
UCHWAŁA NR XVI/129/2016
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej 
na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz 

części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru 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 zm.: z 2015r. poz. 1045 i 1890) oraz uchwały Nr XV/114/2016 Rady Gminy Dobrzeń 
Wielki z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki 
w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającej na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń 
Wielki obszaru sołectw: Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i 
włączeniu tego obszaru do Miasta Opola, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki opiniuje się negatywnie zmianę 
granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającą na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: Borki, 
Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru do 
Miasta Opola, stosownie do uchwały Nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie 
zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji.

§ 2. 1. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Dobrzeń Wielki wyrażonego w § 1 uchwały podano w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Protokół przebiegu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy 
stanowi załacznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XVI/129/2016 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 3 marca 2016 r. 

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy 

Dobrzeń Wielki, polegającej na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: 

Borki, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, 

i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki opiniuje się negatywnie zmianę granic Gminy Dobrzeń Wielki, 

polegającą na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: Borki, Czarnowąsy, 

Krzanowice i Świerkle oraz części sołectw Brzezie i Dobrzeń Mały, i włączeniu tego obszaru 

do Miasta Opola. 

Wyniki konsultacji społecznych.  

W związku z Uchwałą Nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015r. 

w sprawie zmiany granic Miasta Opola oraz przeprowadzenia konsultacji, przekazanej 

pismem Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 listopada 2015r. nr OR-I.0110.3.2015  

dotyczącym podjęcia działań celem wyrażenia przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki opinii  

w przedmiocie wyłączenia obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, 

obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa 

Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle z granic Gminy Dobrzeń Wielki i włączenia ich 

do granic Miasta Opola, w dniach od 10 lutego 2016r. do 24 lutego 2016r. 

przeprowadzono z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki konsultacje społeczne  

w sprawie wyłączenia obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru 

sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa 

Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle z granic Gminy Dobrzeń Wielki  

i włączenia ich do granic Miasta Opola. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone 

w formie badania ankietowego i polegały na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej, poprzez 

odpowiedź na pytanie: 

 Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki, polegającą na 

wyłączeniu z Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectw: BORKI, CZARNOWĄSY, 

KRZANOWICE i ŚWIERKLE oraz części sołectw BRZEZIE i DOBRZEŃ 

MAŁY, i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola? 

poprzez postawienie znaku „X”  w jednym z pól: 

 Jestem przeciw, albo  

 Jestem za, albo 

 Wstrzymuję się. 

Załacznik nr 1 do uchwały nr XVI/129/2016 Rady Gminy Dobrzeń Wielki  z dnia 3 marca 2016 r .
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Liczba mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki uprawnionych do udziału w konsultacjach 

społecznych wynosi 14 134, z czego udział w konsultacjach społecznych wzięło 8 777 

mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki. Frekwencja w konsultacjach społecznych 

wyniosła 62,1%. 

Przeciwko wyłączeniu z granic Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectwa Borki, części 

obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa 

Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle i włączeniu ich 

do granic Miasta Opola opowiedziało się 8 750 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki 

biorących udział w konsultacjach społecznych, co stanowi 99,7%. 

Za wyłączeniem z granic Gminy Dobrzeń Wielki obszaru sołectwa Borki, części obszaru 

sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, 

obszaru sołectwa Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle i włączeniem ich do granic 

Miasta Opola opowiedziało się 14 mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki biorących udział 

w konsultacjach społecznych, co stanowi 0,16%. 

Liczba mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, którzy wstrzymali się od zabrania głosu 

wyniosła 12, co stanowi 0,14%. 

W konsultacjach społecznych oddano 1 nieważną ankietę, co stanowi 0,01% 

mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki biorących udział w konsultacjach społecznych. 

Wyniki konsultacji społecznych w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzeń Wielki 

przedstawia Tabela nr 1. 

 
Tabela nr 1 

 

* Liczba stałych mieszkańców według danych z ewidencji ludności – stan na dzień 1 lutego 2016r.  

** W % przedstawiono  stosunek liczby osób, które wzięły udział w głosowaniu do liczby osób uprawnionych    

    do   głosowania; 
*** W % przedstawiono stosunek liczby oddanych głosów  do ogólnej liczby głosów ważnych. 

 

L.
p. 

 
 

Nazwa  sołectwa 
 

Liczba osób 
uprawnionych 
do głosowania* 

 
Liczba osób, 
które wzięły 

udział  
w głosowaniu 

Liczba 
głosów 

ważnych 

Liczba głosów 
popierających 
zmianę granic 

gminy 

Liczba głosów 
przeciwnych 

zmianie granic 
gminy 

Liczba głosów 
wstrzymujących 

się 

 %**  %***  %***  %*** 

1. BORKI 
 

515 343 66,6 343 0 0 343 100 0 0 

2. BRZEZIE 

 

198 144 72,7 144 1 0,7 142 98,6 1 0,7 

3. CHRÓŚCICE 
 

2 765 1 575 57,0 1 575 2 0,1 1 573 99,9 0 0 

4. CZARNOWĄSY 3 361 2 048 
 

60,9 2 048 9 0,45 2 030 99,1 9 0,45 

5. DOBRZEŃ MAŁY 

 

767 458 59,7 458 0 0 457 99,8 1 0,2 

6. DOBRZEŃ WIELKI 
 

4 388 2 885 65,7 2 884 0 0 2 884 100 0 0 

7. KRZANOWICE 
 

432 316 73,1 316 1 0,3 315 99,7 0 0 

8. KUP 

 

1 143 650 56,9 650 0 0 650 100 0 0 

9. ŚWIERKLE 
 

565 358 63,4 358 1 0,3 356 99,4 1 0,3 

Razem  
Gmina Dobrzeń Wielki 

 
14 134 

 
8 777 

 
62,1 

 
8 776 

 
14 

 
0,16 

 
8 750 

 
99,7 

 
12 

 
0,14 
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Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych nie pozostawiają jakichkolwiek 

wątpliwości, co do negatywnej opinii mieszkańców w tej kwestii. Co więcej, ich 

jednoznaczny wynik oraz frekwencja, jakiej nie udało się uzyskać w Gminie Dobrzeń 

Wielki dotychczas w żadnych wyborach, czy to samorządowych, czy parlamentarnych, 

stanowi o wysokim stopniu integracji społeczności lokalnej. Wysoka frekwencja, którą 

osiągnięto w konsultacjach społecznych świadczy również o  odpowiedzialności 

mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki za losy ich Małej Ojczyzny oraz chęci 

współdecydowania o kształcie wspólnoty, którą latami w trudach budowali i świadomie 

wybrali jako miejsce swojego życia.  

