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1. WPROWADZENIE 

Przekonanie o kluczowej roli obszarów metropolitalnych w rozwoju społecz-

no-gospodarczym jest jednym z najwa�niejszych paradygmatów rozwoju spo-

łecznego w okresie globalizacji. W�ród wielu problemów, które wi��� si� z me-

tropolizacj� przestrzeni, istotnym zagadnieniem jest rozpoznanie i wyja�nienie 

pewnych procesów społecznych i ekonomicznych ł�cznie z ich przestrzennymi 

uwarunkowaniami prowadz�cymi z jednej strony do integracji obszaru metropo-

litalnego, z drugiej za� do powstawania pewnych dywersyfikacji. Problem ten 

został podj�ty w projekcie finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolni-

ctwa Wy�szego (2008–2010) pt. „Procesy integracji i dezintegracji w Łódzkim 

Obszarze Metropolitalnym” realizowanym przez specjalistów z zakresu gospo-

darki przestrzennej i geografii społeczno-ekonomicznej
1
. W opracowaniu przed-

stawiono cz��� wyników bada� prowadzonych przez geografów m.in. w zakre-

sie zró�nicowania funkcjonalno-przestrzennego systemu osadniczego ŁOM, 

identyfikacji terytorialnej mieszka�ców na wybranych obszarach ŁOM oraz 

postrzeganiu ŁOM przez osoby bezpo�rednio zwi�zane z procesami zarz�dzania 

i administrowania regionem, a tak�e przez mieszka�ców
2
. 

Metropolizacja jako proces istnieje od dawna, jednak jej funkcje i znaczenie 

wynikaj� z ró�nych uwarunkowa�. Współczesna metropolizacja przestrzeni jest 

now� – globaln� faz� rozwoju urbanizacji i ró�ni si� od wcze�niejszych 
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przekształce� sieci osadniczej. Jest procesem krystalizowania si� nowego typu 

struktury przestrzennej, w której wzrasta znaczenie du�ych układów miejskich 

skupiaj�cych potencjał gospodarczy, finansowy i naukowy, charakteryzuj�cych 

si� du�� innowacyjno�ci� i wysokim poziomem oferowanych usług, wł�czonych 

w układ odległych – mi�dzynarodowych powi�za� współpracy i zale�no�ci mi�-
dzy innymi miastami pełni�cymi funkcje metropolitalne. Przekształcenia w sieci 

osadniczej wywołane procesem metropolizacji stanowi� zatem odst�pstwo od 

hierarchicznej zasady organizacji przestrzeni. Zmianie ulegaj� przede wszystkim 

relacje mi�dzy miastem centralnym a otaczaj�cym regionem – rozwija si�
system synergicznych powi�za� funkcjonalnych w postaci uzupełnionych lub 

zdublowanych funkcji o�rodka centralnego (M a r k o w s k i, M a r s z a ł  2006). 

Poj�cie obszaru metropolitalnego zostało przyj�te przez �rodowiska geogra-

fów, urbanistów, planistów, pojawiło si� tak�e w ustawie o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., która definiuje go jako 

„obszar wielkiego miasta oraz powi�zanego z nim funkcjonalnie bezpo�redniego 

otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju” (art. 2, 

pkt 9). W literaturze naukowej, podobnie jak w przypadku „metropolii”, obser-

wuje si� du�� dobrowolno�� w interpretacji poj�cia obszaru metropolitalnego, 

niemniej jednak powi�zania funkcjonalne miasta centralnego z bezpo�rednim 

otoczeniem, o których mowa w ustawie, s� bli�ej doprecyzowane. Obszar metro-

politalny to „…du�y, wewn�trznie zło�ony układ osadniczy, którego istotn� ce-

ch� jest wyst�powanie funkcji metropolitalnych i relacji funkcjonalnych, wi���-
cych układ w spójn� terytorialnie i rozwini�t� pod wzgl�dem społeczno-gospo-

darczym cało��” (K a c z m a r e k, M i k u ł a  2007, s. 14). Obejmuje on stref�
zasi�gu codziennego oddziaływania zwi�zanego z miejscem pracy i zamieszka-

nia ludno�ci oraz tereny potencjalnych mo�liwo�ci rozwojowych metropolii,  

w której zachodz� procesy metropolizacji i wyst�puje szereg działalno�ci o cha-

rakterze uzupełniaj�cym funkcje metropolitalne o�rodka centralnego (M a r k o-

w s k i, M a r s z a ł  2006).  

2. INTEGRACJA W OBSZARACH METROPOLITALNYCH  
W �WIETLE PROJEKTU USTAWY METROPOLITALNEJ 

Projekt ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach 

metropolitalnych, zwanej potocznie „ustaw� metropolitaln�”, jest prób� stworze-

nia instrumentu dla sprawniejszego, bardziej harmonijnego procesu zarz�dzania 

przestrzeni� miast i przyległych do nich gmin, co powinno si� przyczyni� do 

podniesienia jako�ci �ycia mieszka�ców, jak i jako�ci samego obszaru, a w kon-

sekwencji wzrostu presti�u i poprawy wizerunku miasta oraz obszarów otacza-

j�cych.  
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W rozdziale pierwszym projektu ustawy, który dotyczy polityki miejskiej 

pa�stwa, czytamy, i� jest ona nakierowana na stwarzanie korzystnych warunków 

dla rozwoju miast i ich otoczenia, a jej bezpo�rednim celem jest usprawnianie 

procesów zarz�dzania w miastach i na terenach aglomeracji miejskich, równie�
poprzez konsolidacj� zarz�dzania du�ymi miastami i terenami stanowi�cymi 

jego otoczenie. Zakłada si� wsparcie finansowe dla przedsi�wzi�� realizowa-

nych zarówno na terenie metropolii, jak i na terenie otaczaj�cych j� jednostek 

samorz�du lokalnego. Jego podstaw� ma by� kontrakt metropolitalny zawarty  

z miastem, a w przypadku gdy przedsi�wzi�cie realizowane jest poza jego 

terenem – tak�e z wła�ciw� gmin�, w trybie i na zasadach okre�lonych w usta-

wie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Rozdział drugi definiuje poj�cie obszaru metropolitalnego i procedur� jego 

ustanawiania, kwesti� granic poruszono w rozdziale czwartym. Zapisy rozdziału 

drugiego dotycz� tak�e zespołu metropolitalnego jako organu zarz�dzaj�cego 

obszarem metropolitalnym, ale jego organizacj� i zasady działania dokładnie 

reguluje rozdział pi�ty. 

