
UCHWAŁA NR XVI/109/16
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa,
polegającej na wyłączeniu obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski, części obszaru sołectwa 

Karczów i włączeniu ich do miasta Opola

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/95/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 8 lutego 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa w przedmiocie proponowanej zmiany 
granic Gminy Dąbrowa, polegającej na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa 
i włączeniu go do miasta Opola, Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa opiniuje się negatywnie zmianę granic 
Gminy Dąbrowa, polegającą na wyłączeniu obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski i części obszaru 
sołectwa Karczów z Gminy Dąbrowa i ich włączeniu do miasta Opola, stosownie do uchwały Nr XVIII/320/15 
Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia 
konsultacji.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Dąbrowa wraz z protokołem z przeprowadzonych konsultacji 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wieczorek
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Załącznik do  
uchwały Rady Gminy Dąbrowa  
Nr XVI/109/16 
z dnia 3 marca 2016 r. 
 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XVI/109/16 
Rady Gminy Dąbrowa 
z dnia 3 marca 2016r. 

Rada Gminy Dąbrowa opiniuje negatywnie wyłączenie części obszaru 
sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski  

z Gminy Dąbrowa i włączenie ich do granic Miasta Opola. 

I.  Wyniki konsultacji społecznych.  

W związku z pismem Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 listopada 2015 roku nr  
OR-I.0110.1.2015 (data wpływu do Urzędu Gminy Dąbrowa 7 grudnia 2015 r)  w sprawie 
podjęcia działań celem wyrażenia przez Radę Gminy Dąbrowa w przedmiocie wyłączenia 
części obszaru  sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski 
z Gminy Dąbrowa i włączenia ich do granic Miasta Opola, w dniach od 15 do 25 lutego 2016 
roku przeprowadzono z mieszkańcami Gminy Dąbrowa konsultacje społeczne w sprawie 
wyłączenia części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa 
Wrzoski z Gminy Dąbrowa i włączenia ich do granic Miasta Opola. Konsultacje społeczne 
zostały przeprowadzone w formie badania ankietowego i polegały na wypełnieniu imiennej 
ankiety konsultacyjnej poprzez odpowiedź na pytanie: Czy jest Pani/Pan za zmianą granic 
Gminy Dąbrowa, polegającą na  wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa 
z Gminy Dąbrowa i jego włączeniu do Miasta Opola?”  i wybraniu jednej z trzech 
poniższych odpowiedzi: 

• „Jestem przeciw"  
• „Jestem za" 
• „Wstrzymuję się”. 

W konsultacjach społecznych wzięło udział aż 5190 mieszkańców Gminy Dąbrowa. Oddano 
5001 ważnych ankiet.  

Przeciwko wyłączeniu z granic Gminy Dąbrowa części obszaru sołectwa Karczów, obszaru 
sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski i włączeniu ich do granic Miasta Opola 
opowiedziało się 4799 mieszkańców Gminy Dąbrowa biorących udział w konsultacjach 
społecznych, co stanowi aż 96% ważnych oddanych głosów. 

Za wyłączeniem z granic Gminy Dąbrowa obszaru części sołectwa Karczów, obszaru sołectwa 
Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski i włączeniu ich do granic Miasta Opola opowiedziało się 
jedynie 136 mieszkańców Gminy Dąbrowa biorących udział w konsultacjach społecznych, co 
stanowi 2,7% ważnych głosów. 

Liczba mieszkańców biorących udział w konsultacjach społecznych Gminy Dąbrowa, którzy 
wstrzymali się od zabrania głosu wyniosła 66, co stanowi 1,3% ważnych oddanych głosów. 
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W konsultacjach społecznych oddano 189 nieważnych ankiet. 

Wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 lutego 2016 roku 
z mieszkańcami Gminy Dąbrowa, przedstawiono poniżej. 

Wykres 1. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

Ponadto, poniżej zamieszczone zostało zestawienie, obrazujące wyniki konsultacji społecznych 
przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – 
z podziałem na poszczególne sołectwa. 
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Zestawienie 1. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – z podziałem na poszczególne sołectwa. 

Sołectwo 

Liczba 
ważnych 
oddanych 

ankiet 

Liczba 
głosów 
przeciw  
zmianie 

% 
przeciw 

Liczba 
głosów za 
zmianą 

%  
za 

Liczba 
głosów 

wstrzymu-
jących się 

% 
wstrzymu-
jących się 

Chróścina 636 624 98,11% 9 1,42% 3 0,47% 

Ciepielowice 257 250 97,28% 5 1,95% 2 0,78% 

Dąbrowa 787 759 96,44% 24 3,05% 4 0,51% 

Karczów 288 274 95,14% 12 4,17% 2 0,69% 

Lipowa 120 119 99,17% 1 0,83% 0 0,00% 

Mechnice 584 562 96,23% 15 2,57% 7 1,20% 

Narok 423 399 94,33% 6 1,42% 18 4,26% 

Niewodniki 201 188 93,53% 9 4,48% 4 1,99% 

Nowa Jamka 103 99 96,12% 4 3,88% 0 0,00% 

Prądy 217 213 98,16% 3 1,38% 1 0,46% 

Siedliska 69 64 92,75% 1 1,45% 4 5,80% 

Skarbiszów 118 115 97,46% 2 1,69% 1 0,85% 

Sławice 538 498 92,57% 24 4,46% 16 2,97% 

Wrzoski 376 359 95,48% 14 3,72% 3 0,80% 

Żelazna 284 276 97,18% 7 2,46% 1 0,35% 

Cała gmina 5001 4799 95,96% 136 2,72% 66 1,32% 

Źródło danych: Urząd Gminy Dąbrowa. 

W dalszej kolejności, poniżej przedstawione zostały wyniki konsultacji społecznych 
przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – 
w formie wykresów, z podziałem na poszczególne sołectwa. 

Wykres 2. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Chróścina.  

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 
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Wykres 3. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Ciepielowice. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

Wykres 4. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Dąbrowa. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 
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Wykres 5. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Karczów. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

Wykres 6. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Lipowa. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 
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Wykres 7. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Mechnice. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

Wykres 8. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Narok. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 
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Wykres 9. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Niewodniki. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

Wykres 10. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
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Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 
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Wykres 11. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Prądy. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

Wykres 12. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Siedliska. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 
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Wykres 13. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Skarbiszów. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

Wykres 14. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
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Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 
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Wykres 15. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Wrzoski. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

Wykres 16. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 
lutego 2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – sołectwo Żelazna. 

 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 
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Przeprowadzone konsultacje miały charakter powszechny. Na powszechność tych konsultacji 
wskazują przytoczone okoliczności takie jak: objęcie nimi mieszkańców, którzy w dniach od 
15 lutego 2016 roku do 25 lutego 2016 roku zamieszkiwali na terenie gminy i oświadczyli, że 
potrafią wypełnić ankietę i ją podpisać.  

Wobec braku ustawowego określenia i braku orzeczeń sądów administracyjnych, kto jest 
"uprawnionym" do udziału w konsultacjach, uznano za "uprawnionego" mieszkańca, który w 
czasie konsultacji społecznych mieszka na terenie gminy i oświadczył, że posiada umiejętność 
wypełnienia ankiety i jej podpisania. 

Podawanie „frekwencji”, jest zatem nieuprawnione, można mówić tylko o szacunkowym 
udziale mieszkańców w tych konsultacjach. Wskazać należy, że każdy sposób obliczenia 
szacunkowego udziału obarczony jest niedoszacowaniem. Oto przykłady obliczenia udziału 
mieszkańców z omówieniem błędów metody: 

*  54 % jako liczba oddanych ankiet  w stosunku do liczby zameldowanych w sołectwach lub 
całej gminie (aktualnie 9618 osób). Niedoszacowanie: zameldowanie nie jest tożsame 
z zamieszkaniem; duży odsetek osób posiada meldunek w naszej gminie, ale nie mieszka, 
z uwagi na pracę w odległych rejonach kraju lub  poza granicami kraju albo od wielu lat 
mieszka zagranicą i nie dopełniło ciążącego na nich obowiązku wymeldowania się, 
zameldowanie dotyczy również małych dzieci, które przecież nie brały udziału 
w konsultacjach. 

* 67 % jako liczba oddanych ankiet w stosunku do liczby mieszkańców, od których pobierana 
jest opłata za wywóz nieczystości stałych (aktualnie 7764 osób). Niedoszacowanie: ponieważ 
w liczbie tej mieszczą się małoletni, którzy nie potrafią wypełnić ankiety albo też w czasie 
trwania konsultacji mieszkańcy byli nieobecni na terenie gminy z różnych przyczyn (m.in. 
praca zagranicą, pobyty w szpitalach, urlopy). 

* 65 %. jako liczba oddanych ankiet w stosunku do pobranych ankiet. Niedoszacowanie: ilość 
pobranych ankiet minus dokonane zwroty daje tylko liczbę przybliżoną, nie pewną – niezbędną 
do ustalenia jednoznacznego wyniku, gdyż ankiety były przekazywane w formie papierowej, 
jak również z możliwością własnego wydruku (wydano ankiet dla 8011 osób) 

* 72 % Najbardziej przybliżoną ilością osób, którą obejmowały konsultacje, lecz dalej 
szacunkową, jest liczba mieszkańców od których pobierana jest opłata za wywóz nieczystości 
stałych pomniejszona o dzieci urodzone od 1 stycznia 2010 roku tj. 7764 - 585 = 7179 

Jeszcze większy udział w ankiecie zanotowano w miejscowościach bezpośrednio dotkniętych 
wyłączeniem z gminy Dąbrowa. Stosując nawet najbardziej niekorzystną i niedoszacowaną 
metodę z omawianych powyżej, procentowy udział społeczeństwa w ankiecie wyniósł: 

w Sławicach 59,0 % (538 złożonych ankiet na 912 osób zameldowanych) 

we Wrzoskach 67,0 % (376 złożonych ankiet na 561 osób zameldowanych) 

Bezsprzecznie należy więc uznać, że  w konsultacjach  udział mieszkańców był powszechny, a 
niezależnie od metody, procentowy udział mieszkańców jest ogromny np. w stosunku do 
innych aktów wyborczych lub referendalnych. Na potwierdzenie powszechności można dodać 
fakt, iż w porównaniu do liczby osób biorących udział w wyborach czy też referendach (około 
3200 osób), ankietę wypełniło prawie 2000 osób więcej. 
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Jest to zatem nie podlegający dyskusji radykalny wzrost zainteresowania mieszkańców tą formą 
wypowiedzi. Jak ważną rolę stanowią konsultacje społeczne  świadczy poniżej przedstawiony 
cytat z Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2013 r. II 
OSK 1371/13 nt. Przewidziane prawem tryby konsultacji z mieszkańcami zamiaru zmiany 
granic gminy w tym przedmiocie:  

„…Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym: "Rada Ministrów, w drodze 
rozporządzenia: 1) tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice; 2) nadaje gminie 
lub miejscowości status miasta i ustala jego granice; 3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz 
siedziby ich władz." Wydanie rozporządzenia wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych 
przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami (art. 4a ust. 1). W sprawie 
utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy może być 
przeprowadzone referendum lokalne z inicjatywy mieszkańców (art. 4c ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym). W przypadku przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie 
utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy nie 
przeprowadza się konsultacji z mieszkańcami (art. 4a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym). 
Oznacza to, że ustawodawca przewidział alternatywne formy wypowiadania się mieszkańców 
w sprawie utworzenia, łączenia, podziału, zniesienia czy ustalania nowych granic gmin - 
konsultacje lub referendum. 

Zmianę granic gminy, w tym zmianę polegającą na likwidacji (zniesieniu) danej jednostki, 
zawsze muszą poprzedzać konsultacje z zainteresowaną społecznością, przeprowadzane 
w sposób mający zapewnić im możliwie największą reprezentatywność (powszechność), oraz 
może poprzedzić przeprowadzenie w tej sprawie referendum lokalnego (gminnego), które 
będzie traktowane, jako szczególna forma konsultacji z mieszkańcami i którego wyniki będą 
odzwierciedlać stosunek miejscowej społeczności do projektowanej zmiany granic (zob. A. 
Feja-Paszkiewicz, Ustalenie i zmiana granic gmin w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 
- wybrane problemy, "Przegląd Prawa i Administracji" nr LXXXIII, Wrocław 2010, s. 21-147). 
Wynik konsultacji (referendum) ma znaczenie nie tylko polityczne, ale i prawne - konsultacje 
(referendum) są nieodzowną przesłanką zmian. Wyniki konsultacji (referendum) 
odzwierciedlają bowiem nie tylko stanowisko wspólnot mieszkańców, jeśli chodzi o ocenę 
działania organów ich "własnych" gmin, ale także stosunek do spornego terytorium (por. wyrok 
TK z dnia 4 listopada 2003 r., sygn. K 1/03, OTK-A 2003, Nr 8, poz. 85)….” 