Osiągnięty w konsultacjach społecznych wynik potwierdza, iż mieszkańcy Gminy 

Dobrzeń Wielki są zadowoleni z poziomu życia jaki oferuje im Gmina. Jednocześnie 

wynik ten jest dowodem na to, iż mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki świadomi są 

również skutków i zagrożeń, jakie niesie za sobą wyłączenie obszaru sołectwa Borki, 

części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa 

Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle z granic 

Gminy Dobrzeń Wielki i włączenie ich do granic Miasta Opola. W tym zakresie, 

mieszkańcy nie dostrzegają jakichkolwiek korzyści, a tym bardziej perspektyw 

związanych z planowaną przez władze Opole zmianą granic Miasta, kosztem ich Gminy. 

Uważają bowiem, iż po kilku latach tereny obszaru sołectwa  Borki, części obszaru 

sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, 

obszaru sołectwa Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle staną się głębokimi, 

zacofanymi peryferiami Miasta, co zauważyć można zarówno na przykładzie dzielnic 

Opola, jak i na podobnych przykładach z całego kraju.  

I. Informacje o Gminie Dobrzeń Wielki.  

Gmina Dobrzeń Wielki położona jest w centralnej części województwa opolskiego, 

bezpośrednio sąsiadując z miastem Opole i zajmując powierzchnię 91,42 km
2
. Od strony 

północnej i północno-wschodniej Gmina Dobrzeń Wielki graniczy z Gminą Pokój oraz  

z Gminą Murów. Od strony południowej i południowo-zachodniej Gmina Dobrzeń 

Wielki graniczy z Gminą Dąbrowa oraz z Gminą Lewin Brzeski. Od strony wschodniej 

Gmina Dobrzeń Wielki graniczy z Gminą Łubniany, zaś od strony zachodniej Gmina 

Dobrzeń Wielki graniczy z Gminą Popielów. 

W skład Gminy Dobrzeń Wielki wchodzi dziewięć sołectw tj. Borki, Brzezie, Chróścice, 

Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Krzanowice, Kup i Świerkle. 

W opisanym powyżej układzie terytorialnym, Gmina Dobrzeń Wielki istnieje 

nieprzerwanie od 1972r., kiedy to na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1972r.  

o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. z 1972r., Nr 49, poz. 

312), Wojewódzka Rada Narodowa w Opolu, uchwałą nr XVIII/100/72 z dnia 6 grudnia 

1972r., w miejsce dotychczas funkcjonującej gromady, utworzyła m.in. w powiecie 

opolskim Gminę Dobrzeń Wielki. W aktualnym kształcie istnieje więc od 44 lat. Historia 

miejscowości tworzących obecnie Gminę Dobrzeń Wielki od początku swych 

udokumentowanych dziejów, które liczą ponad 800 lat ściśle związana jest z ich 

podmiejskim charakterem. Chociaż w ciągu wieków Miasto Opole wchłonęło w swoje 

granice wiele podmiejskich miejscowości, wsie tworzące obecnie Gminę Dobrzeń Wielki 

ocalały i zbudowały swą tożsamość jako niezależne ośrodki. 

Gmina Dobrzeń Wielki, ze względu na położenie, weszła w skład subregionów 

Wspólnota Opolska (Opole i 5 gmin bezpośrednio sąsiadujących) oraz Aglomeracja 
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Opolska (Opole i 20 gmin blisko położonych). Gmina Dobrzeń Wielki pomimo, że jest 

samorządową jednostką wiejską, ma wielofunkcyjny charakter z wiodącą rolą sektora 

przemysłowego (energetycznego). Ponadto w wyniku położenia Gminy Dobrzeń Wielki 

w zasięgu dużego ośrodka miejskiego oraz warunków naturalnych wykształciły się jej 

dwie zasadnicze funkcje: rolnicza oraz mieszkaniowa. W krajobrazie dominują zaś 

równinne płaszczyzny łąk i pól. Użytki rolne stanowią powierzchnię 4544 ha, co stanowi 

49,7% ogólnej powierzchni Gminy. Głównymi użytkownikami gruntów są rolnicy 

indywidualni. Na terenie Gminy funkcjonuje ok. 1427 gospodarstw rolnych 

prowadzących produkcje mieszaną. W systemie zieleni na obszarze Gminy Dobrzeń 

Wielki dominują powierzchnie leśne. Lasy zajmują powierzchnię 3 406 ha, co stanowi 

37,25%. W tym kontekście, wskazać należy na brak możliwości utworzenia spójnej 

struktury funkcjonalno-przestrzennej z Miastem Opolem.  

W latach trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy to przyśpieszony rozwój ekonomiczny, 

komunikacyjny i techniczny przyniósł wielki skok cywilizacyjny całego obszaru 

dzisiejszej Gminy Dobrzeń Wielki, powstały kultywowane do dziś formy życia 

społecznego charakterystyczne dla całej lokalnej wspólnoty. Aktualne życie społeczne 

mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki sięga zatem wielowiekowej tradycji i opiera się na 

więziach społecznych mających charakter względnie stałych zależności i stosunków. 

Czynnikiem łączącym mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki 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 Dobrzeń Wielki działających w obronie wspólnego dobra i tożsamości. W tym 

miejscu należy również wskazać, iż to właśnie mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki 

zapoczątkowali protesty przeciwko zmianie granic ich Gminy. Swoje niezadowolenie 

manifestowali na wszelkie sposoby, począwszy od wywieszania flag i transparentów na 

swoich nieruchomościach, blokadę drogi nr 454 w Czarnowąsach, manifestacji pod 

Urzędem Gminy w Dobrzeniu Wielkim przed Urzędem Miasta Opola i Opolskim 

Urzędem Wojewódzkim, aktywność w sieci Internet, przez złożenie postulatu na ręce 

Wojewody Opolskiego by nie dokonywać zmiany granic (podpisanej przez ponad 5000 

mieszkańców), skończywszy na  jednoznacznych wynikach konsultacji. 