W rozdziale trzecim projektu ustawy okre�lono zakres wspólnych działa�
zespołu metropolitalnego, które obejmuj�: 

– programowanie rozwoju i zagospodarowania obszaru metropolitalnego, 

– przedsi�wzi�cia, zwłaszcza o charakterze infrastrukturalnym, maj�ce zna-

czenie dla obszaru metropolitalnego jako cało�ci,  

– współprac� jednostek samorz�du lokalnego na rzecz realizacji zada�
maj�cych znaczenie dla obszaru metropolitalnego jako cało�ci, 

– pozyskiwanie z ró�nych �ródeł i ł�czenie �rodków publicznych i prywat-

nych, niezb�dnych do realizacji zada� zespołu, 

– promocj� obszaru metropolitalnego, 

– koordynowanie działalno�ci jednostek samorz�du lokalnego na obszarze 

metropolitalnym w sprawach: ładu przestrzennego i ochrony �rodowiska, za-

opatrzenia w media, kanalizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

komunikacji i transportu zbiorowego oraz bezpiecze�stwa zbiorowego i porz�d-

ku publicznego. 

Nale�y zauwa�y�, i� zapisy tego rozdziału stanowi� najbardziej istotny fra-

gment z perspektywy przedmiotu niniejszego opracowania, jakim jest integracja 

metropolitalna, analizowana na przykładzie Łodzi i jej otoczenia. 

3. PRZEMIANY FUNKCJI I STRUKTURY FUNKCJONALNEJ 
ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 

Przedmiotem analizy była identyfikacja zmian wielko�ci i struktury funkcji 

egzogenicznych obszaru metropolitalnego oraz okre�lenie podstawowych ten-

dencji w zmian w ich rozmieszczeniu (lokalizacji) na badanym obszarze,  
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w okresie 1983–2008 (25 lat)
3
. Przyj�cie cezury pocz�tkowej (rok 1983) z okre-

su przed transformacj� społeczno-gospodarcz� dobrze ukazuje znaczenie zmian 

ustrojowych w przeobra�eniach funkcjonalnych badanego układu osadniczego. 

Zasi�g przestrzenny aglomeracji łódzkiej i podział jej na poszczególne strefy 

przyj�to za opracowaniem wydanym przez Główny Urz�d Statystyczny Aglo-

meracje miejskie w 1983 r. Z publikacji tej zaczerpni�to równie� informacje 

statystyczne (dla 1983 r.) charakteryzuj�ce miasta i gminy aglomeracji łódzkiej 

w zakresie liczby pracuj�cych ogółem i według działów KGN. Dane statysty-

czne dla lat 2000, 2003, 2005 i 2008 uzyskano w Wojewódzkim Urz�dzie 

Statystycznym w Łodzi i obejmuj� one informacje statystyczne o liczbie pra-

cuj�cych według sekcji PKD4. 

W 1983 r. w regionie miejskim Łodzi pracowało ok. 460 tys. osób (rys. 1).  

W 2000 r., po systematycznym czasie obni�ania si� poziomu zatrudnienia,  

w gospodarce narodowej zatrudnionych było ok. 284 tys. osób. Kolejna lata 

przyniosły dalsze obni�enie zatrudnienia o ok. 25 tys. osób. Od 2005 r. zatrud-

nienie zacz�ło wzrasta�. W porównaniu z 2005 r. zatrudnienie w 2008 r. wzrosło 

o 35 tys., do poziomu ok. 298,5 tys. osób. Odwrócenie niekorzystnych procesów 

rozwojowych mo�na przypisa�, po cz��ci, dobrej koniunkturze gospodarczej  

w latach 2005–2008, ale co chyba wa�niejsze nale�y uzna� je za efekt rozwoju 

procesów metropolizacji i o�ywienia gospodarczego (inwestycyjnego i eksporto-

wego) po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej.   

W porównaniu z 1983 r., sektor egzogeniczny w pierwszym okresie trans-

formacji zmniejszył si� o blisko 60% (do 2000 r.), przede wszystkim w wyniku 

zmniejszenia roli wielkich pa�stwowych zakładów przemysłowych i usługo-

���������������������
3
 Podstaw� metodologiczn� studiów nad przemianami funkcji aglomeracji łódzkiej 

stanowi koncepcja bazy ekonomicznej. W koncepcji tej nadrz�dnym celem jest iden-

tyfikacja funkcji egzogenicznych jednostek osadniczych, czyli takich rodzajów działal-

no�ci (lub pewnej ich okre�lonych cz��ci), które s� podstaw� ł�czno�ci osiedli ze �wia-

tem zewn�trznym i tym samym mog�cych mie� główne znaczenie systemotwórcze. 

Metod� okre�lenia funkcji egzogenicznych jest cz�sto stosowany po�redni sposób iden-

tyfikacji zaproponowany przez Homera Hoyta, znany w polskiej literaturze pod nazw�
metody reszt (residual method) lub wska�nika nadwy�ki pracowników (index of sur plus 

workers). Struktura funkcjonalna miast ró�ni si� od struktury zatrudnienia w mie�cie. 

Funkcje miasta w klasycznym zało�eniach bazy ekonomicznej uto�samiane s� z za-

trudnieniem egzogenicznym. Przyj�cie po�redniego pomiaru wielko�ci zatrudnienia 

egzogenicznego powoduje, �e zmiany wielko�ci bazy ekonomicznej i poszczególnych 

funkcji j� tworz�cych zale�� nie tylko od ewolucji struktury zatrudnienia w mie�cie, ale 

w du�ym stopniu od zmian w strukturze zatrudnienia całej gospodarki narodowej.  
4
 Materiały �ródłowe pochodz� z Wojewódzkiego Urz�du Statystycznego w Łodzi  

i zawieraj� informacj� statystyczn� o liczbie pracuj�cych według sekcji Polskiej Klasy-

fikacji Działalno�ci w zakładach pracy, które zatrudniaj� wi�cej ni� 9 osób według 

miejsca zatrudnienia. Informacja statystyczna odnosiła si� do 21 obszarów wiejskich 

(gmin wiejskich lub cz��ci wiejskich gmin miejsko-wiejskich).  



Funkcjonalne i społeczne problemy integracji metropolitalnej... 

�

99

wych. Zaznaczaj�cy si� niewielki trend wzrostowy tego sektora, który nast�pił  

w latach nast�pnych (2000–2008), mo�e �wiadczy� o zako�czonym ju� procesie 

jego zasadniczej przebudowy i wł�czania si� Łodzi wraz z jej zapleczem w gos-

podark� narodow� oraz globaln� dzi�ki rozwojowi nowych funkcji egzoge-

nicznych (rys. 2). Przebudowa ustroju spowodowała równie� wzrost znaczenia 

sektora endogenicznego (lokalnego), dla którego podstaw� rozwoju stanowi�
bardzo liczne i ró�norodne indywidualne inicjatywy samych mieszka�ców  

w regionie miejskim Łodzi. Szybki rozwój bazy endogenicznej był naturaln�
reakcj� na jej niedorozwój w poprzednim systemie politycznym, ale tak�e form�
obrony społeczno�ci lokalnych przed bezrobociem.  

