały się istniejące oraz nowe przedsiębiorstwa, a także aby wzmacniać 
postawy proprzedsiębiorcze wśród mieszkańców. Samorządy będą współpracować w celu 
stwarzania atrakcyjnych warunków (infrastrukturalnych, prawnych i podatkowych) na 
rynku pracy, a także do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji.

Cel szczegółowy 4.1.  
Wspólna oferta inwestycyjna

Metropolia warszawska jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, choć nasycenie 
inwestycjami (w tym zagranicznymi) jest nierównomierne. Samorządy będą prowadziły 
politykę marketingu terytorialnego pozwalającą na zainteresowanie tym obszarem 
inwestorów o różnych wymaganiach, odpowiadających zróżnicowanemu potencjałowi 
metropolii warszawskiej.

Kierunek inwestycyjny 4.1.1. Wspólna strategia wyboru i przyciągania  
inwestycji
Pierwszym wspólnym krokiem będzie wypracowanie szczegółowej strategii działania 
przygotowanej we współpracy międzysektorowej (w szczególności administracji 
samorządowej z przedsiębiorcami). 

Kierunek inwestycyjny 4.1.2. Profesjonalna oferta dla inwestorów  
zagranicznych
Z uwagi na znaczenie inwestycji zagranicznych dla metropolii warszawskiej, tworzące ją 
samorządy przygotują wspólną ofertę inwestycyjną w kilku językach obcych, która będzie 

Cel tematyczny 4: 
Atrakcyjne warunki do  
rozwijania przedsiębiorczości 
oraz lokowania inwestycji
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cyklicznie aktualizowana. Oferta będzie podkreślała zróżnicowany charakter zasobów 
metropolii i jej całościowy potencjał. Oferta będzie wykorzystywana do promowania me-
tropolii warszawskiej w trakcie wybranych wydarzeń inwestycyjnych.

Cel szczegółowy 4.2.
Dobry klimat dla przedsiębiorczości w metropolii

Dostosowana do dynamiki zmian charakterystycznej dla prowadzenia działalności 
gospodarczej adaptacja przestrzeni administracyjnej w metropolii, ułatwiająca korzystanie 
przedsiębiorcom z metropolitalnego rynku produktów, usług i pracy.

Kierunek inwestycyjny 4.2.1. Uwspólnienie metod obsługi przedsiębiorców
Niezbędne jest ujednolicenie, standaryzacja przestrzeni prowadzenia działalności 
gospodarczej co pozwoli zapewnić podobny poziom usług dla przedsiębiorców na całym 
obszarze metropolii. 

Kierunek inwestycyjny 4.2.2. Wzmacnianie lokalnych potencjałów 
endogenicznych
Wzmacnianie endogennych, unikalnych potencjałów jednostek samorządu terytorialnego 
współtworzących metropolię warszawską. Stworzenie forum wymiany wiedzy, dzięki 
któremu możliwa będzie identyfikacja ponadlokalnych potencjałów w metropolii 
warszawskiej oraz zaplanowanie ich wspólnego wzmacniania poprzez interwencje na 
rynku pracy, w politykę kulturalną i edukacyjną, a także w politykę podatkową.

Kierunek inwestycyjny 4.2.3. Wzmacnianie innowacyjnego 
i kreatywnego potencjału metropolii
Współpraca samorządów współtworzących metropolię dla dyskontowania potencjału 
innowacyjnego i kreatywnego zakłada wykorzystanie różnorodnych narzędzi. Pierwszym  
z nich będą giełdy wiedzy organizowane w wybranych branżach lub grupach branż, 
na których obecni będą przedstawiciele przedsiębiorców ze swoją ofertą produkcyjną, 
handlową i usługową, przedstawiciele samorządów różnych szczebli oraz akademicy  
i studenci.