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych nie pozostawiają jakichkolwiek 
wątpliwości, co do negatywnej opinii mieszkańców w kwestii wyłączenia części obszaru 
sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski z Gminy 
Dąbrowa i włączenia ich do granic Miasta Opola.  Osiągnięty w konsultacjach społecznych 
wynik potwierdza, iż mieszkańcy Gminy Dąbrowa są zadowoleni z poziomu życia jaki oferuje 
im Gmina. Jednocześnie wynik ten jest dowodem na to, iż mieszkańcy Gminy Dąbrowa 
świadomi są również skutków i zagrożeń, jakie niesie za sobą wyłączenie części obszaru 
sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski z Gminy Dąbrowa i 
włączenie ich do granic Miasta Opola.  

Szczegółowe zasady przeprowadzenia oraz wyniki konsultacji zawiera protokół Gminnego 
Zespołu Konsultacyjnego dołączony do uzasadnienia. 
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II.  Informacje o Gminie Dąbrowa.  

Informacje podstawowe 

Gmina Dąbrowa utworzona została dnia 15 października 1975 roku. W aktualnym kształcie 
istnieje więc od 41 lat. Gmina ma charakter typowej gminy wiejskiej - rolniczej o dużych 
walorach przyrodniczych. Gmina bogata jest w zabytki. Chlubi się między innymi 5 pałacami. 
Hasłem promocyjnym gminy jest "Zielono - bezpiecznie - spokojnie". 

Gmina Dąbrowa położona jest w środkowej części województwa opolskiego, na wysokości od 
142 do 195 m n.p.m. Najwyżej położone rejony Gminy znajdują się w jej południowo-
zachodniej części (punkt o wysokości 195,7 m n.p.m. na zachód od wsi Sokolniki, zaś najniżej 
usytuowany jest obszar położony w północno-zachodniej części gminy wzdłuż koryta rzeki 
Odry (142 m n.p.m.). Gmina Dabrowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka 
wojewódzkiego – Miasta Opola, usytuowanego po jej wschodniej stronie. Z kolei, od 
południowego wschodu sąsiaduje z Gminą Komprachcice i Gminą Tułowice, od południowego 
zachodu z gminą Niemodlin, od zachodu z gminą Lewin Brzeski, od północnego 
zachodu  z  gminą Popielów oraz od północy z gminą Dobrzeń Wielki. Cały obszar Gminy 
Dąbrowa znajduje się w granicach jednostki geograficznej zwanej Równiną Opolską, przy 
czym jej część północna i północno-wschodnia należy do mezoregionu Pradoliny 
Wrocławskiej, a środkowo-południowa do mezoregionu Równiny Niemodlińskiej. Takie 
położenie znajduje odzwierciedlenie w zróżnicowanych warunkach środowiska 
przyrodniczego. 

Aktualnie, Gmina Dąbrowa zajmuje powierzchnię 131 km2, co stanowi 8,25% powierzchni 
powiatu opolskiego oraz 1,39% ogólnej powierzchni województwa opolskiego. 
Zameldowanych jest w niej  9.618 mieszkańców (stan na 01.01.2016r.) 

Siedzibą urzędu jest położona w południowej części gminy miejscowość Dabrowa. Gmina 
Dąbrowa obejmuje swoim zasięgiem 15 sołectw: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, 
Lipowa, Mechnice, Narok, Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Sławice, 
Wrzoski, Żelazna. Gmina Dąbrowa, ze względu na położenie, weszła w skład subregionu 
Aglomeracja Opolska (Opole i 20 gmin blisko położonych). Gmina w dalszym ciągu 
funkcjonuje w tym samym „sołeckim składzie”. Przez cztery dziesięciolecia „piętnastka” wyżej 
wymienionych miejscowości znalazła już swoje stałe miejsce w gminie, a mieszkańcy również 
poprzez demokratyczne akty wyborów swoich przedstawicieli mają świadomość 
przynależności do tej, a nie innej gminy – Gminy Dąbrowa. 

Gmina Dąbrowa stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych 
w województwie opolskim. Spośród form ochrony przyrody na terenie Gminy Dąbrowa 
występują: rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar 
NATURA 2000, pomniki przyrody oraz  gatunkowa ochrona roślin i zwierząt.  

Na terenie Gminy Dąbrowa ochroną rezerwatową objęte jest torfowisko w lesie na północ od 
wsi Prądy. Rezerwat przyrody „Prądy” utworzony został na podstawie Rozporządzenia 
Wojewody Opolskiego Nr P/11/2001 z dnia 19 lipca 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 65, poz. 
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498). Na podstawie Rozporządzenia Nr 0151/P/17/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 
2008 roku (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 737) powiększono rezerwat do powierzchni 36,77ha. 
Przedmiotem ochrony jest mało zniekształcone torfowisko wysokie o pokładzie torfu do 4 m 
miększości, częściowo porośnięte antropogenicznym borem bagiennym. Zespół zasługuje na 
ochronę ze względu na pełnione funkcje retencyjne oraz ciekawą szatę roślinną, rzadką dla 
kompleksu Borów Niemodlińskich. Rezerwat „Prądy” jest to torfowisko otoczone  bagiennym 
i wilgotnym borem sosnowym. Torfowisko „Prądy” posiada mezotroficzny  charakter, a 
panujące tu warunki  siedliskowe  umożliwiają współistnienie obok siebie  elementów zarówno 
roślinności torfowisk niskich, jak i torfowisk wysokich. Wyróżniono tu 8 zespołów roślinnych 
i 1 zbiorowisko.  

Na terenie Gminy Dąbrowa zlokalizowanych jest wiele założeń parkowych (zamkowych, 
pałacowych, dworskich, wiejskich) z wyróżniającym się drzewostanem. Do najcenniejszych 
z nich nalezą: Ciepielowice, Chróścina, Dąbrowa, Karczów, Narok, Niewodniki, Skarbiszów, 
Sławice. 

Obiekty o walorach zabytkowych występują we wszystkich wsiach Gminy Dąbrowa. 
Największym ich nasyceniem charakteryzuje  się sołectwo  Karczów,  gdzie  znajduje się 86 
takich  obiektów  (12,8%  ogólnej  liczby  obiektów  w  gminie). Znaczne nasycenie obiektów 
o walorach zabytkowych występuje także na terenie miejscowości: Chróścina – 67 obiektów 
(10,0%), Wrzoski – 64 obiekty (9,5%) oraz Narok – 61 obiektów (9,1%). Licznie 
reprezentowane są także obiekty przemysłowe i gospodarcze (cegielnie, rzeźnia, młyn, wiatrak, 
magazyny, spichlerze, stodoły, kurniki, obory i chlewy), które stanowią 28,9% ogólnej liczby 
zabytków gminy (195  obiektów).  Rzadziej  występują obiekty  sakralne  (kościoły, kaplice, 
kapliczki, plebanie), stanowiące zaledwie  3,1% ogólnej liczby zabytków analizowanego terenu 
oraz obiekty użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice, remizy strażackie i 
budynki administracyjne), a także obiekty techniczne i inne (stacje transformatorowe, 
ogrodzenia, bramy, itp.). Niewątpliwą atrakcją terenu są liczne i cenne zespoły zabudowy 
feudalnej, występującej w dziesięciu wsiach Gminy oraz w przysiółku Sokolniki. We wsi 
gminnej, w Dąbrowie, znajduje się zamek z zespołem towarzyszącej mu zabudowy 
gospodarczej oraz parkami krajobrazowymi. Pałace wraz z zespołem zabudowy pałacowej 
zachowały się w Chróścinie, Karczowie, Naroku i Niewodnikach. Zespoły zabudowy 
dworskiej znajdują się we wsi Ciepielowice, Sławice, Siedliska oraz w Skarbiszowie. Z kolei, 
we wsiach Nowa Jamka i Lipowa oraz w przysiółku Sokolniki zachowały się interesujące 
zespoły zabudowy folwarcznej. 

Infrastruktura drogowa, komunikacyjna i techniczna 

Sieć drogowa na terenie Gminy jest bardzo dobrze rozwinięta i zapewnia dogodne jej 
powiązania z ośrodkami miejskimi oraz ze wszystkimi wsiami Gminy. Na system składają się 
drogi o znaczeniu międzyregionalnym, regionalnym i lokalnym oraz drogi do transportu 
rolniczego. Przez teren Gminy przebiega autostrada A-4 z jednym węzłem autostradowym 
„Opole Zachód”, drogi krajowe: Nr 46 relacji Kłodzko – Karczów – Opole – Szczekociny i Nr 
94 relacji Krzywa – Opole – Strzelce Opolskie – Balice, drogi wojewódzkie: Nr 435 relacji 
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Opole – Prądy – droga krajowa Nr 46. System drogowy odgrywa istotną rolę w obsłudze 
komunikacyjnej mieszkańców Gminy Dąbrowa. 

Oprócz dobrze rozwiniętej sieci drogowej, Gmina usytuowana jest korzystnie przy szlaku 
żeglugowym na Odrze. Dużym komunikacyjnym atutem jest również przebiegająca linia 
kolejowa znaczenia międzynarodowego nr 132 relacji Wrocław – Bytom. Położenie Gminy 
Dąbrowa w promieniu 10 kilometrów od miasta wojewódzkiego Opola niewątpliwie umożliwia 
rozwój form wypoczynku cotygodniowego - weekendowego. Bardzo dobre połączenia 
komunikacyjne zapewnia istniejący system dróg kołowych oraz linia kolejowa z przystankami 
w Chróścinie i Dąbrowie. Położenie Gminy na ciągach dróg krajowych relacji Opole - Wrocław 
oraz Opole - Nysa, stwarza szansę rozwoju obiektów i urządzeń obsługi ruchu turystycznego i 
komunikacji. Tendencje do ich realizacji  można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat. 

Przez teren Gminy przebiega gęsta sieć napowietrznych linii energetycznych wysokich napięć 
(400kV, 220kV, 110kV), wychodzących ze stacji systemowej 400/110kV elektrowni Opole 
a także ze stacji rozdzielczej 220/110kV Groszowice. Przez teren Gminy przebiega gazociąg 
wysokoprężny gazu ziemnego relacji: Zdzieszowice – Wrocław (Pn 4,0 MPa, DN 350).  

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Dąbrowa wynosi 96,14 km. Do sieci 
wodociągowej podłączonych jest 2566 budynków mieszkalnych. Dostawcą wody dla 
mieszkańców Gminy jest od 1993 roku Związek Gmin „Prokado”. Ponadto na terenie gminy w 
8 miejscowościach znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej o długości 101,75 km, do której 
podłączonych jest 1652 gospodarstw domowych. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni 
ścieków w Opolu. Gmina zwodociągowana jest w 98 %, natomiast skanalizowanie Gminy 
wynosi 67%. Ponadto na terenie Gminy jest 166 indywidualnych oczyszczalni ścieków. 

Na terenie Gminy Dąbrowa system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty jest na 
przesłankach prawnych, które weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach w roku 2012 r. i kolejnych latach. Od dnia 1 lipca 2013 r. 
gmina całkowicie przejęła zarządzanie odpadami komunalnymi i stała się odpowiedzialna 
za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych. Na terenie Gminy Dąbrowa Gospodarka Odpadami oparta jest 
na segregacji odpadów u źródła, co sprzyja upowszechnianiu prawidłowego modelu 
gromadzenia odpadów w gospodarstwach domowych. W ramach dostępnych metod naliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Gminie Dąbrowa opłata naliczana jest 
od gospodarstwa domowego. Taki sposób naliczania „opłaty śmieciowej” sprzyja rodzinom 
wieloosobowym, gdyż wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym, opłata per 
capita jest malejąca. 