Rys. 1. Wielko�� zatrudnienia w aglomeracji łódzkiej w latach 1983–2008 

	 r ó d ł o: opracowanie własne 

Rys. 2. Zmiany zatrudnienia egzogenicznego w aglomeracji łódzkiej  

w latach 1983–2008  

	 r ó d ł o: opracowanie własne 
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W latach 1989–2005 struktura funkcjonalna uległa bardzo silnym przeobra-

�eniom. Zmniejszył si� udział funkcji przemysłowej (z 57% do ok. 16%). 

Pojawiły si� równie� nowe funkcje, poprzednio prawie niewyst�puj�ce, oraz 

nast�pił zanik innych, które w nowej rzeczywisto�ci gospodarczej stały si� mniej 

wa�ne. Wydatnie wzrosła natomiast rola funkcji handlowej (29% w 2005 r.), 

która obok obsługi nieruchomo�ci i firm (sekcja K) jest funkcj� główn�, współ-

dominuj�c�. 
W okresie transformacji ustrojowej handel nale�ał do najbardziej dynamicz-

nie rozwijaj�cych si� rodzajów działalno�ci gospodarczych, obejmuj�cych naj-

wi�ksz� liczb� firm, staj�c si� w pewnym sensie „lokomotyw�” zmian w Łodzi. 

Proces restrukturyzacji tej działalno�ci rozpocz�ł si� ju� pod koniec lat osiem-

dziesi�tych XX w., a wi�c zanim nast�piły zasadnicze zmiany ustrojowe, i po-

legał na prywatyzacji handlu detalicznego oraz nieco pó�niej hurtowego oraz 

uwolnieniu spod kurateli pa�stwa handlu zagranicznego. Silne funkcje handlowe 

regionu miejskiego Łodzi wynikaj� równie� z działalno�ci centrów handlu hur-

towego w postaci targowisk o zasi�gu pocz�tkowo mi�dzynarodowym, a obec-

nie głównie ogólnopolskim, zlokalizowanych w gminach Rzgów i Tuszyn. Bar-

dzo wa�n� funkcj� egzogeniczn�, która stała si� współdominuj�c� w regionie 

miejskim, jest obsługa nieruchomo�ci i firm (24,5% w 2005 r.). 

Wzrost znaczenia tej funkcji stanowi doskonały przykład pojawienia si�
wielu nowych działalno�ci, których istnienie jest �ci�le zwi�zane z gospodark�
rynkow�. Konkurencja i rachunek ekonomiczny wymusiły powstanie ró�nego 

rodzaju firm niezb�dnych dla dobrego funkcjonowania biznesu, jak: biura po-

datkowe, rachunkowe, firmy doradcze, reklamowe, biura po�rednictwa nieru-

chomo�ci itp., które w poprzednim systemie gospodarczym nie miały mo�liwo-

�ci zaistnienia i funkcjonowania. 

W pierwszym dziesi�cioleciu XXI w. struktura regionu miejskiego Łodzi 

uległa dalszej ewolucji. Najbardziej istotnym przejawem tej przemiany jest 

wzrost znaczenia funkcji przemysłowej po jej gł�bokim kryzysie lat dziewi��-
dziesi�tych, co jest przejawem procesu restrukturyzacji i modernizacji działal-

no�ci produkcyjnej, zwłaszcza otwarcia Łodzi i jej najbli�szego otoczenia na 

wiele inwestycji finansowanych przez kapitał zagraniczny (rys. 3). 

Druga wa�na cecha tych przemian to spadek znaczenia funkcji egzogenicznej 

handlu i napraw oraz pozostałych działalno�ci usługowych, które w pierwszych 

latach transformacji nadawały rytm rozwojowy i ograniczyły w znacznym stop-

niu negatywne skutki wywołane kryzysem w przemy�le. Niezmiennie wzrasta 

za� znaczenie funkcji obsługi nieruchomo�ci i firm, administracji oraz edukacji. 

Negatywnym aspektem zmian jest zmniejszanie równie� funkcji obsługi finan-

sowej. Cało�� zmian �wiadczy o pocz�tku dalszej przebudowy funkcji regionu 

miejskiego Łodzi w kierunku ich profesjonalizacji. Wszystkie te zmiany dopro-

wadziły do generalnej przebudowy oblicza funkcjonalnego obszaru metropoli-

talnego z przemysłowo-usługowego (z dominacj� usług materialnych) na usłu-
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gowy (z przewag� usług niematerialnych). Rozpocz�ty na pocz�tku 2000 r. trend 

do otwierania si� Łodzi i regionu miejskiego – wzrostu znaczenia w niej sektora 

egzogenicznego (na stosunkowo wyrównanym poziomie), mo�e stanowi� sym-

ptom zako�czonego ju� etapu zasadniczej restrukturyzacji oraz wskazywa� na 

pocz�tek jej coraz silniejszego wł�czania si� w procesy rozwoju gospodarki 

krajowej i globalnej. 
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30,7%

8,6%
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14,1%
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Handel i naprawy
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Obsługa nieruchomo�ci

Administracja publiczna
i obrona narodowa

Edukacja

Ochrona zdrowia
i opieka społeczna

Rys. 3. Struktura funkcji aglomeracji łódzkiej w 2008 r.  

	 r ó d ł o: opracowanie własne 

Zmiany struktury funkcjonalnej przejawiaj� si� równie� w przemieszczeniu 

lokalizacji sektora egzogenicznego w strefach regionu miejskiego. W 1983 r. 

blisko 87% działalno�ci egzogenicznych koncentrowało si� w obszarze w�zło-

wym, a 93,5% w obszarze w�złowym i zurbanizowanym (rys. 4). Zmiany  

w rozmieszczeniu funkcji egzogenicznej polegaj� na systematycznym wzro�cie 

jej udziału na terenach otwartych oraz obni�eniu w strefie w�złowej. Do czasu 

transformacji tereny otwarte i strefa urbanizuj�ca si� stanowiły obszar słabiej 

zainwestowany, który zostały o�ywiony wraz z rozpoczynaj�cym si� procesem 

przemian gospodarczych i osadniczych. Mniejsze miasta i otaczaj�ce je obszary 

wiejskie, bezpo�rednio przylegaj�ce do granic administracyjnych Łodzi o po-

cz�tkowo relatywnie ni�szej cenie ziemi, stały si� miejscem ekspansji funkcji 

rezydencjalnej, której cz�sto towarzysz� funkcje produkcyjne i usługowe. Rów-

nie� poło�one nieco dalej od centrum tereny otwarte, zwłaszcza te, które cha-

rakteryzuj� si� du�� atrakcyjno�ci� �rodowiska przyrodniczego, stały si� obsza-

rami oddziaływania procesów urbanizacyjnych, kreowanych przez budownictwo 

mieszkaniowe oraz lokalizuj�ce si� tu nowe funkcje produkcyjne i usługi ma-

terialne.  