Jedność oraz poczucie wspólnoty mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki, przede 

wszystkim zaś mieszkańców sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, 

Krzanowice oraz Świerkle wyraża się na wielu płaszczyznach. Wyraźnym tego 

przykładem jest działalność stowarzyszeń, w ramach których aktywnie działają 

mieszkańcy powyższych sołectw, w tym: koło Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego 

Niemców na Śląsku Opolskim w Czarnowąsach, LZS „Swornica” Czarnowąsy oraz LZS 

„Grom” w Świerklach, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowąsach, Stowarzyszenie 

„Nasze Czarnowąsy”, Stowarzyszenie Przyjaciół Formacji Tańca Nowoczesnego 

Scorpion w Krzanowicach, Stowarzyszenie MUW – Młodzi Uczestnicy Wymian  

w Czarnowąsach, Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw w Świerklach.  Kilkanaście 

stowarzyszeń działa również w pozostałych sołectwach Gminy Dobrzeń Wielki  

W sposób istotny wyróżnia się również działalność Gminnego Ośrodka Kultury  

w Dobrzeniu Wielkim, w ramach którego  zrzeszonych jest prawie 60 zespołów i sekcji 

zainteresowań: zespoły mażoretkowe  Seniorita – 6 grup, sekcja akrobatyki Gwiazda – 4 

grupy, balet – 3 grupy, zespół Chorus oraz dodatkowo zajęcia dla grup mażoretkowych  

(3 grupy), zespół Tańca Współczesnego Chorus, bębny afrykańskie – 2 grupy gry na 

bębnach, 1 grupa tańca afrykańskiego, taniec nowoczesny, grupa cyrkowa „Cudaki”, dwie 

orkiestry dęte + nauka gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży, zespoły 
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ludowe – Chróściczanki, Dobrzenianki, Kupskie Echo, Melodia, Krzanowiczanki, 

Cantate, Rodzina Moczków, Śląskie Dzieweczki, Gagatki, chór Cantabile, zajęcia 

rytmiczne, grupa teatralna, taniec towarzyski – 7 grup, klub fotograficzny, kabaret Cool, 

oh, zajęcia plastyczne – 2 grupy, kursy języka niemieckiego, angielskiego, aerobic, zumba 

– 4 grupy, taniec brzucha, lekcje gry na instrumentach, grupa Break Dance, zajęcia sztuki 

walki Taekwondo, zespół szantowy „Mapaja”, grupa musicalowa, Studio Piosenki, zespół 

4 Żywioły, zespół mniejszości niemieckiej Schlesierklang. Wśród nich są zespoły, które 

mogą się poszczycić licznymi osiągnięciami, nie tylko w skali Gminy, czy województwa 

m.in. mażoretki Seniorita (82 medale), GOK Gwiazda Dobrzeń Wielki (78 medali), 

Zespół Ludowy Kupskie Echo (grand Prix na wielu festiwalach). Sukcesy te nie byłyby 

możliwe, gdyby nie wielkie zaangażowanie choreografów, animatorów kultury, 

sponsorów oraz władz samorządowych, którzy wspólnie poczuwają się do 

odpowiedzialności za życie kulturalne, relaks i wypoczynek w Gminie. W strukturze 

Gminnego Ośrodka Kultury Dobrzeń Wielki znajduje się także Gminna Biblioteka 

Publiczna oraz 3 filie biblioteczne z bardzo bogatym księgozbiorem. Ponadto, od  

1 października 2007 roku w obszarze kompetencji Działu Rekreacji i Turystyki przy 

Gminnym Ośrodku Kultury znalazła się sfera rekreacji,  skupiająca następujące kluby: 

Klub Bowlingowy, Klub Seniora, Klub Dobrzeńskich Wodniaków, Klub Ludzi 

Kreatywnych, Klub Turystyki Pieszej, Klub Krótkofalarski, Klub Szczęśliwa Rodzina, 

Klub Nauka i Wypoczynek, Klub Nordic Walking, Sekcja Rowerowa, Klub Zdrowa 

Rodzina, Klub Morsów, Sekcja Decoupage, Sekcja szycia na maszynach, Sekcja 

malarska, Sekcja rzeźby w glinie. Powyższe wskazuje, iż Gminny Ośrodek Kultury  

w Dobrzeniu Wielkim działa niezwykle prężnie, proponując bogatą ofertę bezpłatnych 

zajęć, skierowaną do bardzo szerokiego grona odbiorców. Jego funkcjonowanie jest 

odpowiedzią władz Gminy na potrzeby lokalnej społeczności. Gmina Dobrzeń Wielki 

wspiera niemalże wszystkie inicjatywy mieszkańców wpływające na poprawę jakości 

życia, czego dowodem są liczne grupy zainteresowań funkcjonujące w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Władze samorządowe  starają się zapewnić mieszkańcom 

jak najlepsze warunki wypoczynku i spędzania wolnego czasu, wspólnie z rodziną, grupą 

rówieśniczą i znajomymi, pielęgnując w nich poczucie wspólnoty i jedności. Takich 

możliwości mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki zostaną zaś pozbawieni w razie 

przyłączenia części obszarów Gminy do Miasta Opola. Przewiduje się bowiem, iż w takiej 

sytuacji niemożliwe będzie nie tylko dokonanie koniecznego remontu i rozbudowy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim, ale ok. 75% działających zespołów, 

sekcji i filii bibliotecznych przestanie istnieć, a osoby zatrudnione przy realizacji tych 

zajęć stracą pracę, na czym w sposób istotny ucierpi jakość życia mieszkańców Gminy. 

 

Na terenie Gminy organizowane są również liczne imprezy kulturalno-sportowe o randze 

lokalnej i regionalnej. Kalendarz imprez kulturalnych i różnego rodzaju akcji na 2016 rok 

zawiera łącznie ponad 60 pozycji. Wiele pozycji to imprezy cykliczne, organizowane już 

od wielu lat. Podkreślenia zatem wymaga fakt istnienia szczególnych więzi społecznych 

w Gminie Dobrzeń Wielki, opartych na tradycjach związanych z działalnością organizacji 

mających typowo wiejski charakter. 