W minionym programowaniu unijnym na lata 2007-2013 szczególnie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  oraz korzystając z programów rządowych Orlik i Radosna 
Szkoła zrealizowane zostały przez Gminę Dąbrowa liczne inwestycje na łączną kwotę  
54.981.522, 69 zł 
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wartość zadania wartość dofinansowania

1 Modernizacja przestrzeni publicznej Żelazna 2010 85 401,00 zł 71 168,00 zł

2 Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa 2011 256 580,40 zł 213 817,99 zł

3 Budowa wielofunkcyjnego boiska Sławice 2012 326 767,20 zł 272 306,00 zł

4 Zagospodarowanie parku i stawów Chróścina 2014 596 000,00 zł 340 000,00 zł

5
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej na cele sportowo-rekreacyjne Wrzoski 2014 267 493,89 zł 164 770,00 zł

6
Modernizacja świetlicy wiejskiej w 
zabytkowym budynku wyszynku Narok 2014 135 516,27 zł 102 419,70 zł

RAZEM 1 667 758,76 zł 1 164 481,69 zł

1 Budowa kanalizacji Żelazna 2014 4 019 496,83 3 267 883,61

2 Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Niewodniki, 

Lipowa, 

Nowa 

Jamka, 

Żelazna, 

Prądy, 

Narok 2011 721 961,25 577 569,00

RAZEM 4 741 458,08 3 845 452,61

1 Remont świetlicy wiejskiej Żelazna 2010 24 148,00 zł 19 318,40 zł

2 Wydanie folderów opisujących gminę gmina 2013 5 280,00 zł 4 208,00 zł

3 Zakup piłkochwytów z ogrodzeniem Żelazna 2013 14 989,00 zł 12 087,68 zł

RAZEM 44 417,00 zł 35 614,08 zł

6 453 633,84 zł 5 045 548,38 zł

   środki zewnętrzne to 78% inwestycji

PROGRAM  ROZWOJU  OBSZARÓW  WIEJSKICH 

Razem wartość  projektów i dofinansowania:
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wartość zadania wartość dofinansowania

1 Budowa kompleksu boisk ORLIK Chróścina 2013 1 350 000,00 zł 654 000,00 zł

2 Hala Sportowa Dąbrowa 2013 3 528 000,00 zł 1 065 000,00 zł

3 Zatrudnienie animatorów sportowych Chróścina 2014 30 000,00 zł 14 800,00 zł

RAZEM 4 908 000,00 zł 1 733 800,00 zł

1 Radosna Szkoła Chróścina 2010 247 895,30 zł 123 947,65 zł

2 Radosna Szkoła Narok 2012 114 768,00 zł 57 384,00 zł

3 Radosna Szkoła Dąbrowa 2014 210 617,68 zł 105 308,84 zł

4 Radosna Szkoła Sławice 2014 119 836,54 zł 59 918,27 zł

RAZEM 693 117,52 zł 346 558,76 zł

1 ulica Polna i Ogrodowa Chróścina 2011 833 102,02 zł 416 551,01 zł

2 ulica Karczowska Dąbrowa 2010 1 009 685,28 zł 504 842,64 zł

RAZEM 1 842 787,30 zł 921 393,65 zł

1 Konserwacja rzeźby św. Jana NepomucenaChróścina 2012 44 972,00 zł 17 000,00 zł

2 Konserwacja rzeźby św. Jana NepomucenaDąbrowa 2012 40 800,00 zł 32 000,00 zł

RAZEM 85 772,00 zł 49 000,00 zł

1 ZAMCZYSKO (Opolskie Kwitnące Muzycznie)Dąbrowa 2014 10 000,00 zł 10 000,00 zł

RAZEM 10 000,00 zł 10 000,00 zł

7 539 676,82 zł 3 060 752,41 złRazem wartość projektu i dofinansowania:
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wartość zadania wartość dofinansowania

1 ISPA - Budowa sieci kanalizacyjnej***

Wrzoski, 
Chróścina, 
Sławice, 
Ciepielowice, 
Karczów, 
Dąbrowa, 
Sookolniki 2008 37 197 722,35 zł 20 140 310,29 zł

RAZEM 37 197 722,35 zł 20 140 310,29 zł

1 Przebudowa drogi powiatowej Wrzoski-Chróścina***
Wrzoski, 
Chróścina 2012 1 913 861,21 zł 1 813 861,21 zł

2 Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości*** szkoły gminne 2012

3 Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości - etap II ***szkoły gminne 2012

RAZEM 3 413 861,21 zł 3 063 861,21 zł

1 Rowerem po szlaku dąbrowskim gmina 2014 111 000,00 zł 105 000,00 zł

RAZEM 111 000,00 zł 105 000,00 zł

***    Strona wnioskująca: 1. miasto Opole  2. Powiat Opolski  3. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji Opole

WARTOŚĆ POZSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:                                            23 309 171,50 zł
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Gospodarka przestrzenna i założenia urbanistyczne 

Na terenie Gminy Dąbrowa użytki rolne stanowią 68,89 % ogólnej powierzchni Gminy, lasy 
i grunty leśne 23,87 %, a pozostałe grunty i nieużytki 7,24 %. Natomiast, w strukturze użytków 
rolnych największy obszar zajmują grunty orne – 82, 98 oraz łąki –11,19 % 

Wykres 17. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Dąbrowa. 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 2014 

Struktura  użytkowania  gruntów  w  Gminie  Dąbrowa  jest  zbliżona  do  uwarunkowań 
charakteryzujących  województwo opolskie  jako  całość,  ale  jednocześnie  odbiega  znacznie  
w  każdej  z  kategorii  w  stosunku  do  uwarunkowań charakteryzujących  powiat  opolski.  Na  
terenie  Gminy  Dąbrowa,  podobnie  jak  w  województwie,  największą powierzchnię zajmują 
użytki rolne.  

Gmina Dąbrowa jest jednostką typowo wiejską o zrównoważonym udziale funkcji miejsca 
pracy i mieszkaniowej. Rynek pracy opiera na rolnictwie i tym samym część mieszkańców 
gminy pracuje we  własnych gospodarstwach  rolnych. Pozostała część mieszkańców  znajduje  
zatrudnienie w kilkudziesięciu mniejszych zakładach pracy,  zwłaszcza  produkcyjnych  i 
usługowych,  które rozwijają się stosownie  do  nowych  realiów  gospodarki rynkowej. Są to  
firmy  zajmujące  się głównie handlem, budownictwem oraz zakłady rzemieślnicze. Ponadto 
znaczna grupa pracuje poza granicami Gminy. 

Dzięki dużej powierzchni użytków rolnych i leśnych w strukturze zagospodarowania terenu, 
gospodarka Gminy Dąbrowa silnie związana jest z sektorem rolniczym.  Natomiast wśród 
działalności produkcyjnych, dominującymi  branżami  są: budownictwo oraz rzemiosło 
produkcyjne.  Miejscowe, niewielkie zakłady  produkcyjne i usługowe zlokalizowane  są na  
terenie większości miejscowości. W kontekście powiązań przestrzennych, forma i charakter 
obecnych działalności produkcyjnych nie wywołuje  konfliktów  z  otoczeniem.   

Na terenie Gminy Dąbrowa dominuje zabudowa jednorodzinna – zagrodowa i jednorodzinna – 
usługowa (rzemieślnicza). 

Użytki rolne (grunty orne, sady,
łąki, pastwiska)

Lasy i grunty leśne

Pozostałe grunty i nieużytki
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Jednak ze względu na korzystne położenie gminy Dąbrowa władze gminy starają się je 
wykorzystać w celu przygotowania terenów inwestycyjnych ponad naturalne i społeczne 
potrzeby samej gminy (bezrobocie <5 %). Dbałość o region oraz możliwość pozyskania 
środków w ramach Aglomeracji Opolskiej na przygotowanie terenów pod inwestycje, skłoniły 
władze gminy do szczególnego działania. 

W 1999 roku przygotowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 20 
ha, które znajdują  się w Karczowie w widłach dróg krajowych 94 i 46.  Po wyczerpaniu się 
możliwości inwestowania na tym terenie, w związku z budową Centrum Logistycznego 
i “małego” ronda przez firmę Clatronic oraz stacji benzynowej Orlen, Rada Gminy Dąbrowa 
podjęła decyzję o przeznaczeniu kolejnego terenu pod inwestycje. Zgodnie ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z 2011 roku,  wybrano obszar 
166 ha (108 ha należy do Agencji Nieruchomości Rolnych, reszta do osób fizycznych 
i prawnych) położony na południe od drogi krajowej 46. Jednocześnie podjęto starania 
o włączenie tego terenu do WSSE oraz skomunikowania go z drogami krajowymi poprzez 
nowe rondo na tzw “grzybku”. Oto zapis poszczególnych działań: 

 

W wyniku sprzedaży gruntów przez właścicieli tych terenów gmina otrzyma rentę planistyczną, 
która pozwoli na przygotowanie tego terenu dla inwestorów. Te wieloletnie działania pozwolą 
na rozwój gminy i całego regionu. 
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Usługi dla społeczeństwa - zdrowie, kultura, sport, rekreacja, działalność stowarzyszeń 

Gmina Dąbrowa posiada bogatą ofertę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną dla dzieci. Na 
terenie Gminy Dąbrowa funkcjonuje 7 przedszkoli: Publiczne Przedszkole w Chróścinie, 
Publiczne Przedszkole w Dąbrowie z oddziałem zamiejscowym w Prądach, Publiczne 
Przedszkole w Karczowie, Publiczne Przedszkole w Naroku, Publiczne Przedszkole 
w Sławicach z oddziałem zamiejscowym w Żelaznej. Na terenie Gminy Dąbrowa działają 
również szkoły podstawowe, tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie, Publiczna Szkoła 
w Dąbrowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Naroku, Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Sławicach; gimnazja: Publiczne Gimnazjum w Żelaznej. Gimnazjum w Dąbrowie oraz 
Gimnazjum w Chróścinie.  

Obecna sieć przedszkolna zaspokaja potrzeby miejscowej społeczności. Wskaźniki dotyczące 
sieci szkolnictwa podstawowego są zbliżone do średniej wojewódzkiej oraz nieznacznie 
wyższe od średniej w powiecie.  

W zakresie podstawowym ochrony zdrowia mieszkańcy Gminy Dąbrowa obsługiwani są przez 
trzy Niepubliczne Ośrodki Zdrowia: w Chróścinie, Dąbrowie i Żelaznej. Do dyspozycji 
mieszkańców jest również Stacja Opieki "Caritas" z gabinetem rehabilitacyjnym w Dąbrowie. 
Gmina Dąbrowa w formie dotacji wspiera działalność stacji opieki Caritas w zakresie 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności 
na rzecz osób w wieku emerytalnym (w roku 2016 dotacja wynosi 170.000 zł). 

Rolę instytucji kultury pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie z 3 filiami 
w Karczowie, Chróścinie i Żelaznej oraz świetlice wiejskie. Gminna Biblioteka jest wydawcą 
miesięcznika „Życie Gminy Dąbrowa".  

Szczególnie istotne znaczenie w Gminie Dąbrowa odgrywa Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie (GOKiR), działający od 1 stycznia 2009 roku. Jest to instytucja kultury, 
wykonująca zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji. Podstawowym 
celem i zadaniem GOKiR jest zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z 
dóbr kultury oraz stwarzanie możliwości uprawiania sportu i rekreacji. W GOKiR działają 
liczne zespoły i koła zainteresowań. Od 2009 roku funkcjonują: Zespół Tańca Nowoczesnego 
ASTER oraz Mażoretki TUPOT. W Ośrodku prowadzone są także koło fotograficzne, 
warsztaty plastyczne, warsztaty gitary klasycznej, Studio Piosenki. Od 2011 roku przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji działa Zespół Gospel a od 2012 Gminna Orkiestra Dęta. 
Oferta programowa jest każdego roku wzbogacana o nowe propozycje. Działalność Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji realizowana jest w świetlicach wiejskich, znajdujących się w 
miejscowościach Gminy Dąbrowa. Zajęcia prowadzone są także szkołach w Chróścinie, 
Dąbrowie i Żelaznej. GOKiR jest organizatorem imprez plenerowych. Największymi z nich są 
Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO", które odbywają się w drugi 
weekend września. W Dąbrowie gościli m.in.: Wolna Grupa Bukowina, Krystyna Prońko, 
Elżbieta Adamiak, Bez Jacka, Martyna Jakubowicz, Szymon Zychowicz, Robert 
Kasprzyckiego, Basia Beuth, Jarek Wasik i wiele innych. GOKiR w Dąbrowie jest także 
współorganizatorem festynów wiejskich i dożynek gminno-parafialnych. Gminny Ośrodek 
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Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zarządza 10 obiektami sportowymi użytkowanymi przez 
gminne kluby LZS (boiska sportowe i korty tenisowe). GOKiR jest organizatorem licznych 
inicjatyw z zakresu rekreacji. Wśród cyklicznych imprez należy wymienić: Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turki, Turniej Piłki Halowej „Hattrick" w Chróścinie, 
Turniej Piłki Siatkowej w Żelaznej, Bieg Niepodległości w Ciepielowicach, Turniej Darta w 
Naroku a także Rajd Pieszy Dąbrowskim Szlakiem.  

Gmina Dąbrowa w minionych latach zadbała również o bazę rekreacyjno-sportową. 
Wybudowano bowiem m.in, dwie hale sportowe, kompleks boisk "Orlik 2012", w  skład 
którego  wchodzi boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 30m x 62m, które 
służy do gry w piłkę nożną i wielu innych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych, następnie  boisko 
wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (tartan) o wymiarach 20m x 40m do gry 
w koszykówkę, piłkę ręczną czy piłkę siatkową, korty tenisowe. 