Na pocz�tku lat osiemdziesi�tych XX w. strefy – w�złowa i zurbanizowana – 

skupiały przede wszystkim funkcje przemysłowe. Z kolei obszary otwarte oraz 

urbanizuj�ce si� pełniły słabe funkcje usługowe (handlowe, transportowe, edu-

kacyjne). Znaczny udział miała równie� funkcja le�nictwa (rys. 5). 
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Rys. 5. Struktura funkcji aglomeracji łódzkiej według stref w 1983 r. 

	 r ó d ł o: opracowanie własne 

W 2008 r. struktura funkcjonalna poszczególnych stref przedstawiała si� ju�
zupełnie odmiennie (rys. 6). W obszarze rdzeniowym dominowały funkcje 

usługowe, z których najwa�niejszymi były: obsługa nieruchomo�ci, administra-

cja oraz edukacyjna i ochrony zdrowia. W pozostałych strefach pojawiła si�
dominacja funkcji przemysłowej, która koncentrowała ok. 80% zatrudnienia 

egzogenicznego tych stref. 
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Rys. 6. Struktura funkcji aglomeracji łódzkiej według stref w 2008 r.  

	 r ó d ł o: opracowanie własne 

Podsumowuj�c, nale�y stwierdzi�, �e zasadnicze zmiany wi��� si� z powol-

nym odbudowywaniem potencjału funkcjonalnego regionu miejskiego po jego 

kryzysie w latach dziewi��dziesi�tych, przekształcaniem struktury funkcjonalnej 

z przemysłowej w usługow� oraz tendencjami do wypełniania zewn�trznych 

stref regionu miejskiego i istotnych przemian wewn�trznej struktury strefy w�-
złowej. 

4. INTEGRACJA METROPOLITALNA W �WIETLE WYBRANYCH 
DOKUMENTÓW PLANOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO 

4.1. Perspektywa Łodzi 

Problem integracji metropolitalnej w �wietle dokumentów planowania roz-

woju lokalnego z perspektywy Łodzi, b�d�cej centralnym miastem krystalizu-

j�cego si� Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, analizowano na podstawie za-

pisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i obo-

wi�zuj�cego Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrze-

ni Łodzi uchwalonych w 2002 r. oraz projektu nowego Studium. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego wyra-

�nie podkre�lono, i� priorytetem polityki społeczno-gospodarczej ma by� prze-

kształcenie istniej�cego regionu administracyjnego Łodzi w region funkcjonal-

no-przestrzenny i społeczno-gospodarczy, w którym obok zwi�zków lokalnych 

rozwinie si� �wiadomo�� regionalna ludno�ci, a Łód�, ze swoimi funkcjami 

metropolitalnymi, stanie si� centrum integruj�cym społeczno�� województwa. 
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W�ród pi�ciu podstawowych stref zagospodarowania przestrzennego woje-

wództwa wyodr�bniono w Planie stref� koncentracji zwi�zków metropolital-

nych, która obejmuje przestrze� Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wyzna-

czonego powierzchni� pi�ciu powiatów centralnych w województwie. Podkre-

�lono z jednej strony najpowa�niejszy problem strefy metropolitalnej – �ywio-

łowy proces urbanizacji obszarów podmiejskich oraz rekreacyjno-mieszkanio-

wych, które trudno wyposa�y� w infrastruktur� i silnie oddziałuj� na �rodowisko 

i krajobraz, a z drugiej wskazano rejon Strykowa jako unikalny w strefie i woje-

wództwie ze wzgl�du na swoje poło�enie przy planowanym przeci�ciu auto-

strad. W Planie czytamy tak�e o konkretnych zadaniach wyznaczonych dla 

rdzenia strefy metropolitalnej – Łodzi oraz jej otoczenia, które zaprezentowano 

w tabeli 1. Nale�y sformułowa� wniosek, i� zapisy tego dokumentu uwypuklaj�
hierarchiczn� organizacj� przestrzeni strefy metropolitalnej, metropoli� prezen-

tuj� jako obszar wyra�nie uprzywilejowany – b�d�cy sił� nap�dow� całego 

regionu, dla którego tereny otoczenia s� jedynie wysoce podporz�dkowanym 

zapleczem rozwojowym.  

T a b e l a  1  

Funkcje metropolii i jej otoczenia 

Metropolia Region zapewnia 

Pobudza do rozwoju regionu 

Zapewnia wła�ciwe i sprawne �rodowiska 

dla tworzenia i transferu wiedzy 

Zapewnia usługi biznesowe i finansowe 

Zapewnia relatywnie wysokie płace, które 

przyci�gaj� mieszka�ców doje�d�aj�cych 

do pracy spoza miasta 

Jest miejscem koncentracji kultury, miejsc 

wypoczynku i sportu, a tak�e centrum 

logistyki transportowej krajowego i mi�-
dzynarodowego profilu. 

Przestrze� dla nowych projektów gospo-

darczych i infrastrukturalnych 

Nowe mo�liwo�ci dla rozwoju budowni-

ctwa miejskiego i wiejskiego 

Mo�liwo�ci tworzenia presti�owych obsza-

rów miejskich i nowych form handlu 

Wi�ksza mo�liwo�� lokalizowania biznesu

Dost�p do zasobów pracy i umiej�tno�ci 

Blisko�� klientów 

	ródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (2002). 

W obowi�zuj�cym Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzeni Łodzi zapisano, i� „ambicj� miasta jest osi�gni�cie statusu metro-

polii i jak najwi�kszego znaczenia w sieci miast Europy oraz jak najkorzy-

stniejszych warunków i mo�liwo�ci funkcjonowania w trudnej konkurencji 

mi�dzynarodowej”. Szans� Łodzi upatruje si� w jej korzystnym poło�eniu, ale 

jednocze�nie jako najwi�ksz� barier� dla rozwoju o�rodka wskazuje brak 

wystarczaj�co silnie rozwini�tych zwi�zków komunikacyjnych i gospodarczych 

z bli�szym i dalszym otoczeniem. Za podstawowe cele polityki społeczno- 
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-gospodarczej i przestrzennej Łodzi w sferze kształtowania zwi�zków z otocze-

niem uznano wykorzystanie walorów poło�enia miasta oraz dotychczasowej 

pozycji i pełnionych funkcji dla wzmocnienia i zró�nicowania jego struktury 

gospodarczej. Jednak�e z perspektywy niniejszego opracowania, najbardziej 

istotny wydaje si� zapis na temat szans uzyskania efektów wynikaj�cych ze 

zbie�no�ci celów i nakładania si� działa�, jakie tworz� mo�liwo�ci skoordy-

nowania polityki przestrzennej Łodzi i pozostałych terenów – tak�e tych, które 

wchodz� w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

W projekcie nowego Studium uwypuklono problem powi�za� metropolital-

nych, wyodr�bniaj�c go w tre�ci dokumentu. Zdefiniowano je jako wynikaj�ce  

z codziennych powi�za� komunikacyjnych – dojazdów do pracy czy usług 

wy�szego rz�du i obj�to szersz� stref�, o zasi�gu regionalnym – od Zdu�skiej 

Woli po Skierniewice, od Ł�czycy do Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa 