Gmina Dobrzeń Wielki stanowi bardzo atrakcyjny teren, czego dowodem mogą być  

wysokie lokaty w rankingu „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek 

samorządu terytorialnego” Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 

Warszawskiej przeprowadzanym co roku wśród gmin wiejskich w Polsce (w ostatnim 

rankingu za 2014 rok Gmina Dobrzeń Wielki zajęła 42 miejsce na 1566 ogółem 

sklasyfikowanych gmin wiejskich w Polsce). Na atrakcyjność Gminy Dobrzeń Wielki 

wpływa przede wszystkim wysokość wykorzystywanych środków unijnych, stopień 

bezrobocia, rozwój przedsiębiorczości, infrastruktura, poziom edukacji. Wszystko to 
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udało się osiągnąć dzięki solidarnemu zaangażowaniu mieszkańców Gminy dla 

wspólnego dobra społeczności lokalnej, ich indywidualnym ambicjom, które narodziły 

się i dojrzały w „Małej Ojczyźnie” i przełożyły się na sukces całej wspólnoty gminnej. 

Wielkie zasługi należy również przypisać staraniom lokalnych władz samorządowych, 

które przyczyniały się do nawiązywania, utrzymywania i pielęgnowania stałych  

i bezpośrednich relacji z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki, wysłuchując ich głosu, 

przyczyniając się do spełnienia ich oczekiwań, zaspokajania ich potrzeb, udzielania 

pomocy. Wskutek tego powstała Gmina, która osiągnęła wysoki stopień rozwoju, 

skupiona na podnoszeniu jakości życia swoich mieszkańców, czego wyrazem są 

prowadzone na jej terenie inwestycje. 

Pomimo, że Gmina Dobrzeń Wielki jest samorządową jednostką wiejską, funkcje 

produkcyjne zyskują tutaj z roku na rok na znaczeniu i prężnie się rozwijają. Powodem 

takiego stanu jest przede wszystkim obecność PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia 

„Opole”, generująca dodatkowo rozwój wielu przedsiębiorstw kooperujących  

z Elektrownią – budowlanych, transportowych, remontowych, produkcji materiałów 

budowlanych, handlu hurtowego, projektowych i innych. Bardzo istotna jest także 

bezpośrednia bliskość aglomeracji opolskiej oraz polityka podatkowa Gminy Dobrzeń 

Wielki, przejawiająca się niższymi niż w samym Opolu stawkami podatku gruntowego 

oraz przyjaznym klimatem dla inwestorów. 

Na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oferta zakładów rzemieślniczych jest bogata  

i zróżnicowana. Świadczą one głównie usługi: transportowe, budowlane, gastronomiczne, 

mechaniki pojazdowej, pośrednictwo oraz inne czynności związane z budownictwem czy 

obsługą rolnictwa. Popyt na usługi zapewnia wysoka liczba mieszkańców Gminy 

Dobrzeń Wielki o stosunkowo wysokim stopniu zamożności, wśród których znaczny 

odsetek zajmują ludzie wykształceni i wykwalifikowani. Aktywność gospodarcza 

społeczności lokalnej, łatwość w pozyskiwaniu nowych terenów budowalnych ze 

względu na duży udział gruntów niskiej klasy bonitacyjnej oraz niższa w stosunku do 

Miasta Opola cena nieruchomości stanowią istotny atut w dziedzinie gospodarki Gminy 

Dobrzeń Wielki. Należy podkreślić, że w latach 2007-2013 przedsiębiorcy z Gminy 

Dobrzeń Wielki wykorzystali w swojej działalności 288 mln zł ze środków unijnych. 

Gmina Dobrzeń Wielki dysponuje również ośrodkiem obsługi lokalnej z wykształconym 

centrum usługowym skupiającym obiekty usług publicznych (Urząd Gminy, ośrodki 

zdrowia, stacje Pogotowia Ratunkowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny 

Ośrodek Kultury, biblioteki, Komisariat Policji, bank oraz reprezentatywne obiekty 

handlowe i gastronomiczne), usytuowane centralnie na obszarze Gminy i posiadające 

dogodne połączenia ze wszystkimi sołectwami. Na terenie Gminy działa również Szpital 

Wojewódzki- Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

Gmina Dobrzeń Wielki posiada korzystne położenie komunikacyjne pod względem 

połączeń lokalnych, regionalnych i międzynarodowych ze względu na niewielką 

odległość od Miasta Opola (15 km) i dogodne połączenia drogowe, również z pobliskimi 

gminami. Na sieć komunikacji drogowej Gminy Dobrzeń Wielki składają się drogi 

wojewódzkie, powiatowe i gminne. W niewielkiej odległości od Gminy, w Opolu, 

przebiegają drogi krajowe: 

 nr 45 Chałupki – Racibórz – Opole – Kluczbork – Wieluń – Złoczew; 

 nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Lubliniec – Częstochowa – Szczekociny; 

 nr 94 Chojnów – Legnica – Wrocław – Opole – Bytom – Kraków. 
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Ponadto w odległości 25 km od granic Gminy biegnie autostrada A4. Mieszkańcy Gminy 

Dobrzeń Wielki mogą włączyć się do ruchu na autostradzie poprzez drogowe węzły 

zlokalizowane na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 46 (węzeł „Prądy”) oraz nr 45 (węzeł 

„Rogów Opolski”) z drogą A4, położone poza granicami Gminy. 

Przez teren Gminy przebiega jedna linia kolejowa. To linia nr 277 relacji Opole 

Groszowice – Dobrzeń Wielki – Karłowice – Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów. Jest 

to dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa państwowego znaczenia. Kursowanie 

pociągów pasażerskich ze względów ekonomicznych zostało zawieszone i obecnie 

odbywa się na niej tylko ruch towarowy. Do Czarnowąsów i Krzanowic dojeżdżają 

autobusy komunikacji miejskiej (nr 10, 21), a do pozostałych miejscowości Gminy 

Dobrzeń Wielki autobusy PKS. Mając na uwadze powyższe, należy dojść do wniosku, iż 

analizy komunikacyjne nie pozwalają przyjąć, iż włączenie terenów sołectwa Borki, 

części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa 

Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle do granic 

Miasta Opola nie stworzy korzystniejszego, niż dotychczas, układu komunikacyjnego 

niezbędnego do ich funkcjonowania.   