Gmina Dąbrowa dysponuje zatem własną bazą rekreacyjną i infrastrukturą turystyczną, 
dostępną dla każdego i pozwalającą w pełni zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców. 
Stworzone przez Gminę tereny rekreacyjne niewątpliwie odzwierciedlają nowoczesne 
tendencje w zakresie wypoczynku i rekreacji,  służąc miejscowej ludności nie tylko do 
regeneracji sił, lecz również do budowania poczucia wspólnoty oraz więzi sąsiedzkich 
w oparciu o wspólne spędzenia czasu. Gmina Dąbrowa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
swoich mieszkańców stworzyła liczne, mniejsze lub większe ośrodki sportu i rekreacji. 

Na terenie gminy Dąbrowa całkowita liczba organizacji trzeciego sektora wynosi 15, w tym 13 
stowarzyszeń: 

1.       Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury „Dąbrowskie Skarby” 
2.       Stowarzyszenie Miłośników Chróściny 
3.       Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wrzoski 
4.       Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice 
5.       Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Dąbrowa” 
6.       Caritas  
7.       Gminne Zrzeszenie – Ludowe Zespoły Sportowe. W tym dalej wymienione bez 

osobowości prawnej:  LZS Karczów, LZS Mechnice, LZS Narok, LZS Żelazna, LZS 
Wrzoski, LZS Sławice, LZS „Orzeł Prądy”, LZS Skarbiszów, LZS Niewodniki 

8-13.         Ochotnicze Straże Pożarne 
a)      OSP Chróścina 
b)      OSP Narok 
c)       OSP Dąbrowa 
d)      OSP Wrzoski 
e)      OSP Sławice 
f)       OSP Żelazna 

W ostatnich latach wzrosła również rola grup odnowy wsi i stowarzyszeń działających na rzecz 
rozwoju poszczególnych miejscowości. Ludowe Zespoły Sportowe funkcjonujące 
w Dąbrowie, Karczowie, Mechnicach, Naroku, Niewodnikach, Prądach, Skarbiszowie, 
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Sławicach, Wrzoskach i Żelaznej. odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju sportu i aktywności 
fizycznej na terenie gminy. Członkowie ludowych zespołów są również inicjatorami 
przedsięwzięć i akcji społecznych niezwiązanych ze sportem. Podobnie jak członkowie 
Ochotniczych Straży Pożarnej, skupionych w sześciu jednostkach na terenie gminy. 

W ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie organizacje pozarządowe realizują 
zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, usług opiekuńczych 
i rehabilitacyjnych oraz kultury, sztuki, ochrony, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
turystyki i krajoznawstwa. 

Jednostki znajdujące się w KSRG : OSP Żelazna (od 2009 r.), OSP Sławice (od 2012 r.), OSP 
Wrzoski (od 2015 r.), a już wiadomo, że niebawem wkroczy tam też OSP Dąbrowa. Nasze OSP 
co roku rywalizują w gminnych zawodach pożarniczych. Udaje się im również odnosić sukcesy 
poza gminą. Zwłaszcza męskim i żeńskim drużynom ze Sławic i Żelaznej. Żeńska OSP Żelazna 
w 2011 r. została wicemistrzyniami Polski w XIII Krajowych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach wcześniejszych wielkie sukcesy 
odnosili ochotnicy z Żelaznej. W 1974 r. drużyna żeńska zdobyła pierwsze miejsce na 
Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Pożarniczych OSP, wygrywając samochód bojowy - 
„Żuk”. Kilkanaście razy sięgali po „Mistrza Powiatu”, wielokrotnie „Mistrza Województwa”. 
Dwukrotnie reprezentowali województwo opolskie w zawodach krajowych. W 2003 r. 
w Toruniu drużyna męska wywalczyła czwarte miejsce. W 2007 r. na zawody krajowe OSP 
organizowane w Płocku pojechały obie drużyny. Drużyna męska zajęła trzecie miejsce, 
natomiast żeńska wywalczyła wicemistrzostwo kraju. W biegu sztafetowym z przeszkodami 
obie drużyny zajęły wówczas pierwsze miejsca. Najdłuższą historię ma OSP Żelazna, która 
powstała w 1898 roku. 

Wielką rolę w rozwoju poszczególnych miejscowości i całej gminy odgrywają działające na 
tym terenie Zrzeszenia i Stowarzyszenia.  

Od początku istnienia gminy funkcjonuje Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 
w skład, którego wchodzi 10 klubów sportowych. Zrzeszenie oprócz prowadzenia drużyn 
seniorskich zapewnia szkolenie i udział w rozgrywkach 6 drużyn młodzieżowych. Największe 
sukcesy odnosi klub LZS Mechnice, który w sezonie 2014/15 uczestniczył w rozgrywkach IV 
ligi czyli na najwyższym szczeblu rozrywek w województwie opolskim. Podobnie juniorzy 
tego klubu występują w rozgrywkach Opolskiej Ligi Juniorów czyli na najwyższym szczeblu 
rozgrywek piłkarskich w województwie.  

Od stycznia 2010 roku prężnie funkcjonuje Stowarzyszenie Miłośników Chróściny. Jego celem 
jest poprawa materialnych, kulturowych i duchowych warunków życia mieszkańców wsi i 
gminy. Działania ukierunkowane są głównie na dzieci, seniorów (dialog międzypokoleniowy) 
- wszelkiego rodzaju warsztaty, półkolonie, wycieczki przez działania wydawnicze np. 
publikacje, aż po działania w zakresie ochrony przyrody - ekologiczne filmy, montowanie 
budek lęgowych, zarybianie stawów, edukacje w zakresie segregacji odpadów. Po sąsiedzku 
od 2008 roku funkcjonuje Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wrzoski. Doskonale integruje 
środowisko i jest świetnym przykładem pracy charytatywnej. 

Id: 81855234-8FDA-425C-AC32-3DBA51BDB1F2. Podpisany Strona 23



24 
 

Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa – Dąbrowskie Skarby działa od 
2011 roku. Założyło je 20 pasjonatów historii, którym nie obce jest dbanie o historię rodzinnych 
stron. Stowarzyszenie współpracuje i wspiera lokalne władze w dbaniu o obiekty zabytkowe. 
Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice” powstało w 2013 roku. Pochwalić się może rekultywacją 
i zagospodarowaniem 1,5 ha terenu na cele rekreacyjne. Postawiono altany, szachy zewnętrzne, 
boisko do siatkówki. Prowadzone jest szereg działań dla dzieci i seniorów, od kulinarnych, 
bożonarodzeniowych, rękodzielniczych do senioralnych wieczorków, spotkań sylwestrowych.  

Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej „Klub Sportowy Dąbrowa” działa od 2014 
roku. Organizacja planuje krzewić kulturę fizyczną, popularyzować sport wśród najmłodszych 
i dorosłych, organizować wypoczynek dzieciom. W uprawianiu sportu szczególny nacisk 
kładzie na piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i tenis ziemny. 

Wszystkie stowarzyszenia biorą czynny udział w pozyskiwaniu środków na swoją działalność, 
w tym otrzymują dotacje z budżetu gminy. W tym roku w konkursie dla organizacji 
pozarządowych w zakresie sportu i rekreacji dostępna była kwota 200 tys. zł. 

Spośród wszystkich miejscowości z terenu gminy Dąbrowa dziesięć z nich uczestniczy 
w Programie Odnowy Wsi, który ma istotny wpływ na aktywizację mieszkańców obszarów 
wiejskich. Pozwala również na wymianę doświadczeń i pozyskanie środków finansowych. 

Miejscowości Gminy Dąbrowa uczestniczące w Programie Odnowy Wsi:  

Lp. Nazwa miejscowości  Rok przystąpienia do Programu Odnowi Wsi  

1. Karczów  2005 

2. Niewodniki 2005 

3. Żelazna  2005 

4. Narok  2008 

5. Wrzoski  2008 

6. Lipowa  2008 

7. Sławice  2009 

8. Chróścina 2009 

9. Dąbrowa 2009 

10. Ciepielowice 2009 
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Gmina Dąbrowa jako spójny funkcjonalnie obszar zależności urbanistycznych 
i społecznych 

Wyżej wymienione elementy struktury funkcjonalno- przestrzennej  ukazują gminę jako bardzo 
spójny, powiązany ze sobą obszar. Biorąc pod uwagę infrastrukturę techniczną, drogową, 
budownictwo komunalne, zabezpieczenie dostępu do jednostek kultury, możliwości dostępu do 
obiektów sportowych tworzą jedną całość z równomiernie rozłożonymi akcentami społecznymi 
i ekonomicznymi. Jakiekolwiek zmiany polegające na wyłączeniu poszczególnych sołectw z 
gminy Dąbrowa zburzą ten od lat tworzony porządek i ład urbanistyczny oraz funkcjonalny. 
Taką spójność widać szczególnie w powiązaniach między Mechnicami, Chróściną i 
Wrzoskami. Wspólna szkoła podstawowa i gimnazjum, przedszkole, a do roku 1989 wspólna 
parafia spowodowały olbrzymie scalenie więzi międzyludzkich. Dziś przejęcie Wrzosek i 
włączenie w granice administracyjne miasta jest z punktu widzenia zdroworozsądkowego nie 
do przyjęcia. 

Gmina Dąbrowa stanowi bardzo atrakcyjny teren. Sukces wspólnoty lokalnej udało się  
osiągnąć dzięki osobistemu zaangażowaniu mieszkańców Gminy, przywiązanych do swojego 
miejsca zamieszkania oraz lokalnym władzom samorządowym, zaangażowanym 
w podnoszenia jakości życia swoich mieszkańców. Wskutek tego powstała Gmina, która 
osiągnęła wysoki stopień rozwoju, czego wyrazem są prowadzone na jej terenie inwestycje. 

Od wielu lat budowana jest więź społeczna pomiędzy wszystkimi wioskami gminy poprzez 
wspólne przedsięwzięcia: dożynki gminne, imprezy plenerowe, zawody sportowe, zawody 
pożarnicze, kooperacja szkół i przedszkoli gminnych.  

Aktualne życie społeczne mieszkańców Gminy Dąbrowa nawiązuje do wielowiekowej tradycji 
i opiera się na więziach społecznych mających charakter względnie stałych zależności i 
stosunków, cechujących się licznymi powiązaniami rodzinnymi, znajomości i wspólnym 
losem. Czynnikiem łączącym mieszkańców Gminy Dąbrowa jest niezatarta świadomość 
przynależności do Małej Ojczyzny oraz poczucie wspólnoty interesów i wartości, co 
potwierdziły w sposób niebudzący wątpliwości wyniki konsultacji społecznych. Dały one 
bowiem wyraz identyfikacji działań i przekonań niemalże wszystkich mieszkańców Gminy 
Dąbrowa działających w obronie wspólnego dobra i tożsamości. 

Jedność oraz poczucie wspólnoty mieszkańców Gminy Dąbrowa wyraża się na wielu 
płaszczyznach. Wyniki osiągnięte w ramach konsultacji społecznych są zaś jednym z licznych 
tego przykładów. Najwyraźniejszym tego przykładem są organizacje pozarządowe, w ramach 
których działają mieszkańcy Gminy Dąbrowa. 

Podkreślenia zatem wymaga fakt istnienia szczególnych więzi społecznych w Gminie 
Dąbrowa, opartych na tradycjach związanych z działalnością organizacji mających typowo 
wiejski charakter. 