Cel tematyczny 4: 
Atrakcyjne warunki do  
rozwijania przedsiębiorczości 
oraz lokowania inwestycji
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Nowoczesne, dostosowane do potrzeb odbiorców usługi społeczne wykorzystujące nowe 
technologie, budowanie solidarności międzygrupowej oraz włączenia społecznego staną 
się standardem w metropolii warszawskiej. Działania w tej dziedzinie obejmą szczególną 
troską potrzeby trzech grup mieszkańców: dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób  
z niepełnosprawnościami. Przyjmujemy wyjątkowość tych grup wynikającą z ich wrażliwości 
i naturalnie zwiększonego zapotrzebowania na pomoc zewnętrzną.

Cel ten będzie realizowany dzięki współpracy w tematach takich jak opieka społeczna, 
zdrowie, edukacja, czy kultura. W długim horyzoncie czasowym jego realizacja sprzyjała 
będzie również budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego, a także społeczeństwa 
obywatelskiego.

Cel tematyczny 5: 
Nowoczesne usługi społeczne 
zapewniające wysoką jakość  
życia wszystkim mieszkańcom
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Cel szczegółowy 5.1.  
Efektywne i skoordynowane wykorzystywanie wysokiej jakości infrastruktury 
społecznej 

W pierwszej kolejności zasoby istniejące w całej metropolii zostaną poddane inwentaryzacji, 
na podstawie której będzie można sprecyzować potrzeby nowych inwestycji. Wyjątkowa 
dynamika procesów społecznych na obszarach metropolitalnych wymusza poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań, w tym m.in. rozwiązań tymczasowych (np. kontenerowej 
infrastruktury edukacyjnej) lub budowa obiektów wielofunkcyjnych, które będą mogły 
zmieniać swoje przeznaczenie w zależności od potrzeb. 

Kierunek inwestycyjny 5.1.1. Masterplan rozwoju infrastruktury społecznej  
w metropolii warszawskiej 
Powstanie masterplan składający się z części inwentaryzacyjnej i inwestycyjnej. 
Inwentaryzacja infrastruktury usług społecznych obejmie nie tylko fakt istnienia 
danej infrastruktury, ale także jej wydajność, zasięg przestrzenny oraz możliwości 
rozbudowy (powiększenia wydajności). Na bazie tego opracowania i przy uwzględnieniu 
komplementarności oferty w różnych samorządach powstanie program inwestycyjny 
w zakresie infrastruktury usług społecznych. Ostatnim elementem masterplanu jest 
wypracowania metod stałego monitorowania potrzeb i koordynacji polityki inwestycyjnej 
w zakresie usług społecznych.

Cel szczegółowy 5.2. 
Wysokiej jakości kadra w usługach społecznych

Wypracowanie sposobu budowania współpracy pomiędzy gminami i powiatami, której 
celem jest wzajemne wykorzystywanie zasobów najwyższej jakości. Dla usług społecznych 
są to przede wszystkim zasoby ludzkie – wysoko wykwalifikowani nauczyciele i animatorzy 
kultury, specjaliści od technik komunikacji internetowej, trenerzy i nauczyciele osób 
starszych oraz menadżerowie infrastruktury technicznej o specjalistycznych, technicznych 
kwalifikacjach. Pozwoli to na ograniczenie kosztów dla poszczególnych samorządów, 
przy zachowaniu wysokiego profesjonalizmu. 

Kierunek inwestycyjny 5.2.1. Dzielenie się samorządów zasobami związanymi 
z usługami społecznymi
Wypracowanie listy działań społecznych wymagających wyspecjalizowanych pracowników, 
a następnie, wypełnianie jej konkretnymi nazwiskami. Osoby te staną się wspólnym 
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zasobem, z którego w razie potrzeb będą korzystały poszczególne samorządy. Utrzymanie 
etatu zostanie rozłożone na wszystkich użytkowników, dzięki czemu samorząd będzie 
stać na profesjonalistę wyższej klasy. 

