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Terytorium miasta 
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Plan zagospodarowania 
przestrzennego
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Obszar

druga aglomeracja po 
Lyonie w regionie 
Rodan-Alpy 

45 gmin

60 kilometrów od Lyonu

20 gmin poniżej 

2 000 mieszkańców

dwunasta aglomeracja we       
Francji

400 000 mieszkańców



Budowa struktury w przestrzeni Métropole

Lyon – Saint Etienne 
połączony zespół dwóch 
aglomeracji - Métropole



Budowa struktury w przestrzeni Métropole

Aglomeracja lyońska
Tzw. Grand Lyon

Saint-Etienne 
Métropole 

Métropole Lyon Saint–Etienne 
jako obszar dotknięty 
istotnymi dysproporcjami

Tempo zmian zaludnienia 

2000 - 2009



Population en millier 
habitants

Lyon

St-Etienne

Umacnianie pozycji i 

zwiększanie obecności 

Métropole Lyon/Saint-

Etienne

Podstawowe zasady i cele współpracy

Lyon

St-Etienne

Ludność liczona  w tys.



Przekraczanie ograniczeń

ustawodawczych, aby 

dotrzymać kroku zmianom w 

stylu zycia mieszkańców  i 

praktyk podmiotów 

gospodarczych 

Podstawowe zasady i cele współpracy



Saint- Etienne

Lyon

Une centra l i té stéphanoise renforcée : 

un positionnement dans la  métropole 

lyonnaise

Wzmacnianie pozycji aglomeracji Saint Etienne na 

obszarze aglomeracji lyońskiej

Podstawowe zasady i cele współpracy

Saint- Etienne

Lyon

Les r isques d ’une déprise de la  

centra l i té stéphanoise



1 mln miejsc pracy

142     gminy

1 600   km²

1,850     mln mieszkańców

1 120     mieszk/km² 
średnia w kraju: 97
Rodan –Alpy: 135

50%           

11 500    naukowców

120 000     studentów

Utworzenie strefy Métropole

1 282 000 
mieszkańców

70 % strefy 97 000 mieszkańców
5% strefy

68 000 
mieszkańców

4% strefy

375 000 
mieszkańców

21 % strefy
obszarów 
przyrodniczych 
i rolniczych

1/3 wregionie



Gospodarka

Zagospodarowanie przestrzenne - planowanie

Kultura
Komplementarnosc infrastruktury
Wsparcie wynalazczości
Poczucie przynależności do obszaru Métropole

Zrównoważony rozwój obszarów
Kontrola rozprzestrzeniania się terenów miejskich

Atrakcyjność miejsca na skale międzynarodową
Wspólny potencjał Métropole

Transport
Rozwinięty system połączeń międzynarodowych
Sieć transportu publicznego
Intermodalność

Utworzenie strefy Métropole



Obszar

Obszar miasta Saint Etienne
Obszar miasta Saint Etienne

Obszar miasta Saint Etienne
Obszar miasta Saint Etienne
Obszar miasta Saint Etienne

Obszar miasta Saint Etienne

Obszar miasta Saint Etienne



Rozwinięta i wykwalifikowana 
struktura ekonomiczna

Pierwsze miejsce w kraju w dziedzinie design’u

Pierwsze we Francji i drugie miasto w Europie po
Berlinie, wpisane na listę Unesco twórczych miast w 
dziedzinie design

Pierwsze miejsce w przemyśle obróbki metali we Francji

11 139 przedsiębiorstw

1306 zakładów przemysłowych reprezentujących 
26026 miejsc pracy

119 643 miejsc pracy dla 389 000 mieszkańców

Druga pozycja po Ile de France (region paryski)
wśród sieci małych i średnich przedsiębiorstw we
Francji



« Biegun » przemysłu obróbki metali 
(Viaméca) – 1 300 przedsiębiorstw.

27 000 miejsc pracy, 3 mld € obrotów

3 000 miejsc pracy, 310 mln € obrotów

Aktywny wkład w działalność “biegunów” 
konkurencyjności w skali krajowej i 
międzynarodowej

« Biegun » przemysłu optycznego Minalogic 

Rozwinięta i wykwalifikowana 
struktura gospodarcza

« Biegun » zdrowia – technologie przemysłu 
medycznego.

