
30 gmin

1,3 mln

3043,1 km�

259,28 mln €

liczba gmin wchodzących w skład obszaru ZIT 

liczba ludności obszaru ZIT 
(55,0% ludności województwa pomorskiego) 

powierzchnia obszaru ZIT 
(16,6% powierzchni województwa pomorskiego) 

alokacja na projekty ZIT w ramach
Regionalnego Planu Operacyjnego

obszar realizacji ZIT*

rdzeń obszaru metropolitalnego*

gminy obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

* obszar jest również objęty przez obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Opracowanie: Urząd Statystyczny w Gdańsku

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 
na tle innych ZIT w Polsce

Gęstość zaludnienia na 1 km  2

Przyrost naturalny na 1000 ludności

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

Wskaźnik urbanizacji w %

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w %

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej w %

Odsetek dzieci w wieku 3-6 lata objętych wychowaniem przedszkolnym

Lesistość w %

Lokata i wartość dla ZIT 
Gdańsk-Gdynia-Sopot

Legenda: 1,674. 2,673.

2014 80,8721. 2016 79,0719.

2014 27,0714. 2017 27,0715.

2014 98,472. 2016 98,473.

2014 89,272. 2016 89,873.

2014 48,871. 2017 29,273.

2014 79,778. 2017 78,179.

2014 224,876. 2017 248,676.

2014 60,6720. 2017 66,3719.

2014 1,674. 2017 2,673.

2014 41476. 2017 42176.

To , zamie-4. największy obszar metropolitalny w Polsce
szkiwany przez blisko . Stowarzyszenie gmin 1,5 mln osób
i powiatów  powstało 15 września 2011 r. OMG-G-S
i zrzesza obecnie 57 samorządów: 21 miast, 28 gmin 
wiejskich  i  8  powiatów  ziemskich.

budowę sieci  integrujących transport 25 węzłów
kolejowy, autobusowy i rowerowy wraz z trasami 
dojazdowymi;
Centrum Geriatrii – dwa odziały specjalistyczne opieki 
senioralnej: w Gdańsku i Sopocie;
Centrum Monitoringu nowe perony  oraz Szybkiej 
Kolei Miejskiej ;w Gdyni i Rumi
zintegrowane projekty rewitalizacyjne w Gdańsku, 
Gdyni, Tczewie, Wejherowie, Rumi, Kartuzach, 
Żukowie i Pucku.

Celem stowarzyszenia jest wsparcie współpracy 
i koordynacji działań wszystkich podmiotów tworzących 
metropolię: gmin, powiatów, samorządów, jak również 
agend rządowych, nauki, biznesu i organizacji poza-
rządowych.  opracowuje i wdraża wspólne OMG-G-S
strategie, a następnie identyfikuje działania, które są 
możliwe do realizacji w skali metropolitalnej.

Od 2015 r.  pełni również funkcję OMG-G-S Związku 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, koordynując 
realizację pakietu projektów europejskich o wartości 
3,6 mld zł, w tym:

Stan w dniu 
31 XII 2017

a Najmniejsza wartość została oznaczona jako lokata 1, natomiast największa jako ostatnia lokata spośród zesta-
wionych jednostek.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Gdańsk-Gdynia-Sopot

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Gdańsk-Gdynia-Sopot

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
aprodukcyjnym

Liczba miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych 
obiektach noclegowych (w tys.)



Projekty rewitalizacyjne w latach 2016-2022

System Roweru Metropolitalnego

Węzły integracyjne

Termomodernizacja budynków

Ekonomia społeczna

26    wybudowanych obiektów

116    km dróg rowerowych

262    obiekty użyteczności publicznej

848    gospodarstw domowych

325    podmiotów ekonomii społecznej 
           objętych wsparciem 

160    miejsc pracy utworzonych 
           w przedsiębiorstwach ekonomii 
           społecznej objętych wsparciem

Efekty współpracy metropolitalnej 
- wartości docelowe w 2023 r.

PUCK
centrum Pucka

RUMIA
Zagórze

WEJHEROWO
obszar Śródmieścia

KARTUZY
centrum Kartuz

ŻUKOWO
centrum Żukowa

GDYNIA
Witomino-Radiostacja, Oksywie,
rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego

TCZEW
obszar Starego Miasta
i Zatorza

GDAŃSK
Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz
ze Starym Przedmieściem, Orunia,
Biskupia Górka i Stary Chełm,
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

3567    osób bezrobotnych objętych 
             wsparciem

20000    osób objętych profilaktycznym 
   programem zdrowotnym

Rynek pracy

2    nowe podmioty lecznicze

884 580    osoby objęte ulepszonymi 
   usługami wsparcia

Ochrona zdrowia

1359,39 ha 71499

powierzchnia miast objętych rewitalizacją liczba mieszkańców na obszarach rewitalizacji

4080    elektrycznych rowerów 

660    stacji postoju