Mazowieckiego. Zwrócono tak�e uwag� na powi�zania w systemie obszarów  

o funkcjach rekreacyjnych bliskiego zasi�gu, wyznaczone Pilic� ze zbiornikiem 

Sulejowskim, Wart� ze zbiornikiem Jeziorsko oraz od północny pradolin�
warszawsko-berli�sk�. Podkre�lono, �e pomi�dzy Łodzi� a pozostał� cz��ci�
potencjalnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego zachodzi szereg zwi�zków, 

które w sposób jednoznaczny wywołuj� potrzeb� współdziałania i koordyno-

wania zamierze�.  

4.2. Perspektywa otoczenia 

Perspektyw� otoczenia okre�lono na podstawie dokumentów planowania 

rozwoju lokalnego dwóch wybranych gmin miejsko-wiejskich w otoczeniu 

Łodzi, tzn. Rzgowa i Strykowa. W gminie Rzgów pod uwag� wzi�to Studium 

Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzeni oraz Plan Rozwoju 

Lokalnego, natomiast w przypadku Strykowa – Studium Uwarunkowa� i Kie-

runków Zagospodarowania Przestrzeni oraz Strategi� Rozwoju. Celem tej cz��ci 

bada� była identyfikacja w tek�cie dokumentów wszelkich odniesie� do centrum 

obszaru metropolitalnego, czyli Łodzi. Efektem tych studiów jest zestawienie 

najcz��ciej wyst�puj�cych w tekstach rodzajów odwoła� do centrum metropoli-

talnego. Istot� tego problemu jest zatem okre�lenie „jak cz�sto?” i „w jaki 

sposób?” w dokumentach planowania rozwoju lokalnego gmin w otoczeniu 

du�ego miasta okre�lane s� relacje pomi�dzy metropolitalnym centrum i pery-

feriami.  

W tekstach wybranych dokumentów planowania lokalnego brakuje obszer-

nych fragmentów (rozdziałów), które w cało�ci byłyby po�wi�cone problemowi 

zwi�zków (ich identyfikacji, charakteru, kształtowania w przyszło�ci) pomi�dzy 

centrum metropolitalnym a obszarem otaczaj�cym. W kontek�cie długiej dysku-

sji nad powołaniem obszarów metropolitalnych (ustawy metropolitalnej) oraz 
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istniej�cych planów zagospodarowania województw czy koncepcji zagospodaro-

wania pa�stwa, wyst�powanie takiej sytuacji nale�y uzna� za do�� powa�ne 

zaniedbanie wynikaj�ce z niedostrzegania zło�ono�ci procesów kształtuj�cych 

obszar metropolitalny jako pewn� cało�� funkcjonalno-osadnicz�.  

T a b e l a  2 

Najcz��ciej wyst�puj�ce rodzaje odniesie� do centrum metropolitalnego w wybranych 

dokumentach planowania rozwoju lokalnego gmin Rzgów i Stryków 

Rodzaj odwołania do centrum obszaru metropolitalnego Udział (%) 

Poło�enie geograficzne (wzgl�dem o�rodka metropolitalnego, 

dróg ogniskuj�cych si� na o�rodku) 
31 

Wspólne funkcjonowanie w systemie okre�lonego typu – system 

transportowy  
15 

Wspólne funkcjonowanie w systemie okre�lonego typu – system 

przyrodniczy  
12 

Lokalizacja pewnych wyspecjalizowanych funkcji zarz�dzania lub 

obsługi publicznej 
24 

Centrum impulsów rozwojowych 11 

Inne 7 

	ródło: opracowanie własne. 

Najcz��ciej wyst�puj�cym w dokumentach rodzaj odwoła� do Łodzi jako 

centrum obszaru metropolitalnego jest ten, który odnosi si� do relacji w prze-

strzeni fizycznej (lokalizacji), czyli blisko�ci poło�enia wzgl�dem o�rodka cen-

tralnego lub swoistego rodzaju w�zła w systemie osadniczym. Drugie istotne 

odniesienie pokazuje zwi�zek wynikaj�cy z funkcjonowania miasta i gminy  

w pewnego typu systemie, tzn. np. w systemie transportowym zogniskowanym 

na centrum metropolitalnym lub przyrodniczym. Podobny rodzaj postrzegania 

istotnej roli Łodzi polega na odwołaniu si� do lokalizacji w centrum pewnej 

wyspecjalizowanej funkcji, która ze wzgl�du na swój elitarny (rzadki) charakter 

ma du�y zasi�g oddziaływania przestrzennego.  

Podsumowuj�c, nale�y zauwa�y�, �e centrum metropolitalne postrzegane jest 

przede wszystkim w kategoriach funkcjonalnych i formalnych, bez rozbudowa-

nych interpretacji ani w sensie relacji wi���cych, ani w sensie okre�lenia roli 

poszczególnych elementów osadniczych w systemie aglomeracji (metropolital-

nym). 
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4.3. Wizerunek metropolii (subiektywny) 

Termin „wizerunek” jest potocznie u�ywany jako wyra�enie okre�laj�ce su-

m� pogl�dów, postaw i wra�e�, jakie dana osoba lub grupa ma w stosunku do 

danego obiektu, którym mo�e by� przedsi�biorstwo, produkt, marka, osoba lub 

miejsce. Z poj�ciem wizerunku przestrzeni �ci�le powi�zane jest poj�cie 

to�samo�ci terytorialnej. To�samo�� jest warto�ci� obiektywn�, zasadzaj�c� si�
na trwałych cechach przestrzeni takich jak: warunki przyrodnicze, poło�enie 

geograficzne, rodowód historyczny czy dziedzictwo kulturowe. Wizerunek za�
jest odbiciem to�samo�ci, sum� przekona�, wra�e�, odczu� i opinii, jakie o da-

nym miejscu maj� indywidualni odbiorcy. 