60 przedsiębiorstw, 2 000 miejsc pracy
305 mln € obrotów



Uznane uczelnie szkolnictwa wyższego

Państwowa Wyża Szkoła Górnicza

10 szkół

10 wydziałów i instytucji kształcenia

40 ekip badawczych



Rozwinięta kultura 

Silna obecność ważnych instytucji kulturalnych
Teatr,Opera,biennale design’u, muzea: Sztuki 
Współczesnej, Górnictwa, Sztuki i Przemysłu

Wyjątkowo wysoka liczba stowarzyszeń o charakterze 
kulturalnym

Zespół architektoniczny Le Corbusier – projekt do 
wpisu na listę dziedzictwa światowego Unesco

Sala koncertowa Zenit – 7 000 osób

Le CorbusierZénith

Musée
d’Art moderne



Wysokiej jakości środowisko naturalne

Wąwozy nad Loarą Sainte-Croix en Jarez

Saint-Etienne – miastoRegionalny park 
przyrody Pilat



Zwiekszyć wagę zatrudnienia wymagającego kwalifikacji

Wprowadzenie zmian ekonomicznych, aby…

Zmniejszyć opóźnienie w zatrudnieniu w sektorze usług 
dla pracowników naukowych

27 miejsce w skali krajowej

Wspierać wynalazczość, szkolnictwo wyższe i badania

Zwiększyć zbyt niską liczbę studentów (17 000),

uwzględniając znaczenie aglomeracji

Wmocnić działalność przemysłową, będącą siłą 

napędową rozwoju

6.3 % ogólnego zatrudnienia



Wprowadzenie zmian urbanistycznych, aby…

17 300 wolnych mieszka

Zahamować spadek dmograficzny
Spadek liczby mieszkańców o 28 000 między 1990 a 1999
Spadek liczby mieszkańców o  9 200 między 1999 a 2010

Ożywić rynek nieruchomości

Przekształcić ubogie dzielnice na peryferiach miasta

Przekształcić nieużytki przemysłowe i miejskie



Narzędzia rozwoju

Dwa państwowe podmioty publiczne

EPASE: organizm publiczny zajmujący się 
zagospodarowaniem terenu w centrum 
miasta

EPORA: urząd zarządzania gruntami 
miejskimi 

Lokalny zarządca publiczny: Cap Métropole

Agencja urbanistyczna EPURES

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://wwwv1.agora21.org/ddsaintetienne/images/logo_epures.png&imgrefurl=http://www.agora21.org/ddsaintetienne/&h=61&w=180&sz=7&tbnid=LAyc1-MHiRzbwM:&tbnh=41&tbnw=120&zoom=1&usg=__5rNVCmTA97ZOXaknAL0ilY2ZlZA=&docid=cRgQRpWZnaFoZM&sa=X&ei=9IBSUpbgGIik0wXytoGgAQ&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=203
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://wwwv1.agora21.org/ddsaintetienne/images/logo_epures.png&imgrefurl=http://www.agora21.org/ddsaintetienne/&h=61&w=180&sz=7&tbnid=LAyc1-MHiRzbwM:&tbnh=41&tbnw=120&zoom=1&usg=__5rNVCmTA97ZOXaknAL0ilY2ZlZA=&docid=cRgQRpWZnaFoZM&sa=X&ei=9IBSUpbgGIik0wXytoGgAQ&ved=0CDQQ9QEwAQ&dur=203
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Projekt rozwoju aglomeracji

Aglomeracja innowacyjna

Aglomeracja solidarna

Zielona aglomeracjaZ
ró

w
no

w
a
ż
on

y

ro
z
w
ój

S
tre

fa
 M

é
tropole



Projekt rozwoju aglomeracji

Aglomeracja innowacyjna i twórcza
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Potencjał szkolnictwa wyższego,badań naukowych i
innowacji

Polityka rozwoju ekonomicznego i zatrudnienia

Design – siłą napędową aglomeracji i innowacji

Marketing 

Mapa turystyki biznesowej

Atrakcyjność poprzez kulturę, dziedzictwo kulturowe
i sport

Aglomeracja innowacyjna i twórcza



Aglomeracja innowacyjna i twórcza

Inicjatywa « Warsztaty z wizja » skupiające się na 
wartościach Métropole



Cité du Design

Źródło zasobów dla firm

Zagadnienie design’u  

Miejsce wymiany i współdziałnia szkolnictwa 
wyższego w dziedzinie projektowania

Biennale 
Design’u

Aglomeracja innowacyjna i twórcza

Miejsce wynalazczości (projekty 
dźwiękowe,sensoryczne,“design for all”)