Osiągnięcia lokalnej społeczności w tym zakresie próbują zaś „nieodpłatnie” wykorzystać 
władze Opola, starając się pozyskać atrakcyjne dla mieszkańców Opola tereny. Wyłączenie 
części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski 
z Gminy Dąbrowa prowadzić zaś będzie nieuchronnie do zaprzepaszczenia sukcesów 
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osiągniętych przez lokalne społeczeństwo obywatelskie. Są to bowiem niewątpliwie 
miejscowości sukcesu, które dzięki oddolnemu zaangażowaniu mieszkańców i wsparciu 
samorządu gminnego realizują zadania publiczne oparte na autentycznym, odpowiedzialnym 
partnerstwie. Takiej współpracy i pomocy nie jest zaś w stanie zapewnić Miasto Opole. Władze 
Opola uświadomiły to miejscowej ludności w toku procedury prowadzącej do planowanej 
zmiany granic Miasta Opola, kiedy to dano jawny wyraz lekceważenia głosów mieszkańców 
sąsiednich sołectw, a nawet własnych mieszkańców, manifestując na łamach mediów jedynie 
formalny charakter konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami, będących w 
ocenie władz jedynie elementem wniosku w sprawie zmiany granic Miasta Opola. Ponadto, 
pozbawiono wszystkich zainteresowanych procedurą zmiany granic Miasta Opola, 
jakichkolwiek informacji w tym zakresie. Nie przedstawiono żadnych analiz korzyści i 
zagrożeń  wynikających ze zmiany granic, nie podjęto rzeczowej i merytorycznej dyskusji, 
dialogu, ani jakiejkolwiek próby współpracy. To wszystko utwierdza społeczność Gminy 
Dąbrowa w przekonaniu, iż władze samorządowe Opola odbiorą mieszkańcom sołectwa 
Karczów, sołectwa Sławice oraz sołectwa Wrzoski możliwość decydowania o ich otoczeniu, 
lekceważąc ich w ramach ewentualnej, powiększonej wspólnoty. Taka postawa władz w 
demokratycznym państwie prawnym jest niewłaściwa. Decyzje nie mogą być bowiem 
podejmowane na zasadzie „ja tu rządzę”, z odebraniem głosu mieszkańców. Działania takie 
stoją bowiem w sprzeczności z zasadami samorządności i nie zasługują na usankcjonowanie 
prawne. 

W konsekwencji uznać należy, iż uwarunkowania naturalne i historyczne Gminy Dąbrowa 
determinują brak możliwości utworzenia spójnej struktury funkcjonalno-przestrzennej 
z Miastem Opole. Proponowany do przyłączenia teren nie jest bowiem zurbanizowany  
w stopniu pozwalającym na jego włączenie do Miasta. Wielkomiejskość tworzy się bowiem 
przez gęstą zurbanizowaną zabudowę, a nie przez włączenie rozległych rolniczo terenów 
o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej, a z taką sytuacją będziemy mieć tak naprawdę do 
czynienia przy realizacji projektu zmiany granic Opola.  
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III.  Wpływ powiększenia granic Miasta Opola na terytorium Gminy Dąbrowa, na jej więzi 
społeczne i kulturowe oraz na wykonywanie zadań publicznych.  

Propozycja zmiany granic Miasta Opola, zaakceptowana uchwałą Nr XVIII/320/15 Rady 
Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz 
przeprowadzenie konsultacji nie opierała się na jakichkolwiek wiarygodnych analizach, 
studiach lub innych opracowaniach uwzględniających skutki realizacji takiej koncepcji 
w kontekście celowościowym, ekonomicznym  i społecznym. Oceniając zaś wymiar korzyści i 
strat stwierdzić należy, iż bilans ten wypada zdecydowanie na niekorzyść Miasta Opola, które 
w zasadzie nie może nic zaoferować mieszkańcom  sołectwa Sławice oraz sołectwa Wrzoski. 

Przede wszystkim, wskazana powyżej uchwała Rady Miasta Opola nie wskazuje, jaki wpływ 
będzie miało powiększenia granic Miasta Opola na terytorium Gminy Dąbrowa. Co więcej, 
informacji tych nie zawiera mapa stanowiąca załącznik do rzeczonej uchwały, która ma 
charakter jedynie poglądowy. Władze Miasta Opola nie przeprowadziły analiz w tym zakresie 
również na jakimkolwiek późniejszym etapie postępowania związanym z planowana zmianą 
granic Miasta Opola – informacje te nie zostały także przekazane mieszkańcom naszej Gminy 
do 3 marca 2016 roku.   

Niebagatelne znaczenie ma również wpływ powiększenia Opola na więzi społeczne i kulturowe 
Gminy Dąbrowa. Istnieje bowiem uzasadnione ryzyko utraty tożsamości, przynależności 
społecznej mieszkańców przyłączonych miejscowości, opartej między innymi na wieloletnich 
tradycjach kulturowych oraz roli organów jednostek pomocniczych Gminy w społeczności 
lokalnej. Przez lata mieszkańcy tworzyli Gminę, której ostateczny kształt i charakter 
zawdzięczają wspólnemu wysiłkowi. Aktualne zaś zamierzenia władz Miasta Opola prowadzą 
do zniweczenia tego dorobku.  

Finalnie władze Opole poszerzając granice Miasta osiągną efekt przeciwny do zamierzonego, 
zamiast prężnie działającego wielkiego centrum regionu, powstanie bowiem miasto peryferyjne 
o małomiasteczkowej zabudowie, w której istotna cześć obszaru będą zajmować obszary 
rolnicze. Mając na uwadze racjonalne kształtowanie przestrzeni, wskazane jest, aby obszar 
proponowany do włączenia wykazywał cechy miasta, czego nie można wskazać w odniesieniu 
do położonych w Gminie Dąbrowa części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice 
oraz obszaru sołectwa Wrzoski. 

Wpływ procesu powiększenia miasta Opola na wioski, które mają być wyłączone z gminy 
Dąbrowa i włączone do Opola. 
Mieszkańcy tych wiosek w większości nie widzą żadnych okoliczności, które miałyby wpłynąć 
na poprawę warunków życia w nowej rzeczywistości. Kontrakt społeczny, który przedstawił 
mieszkańcom Prezydent Opola nie wnosi żadnych wartości dodatkowych, które byłyby godne 
wzięcia pod uwagę przez mieszkańców. Mało tego, w związku z wieloma inwestycjami, które 
w  Sławicach i Wrzoskach zostały w ostatnich latach wykonane, mieszkańcy są bardziej skłonni 
zaufać dotychczasowej władzy, która uwzględniała i uwzględnia ich potrzeby oraz  postulaty. 
Obie wioski staraniem Urzędu Gminy i mieszkańców są zwodociągowane, skanalizowane oraz 
maja dostęp do sieci gazowej. Dobrej jakości drogi i chodniki dopełniają obrazu wiosek 
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zadbanych i estetycznych. W Sławicach działa Publiczne Przedszkole i Publiczna Szkoła 
Podstawowa, zaś dzieci z Wrzosek korzystają ze szkoły i przedszkola w oddalonej o 2 km 
Chróścinie. Obie wioski mają kluby sportowe LZS z boiskami oraz jednostki OSP ze 
strażnicami (obie jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego). 
W Sławicach mieszkańcy mają dostęp do parku, w którym znajduje się plac zabaw oraz 
siłownia zewnętrza, a przy szkole nowoczesne boisko tartanowe. We Wrzoskach mieszkańcy 
korzystają z nowopowstałego terenu rekreacyjnego z placem zabaw i boiskiem do koszykówki. 
W obu miejscowościach znajdują się świetlice wiejskie, w który prowadzi się działalność 
kulturalną i wychowawczą. 
Tylko w ostatnich latach 2010-2015 oprócz corocznych prawie 25 tys. zł dla Sławic i 20 tys. 
dla Wrzosek (kwota zależna od liczby mieszkańców) funduszu sołeckiego, utrzymania LZSów 
po 20 tys. zł oraz jednostek OSP po 40 tys. zł, gmina sfinansowała inwestycje na tym terenie o 
łącznej wartości ponad 2.000.000 zł.  
* we Wrzoskach: 
- budowa świetlicy i remizy,  
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - plac zabaw i boisko,  
- budowa szatni,  
* w Sławicach:  
- rozbudowa remizy, remont świetlicy,  
- budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw przy szkole,  
 - zagospodarowanie zabytkowego parku 
Wymienione wyżej przedsięwzięcia powodują, że standard życia w tych miejscowościach jest 
bardzo wysoki i mieszkańcy w większości są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy i nie chcą 
jakichkolwiek zmian, które niosłyby ze sobą choć nieznaczne elementy ryzyka. 

Nie wytrzymują również próby zderzenia z rzeczywistością inne zawarte w "kontrakcie 
społecznym" obietnice Prezydenta Opola. Linia MZK w Sławicach dzięki dotacji z Gminy 
Dąbrowa już funkcjonuje, a we Wrzoskach komunikacja PKS zapewnia 29 kursów dziennie 
z tej miejscowości do Opola 

Koszty życia mieszkańców Sławic i Wrzosek niezależnie od przynależności ich wiosek do 
gminy Dąbrowa czy Opole są porównywalne. Co prawda wiele opłat wzrośnie, ale uczciwie 
należy przyznać, że niektóre zmaleją (jak np za ścieki). Prezentujemy tutaj dwie ważne zmiany 
na niekorzyść mieszkańców tych wiosek: 
* Zmiana granic Miasta Opola spowoduje, iż na włączonych terenach w sposób istotny wzrosną 
stawki podatków lokalnych dla przedsiębiorców. Szczególnie dotkliwy wzrost dotyczyć zaś 
będzie podatku od budynków zajętych pod działalność gospodarczą, który wzrośnie o 2,80 zł 
za 1m kw powierzchni, co niewątpliwie przełoży się na wyższe koszty działalności 
gospodarczej. Nie tylko wzrost podatku od nieruchomości, będzie generować dodatkowe 
koszty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Włączenie części sołectwa Karczów, 
sołectwa Sławice oraz sołectwa Wrzoski do Miasta Opola spowoduje konieczność zmian 
teleadresowych, szyldów, pieczęci, co wiąże się z kolejnymi nieprzewidzianymi i zbędnymi 
kosztami, a także niedogodnościami organizacyjnymi dla mieszkańców.  
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* Natomiast dla osób fizycznych wzrośnie również znacząco podatek od zabudowań typu 
gospodarczego: garaże, szopki, stodółki (z 4,50 zł na 7, 50 zł). Również mocno wzrośnie cena 
za wywóz śmieci (przykładowo 4-osobowa rodzina płaci w gminie Dąbrowa 29 zł miesięcznie 
a w Opolu 52 zł) 
 
Nie te jednak argumenty najbardziej przemawiają do mieszkańców. Ważniejsze argumenty 
natury wspólnotowej i społecznej "wzięły górę" w podjęciu przez nich negatywnej opinii 
w konsultacjach dotyczących powiększenia Opola.  Mieszkańcy zaniepokojeni mogą być 
oświadczeniami władz miasta Opola, którzy  w mediach mówią o konieczności przejęcia tych 
terenów, niezbędnych do tworzenia tysięcy miejsc pracy, bez definiowania rodzaju przemysłu 
lub o szukaniu terenów pod nowy cmentarz komunalny. 

 
Wpływ procesu powiększenia miasta Opola na funkcjonowanie pozostałej części gminy 
po ewentualnej zmianie granic 

Planowana zmiana granic Miasta Opola, polegająca na wyłączeniu części obszaru sołectwa 
Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski z granic Gminy Dąbrowa 
i włączeniu ich do granic Miasta Opola w sposób istotny zaburzy zdolność wykonywania zadań 
publicznych przez Gminę Dąbrowa 

Nastąpi obniżenie dochodów gminy Dąbrowa o kwotę 3,9 mln zł rocznie (15 % dochodu), co 
bezpośrednio wpłynie na: 

- niespełnienie wskaźników z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych i konieczność 
wprowadzenia programu naprawczego 

- zagrożenie możliwości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych 
obligacji komunalnych na łączną kwotę 12,9 mln zł.  

- niemożność wykonania zadań zaplanowanych do realizacji, a ujętych w Strategii Rozwoju 
Gminy Dąbrowa (brak środków na wkład własny do projektów unijnych i rządowych na lata 
2014-2020):  

• Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skarbiszów. 
• Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: 

Nowa Jamka, Lipowa, Prądy, Siedliska, Narok i Niewodniki 

• Remonty i budowa dróg na nowych osiedlach: Mechnice, Dąbrowa, Narok, 
Siedliska 

• Rewitalizacja i zagospodarowanie centrum wsi Ciepielowice 

• Rewitalizacja parku w Skarbiszowie 
• Termomodernizacja świetlicy i sali sportowej w Żelaznej 

• Adaptacja siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 
• Budowa świetlicy w Lipowej 
• Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Dąbrowie i Naroku 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego i budowa chodnika  Dąbrowa - Sokolniki 
• Utworzenie parku wiejskiego w Niewodnikach 
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Zmiana granic doprowadzi do destabilizacji systemu edukacyjno - wychowawczego 
polegającego na zmniejszeniu ilości oddziałów w Zespole Szkół w Chróścinie oraz 
w przedszkolu w Chróścinie, a tym samym ubytku miejsc pracy oraz ewentualnej konieczności 
likwidacji Publicznego Gimnazjum w Żelaznej z uwagi na brak uczniów ze Sławic. Planowana 
zmiana granic Miasta Opola, zmieni sieć szkół oraz sieć przedszkoli obu gmin. Zmiana sieci 
spowoduje zmianę obwodów szkół, co wpłynie na liczebność w poszczególnych szkołach, a co 
za tym idzie zmniejszenie oddziałów w szkole lub likwidację tych mniejszych. Taka sytuacja 
niesie za sobą niebezpieczeństwo zwolnień nauczycieli i obsługi szkół, a więc mieszkańców 
znajdujących zatrudnienie w swojej miejscowości. Niewątpliwie, likwidacja szkół będzie 
skutkowała również zwiększeniem obciążenia dla uczniów i rodziców w wypełnieniu 
obowiązku szkolnego. Zmiana sieci przedszkoli zmniejszy ilość przedszkoli w gminie 
Dąbrowa, co spowoduje niewystarczające zabezpieczenie miejsc dla dzieci z miejscowości: 
Narok, Niewodniki, Skarbiszów, Żelazna, a to z kolei spowoduje nie możność uczęszczania 
dziecka do przedszkola, z którego dzieci uczęszczają do obwodowej szkoły. Taka sytuacja 
powoduje wyrwanie dziecka ze środowiska rówieśników, utrudnienia dla rodziców i 
niezadowolenie społeczne. 