Kierunek inwestycyjny 5.2.2. Warsztaty dla urzędników, dzielenie się dobrymi 
praktykami
Wypracowanie bazy dobrych praktyk, poprzez zapewnienie urzędnikom zajmującym 
się poszczególnymi dziedzinami możliwości wymiany doświadczeń i wiedzy.  Wymiana 
może się odbywać bez konieczności spotkań fizycznych, poprzez utworzone platformy 
informatyczne. 

Cel szczegółowy 5.3. 
Odpowiednia do potrzeb, zróżnicowana oferta mieszkań niekomercyjnych

Poprawa warunków mieszkalnych w metropolii nastąpi m.in. poprzez zapewnianie 
odpowiednio dużego zasobu mieszkań niekomercyjnych. Jest to szczególnie ważne  
w obszarach wielkomiejskich, zagrożonych nierównościami społecznymi i terytorialnymi, 
które mogą prowadzić do hamowania spójnego, zrównoważonego rozwoju i narastania 
patologii społecznych. 

Kierunek inwestycyjny 5.3.1: Masterplan rozwoju mieszkalnictwa 
niekomercyjnego 
Przygotowanie i wspólna realizacja masterplanu składającego się z części inwentaryzującej 
obecny zasób różnego typu mieszkań niekomercyjnych oraz z programu rozwoju tego 
zasobu. Ważną częścią masterplanu jest uwzględnienie różnych form takich mieszkań 
(tradycyjne mieszkania komunalne, mieszkalnictwo wspomagane, np. dla osób 
niesamodzielnych).



28

Tabela 1. Porównanie celów strategicznych Strategii Obszaru Metropolitalnego Warszawy  
do roku 2030 i Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej

1. Inteligentna, zintegrowana sieć transportu  

publicznego dla Obszaru Metropolitalnego  

Warszawy

1. Inteligentna, zintegrowana sieć transportu  

zbiorowego i sieć drogowa

2. Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym 

planowaniu, zapewniającym komplementarność 

funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących 

potencjałów, oraz uwzględniającym zrównowa-

żony rozwój

3. Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu 

wolnego, wykorzystująca potencjał przyrodni-

czy, kulturalny i historyczny Obszaru Metropoli-

talnego Warszawy

4. Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębior-

czości oraz lokowania inwestycji w ramach sieci 

gospodarek miejskich

5. Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społeczne-

go, udział mieszkańców Obszaru Metropolital-

nego Warszawy w kształtowaniu zrównowa-

żonej metropolii opartej na idei społeczeństwa 

obywatelskiego

2. Zielona metropolia

3. Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu 

wolnego

4. Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębior-

czości oraz lokowania inwestycji

5. Nowoczesne usługi społeczne zapewniające 

wysoką jakość życia wszystkim mieszkańcom

Strategia Obszaru  
Metropolitalnego Warszawy  
do roku 2030 a Plan działań  
strategicznych dla metropolii 
warszawskiej

Cele Strategii Rozwoju Obszaru  
Metropolitalnego Warszawy do roku 2030

Cele Planu działań strategicznych 
dla metropolii warszawskiej
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Prezentowany państwu dokument stanowi efekt półrocznych prac warsztatowych,  
w których uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu gmin i powiatów współtworzących 
metropolię warszawską. Nawiązując do obowiązujących dokumentów strategicznych, 
Przewodnik strategiczny 2.0 wytycza główne kierunki interwencji strategicznej  
w metropolii warszawskiej. Motywem przewodnim, który przewija się we wszystkich 
omawianych kierunkach działań, jest tworzenie Metropolii w równowadze, czyli 
regionu wielkomiejskiego skutecznie stawiającego czoła czterem wyzwaniom o charakterze 
horyzontalnym: zapewnianiu odpowiedniej jakości infrastruktury, bezpieczeństwa, 
edukacji i koordynacji metropolitalnej.

Istotne jest także poszanowanie różnorodności poszczególnych samorządów 
współtworzących metropolię, z której można i należy uczynić jeden z podstawowych 
walorów całego obszaru i dzięki której możliwe jest zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb 
mieszkańców.

Podsumowanie
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