Gmina Dobrzeń Wielki posiada sieć telekomunikacyjną pokrywającą obszar całej Gminy 

do której podłączone są wszystkie instytucje oraz większość mieszkańców. Mieszkańcy 

Gminy mają dostępność do wszystkich sieci telefonii komórkowej. W miejscowościach 

Gminy Dobrzeń Wielki mieszkańcy mają również zapewniony dostęp do Internetu. 

Z tytułu posiadania relatywnie wysokich dochodów własnych Gmina Dobrzeń Wielki 

współpracuje z innymi samorządami w wykonywaniu zadań publicznych. Od 2002r. 

Gmina wydała na zadania będące w gestii samorządu województwa ok. 18 mln zł  

(w szczególności drogi wojewódzkie i ochrona przeciwpowodziowa), a na zadania  

o charakterze powiatowym ok. 8 mln zł (drogi powiatowe). 

Na rok 2016 w budżecie Gminy Dobrzeń Wielki zostały zaplanowane wydatki na 

inwestycje w wysokości 12 802 842,00 zł, w tym w sołectwach objętych wnioskiem  

o zmianę granic w wysokości 3 008 429,00 zł, co stanowi 23 % planowanych wydatków 

ogółem na inwestycje. 

 

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na rok 2016 w sołectwach objętych wnioskiem  

o zmianę granic dotyczą:  

 sołectwo Borki: projekt przebudowy ul. Obrońców Pokoju - 70 000,00 zł;  

 sołectwo Borki i Dobrzeń Mały: projekt budowy sieci cieplnej - 300 000,00 zł; 

 sołectwo Brzezie: zakup kontenerów z przeznaczeniem na pomieszczenia dydaktyczne 

i obsługi Przedszkola w Brzeziu – 63 500,00 zł; 

 sołectwo Czarnowąsy: projekt przebudowy ciągu pieszego na ciąg pieszo – rowerowy 

w ciągu ul. Wolności 88 929,00, przebudowa ul. Wąskiej 700 000,00 zł, zakup 

wyposażenia pracowni komputerowej dla Zespołu Szkół 100 000,00 zł, zakup 

wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola 10 000,00 zł, budowa sieci cieplnej na  

ul. Różanej 300 000,00 zł, budowa boiska „Orlik” 1 000 000,00 zł – razem  

2 198 929,00 zł. 

 sołectwo Krzanowice: projekt rozbudowy ul. Górnej – 16 000,00 zł; 

 sołectwo Świerkle: budowa ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Czarnowąsy – 

Świerkle 200 000,00 zł, modernizacja ul. Mickiewicza 160 000,00 zł – razem 

360 000,00 zł. 
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II. Wpływ powiększenia granic Miasta Opola na terytorium Gminy Dobrzeń Wielki, 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 opiera 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 sołectw: Borki, 

Brzezie, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Krzanowice i Świerkle.  

Przede wszystkim, wskazana powyżej uchwała Rady Miasta Opola nie wskazuje jaki 

wpływ będzie miało powiększenia granic Miasta Opola na terytorium Gminy Dobrzeń 

Wielki. 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. W oparciu jednak o dane będące  

w dyspozycji władz Gminy Dobrzeń Wielki, można przyjąć, iż zmiana granic 

dotyczyłaby terenu obejmującego powierzchnię około 2 862 ha, co stanowi 36 % ogółu 

terytorium Gminy. 

Niebagatelne znaczenie ma przede wszystkim wpływ powiększenia Opola na więzi 

społeczne i kulturowe Gminy Dobrzeń Wielki. 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.  

Zmiana granic poprzez wyłączenie obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa 

Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru 

sołectwa Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle z granic Gminy Dobrzeń Wielki 

włączeniu ich do granic Miasta Opola spowoduje, iż liczba mieszkańców Gminy 

zmniejszy się o 5 195 osób, tj. 36 % ogólnej liczby mieszkańców.  
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Finalnie władze Opole poszerzając granice Miasta osiągną efekt przeciwny do 

zamierzonego, zamiast prężnie działającego wielkiego centrum regionu, powstanie 

bowiem miasto rozproszone, 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 Dobrzeń 

Wielki sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Krzanowice a szczególnie 

do Świerkli, będącej śródleśnym sołectwem . 

Planowana zmiana granic Miasta Opola, polegająca na wyłączeniu obszaru sołectwa 

Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru 

sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice i obszaru sołectwa Świerkle  

z granic Gminy Dobrzeń Wielki i włączeniu ich do granic Miasta Opola w sposób istotny 

zaburzy zdolność wykonywania zadań publicznych na przejętych terenach.   

W związku z wysokim stopniem zadłużenia Miasta Opola, które na koniec 2016r. ma 

wynieść ponad 274 mln zł, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo inwestowania na 

planowanych do włączenia do Miasta terenach sołectwa Borki, sołectwa Brzezie, 

sołectwa Czarnowąsy, sołectwa Dobrzeń Mały, sołectwa Krzanowice oraz sołectwa 

Świerkle. Na potwierdzenie takiego scenariusza przywołać należy przykład wielu sołectw 

włączonych w granice Miasta Opola przed kilkudziesięciu laty, będących obecnie jego 

dzielnicami, na których obszarze Miasto Opole nie prowadzi żadnych inwestycji 

pozwalających poprawić mieszkańcom jakość życia, co powoduje że tereny te pozostają 

w dalszym ciągu głębokimi peryferiami. Scenariusz ten z wysokim 

prawdopodobieństwem powtórzy się także w odniesieniu do miejscowości objętych 

wnioskiem o zmianę granic, prowadząc do ich gospodarczej degradacji. Praktyką 

powszechnie stosowaną jest bowiem inwestowanie pieniędzy uzyskanych od podatników 

niemal wyłącznie w centrum miasta.  