Zmiana granic gminy Dąbrowa spowoduje zmniejszenie majątku gminy, potencjału 
gospodarczego, zmniejszenie obszaru o cenne  tereny rolnicze, doprowadzi do zmniejszenia 
potencjału gminy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i wykonywanie zadań obrony 
cywilnej poprzez utratę Jednostek OSP we Wrzoskach i Sławicach należących do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

Niewątpliwie największym skutkiem wyłączenia z gminy omawianych obszarów (szczególnie 
wyłączenie strefy ekonomicznej Wrzoski - Karczów) będzie utrata wpływu do budżetu gminy 
planowanych dochodów z funkcjonowania podmiotów gospodarczych w podstrefie 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Jest to teren z którym wiązaliśmy olbrzymie nadzieje. W marcu 2012 roku Rada Gminy 
rozpoczęła procedurę uchwalania planu. Ponieważ wielkość  terenu i możliwy wpływ 
przyszłych inwestycji na  tereny zurbanizowane we Wrzoskach, Karczowie i Chróścinie 
Osiedlu budził wielkie emocje, Gminna Komisja Urbanistyczna, i to w różnym składzie, 
wielokrotnie zgłaszała uwagi do planu. W trakcie procedury w październiku 2014 roku 
uzyskano zgodę Ministra Rolnictwa na odrolnienie (było tam ponad 30 ha ziemi klasy III) oraz 
Ministra Środowiska na odlesienie.  W grudniu 2014 roku odbyła się bardzo burzliwa dyskusja 
publiczna , a po niej mieszkańcy zgłosili 160 uwag do planu, dotyczących głównie zakazu 
przedsięwzięć mogących znacząco wpływać  na środowisko.  Wójt  licząc się ze zdaniem 
mieszkańców wiele uwag rozstrzygnął pozytywnie, zmniejszył obszar o 30 ha położonych 
najbliżej zabudowy mieszkaniowej i rozpoczął procedurę na nowo, ale już bez konieczności 
uzyskania zgód Ministra Rolnictwa i Środowiska, bo one są aktualne. Procedura uchwalania 
planu zostanie zakończona w czerwcu 2016 roku. Wtedy dopiero Agencja będzie mogła 
rozpocząć procedurę sprzedaży ziemi, a my szukania inwestora. Podstawowym problemem 
obok powstania planu dla tego terenu jest skomunikowanie go z drogami krajowymi. Po wielu 
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latach próśb, monitów, zabiegów z naszej strony,  w tym roku rozpoczęto projektowanie rond. 
Zakończenie planowane jest na kwiecień 2016 roku i jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w tym samym momencie rozpocznie się budowa ronda z czwartym 
wlotem na teren inwestycyjny. 

Z tym terenem wiążemy wielkie nadzieje dla całego regionu. Liczymy jednak również na 
korzyści dla naszej gminy, które nie powinny być nam decyzją administracyjną zabrane. 

 

W międzyczasie gmina wraz z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną złożyła wniosek 
13 czerwca 2013 roku i uzyskała zgodę rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 
roku (Dziennik Ustaw 2015 nr 1235 - zdjęcie nr 3) na wprowadzenie tych terenów do strefy. 
Wszystkie te starania Urzędu Gminy Dąbrowa doprowadziły do końcowego etapu 
procedowania dla tego terenu. Rok 2016 będzie więc pierwszym możliwym do pozyskiwania 
inwestorów na ten teren. 

Natomiast Prezydent jak wskazujemy poniżej ma możliwość prowadzenia swojej polityki 
przestrzennej na bazie terenów znajdujących się na w obszarze Miasta Opola. 

Prezydent Miasta Opola w całym toku procedury zmierzającej do zmiany granic Miasta Opola 
swoją koncepcję „Dużego Opola” argumentował potrzebą uzyskania dodatkowych terenów 
inwestycyjnych, jednakże według danych z Urzędu Miasta jest zupełnie inaczej. Miasto Opole 
w obecnych granicach ma wysoki udział (ok. 3.100 ha, 32%) terenów rolniczych, nie licząc 
polderu „Żelazna”, ogrodów działkowych i terenów rolniczych przewidzianych już do 
zajęcia przez kopalnię cementowni „Odra”. Uwzględnione w tej kategorii tereny rolnicze 
przeznaczono w studium miejskim pod różne funkcje nierolnicze. Nawet przyjmując 
najbardziej optymistyczny wariant rozwojowy - demograficzny i gospodarczy sprzed 20 lat 
(150 tys. mieszkańców wg opracowania prof. K. Heffnera z 1991 r.) - wystarczą one na co 
najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat. Włączenie w granice miasta kolejnych terenów 
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ościennych, w przewadze użytkowanych rolniczo, zwiększy jedynie ich udział w strukturze 
miasta. Krajobraz miasta stanie się jeszcze bardziej wiejski, z dużym udziałem ciągów 
zabudowy zagrodowej. 

Pozostałe tereny, potencjalnie rozwojowe w Opolu, zajmują łącznie ok. 896 ha, co stanowi 
9,2% powierzchni miasta. Możliwości i kierunki miejskiego zagospodarowania oraz 
wykorzystania tych terenów są zróżnicowane i faktycznie nie zawsze uzasadnione. Niemniej 
powinny one być w pierwszej kolejności przedmiotem zainteresowania i analiz organów 
miasta, także innych inwestorów (tereny poprzemysłowe), choćby z uwagi na uzbrojenie 
i dostępność komunikacyjną. 

Wszystkie wskazane obszary potencjalnego rozwoju w obecnych granicach Opola, także 
chronione ustawowo grunty rolne klas I – III i grunty organiczne, są prawnie zwolnione 
z obowiązku uzyskiwania zgody na przeznaczenie nierolnicze. Wszystkie są też przeznaczone 
pod różne nierolnicze funkcje miejskie w studium Opola, w części nawet w planach 
miejscowych. Natomiast inwestowanie na nowych terenach po ewentualnym włączeniu ich 
w granice Opola – będzie wymagało przeprowadzenia procedury planistycznej (studium, plany 
miejscowe) i poniesienia kosztów. 

Zastanawiające jest bezrefleksyjne i rozrzutne przeznaczenie ok. 176 ha terenów miejskich, 
najkorzystniejszych pod względem fizjograficznym i komunikacyjnym, położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Chabry i centrum Opola - na górnicze potrzeby 
cementowni „Odra”. Zwłaszcza że możliwości racjonalnej rekultywacji i zagospodarowania 
miejskiego tych głębokich (15-30 m) wyrobisk odkrywkowych są prawie żadne, czego dowodzi 
niewielki stopień wykorzystania istniejących już w Opolu licznych kamionek pogórniczych. 
Wszystkie są zalane wodą albo zasypane śmieciami. Zbiorniki wodne w kamionkach z powodu 
stromych brzegów i dużej głębokości nie nadają się nawet dla ograniczonej funkcji 
rekreacyjnej. Z kolei wysypiska można tworzyć wyłącznie na peryferiach miasta. Dzieje się to 
w sytuacji gdy cała Opolszczyzna jest krajowym potentatem pod względem zasobów 
udokumentowanych surowców węglanowych i kruszyw. Można przecież wyobrazić sobie 
dalsze funkcjonowanie cementowni „Odra” w oparciu o margle i wapienie wydobywane ze 
złóż w pobliżu Opola (Folwark, Górażdże, nowe złoże „Tarnów Opolski-Wschód”) z 
wykorzystaniem np. transportu wodnego rzeką Odrą. Podobnie nieuzasadnione było i jest 
przeznaczenie dużych terenów w Groszowicach i Grotowicach pod eksploatację kruszyw, 
których także blisko granic Opola nie brakuje. 

Ustawa o rewitalizacji z października 2015 roku (Dz. U. poz. 1777), reguluje efektywne 
gospodarowanie przestrzenią i nakazuje lokalizowanie nowej zabudowy na obszarach o zwartej 
strukturze funkcjonalno – przestrzennej, z rewitalizacją tych obszarów. W szczególności ma 
się to odbywać poprzez uzupełnienia istniejącej zabudowy. Zgodnie z ustawą zajmowanie 
nowych terenów będzie możliwe po wyczerpaniu rezerw w istniejącej strukturze miasta. W 
przypadku Opola, o wadliwej i mało perspektywicznej strukturze demograficznej – także z tego 
powodu nie występuje potrzeba zajmowania nowych terenów. 
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Miarodajnym i obiektywnym wskaźnikiem wykorzystania przestrzennego potencjału 
rozwojowego miast jest gęstość zaludnienia, wyrażana w statystyce liczbą mieszkańców na 
kilometr kwadratowy powierzchni, co obrazuje tabela poniżej. 

Zestawienie 2. Gęstość zaludnienia w miastach wojewódzkich w Polsce.

 

Pod tym względem Opole, z obecną gęstością zaludnienia 1.257 mieszk./km2 plasuje się na 
ostatnim miejscu wśród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. Przeciętna wielkość 
gęstości zaludnienia miast wojewódzkich kształtuje się w Polsce na poziomie 2000 – 2500 
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mieszk./km2. Natomiast w Opolu po zamierzonym zwiększeniu powierzchni z 9.700 ha do 
15.000 ha i liczby ludności z 122.000 do 132.000 – gęstość zaludnienia spadnie do krytycznej 
– 880 mieszk./km2. 

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż zmiana granic Miasta Opola, kosztem Gminy 
Dąbrowa, poprzez wyłączenie z jej obszaru części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa 
Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski i włączenie ich do granic Miasta Opola, prowadzi 
niewątpliwie do ograniczenia potencjału Gminy Dąbrowa jako całości oraz pogorszenia 
sytuacji na terenie samego sołectwa Karczów, sołectwa Sławice oraz sołectwa Wrzoski. 

W świetle powyższego, uznać należy, iż nie mają jakichkolwiek szans na spełnienie, kryteria 
art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. 
U. 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.), a co za tym idzie nie ma podstaw do dokonania zmiany 
postulowanych granic Miasta Opola. 
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IV. Skutki finansowe spowodowane wyłączeniem z obszaru Gminy Dąbrowa części 
obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski. 

Planowana zmiana granic Miasta Opola, polegająca na wyłączeniu z Gminy Dąbrowa części 
obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice oraz obszaru sołectwa Wrzoski, 
spowodowałaby znaczący, bo 15 % spadek dochodów Gminy Dąbrowa. Planowane 
w budżecie gminy na 2016 rok dochody bieżące na poziomie 25 mln zł, w razie ewentualnego 
wyłączenia wcześniej wspomnianych Sołectw z Gminy Dąbrowa, zostałyby uszczuplone 
o blisko 3.900.000,00 zł i nie mogłyby być w żaden sposób zastąpione innymi dochodami. 
Na stratę tą złożą się wpływy z tytułu: 

• podatku od nieruchomości oraz rolnego –  1.350.000 zł 
• udziału gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych – 1.150.000,00 zł 

• opłat lokalnych – 150.000,00 zł 
• subwencji i dotacji – 1.250.000,00 zł 

Należy również wskazać, iż w wyniku proponowanej zmiany granic Miasta Opola, poprzez 
odłączenie części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice oraz obszaru sołectwa 
Wrzoski, Gmina Dąbrowa utraci, zewidencjonowane w księgach Urzędu Gminy środki trwałe, 
przypisane powyższym sołectwom, przedstawione w poniższych zestawieniach , tj.: 

Zestawienie 1. Wartość środków trwałych w sołectwie Sławice, planowanym do przejęcia 
przez Miasto Opole. 

Źródło danych: Urząd Gminy Dąbrowa. 