W badaniu prowadzonym w�ród 30 pracowników Urz�du Marszałkowskiego 

w Łodzi poproszono w pierwszej kolejno�ci o zdefiniowanie poj�cia „metro-

polia”. W odpowiedzi otrzymano obraz miasta charakteryzuj�cego si� przede 

wszystkim du�� powierzchni� i liczb� mieszka�ców, ale tak�e b�d�cego 

centrum gospodarczym regionu o bogatej historii i infrastrukturze. Niezwykle 

rzadko pojawiały si� wypowiedzi na temat wpływu metropolii na jej otoczenie, 

czy znaczenie �wiatowe miasta o takiej randze. Zdecydowana wi�kszo�� respon-

dentów (70%) deklarowała, i� Łód� zasługuje na miano metropolii, pozostali 

byli odmiennego zdania. Nale�y jednocze�nie zaznaczy�, i� obie te grupy 

uzasadniały swoj� opini� tymi samymi cechami metropolii, które podawano 

wcze�niej w definicji. Zapytani o elementy w przestrzeni Łodzi, które mo�na 

byłoby wykorzysta� w promowaniu miasta jako metropolii, respondenci 

wymieniali przede wszystkim Manufaktur�, ulic� Piotrkowsk� oraz elementy 

architektury XIX-wiecznej Łodzi: fabryki, pałace fabrykantów, kamienice, 

osiedle Ksi��y Młyn. W�ród fragmentów historii Łodzi, które mogłyby posłu�y�
do promowania miasta jako metropolii, wymieniano przemysłow� przeszło��
oraz wielokulturowo�� o�rodka. Pojawiły si� tak�e wypowiedzi dotycz�ce 

funkcji nieformalnej stolicy kraju, jak� Łód� pełniła w okresie powojennym oraz 

okres rozwoju kinematografii w Łodzi w latach 1945–1989. W�ród atutów Łodzi 

wykorzystanych w konkurowaniu z innymi miastami Polski wymieniano poło-

�enie, potencjał kulturowy miasta, du�� liczb� i ró�norodno�� szkół wy�szych, 

niskie koszty pracy i wysokie kwalifikacje pracowników, festiwale. W�ród naj-

powa�niejszych słabo�ci, mog�cych powodowa� bariery dla rozwoju miasta, 

wskazywano słab� infrastruktur� techniczn� miasta, star� i zniszczon� tkank�
miejsk� oraz zbyt bliskie s�siedztwo stolicy. 

Metropolia, zgodnie z definicjami istniej�cymi w literaturze przedmiotu, to 

aglomeracja miejska licz�ca co najmniej pół miliona mieszka�ców. Kryterium 

ludno�ci nie jest jednak jedyne i wystarczaj�ce do zdefiniowania metropolii, 

dlatego najcz��ciej bywa uzupełniane o trzy inne kryteria:  

– doskonało�� usług, instytucji i wyposa�enia,  
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– potencjał innowacyjny w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecz-

nym, politycznym, kulturalnym,  

– wyj�tkowo�� i specyfika miejsca. 

Pracownicy Urz�du Marszałkowskiego w Łodzi poproszeni o rozdzielenie 10 

punktów pomi�dzy wymienione powy�ej kryteria definiowania metropolii tak, 

aby jak najlepiej opisywały Łód�, przydzielili odpowiednio 2.7, 4.0 i 3.3 

punktów ka�demu z nich. Wra�enie, �e najwi�ksze znaczenie dla Łodzi ma 

potencjał innowacyjny w zakresie technicznym, ekonomicznym, społecznym, 

politycznym i kulturalnym mo�e wynika� z cz�sto przytaczanych zapisów 

Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Łodzi oraz Strategii 

Rozwoju Klastra w Łodzi na lata 2007–2015, w których czytamy: „(...) mo�na 

okre�li� dziedziny, które maj� szans� zdobycia przewagi konkurencyjnej w pro-

cesach metropolizacji i globalizacji i sta� si� sił� nap�dow� gospodarki miasta,  

a do których zaliczy� nale�y: nauk� i badania, kształcenie akademickie, kon-

sulting mi�dzynarodowy, spotkania kongresowe i konferencje mi�dzynarodowe, 

kultur� i wydarzenie kulturalne, sztuk� medialn�, działalno�� artystyczn�, dzia-

łalno�� wystawienniczo-targow�, wydarzenia sportowe, gospodark� kreatywn�
powi�zan� z kultur� i sztuk� (design, twórczo�� artystyczna materialna i niema-

terialna ze sfery kultury masowej i wyspecjalizowanej, centrum mody), tury-

styk� w oparciu o dziedzictwo kultury materialnej, w tym dziedzictwo zabu-

dowy i techniki ery postprzemysłowej, muzealnictwo, usługi hotelowe, usługi 

finansowe i ksi�gowe, usługi bankowe (...)”. 

Urz�dnicy wysoko ocenili tak�e wyj�tkowo�� i specyfik� miasta, które rów-

nie cz�sto wymieniali jako atut, dzi�ki któremu Łód� mo�e konkurowa� z inny-

mi miastami. Najsłabiej oceniono jako�� usług, instytucji i wyposa�enia, któr�
równie� cz�sto wymieniano jako barier� dla rozwoju miasta. 

Reasumuj�c, pracownicy Urz�du Marszałkowskiego uznaj� w wi�kszo�ci, �e 

Łód� zasługuje na miano metropolii, jednak społeczna percepcja tego poj�cia 

daleko odbiega od koncepcji naukowych i bli�sza jest raczej poj�ciu aglome-

racji. Metropolia bowiem to co� wi�cej ni� du�y o�rodek miejski b�d�cy cen-

trum regionu, którego obraz uzyskano w prowadzonym badaniu.  

4.4. To�samo�� terytorialna mieszka�ców  
małych miast 

Badania przeprowadzono w drugiej połowie czerwca 2008 r. w trzech naj-

mniejszych o�rodkach miejskich wchodz�cych w skład Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego, tzn. w Rzgowie (3,4 tys. ludno�ci), Tuszynie (7,1 tys.) i Stry-

kowie (3,5 tys.). We wszystkich o�rodkach przeprowadzono 212 wywiadów 

kwestionariuszowych, z czego odrzucono 23 wywiady (niepełne odpowiedzi, 
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w�tpliwo�ci co do zrozumienia pyta� przez respondentów). Ostatecznie do 

zestawie� zbiorczych zakwalifikowano 189 wywiadów, w tym w Tuszynie 97 

(51%), Strykowie 50 (27%) i Rzgowie 42 (22%). Liczba wywiadów w danym 

mie�cie była proporcjonalna do wielko�ci o�rodka mierzonej liczb� stałych 

mieszka�ców. Próba wyniosła 1,35% ł�cznej populacji miast. Dobór respon-

dentów miał charakter kwotowy w zakresie trzech struktur, tzn. płci, wieku  

i wykształcenia (dla trzech o�rodków ł�cznie) oraz dost�pno�ciowy, tzn. opierał 

si� na tzw. bezpo�redniej rekrutacji terenowej.  
Respondentów w badanych o�rodkach ŁOM poproszono o okre�lenie obsza-

rów (terytoriów), z którymi odczuwaj� szczególny zwi�zek (pytanie otwarte). 