Miejsce informacji publiczności



Cité du design  
Aglomeracja innowacyjna i twórcza



Cité du design  

Aglomeracja innowacyjna i twórcza



Rozwój ośrodka uniwersyteckiego

Rozwijanie nowych kierunków kształcenia w 
oparciu o istniejące struktur uniwersyteckie

Uprzywilejowane wsparcie w dziedzinie badań

Zmiany infrastruktur badawczych i kształcenia 
niezbędne w adapatcji do nowych warunków

Ustrukturyzowanie « biegunów » 
kompetencji w sektorach:

optycznym

zdrowia i technologii medycznych

obróbki metali, materiałów,metod

Aglomeracja innowacyjna i twórcza



Wyższa Szkoła Sztuki i 
Projektowania – Cité du 
Design

Realizacja działań 
strukturyzujących szkolnictwo 
wyższe

Télécom Saint-Etienne

Wydział medycyny-”biegun” 
kompetencji medycyna -
sport

Wydział nauk ścisłych

Rozwój ośrodka uniwersyteckiego
Aglomeracja innowacyjna i twórcza

Ośrodki uniwersytecke



Strukturyzacja rynku podaży gruntów 
budowlanych

Aglomeracja innowacyjna i twórcza



5 strategicznych miejsc dla interesu obszaru wspólnoty 

Ondaine - Gier

Saint-Etienne

dolina Gier

dolina Ondaine

Strukturyzacja rynku podaży gruntów
Aglomeracja innowacyjna i twórcza



Métrotech Saint-Jean Bonnefond

Opéra Parc Andrézieux 

Novaciéries 
Saint-Chamond

Strukturyzacja rynku podaży gruntów
Aglomeracja innowacyjna i twórcza



Dojazd

Autostrada

Nowa     
autostrada A45

Obwodnica w 
zachodniej 
części miasta

Odnowa    
autostrady A47

Aglomeracja innowacyjna i twórcza



Kolej

Modernizacja 
linii Saint-
Etienne/Lyon

Dostęp do 
lotniska Saint-
Exupéry

Dojazd
Aglomeracja innowacyjna i twórcza

Różne możliwości połączeń

kolejowych



Samolot

Nowe zarządzanie

Dojazd
Aglomeracja innowacyjna i twórcza

Strategia rozwoju

Obecność przedstawicieli 
służb publicznych



Projekt rozwoju aglomeracji
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Aglomeracja solidarna

Wspieranie osób niepełnosprawnych

Teren solidarny i o zrównoważonym rozwoju:polityka rozwoju
lokalnego (fundusze pomocy,multimedia w szkole, wyposażenie
lokali…)

Dobre warunki mieszkaniowe dla wszystkich

Polityka władz miasta

Zagadnienie dostępności osób niepełnosprawnych



Polityka modernizacji i odnowy urbanistycznej
Lokalny program rewitalizacji 
8 priorytetowych osiedli mieszkaniowych
490 mln € przeznaczonych dla Instytutu Rewitalizacji        
Obszarów Miejskich (2005-2015) – 20 mln € SEM

Aglomeracja solidarna



Polityka modernizacji i odnowy urbanistycznej
Publiczny urząd zagospodarowania przestrzennego śródmieścia

960 hektaów

Aglomeracja solidarna

Koszt pierwszej części
prac zagospodarowania 
w latach 2007-2012 
wynosił 
125 mln i wytworzył 
250 mln € prywatnych 
inwestycji



Projekt aglomeracji
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Zielona aglomeracja

Transport i mobilność: przemieszczać się inaczej

Sieć dróg dobrej jakości na użytek środków transportu

Inteligentne zarządzanie odpadami (zbiórka i traktowanie)

Polityka asenizacji i tzw. Umowy rzeczne 

Środowisko w centrum aglomeracji



Ponowne zdobycie obszaru miejskiego 
Plan Miejskiej Mobilności Zrównoważonej –
modernizacja systemu komunikacji miejskiej

Realizacja nowej linii tarnsportu (BHNS:szybki transport 
autobuso)



Rozwój sieci linii i połączeń kolejowych

Ulepszenie linii TER (Expresowy Transport Regionalny) 
Saint-Etienne – Lyon

Ponowne zdobycie obszaru miejskiego 
Plan Miejskiej Mobilności Zrównoważonej –
modernizacja systemu komunikacji miejskiej



Solidarny i zrównoważony rozwój

Plan krajobrazu – zielona  
i błękitna nić

Plan mobilności –
czyste i ciche 

formy transportu

Umowy 
rzeczne

Plan klimat-energia
Energie odnawialne
Bilans emisji CO2