Sołectwo planowane 
do przejęcia przez 

Miasto Opole 
Środek trwały Warto ść księgowa 

Sławice 

Budynek szatni LZS Sławice 99.466,74 zł 
OSP 443.291,09 zł 
Oświetlenie Zabytkowego 
Parku w Sławicach 

22.516,56 zł 

Oświetlenie uliczne Sławice 
ul. Odrzańska 

9.932,53 zł 

Boisko wielofunkcyjne 
Sławice 

373.315,05 zł 

Wiata boisko Sławice 5.556,75 zł 
Ogrodzenie boiska Sławice 11.285,38 zł 
Piłkochwyty boisko LZS  12.877,98 zł 
Siłownia napowietrzna  13.225,85 zł 
Grunty 584.263,19 zł 
Grunty w użytkowaniu 
wieczystym 

30.848 zł 

Budynek szkoły 361.606,98 zł 
Szkolny plac zabaw 119.836,54 zł 
Szambo 13.017,27 zł 
Budynek przedszkola                                           176.900,10 zł 
Szambo                                                                   14.121,20 zł 

SUMA 2.292.061,21 zł 
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Zestawienie 2. Wartość środków trwałych w sołectwie Wrzoski, planowanym do przejęcia 
przez Miasto Opole. 

Sołectwo planowane 
do przejęcia przez 

Miasto Opole 
Środek trwały Warto ść księgowa 

Wrzoski 

Budynek świetlicy 1.172.883,87 zł 
Budynek szatni LZS 113.051,33 zł 
Budynek OSP 30.921,30 zł 
Wiata przystankowa 4.896,02 zł 
Oświetlenie uliczne Wrzoski 
ul. Ogrodowa 

6.785,26 zł 

Ogrodzenie przy ul. 
Stawowej we Wrzoskach 

3.954,50 zł 

Plac zabaw Wrzoski 
(świetlica) 

32.701,17 zł 

Boisko wielofunkcyjne 
Wrzoski 

137.547,94 zł 

Wiata drewniana Wrzoski  2 
szt. 

42.697,28 zł 

Grunty 320.675,99 zł 
SUMA 1.866.114,66 

Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

Zestawienie 3. Wartość środków trwałych (sieci wodociągowych, sieci kanalizacji) 
w sołectwach planowanych do przejęcia przez Miasto Opole. 

Sołectwo planowane 
do przejęcia przez 

Miasto Opole 
Środek trwały Warto ść księgowa 

Sławice Sieć wodociągowa 538.127,68 zł 
Sławice, ul. Odrzańska Sieć kanalizacji sanitarnej    63.690,63 zł 
Wrzoski, Chróścina, 
Mechnice 

Sieć wodociągowa  751.744,92 zł 

Wrzoski-Karczów Sieć wodociągowa 141.059,83 zł 
 Sieć wodociągowa 137.730,00 zł 
Wrzoski Sieć kanalizacji sanitarnej  130.777,40 zł 

SUMA 1.763.130,46 zł 
Źródło: Urząd Gminy Dąbrowa. 

Zatem, Gmina Dąbrowa utraci majątek o szacowanej wartości 5.921.206,33 zł.  Należy jednak 
zauważyć, iż kwota ta nie jest równa rzeczywistej wartości środków trwałych z dwóch 
powodów: 
1. jest to wartość brutto nie uwzględniająca zużycia w trakcie eksploatacji środka trwałego; 
2. nie dokonywano przeszacowywania środków trwałych, szczególnie gruntów, co w sposób 

znaczący skutkuje różnicą ich wartości ewidencyjnej od ceny rynkowej, która w chwili 
obecnej wynosi łącznie około 9.979.500 zł 

Biorąc pod uwagę powyższe, jakiekolwiek przekazanie mienia musiałoby być poprzedzone 
urealnieniem jego wartości. 
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Niezależnie od uwag przedstawionych powyżej, wskazać należy, iż aktualne zadłużenie Gminy 
Dąbrowa wynosi 12.937.163 zł. W tym względzie istotnym jest, że gdyby Gmina Dąbrowa nie 
liczyła na realne dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku dochodowego od osób 
fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, opłat lokalnych oraz subwencji i dotacji, 
nie zaciągałaby zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych, które w ostatnich latach 
zostały na terenie Gminy Dąbrowa zrealizowane. Plany inwestycyjne Gminy Dąbrowa zostały 
bowiem w tym zakresie dostosowane do możliwości finansowych Gminy, a związane z nimi 
zaciągnięte zobowiązania finansowe oraz plan ich spłaty określone w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2016 – 2024. W przypadku realizacji zamierzeń Prezydenta Miasta Opola 
plany te ulegną istotnej zmianie, a wręcz mogą stać się nierealne. 

Prezydent Miasta Opola nie wskazał bowiem, czy przejmie zadłużenie Gminy Dąbrowa, 
a jeżeli tak, to w jakiej części. Tymczasem kwestie te mają pierwszorzędne znaczenie, jeżeli 
chodzi o dalsze funkcjonowanie Gminy Dąbrowa, po ewentualnym odłączeniu z jej obszaru 
części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice oraz obszaru sołectwa Wrzoski. 

Wskazać również należy, że po uszczupleniu łącznych dochodów o kwotę 3,9 mln rocznie 
relacja łącznej kwoty spłaty długoterminowych zobowiązań Gminy wraz z wydatkami na jej 
obsługę do planowanych dochodów ogółem w latach 2017 - 2024  z pewnością przekroczy 
górną granicę dopuszczalnego wskaźnika obliczonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze 
zm., określanej dalej również jako uofp). Tak więc w przypadku zaś zmniejszenia dochodów 
Gminy Dąbrowa począwszy od roku 2017 o 3.900.000,00 zł rocznie (co stanowi 15%  
bieżących dochodów budżetowych Gminy Dąbrowa), może okazać się, iż nie będzie możliwe 
zachowanie prawidłowej relacji z art. 243 uofp, gdyż na średnią arytmetyczną z poprzednich 
trzech lat wskaźnika dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 
i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, Gmina może mieć niewielki wpływ 

tylko w zakresie budżetu na 2016 rok, natomiast wielkość rocznej kwoty spłaty zobowiązań 
długoterminowych wynika z podpisanych wcześniej umów i nie ulegnie zmianie. Zgodnie z 
art. 243 uofp organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, 
że wspomniana wyżej relacja nie zostanie zachowana. Skutkiem takiej sytuacji byłaby 
konieczność opracowania i uchwalenia programu naprawczego. 

Niższe dochody Gminy w następnych latach spowodują więc znaczne pogorszenie sytuacji 
finansowej Gminy Dąbrowa, a w konsekwencji utratę zdolności do wykonywania przez Gminę 
zadań publicznych.   

Finalnie, może zatem również okazać się, że Miasto Opole „skonsumuje” wieloletnią pracę 
organu stanowiącego i wykonawczego Gminy Dąbrowa, w której nastąpi nieuzasadnione 
pogorszenie dotychczasowej sytuacji i zubożenie mieszkańców Gminy, połączone z i brakiem 
perspektyw inwestycyjnych na przyszłość.   
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V.  Uwagi ogólne. 

Wystąpienie przez władze Miasta Opola z wnioskiem w sprawie zmiany granic Miasta 
Opola, polegającej na wyłączeniu części obszaru sołectwa Karczów, obszaru sołectwa 
Sławice oraz obszaru sołectwa Wrzoski z granic Gminy Dąbrowa i włączeniu ich do 
Miasta Opola jest jawnym wyrazem nie przestrzegania zasad demokracji, na których 
winno opierać się społeczeństwo obywatelskie, a przede wszystkim ostentacyjnym 
lekceważeniem i nie liczeniem się z głosami mieszkańców naszej wspólnoty, która 
w sposób jednoznaczny sprzeciwiła się planowanej zmianie granic Miasta Opola.  

Głos mieszkańców Gminy Dąbrowa, wyrażony w przeprowadzonych konsultacjach 
społecznych, jest w świetle definicji „demokracji”, oznaczającej rządy większości 
z poszanowaniem praw mniejszości, jednoznaczny –  jako pełnoprawni obywatele 
Rzeczypospolitej, oczekują wykonania wskazań ustawodawcy zawartych w ustawie z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. 
zm.), zapisanych w art. 4, stanowiących że gmina powinna być terytorium jednorodnym „ze 
względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze 
i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych”. Włączenie zaś 
sołectwa Karczów, obszaru sołectwa Sławice oraz obszaru sołectwa Wrzoski do Miasta Opola 
byłoby, w świetle przedstawionych powyżej rozważań, ewidentnym tego zaprzeczeniem. 
Miasto, które miałoby powstać w nowych granicach nie zapewni bowiem rozwoju ani nie spełni 
potrzeb mieszkańców, a także nie zagwarantuje zainteresowania i przychylności Prezydenta 
Miasta Opola. Bedzie sztucznym tworem, który według ustawy nie powinien mieć 
jakiejkolwiek racji bytu. W takiej sytuacji, nowy podział administracyjny będzie zawsze 
prowadził do sporów i waśni między mieszkańcami.  

W przypadku powiększenia Rzeszowa, jak wskazał Wojewoda Podkarpacki w opinii z dnia 26 
kwietnia 2012 roku dotyczącej wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym 
„W sprawie spornej między gminami, niezmiernie istotne są opinie społeczności lokalnych. 
Pomimo iż nie mają bezwzględnie wiążącego charakteru, na ich podstawie można odczytać 
nie tylko wolę podjęcia określonych działań przez gminę, ale także, co jest równie istotne, 
zainteresowanie mieszkańców danym problemem”. Jednocześnie, wskazać należy, iż wyniki 
przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykazujące brak poparcia dla wnioskowanych 
zmian granic jednostek samorządu terytorialnego stanowiły dotychczas element determinujący 
rekomendację do negatywnego rozpatrzenia wniosków w sprawie zmiany granic, czemu dano 
wyraz w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 roku w 
sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic 
niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2009 roku 
Nr 120, poz. 1000). Podobnie w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 lipca 2005 roku w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, 
ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. 
U. z 2005 roku Nr 141, poz. 1185), za jedną z przyczyn zgłoszenia wniosku rekomendowanego 
do negatywnego rozpatrzenia w odniesieniu do zmiany granic: „konsultacje przeprowadzone 
na terenie poszczególnych sołectw w sposób jednoznaczny wskazują na kategoryczny 
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sprzeciw mieszkańców tych terenów odnośnie przeprowadzenia przedmiotowej zmiany 
granic” . 

Władze Miasta Opola doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż mieszkańcy Gminy Dąbrowa 
wyrażają negatywne stanowisko w kwestii wyłączenia obszaru części obszaru sołectwa 
Karczów, obszaru sołectwa Sławice oraz obszaru sołectwa Wrzoski z granic Gminy Dąbrowa 
i włączenia ich do Miasta Opola. Dlatego też rzeczą zupełnie niezrozumiałą jest podjęta przez 
władze Miasta Opola próba realizacji jakieś bliżej nieokreślonej utopijnej idei „Dużego 
Opola”.. Koncepcja „Dużego Opola” stanowi ideę niepopartą żadnymi starannymi analizami, 
ekspertyzami, studiami, raportami, czy innymi dokumentami, które mogłyby uzasadnić decyzję 
o zmianie granic Miasta Opola. Analogiczny problem (w przypadku poszerzenia Rzeszowa) 
został dostrzeżony w opinii Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2013 roku 
dotyczącej wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym, w której wskazano, iż „W 
odniesieniu do propozycji przyłączenia do miasta Rzeszowa gminy Trzebownisko występują 
istotne wątpliwości, czy projekt ten opiera się  na dogłębnych analizach, studiach lub innych 
opracowaniach uwzględniających skutki realizacji takiej koncepcji w kontekście 
celowościowym, ekonomicznym i społecznym”. Takie same wątpliwości podzielił Wojewoda 
Podkarpacki w opinii z dnia 29 kwietnia 2015 roku dotyczącej wniosku w sprawie zmiany 
w podziale terytorialnym.  