Wi�kszo�� respondentów jako obszar, z którym si� identyfikuje (czuje zwi�-
zana) wymieniała „moje miasto” (63%). Wraz z odpowiedzi� „moje s�siedztwo” 

udział odpowiedzi odnosz�cych si� do przestrzeni lokalnej wyniósł 68%. W�ród 

innych odpowiedzi wskazuj�cych na identyfikacj� terytorialn� respondentów 

stosunkowo du�a grupa odnosiła si� do regionu łódzkiego i Łodzi (razem 13%). 

Historia rozwoju Łodzi i przypisanie jej formalnego tworu administracyjnego 

dopiero w 1918 r. i ewolucje podziałów administracyjnych, w tym destrukcyjny 

dla kształtowania si� to�samo�ci regionalnej podział terytorialnego kraju w la-

tach 1975–1998, nie sprzyjały budowaniu identyfikacji z regionem ani w sensie 

społecznym, ani terytorialnym. Znamienne równie� dla wszystkich odpowiedzi 

jest pewne rozdzielenie tego co lokalne (codzienne, oswojone, swojskie) i naro-

dowe. W tym sensie pytanie o „moje terytorium (obszar)” narzuca od pocz�tku 

pewne wyobra�enie lokalne. Mo�na przypuszcza�, �e to�samo�� narodowa oraz 

identyfikacja z Polsk� s� nie tyle odsuni�te na dalszy plan, co w pewnym sensie 

oczywiste. 

Potwierdzeniem tego przypuszczenia, w kontek�cie stawianego problemu 

(integracja i dezintegracja ŁOM), s� wskazania respondentów z listy terytoriów 

(obszarów), które mog� by� uznawane za własne („jestem mieszka�cem…”)
5
. 

Podobnie jak w poprzednich odpowiedziach dominowały wskazania na obszary 

b�d�ce podło�em działa� lokalnych (moje miasto, mój powiat). Wysoko udział 

miały te� odpowiedzi podkre�laj�ce identyfikacj� z Polsk� i regionem. Warto 

jednak zauwa�y�, �e identyfikacja regionalna znajduje si� na trzecim miejscu, 

po lokalnej i narodowej. Znikomy udział wskaza� dotyczył identyfikacji  

z obszarem metropolitalnym (aglomeracji), która była w tym przypadku ni�sza 

od identyfikacji europejskiej. Z jednej strony dowodzi to funkcjonalnego oraz 

planistycznego charakteru obszarów metropolitalnych (aglomeracji miejskich),  

z drugiej za� braku wyobra�enia respondentów o podstawach zorganizowania 

układów osadniczych. Respondenci, w wi�kszo�ci, w potoczny i wybiórczy 

sposób postrzegaj� zwi�zki w aglomeracji, głównie przez relacje z o�rodkiem 

���������������������
5
 Respondent mógł wskaza� trzy obszary. 
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centralnym. Je�li zatem istnieje jaka� społeczna kategoria identyfikacji metro-

politalnej, to raczej przez zwi�zek z Łodzi� ni� z obszarem metropolitalnym. 

Wa�nym aspektem oceny poziomu to�samo�ci lokalnej jest okre�lenie 

zasi�gu codziennych działa� w przestrzeni ŁOM. Respondentów poproszono  

o okre�lenie nat��enia i charakteru zwi�zków zarówno z Łodzi�, jak i innymi 

bliskimi obszarami. Połowa ankietowanych mieszka�ców małych miast (47%) 

odwiedza centrum obszaru metropolitalnego bardzo cz�sto, tzn. codziennie lub 

kilka razy w tygodniu. Nast�pne 16% respondentów twierdziło, �e przynajmniej 

raz w tygodniu. Z drugiej strony stosunkowo du�a grupa mieszka�ców odpowie-

działa, �e do Łodzi je�d�� sporadycznie i w wyj�tkowych okoliczno�ciach 

(31%). Respondenci twierdzili, �e głównym celem odwiedzin Łodzi s� zakupy  

i usługi, a w dalszej kolejno�ci praca, nauka oraz realizacja potrzeb rozrywki  

i kulturalnych. Udział doje�d�aj�cych do pracy w Łodzi na podstawie prze-

prowadzonego kwestionariusza oceniono na ok. 15%. Bior�c pod uwag�
wcze�niejsze odpowiedzi respondentów dotycz�ce to�samo�ci terytorialnej oraz 

te odnosz�ce si� do zwi�zków funkcjonalno-przestrzennych, mo�na zauwa�y�, 
�e Łód� jest dla mieszka�ców małych miast przede wszystkim o�rodkiem 

usługowym w realizacji potrzeb, których nie zapewnia �rodowisko lokalne. Małe 

miasta aglomeracji rozwijaj�ce si� „w cieniu” wielkiego miasta, maj� bardzo 

cz�sto zubo�on� ofert� usług, co tłumaczy si� zbyt du�� konkurencj� ze strony 

o�rodka metropolitalnego. Łód� nie ma jednocze�nie tak du�ego znaczenia dla 

mieszka�ców jako miejsce pracy. Centrum metropolitalne odgrywa rol� w two-

rzeniu zwi�zków funkcjonalnych ze swym najbli�szym otoczeniem głównie  

w wyniku du�ej oferty usługowej, głównie wyspecjalizowanej. Trudno nato-

miast stwierdzi� istotn� rol� Łodzi w wytwarzaniu si� zwi�zków emocjonal-

nych, a tym bardziej w tworzeniu to�samo�ci metropolitalnej. 

Ankietowanych poproszono o wyra�enie swojego zdania na temat planów 

powołania nowej formy zarz�dzania metropoliami (projekt ustawy metropoli-

talnej). Prawie 80% ankietowanych w małych miastach nie miało poj�cia, �e  

w ogóle tocz� si� prace na prawem usprawniaj�cym funkcjonowanie obszarów 

znajduj�cych si� w zasi�gu bezpo�redniego oddziaływania wielkich miast. 