Zmiana granic Miasta Opola spowoduje, iż na włączonych terenach w sposób istotny 

wzrosną stawki podatków lokalnych. Szczególnie dotkliwy wzrost dotyczyć zaś będzie 

podatku od budynków zajętych pod działalność gospodarczą, który wzrośnie o 3,56 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 obszaru sołectwa Borki, części 

obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa 

Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice oraz obszaru sołectwa Świerkle do Miasta 

Opola spowoduje konieczność zmian teleadresowych, szyldów, pieczęci, co wiąże się  

z kolejnymi nieprzewidzianymi i zbędnymi kosztami, a także niedogodnościami 

organizacyjnymi dla mieszkańców.  

Planowana zmiana granic Miasta Opola, może również doprowadzić do połączenia 

placówek oświatowych i w konsekwencji do likwidacji tych mniejszych, znajdujących 

się w przyłączonych miejscowościach. Ze względu na rozwiniętą sieć własnego 

szkolnictwa i powszechny niż demograficzny, Miasto Opole będzie w stanie zaspokoić 

potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży z terenu sołectw odłączonych od Gminy Dobrzeń 

Wielki. Taka sytuacja niesie za sobą niebezpieczeństwo zwolnień nauczycieli i obsługi 

szkół. Niewątpliwie, ewentualna likwidacja szkół będzie skutkowała również 

zwiększeniem obciążenia dla uczniów i rodziców w wypełnieniu obowiązku szkolnego. 
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Prezydent Miasta Opola w całym toku procedury zmierzającej do zmiany granic Miasta 

Opola swoją koncepcję „Dużego Opola” argumentował potrzebą pozyskania 

dodatkowych terenów inwestycyjnych, jednakże według danych z Urzędu Miasta jest 

zupełnie inaczej. W kilkunastu lokalizacjach dostępne są tereny o łącznej powierzchni 

niemal 3 000 ha niezagospodarowanych terenów, o różnym przeznaczeniu. Wśród nich 

jest w pełni uzbrojony obszar Podstrefy Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

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 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 odpadami. 

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 rozważyć 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 r. (Dz. U. poz. 1777), reguluje efektywne 

gospodarowanie przestrzenią i nakazuje lokalizowanie nowej zabudowy na obszarach  

o zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej, z rewitalizacją tych obszarów.  

Id: A702B773-7A47-4E0D-91AF-3E7D0F300D3C. Podpisany Strona 11



11 

 

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. 

Miarodajnym i obiektywnym wskaźnikiem wykorzystania przestrzennego potencjału 

rozwojowego miast jest gęstość zaludnienia, wyrażana w statystyce liczbą mieszkańców 

na kilometr kwadratowy powierzchni, co obrazuje Tabela nr 2.  

 

Tabela nr2 

 

Pod tym względem Opole, z obecną gęstością zaludnienia 1.257 mieszk./km
2 

plasuje się 

na ostatnim miejscu wśród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. Przeciętna 
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wielkość gęstości zaludnienia miast wojewódzkich kształtuje się w Polsce na poziomie  

2000 – 2500 mieszk./km
2
. 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./km
2
. 

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż zmiana granic Miasta Opola, kosztem 

Gminy Dobrzeń Wielki, poprzez wyłączenie z jej obszaru sołectwa Borki, części obszaru 

sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, 

obszaru sołectwa Krzanowice oraz obszaru sołectwa Świerkle i włączenie ich do granic 

Miasta Opola prowadzi niewątpliwie do ograniczenia potencjału Gminy Dobrzeń Wielki 

jako całości oraz pogorszenia sytuacji na terenie wyżej wspomnianych sołectw. 

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 granic postulowanych przez Prezydenta Miasta Opola. 

 

III. Skutki finansowe spowodowane wyłączeniem z obszaru Gminy Dobrzeń Wielki obszaru 

sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części 

obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice oraz obszaru sołectwa 

Świerkle – utrata samodzielności pozostałej części Gminy Dobrzeń Wielki. 

Planowana zmiana granic Miasta Opola, polegająca na wyłączeniu z Gminy Dobrzeń 

Wielki obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa 

Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice oraz 

obszaru sołectwa Świerkle, spowodowałaby znaczący spadek dochodów Gminy Dobrzeń 

Wielki z tytułu:  

 utraconych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

 utraconych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, 

 utraconych podatków i opłat lokalnych, 

 utraconej subwencji oświatowej, 

 utraconych dotacji na przedszkola i opłaty, 

 utraconych dotacji na pomoc społeczną, 

 utraconej opłaty za śmieci, 

 utraconych udziałów w opłatach środowiskowych, 

 zmniejszenia pozostałych dochodów. 

 

Kwoty utraconych dochodów przedstawiono w Tabeli nr 3: 
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Tabela nr 3 

Planowane dochody w 2016 roku: 69 692 071 zł 

Utracone udziały w podatku dochodowym 

od osób fizycznych: 
3 865 000 zł 

Utracone udziały w podatku dochodowym 

od osób prawnych: 
1 400 000 zł 

Utracone wpływy z tytułu podatków i 

opłat lokalnych: 
29 800 000 zł 

Utracona subwencja oświatowa:  3 395 000 zł 

Utracone dotacje na przedszkola i opłaty: 615 000 zł 

Utracone dotacje na pomoc społeczną: 696 000 zł 

Utracone opłaty za śmieci: 864 000 zł 

Utracone udziały w opłatach 

środowiskowych: 
 2 100 000 zł 

Zmniejszenie pozostałych dochodów 450 000 zł 

SUMA UTRACONYCH 

DOCHODÓW: 
43 185 000 

ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW: 62 % 
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Tak znaczne obniżenie poziomu dochodów zaburzy w sposób bardzo istotny zdolność 

wykonywania zadań publicznych przez Gminę, jeśli nie wykluczy w ogóle możliwości 

funkcjonowania pozostałej części Gminy Dobrzeń Wielki jako samodzielnej jednostki. 
Przeprowadzone analizy wskazują, że nawet po przeprowadzeniu bardzo drastycznych 

projektów oszczędnościowych, polegających na zamknięciu co najmniej jednej szkoły, 

zwolnieniu ok. 50% pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy, zredukowaniu o 75% 

dotychczasowych wydatków ponoszonych na zadania związane z kulturą oraz sportem, 

okrojona Gmina Dobrzeń Wielki nie będzie w stanie pokryć bieżących kosztów swojego 

funkcjonowania.  