Władze Miasta Opola ograniczyły się faktycznie wyłącznie do podjęcia decyzji o zmianie 
granic Miasta. Mieszkańcom Gminy Dąbrowa, ani mieszkańcom jakiejkolwiek innej Gminy 
zainteresowanej bezpośrednio w sprawię planowanej zmiany granic Miasta Opola, nie 
przedstawiono zaś jakiejkolwiek analiza strat i korzyści. Jedyne korzyści, jakie Prezydent 
Miasta Opola zaproponował mieszkańcom sołectw, które zostałyby włączone do Opola to 
tańsze bilety do zoo, czy na basen. Koronnym zaś argumentem ze strony Miasta jest 
konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych oraz stworzenia silnej stolicy 
województwa. Takie motywy zmiany granic Miasta Opola rażą swoją groteskowością 
i w żadnym razie nie przekonują mieszkańców Gminy Dąbrowa, czemu dali jednoznacznie 
wyraz w konsultacjach społecznych. Kwestia strat i korzyści, które można osiągnąć w wyniku 
planowanych zmian granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego jest zaś 
istotnym elementem podlegającym analizie w toku prowadzonej procedury zmian granic. 
Podlegała ona badaniu również w opinii Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2013 
roku dotyczącej wniosku w sprawie zmiany w podziale, w której wskazano, iż 
„Z przedstawionego wniosku nie wynikają jednoznacznie mocne argumenty za 
przyłączeniem wnioskowanych sołectw do miasta. Wniosek nie wykazuje znaczących 
korzyści, jakie miasto osiągnie po przyłączeniu tych miejscowości, oprócz powiększenia 
obszarowego, mającego znaczenia dla pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, 
włączenia portu lotniczego w granice miasta oraz wzmocnienia funkcji metropolii  
(zwiększenie powierzchni i liczby mieszkańców miast)”. Zagadnienie to zostało też 
podniesione w opinii Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku dotyczącej 
wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym, w której podkreślono, iż „Dodatkowo – 
jak w przypadku obecnie złożonej propozycji – zauważalny jest brak wykazania istotnych 
argumentów potwierdzających, że tereny położone w sąsiednich gminach mają dla miasta 
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znaczenie strategiczne. Przedstawione korzyści, jakie miasto osiągnie po ich przyłączeniu, nie 
są wystarczająco uwidocznione, a ich ogólność sprawia, że pojawią się wątpliwości, w jaki 
sposób mogą przyczynić się do wzmocnienia rangi Rzeszowa”. 

Jak wynika z powyższego, działania władz Opola nie znajdują uzasadnienia 
w rozstrzygnięciach Rady Ministrów, która od dłuższego czasu konsekwentnie odmawia 
dokonywania zmiany granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. 
W ostatnim czasie daje się zauważyć wiele pozytywnych zmian w jakości pracy Rady 
Ministrów, w szczególności zaś w postaci działań pozwalających przywrócić właściwe 
znaczenie głosu społeczeństw lokalnych, co znalazło najpełniejszy wyraz w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku uchylającym rozporządzenie w sprawie 
utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2312).  

Należy również mieć na uwadze, iż we współczesnej polityce nie może być miejsca na 
wzmacnianie jednej jednostki samorządu terytorialnego kosztem innych. Archaiczne 
podejście monocentryczne, w którym występuje wyraźna przewaga jednego centrum nad 
innymi, stoi w niezaprzeczalnej sprzeczności do realizowanej polityki regionalnej 
i przestrzennej Unii Europejskiej. Policentryczność rozwoju przestrzeni europejskiej jest 
jednym z podstawowych założeń polityki rozwojowej wyrażonych w ustanowionych 
dokumentach Unii Europejskiej i realizowanych w powiązaniu z tymi dokumentami 
programach i projektach. Szczególne znaczenie ma tu dokument Europejska Perspektywa 
Rozwoju Przestrzennego (ESDP – European Spatial Development Perspective). Stanowi on 
wytyczne dla kształtowania zrównoważonego rozwoju przestrzeni europejskiej, opartego na 
policentrycznym rozwoju obszarów funkcjonalnych oraz kształtowaniu właściwych relacji 
między obszarami miejskimi i wiejskimi. Zadaniem unijnej polityki regionalnej jest 
niwelowanie asymetrii w rozwoju regionalnym, sprzyjanie racjonalnemu przekazywaniu 
środków finansowych z budżetu UE regionom, które wymagają solidnej pomocy. Można więc 
stwierdzić, że głównym celem polityki regionalnej UE jest ciągłe dążenie do niwelowania 
różnic występujących pomiędzy poszczególnymi regionami oraz usunięcie opóźnień 
rozwojowych mniej uprzywilejowanych regionów. Nie jest nim natomiast wzmacnianie 
gospodarcze i administracyjne dominującej gospodarczo, ekonomicznie i społecznie wybranej 
jednostki terytorialnej. W kontekście powyższego, wskazać należy, iż działania władz Opola 
stanowią pogwałcenie standardów wyznaczonych przez Unię Europejską w ramach polityki 
regionalnej. Przedstawiona inicjatywa powiększenia granic Miasta Opola kosztem sąsiednich 
Gmin ma na celu stworzenie ośrodka, który pod każdym względem mógłby osiągnąć przewagę 
nad miejscowościami i Gminami  pozostającymi w sąsiedztwie stolicy województwa. Takie 
podejście uniemożliwia zaś rozwój regionów, w których interwencje są najbardziej pożądane i 
stanowi zaprzeczenie standardów polityki europejskiej. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspiera zrównoważony rozwój całych 
miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach zintegrowanych strategii służących 
rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, 
demograficznych i społecznych, przed jakimi stoją te obszary (art. 7 rozporządzenia 1301/13 
w sprawie EFRR). Wyzwania stojące przed obszarami miejskimi są ze sobą powiązane, 
a sukces w rozwoju obszarów miejskich można osiągnąć jedynie przez zintegrowane podejście 
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do tego zagadnienia, poprzez współpracę i partnerskie podejście do rozwiązywania problemów. 
Tym celem ma zaś służyć przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Strategia ZIT Aglomeracji 
Opolskiej, zgodnie z treścią art. 7 rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, która określa zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów 
gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich 
doświadcza cały obszar funkcjonalny, nie tylko stolica regionu. Strategia ZIT Aglomeracji 
Opolskiej uwzględnia potrzeby wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi. 
Działania podjęte przez władze Opola w ramach realizacji przyjętego planu powiększenia 
granic Miasta naruszają zaś przyjęty tryb, sposób realizacji głównego założenia Strategii ZIT – 
współpracy i partnerstwa dla zrównoważonego rozwoju. 

Podpisana umowa o współpracy i przyjęte programy operacyjne Stowarzyszenia Aglomeracja 
Opolska zapewniają zintegrowane podejście do wykorzystywania europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru 
funkcjonalnego, w znacznie szerszym kontekście rozwoju terytorialnego niż tylko rozwój 
stolicy regionu. Jej celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej oraz dążenie 
do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju członków Aglomeracji Opolskiej poprzez pomoc 
wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego obszaru. Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT) to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest skuteczne wdrażanie polityki 
spójności poprzez realizowanie interwencji zintegrowanych nie tylko tematycznie, ale również 
obszarowo. Działania te w wyczerpujący sposób zmierzają do osiągnięcia głównych celów 
rozwoju obszaru funkcjonalnego i regionu. Tymczasem działania skupione na zmianie granic 
administracyjnych miasta wojewódzkiego jako panaceum na rozwój regionu są w opinii 
radnych archaiczne i sprzeczne z celami polityki regionalnej Unii Europejskiej. 
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VI. Podsumowanie 

Rada Gminy Dąbrowa opiniuje negatywnie zamiar powiększenia Opola kierując się wynikami 
konsultacji społecznych, które jednoznacznie pokazują sprzeciw zdecydowanej  większości 
mieszkańców gminy (96,0% ważnych głosów)) wobec wyłączenia części Karczowa, Sławic i 
Wrzosek z gminy Dąbrowa i włączenia ich do Opola. Również zdecydowana większość 
mieszkańców sołectw: Sławice (92,6%), Wrzoski (95,5%) deklaruje chęć pozostania w gminie 
Dąbrowa. Wyniki te uzyskano przy olbrzymim i rzadko spotykanym (w innych aktach 
wyborczych)  udziale społeczeństwa gminy. Nieuwzględnienie tak radykalnej, jasnej i 
precyzyjnej woli mieszkańców byłoby zaprzeczeniem demokratycznych zasad Państwa 
Polskiego i jednocześnie zburzyłoby podstawową zasadę zaufania obywatela do Państwa 
Prawa. 

Rada Gminy Dąbrowa przychyla się do opinii mieszkańców sołectw: Sławice i Wrzoski (co 
potwierdzone zostało wynikami konsultacji), którzy w większości nie widzą żadnych 
okoliczności, które miałyby wpłynąć na poprawę warunków życia w nowej rzeczywistości. 
Koszty życia mieszkańców Sławic i Wrzosek niezależnie od przynależności ich wiosek do 
gminy Dąbrowa czy Opole są porównywalne. Stąd inne, ważniejsze argumenty natury 
wspólnotowej i społecznej "biorą górę" w podejmowaniu przez tych mieszkańców swoich 
decyzji.  Mało tego, mieszkańcy zaniepokojeni mogą być oświadczeniami władz miasta Opola, 
którzy  w mediach mówią o konieczności przejęcia tych terenów, niezbędnych do tworzenia 
tysięcy miejsc pracy, bez definiowania rodzaju przemysłu lub o szukaniu terenów pod nowy 
cmentarz komunalny. 

Rada Gminy Dąbrowa jest przeciwna rozrywaniu więzi społecznych i wspólnotowych 
wypracowanych przez ponad 40 lat istnienia gminy Dąbrowa. Działanie polegające na 
wyłączeniu części Karczowa oraz  Sławic i Wrzosek również pod względem urbanistycznym 
burzy dotychczasowy układ funkcjonalno-przestrzenny. Dzisiejsze granice administracyjne 
między miastem Opole a sąsiednimi wioskami są również wyraźnymi granicami urbanistyczno 
- architektonicznymi. W przypadku ich nieracjonalnego przesunięcia zostanie przerwana 
naturalna ciągłość np. zabudowy pomiędzy Chróściną, a Wrzoskami.     

Rada Gminy Dąbrowa podejmując uchwałę opiniującą negatywnie zamiar powiększenia Opola 
kosztem gmin ościennych zwraca uwagę na następujące, nieodwracalne negatywne skutki 
takiego procesu dla gminy Dąbrowa  i jej mieszkańców: 

1. obniżenie dochodów gminy Dąbrowa o kwotę 3,9 mln zł rocznie (15 % dochodu), co 
bezpośrednio wpłynie na: 
1.1. niespełnienie wskaźników z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych i konieczność 

wprowadzenia programu naprawczego 
1.2. zagrożenie możliwości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek 

i wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 12,9 mln zł.  
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1.3. niemożność wykonania zadań zaplanowanych do realizacji, a ujętych w Strategii 
Rozwoju Gminy Dąbrowa (brak środków na wkład własny do projektów unijnych 
i rządowych na lata 2014-2020):  

• Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skarbiszów 

• Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: 
Nowa Jamka, Lipowa, Prądy, Siedliska, Narok i Niewodniki 

• Remonty i budowa dróg na nowych osiedlach: Mechnice, Dąbrowa, Narok, 
Siedliska 

• Rewitalizacja i zagospodarowanie centrum wsi Ciepielowice 
• Rewitalizacja parku w Skarbiszowie 

• Termomodernizacja świetlicy i sali sportowej w Żelaznej 
• Adaptacja siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie 

• Budowa świetlicy w Lipowej 
• Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Dąbrowie i Naroku 
• Modernizacja oświetlenia ulicznego i budowa chodnika  Dąbrowa - Sokolniki 

• Utworzenie parku wiejskiego w Niewodnikach 
2. brak wpływu do budżetu gminy planowanych dochodów z funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
3. destabilizacja systemu edukacyjno - wychowawczego polegająca na zmniejszeniu ilości 

oddziałów w Zespole Szkół w Chróścinie oraz w przedszkolu w Chróścinie, a tym samym 
ubytku miejsc pracy oraz ewentualnej konieczności likwidacji Publicznego Gimnazjum 
w Żelaznej z uwagi na brak uczniów ze Sławic 

4. zmniejszenie majątku gminy, potencjału gospodarczego, zmniejszenie obszaru terenów 
inwestycyjnych 

5. zmniejszenie potencjału w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i wykonywanie zadań 
obrony cywilnej poprzez utratę Jednostek OSP we Wrzoskach i Sławicach należących do 
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 

Rada Gminy Dąbrowa wskazuje, że alternatywą dla procesu powiększania Opola poprzez 
zmianę granic kosztem ościennych gmin, jest  rozwój regionu realizowany poprzez 
Aglomerację Opolską, która została w tym celu stworzona. Opinie taką potwierdzają 
dokumenty planistyczne i strategiczne Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2010-2020. 

Rada Gminy Dąbrowa popiera negatywne stanowisko w sprawie zmiany granic Powiatu 
Opolskiego, którego gmina Dąbrowa integralną częścią.   

Rada Gminy Dąbrowa ma nadzieję, że wszystkie organy samorządowe i rządowe, które staną 
na drodze legislacyjnej procesu powiększenia Opola wezmą pod uwagę opinię  społeczną 
mieszkańców gminy Dąbrowa oraz przedstawione argumenty, które jednoznacznie 
przemawiają za  pozostawieniem gminy Dąbrowa w niezmienionym kształcie.  
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