Pozostali respondenci jako �ródło wiedzy wskazali media (35 osób), a nieliczni 

dowiedzieli si� o tym od znajomych czy od władz miasta. Znamienne jest, �e 

do�� du�� bierno�ci� w zakresie informowania o zamierzeniach powołania 

umocowanych prawnie obszarów metropolitalnych charakteryzowały si� władze 

samorz�dowe. Nie mo�e wi�c dziwi�, �e wi�kszo�� ankietowanych mieszka�-

ców (51%) nie widziała potrzeby takich działa�, a 29% nie miała na ten temat 

zdania. Przeciwnicy argumentowali, �e powoływanie nowej administracji i ins-

tytucji to kolejny etap rozrostu administracji i biurokracji, która nic nie zmieni  

w funkcjonowaniu ich miast. Niewielka grupa zwolenników (20%) przyznała, �e 

wspólne zarz�dzanie metropoli� mo�e przynie�� korzy�ci, cho� w wi�kszo�ci 

nie potrafili sprecyzowa�, na czym b�d� one polega�. Ocena takich wyników 
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bada� jest ambiwalentna. Z jednej strony brak zrozumienia mieszka�ców dla 

idei powołania obszarów metropolitalnych nie mo�e by� przeszkod� dla działa�
w kierunku usprawnienia ich funkcjonowania, gdy� w wi�kszo�ci przypadków 

nie rozumiej� oni przesłanek odnosz�cych si� do korzy�ci wynikaj�cych ze 

wspólnego zarz�dzania metropoliami, które mogłyby poprawi� warunki i jako��
�ycia w zewn�trznych obszarach regionów miejskich. Z drugiej strony decy-

denci gmin metropolitalnych nie próbuj� wspólnie wciela� z �ycie �adnego 

przykładowego działania, które pokazałoby korzy�� z istnienia takich form 

współzarz�dzania, jak np. współpraca w zakresie obsługi transportowej, zbioro-

wego bezpiecze�stwa. 

5. PODSUMOWANIE 

Wyniki wybranych bada� geograficznych pokazuj�, �e nast�piła zasadnicza 

zmiana funkcji aglomeracji oraz jej rozmieszczenie w przestrzeni układu osadni-

czego, a tym samym powstaje nowa organizacja jej struktury funkcjonalno- 

-przestrzennej. Badania funkcjonalne, cho� miały charakter formalny, wskazuj�, 
�e istnieje potrzeba systemowego planowania i zarz�dzania obszarami metropo-

litalnymi, odpowiadaj�ca na postulat bada� strukturalno-funkcjonalnych, którym 

jest rozpatrywanie relacji osadniczych w uj�ciu cz���-cało�� i cz���-cz���
(S u l i b o r s k i  2001).  

Integracja metropolitalna zachodzi w warstwie funkcjonalno-przestrzennej, 

cho� jest ona du�o bardziej zło�ona ni� przed 1990 r. Dezintegracja natomiast 

wynika z autonomizacji podsystemów osadniczych aglomeracji, co dzieje si� za 

spraw� głównie funkcjonowania samorz�du terytorialnego i renesansu lokalno-

�ci (odbudowy to�samo�ci lokalnej). Społeczno�ci lokalne wykazuj� du�e 

przywi�zanie do swojego �rodowiska zamieszkania, natomiast Łód� postrzegana 

jest w kategoriach funkcjonalnych (u�ytecznych) w du�o wi�kszym stopniu jako 

miejsce lokalizacji usług ni� rynek pracy.  

Budowanie metropolii (obszaru metropolitalnego) jest bardzo zło�onym pro-

cesem politycznym, ekonomicznym i społecznym. Procesy przemian obszarów 

metropolitalnych w znacznym stopniu maj� charakter �ywiołowy. Planowanie 

przestrzenne próbuje procesy te „okiełzna�” poprzez ich modelowanie i formu-

łowanie wytycznych dla ich dalszego rozwoju. Mało uwagi po�wi�ca si� nato-

miast potrzebom ludzi. Budowanie metropolii i społecznej akceptacji dla tego 

procesu wymaga wykonania konkretnych działa�, które b�d� stanowi� pierwsze 

przykładowe korzy�ci dla lokalnych społeczno�ci (np. budowy wspólnego 

systemu komunikacji zbiorowej). Warto równie� zwróci� uwag� na rozbie�no��
pomi�dzy wizerunkiem Łodzi jako centrum metropolitalnym (konstruowanym 

przede wszystkim z perspektywy centrum), a rozumieniem poj�cia metropolii  
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i metropolizacji w�ród ludzi, w tym równie� bezpo�rednio zwi�zanych z zarz�-
dzaniem i administrowaniem regionem. 

LITERATURA

Aglomeracje miejskie w 1983 r., GUS, Warszawa. 

K a c z m a r e k  T., M i k u ł a  Ł., 2007, Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów 
metropolitalnych w Europie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Pozna�. 

M a r k o w s k i  T., M a r s z a ł  T. (red.), 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, 

metropolizacja. Problemy i poj�cia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa. 

S u l i b o r s k i  A., 2001, Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia empiryczno- 

-teoretyczne, UŁ, Łód�. 

Materiały �ródłowe 

Uchwała nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w spra-

wie przyj�cia „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Łodzi" 

Uchwała nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r.  

w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

łódzkiego” 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 

nr 80, poz. 717. 

Uchwała nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie 

przyj�cia programu pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007–2015” 

Projekt Ustawy o rozwoju miast, centrach rozwoju regionalnego i obszarach metropo-

litalnych, Ministerstwo Spraw Wewn�trznych i Administracji, www.mswia.gov.pl 

(18.06.2010). 

Projekt „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łodzi”, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, http://www.mpu.lodz.pl 

(18.06.2010). 

Marcin Wójcik, Paulina Tobiasz-Lis 

THE FUNCTIONING AND SOCIAL PROBLEMS OF METROPOLITAN 
INTEGRATION. BASED ON THE METROPOLITAN AREA OF ŁÓD�

(Summary) 

The conviction that metropolitan areas are of vital importance for the socio-economic 

development is one of the major paradigms of social development in the era of 

globalization. Among numerous problems associated with spatial metropolization there 
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is the recognition of certain social and economic processes together with their spatial 

conditions. On the one hand, these conditions lead to the integration of metropolitan 

areas, but on the other, they may cause some diversification. 

According to the results of a few selected studies conducted on Łód� Metropolitan 

Area (Łódzki Obszar Metropolitalny), there has been a significant change in the role of 

an agglomeration and its location in the settlement system. Metropolitan integration 

takes place at the functional-spatial level, however, it is much more complex than it used 

to be before 1990. Disintegration, on the other hand, results from the autonomization of 

the settlement sub-systems of agglomerations, which occurs mainly due to the 

functioning of the local self-government and the renaissance of localism (the restoration 

of local identity). Local communities exhibit great commitment to their local 

communities, and as regards Łód�, this city is perceived, in terms of functional 

(practical) criteria, much more as a place where services are offered rather than a labor 

market. Furthermore, there is also a discrepancy between the image of Łód� as  

a metropolitan center (constructed primarily from the perspective of the center) and the 

public understanding of the concept of a metropolis and metropolization, including the 

management and administration of the region. 