Dodatkowo ze względu na duże wydatki inwestycyjne Gmina Dobrzeń Wielki na dzień 

dzisiejszy ma do wykupu 14 000 000 zł obligacji. Rocznie wykup obligacji wymaga kwoty 

2 000 000 zł oraz zabezpieczenia środków na oprocentowanie obligacji, które w roku 2016 

wynoszą ok. 450 000 zł. Gmina Dobrzeń Wielki jest płatnikiem tzw. „janosikowego” ze 

względu na wysokie dochody podatkowe. Zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 198) 

regulują dokładnie sposób wyliczenia wpłaty do budżetu państwa. W sytuacji kiedy dochody, 

głównie podatkowe Gminy Dobrzeń Wielki na skutek zmiany granic zostałyby drastycznie 

obniżone wystąpiłaby kuriozalna sytuacja, w której „biedna Gmina Dobrzeń Wielki” płaci 

„janosikowe” w wysokości ok. 3 100 000zł jeszcze przez kolejne 2 lata po zmianie granic. 

Jednocześnie subwencja wyrównawcza, która ma na celu wsparcie gmin o niższych 

dochodach wyliczana podobnie jak „janosikowe” przysługiwałaby Gminie Dobrzeń Wielki 

dopiero 2 lata po drastycznym obniżeniu jej dochodów. Sytuacja taka spowodowała by 

niewypłacalność samorządu Gminy Dobrzeń Wielki i paraliż realizacji jej podstawowych 

zadań już w 2017r. 

Ponadto należy również wskazać, iż zmiana granic Miasta Opola, kosztem Gminy Dobrzeń 

Wielki, poprzez wyłączenie z jej obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, 

obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa 

Krzanowice oraz obszaru sołectwa Świerkle i włączenie ich do granic Miasta Opola, 

spowodowałaby również, iż Gmina Dobrzeń Wielki utraci środki trwałe  

o zewidencjonowanej wartości netto 52 790 915,08 zł.  

Poniżej w Tabeli nr 4 przedstawiono tylko wybrane środki trwałe, które Gmina Dobrzeń 

Wielki utraci w wyniku ewentualnej zmiany granic. 

Tabela Nr 4 Sołectwo 

Borki 

Sołectwo 

Brzezie 

Sołectwo 

Czarnowąsy 

Sołectwo 

Krzanowice 

Sołectwo 

Świerkle 

Środek trwały Wartość netto środka trwałego (zł) 

Budynki oświaty, nauki 

 i kultury oraz sportowe 
513 278,38  - 968 252,62  - 28 675,21  

      

Wodociągi 294 994,26  320 220, 00  1 718 048,79  281 825,56  311 109,13  

      

Ciepłociągi - - 11 684 186,40  - - 

      

Kanalizacja 832 257,63 1 052 348,59  8 159 786,35  1 119 556,67  2 109 902,36 

      

Drogi i oświetlenie ulic 1 197 070,81  530 140,66  14 762 965,19  2 774 810,88 361 915,96  

      

Przepompownie 67 148,83  73 813,5  372 870,34  63 547,20  199 204,34  
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IV. Uwagi ogólne. 

Poważne wątpliwości budzi, czy projektowana zmiana granic Miasta Opola opiera się na 

dogłębnych analizach uwzględniających skutki realizacji koncepcji „Dużego Opola”  

w kontekście celowościowym, ekonomicznym i społecznym. Zachowania 

dotychczasowej struktury terytorialnej i osobowej Gminy Dobrzeń Wielki oczekują 

przede wszystkim jej mieszkańcy, którzy nie widzą aktualnie żadnych korzyści  

i perspektyw płynących z włączenia obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa 

Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru 

Sołectwa Krzanowice oraz obszaru sołectwa Świerkle do Miasta Opola.  

Wystąpienie przez władze Miasta Opola z wnioskiem w sprawie zmiany granic Miasta 

Opola, polegającej na wyłączeniu obszaru sołectwa Borki, części obszaru sołectwa 

Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru 

sołectwa Krzanowice oraz obszaru sołectwa Świerkle z granic Gminy Dobrzeń Wielki  

i włączenia ich do granic Miasta Opola jest jawnym wyrazem nieprzestrzegania 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 Dobrzeń Wielki 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.  

z 2015r., 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 obszaru sołectwa Borki, części obszaru 

sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru sołectwa Dobrzeń Mały, 

obszaru sołectwa Krzanowice oraz obszaru sołectwa Świerkle 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 

spełnieni potrzeb mieszkańców, a także nie zagwarantuje zainteresowania i przychylności 

Prezydenta Miasta Opola. Będzie 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. 

Jak zaś wskazał Wojewoda Podkarpacki w opinii z dnia 26 kwietnia 2012r. 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 2009r. 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 2009r. Nr 120, poz. 1000). Podobnie  
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w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005r.  

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 2005r. Nr 141, poz. 1185), za jedną z przyczyn zgłoszenia wniosku rekomendowanego 

do negatywnego rozpatrzenia w odniesieniu do zmiany granic uznano: „konsultacje 

przeprowadzone na terenie poszczególnych sołectw w sposób jednoznaczny wskazują na 

kategoryczny sprzeciw mieszkańców tych terenów odnośnie przeprowadzenia 

przedmiotowej zmiany granic”. 

Władze Miasta Opola doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż mieszkańcy Gminy 

Dobrzeń Wielki wyrażają negatywne stanowisko w kwestii wyłączenia obszaru sołectwa 

Borki, części obszaru sołectwa Brzezie, obszaru sołectwa Czarnowąsy, części obszaru 

sołectwa Dobrzeń Mały, obszaru sołectwa Krzanowice oraz obszaru sołectwa Świerkle  

z granic Gminy Dobrzeń Wielki i włączenia ich do granic Miasta Opola. Dlatego też 

rzeczą zupełnie niezrozumiałą jest podjęta przez władze Miasta Opola próba realizacji 

jakiejś bliżej nieokreślonej utopijnej idei „Dużego Opola”. Tym bardziej, iż 

przedstawiony przez władze Opola projekt zmiany granic Miasta od strony 

merytorycznej cechuje zupełne nieprzygotowanie. 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 został dostrzeżony w opinii Wojewody Podkarpackiego z dnia  

24 kwietnia 2013r. 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 

2015r. dotyczącej wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym. 

Władze Miasta Opola ograniczyły się faktycznie wyłącznie do podjęcia decyzji o zmianie 

granic Miasta. Mieszkańcom Gminy Dobrzeń Wielki, ani mieszkańcom jakiejkolwiek 

innej Gminy zainteresowanej bezpośrednio w sprawie planowanej zmiany granic Miasta 

Opola, nie przedstawiono zaś jakiejkolwiek analizy strat i korzyści. Podpisany 

jednostronnie przez Prezydenta Miasta Opola tzw. kontrakt społeczny, zatwierdzony 

uchwałą Rady Miasta nie przekonuje mieszkańców. 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 Dobrzeń Wielki, 

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 
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propozycji – zauważalny jest brak wykazania istotnych argumentów potwierdzających, 

że tereny położone w sąsiednich gminach mają dla miasta 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 2015r. 

poz. 2312) 

Niesłusznie Prezydent Miasta Opola tłumacząc ideę powiększenia Opola, powołuje się 

również na przykład Rzeszowa. Porównanie to nie znajduje uzasadnienia z uwagi na to, 

iż stolica Podkarpacia zaczęła się rozrastać bo mieszkańcy sąsiednich miejscowości 

poprosili sami o to prezydenta tego miasta. Przyłączenie sąsiednich miejscowości było 

dla ich mieszkańców szansą na rozwój. W tych wioskach nie było kanalizacji, ani 

porządnych dróg, a Rzeszów za ich sprawą mógł rozwiązać problem braku terenów 

inwestycyjnych i mieszkań. W przypadku sołectwa Borki, sołectwa Brzezie, sołectwa 

Czarnowąsy, sołectwa Dobrzeń Mały, sołectwa Krzanowice oraz  sołectwa Świerkle jest 

zupełnie inaczej. Miejscowości te są doinwestowane i zadbane, a ich mieszkańcy nie 

chcą być częścią Miasta Opola. Dlatego też nie ma jakichkolwiek podstaw by 

porównywać sytuację Rzeszowa z Opolem.  

Jednocześnie podkreślić należy, iż stworzenie obszaru metropolitarnego, skupionego 

wokół stolicy województwa opolskiego możliwe jest przy udziale ościennych gmin – bez 

konieczności włączania ich do terenów Miasta Opola. Współpraca i synchroniczny 

rozwój okolicznych gmin pozwala bowiem na rozwój ekonomiczny, gospodarczy  

i społeczny Miasta Opola, szczególnie w ramach Aglomeracji Opolskiej.  

Jako radni, będący przedstawicielami wspólnoty samorządowej, zdecydowanie jesteśmy 

przeciwni dążeniom wzmacniania jednej jednostki samorządu terytorialnego kosztem 

innych. Archaiczne podejście heliocentryczne, 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 
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uprzywilejowanych regionów. Nie jest nim natomiast wzmacnianie gospodarcze  

i administracyjne dominującej gospodarczo, ekonomicznie i społecznie wybranej 

jednostki terytorialnej. 

Takie podejście umożliwia rozwój regionów, w których interwencje są najbardziej 

pożądane. Dzięki temu uwzględniane są zróżnicowane potrzeby poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego stanowiących obszar funkcjonalny miasta 

wojewódzkiego, a rozwój całego obszaru skutkuje rozwojem całego regionu. 

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 do tego zagadnienia. Poprzez współpracę i partnerskie podejście 

do rozwiązywania problemów. 

Przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej zgodnie  

z treścią art. 7 rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego 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. 

Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się działaniom naruszającym 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. 

Jesteśmy przekonani, że 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. 

Pomysł „Dużego Opola” jest też niezgodny z przyjętymi w naszym kraju podstawowymi 

zasadami prowadzenia polityki miejskiej, która stanowi zespół działań prawnych, 

finansowych i planistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich 

obszarów funkcjonalnych, mających na celu wykorzystanie potencjału miast i ich 

obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju kraju, wzmocnienie zdolności miast  

i ich obszarów funkcjonalnych do pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia 
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trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców (art. 21a ustawy z dnia  

6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1649 z późn. zm.). Polityka miejska jest wyrazem zintegrowanego podejścia 

terytorialnego, które jest odpowiedzią na coraz wyraźniej obserwowaną potrzebę 

postrzegania terytoriów i planowania ich rozwoju przez pryzmat ich obszarów 

funkcjonalnych, a nie granic administracyjnych. W świetle powyższego, 

powiększenie Opola kosztem sąsiednich Gmin stanowi jawne naruszenie polskiego 

ustawodawstwa. Niewątpliwie bowiem pomysł władz Opola stanowi próbę zaplanowania 

rozwoju Miasta wyłącznie w oparciu o granice administracyjne i ma na celu 

wykorzystanie potencjału sąsiednich Gmin dla rozwoju wyłącznie miasta 

wojewódzkiego, którego zdolność do poprawy jakości życia mieszkańców  

i funkcjonowania lokalnej wspólnoty wzrośnie, podczas gdy znacznie pogorszy się 

sytuacja w tym zakresie w sąsiednich Gminach.  

Podjętą inicjatywą powiększenia Opola oraz sposobem jej realizacji, władze Opola dały 

wyraz prowadzania polityki niezgodnej z celowym, ukierunkowanym terytorialnie 

działaniem naszego państwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów 

funkcjonalnych, sformułowanym w „Krajowej Polityce Miejskiej 2023”, przyjętej 

uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 października 2015r.(M.P. 2015, poz. 1235). Zgodnie 

z tym dokumentem, „Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności 

miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenie miejsc pracy 

oraz poprawa jakości życia mieszkańców”. Osiągnięciu sformułowanej wizji rozwoju 

służyć ma przede wszystkim poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków 

miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia (miasto konkurencyjne) oraz 

przeciwdziałanie niekorzystnym procesom „rozlewania się” miast (miasto spójne  

i zwarte). W dokumencie tym wskazano, iż „Ważnym kierunkiem działań w zakresie 

poprawiania konkurencyjności ośrodków wojewódzkich jest rozwijanie sieci powiązań 

między nimi, z ośrodkami zagranicznymi oraz z obszarem regionu – tak, aby stawały się 

coraz ważniejszymi węzłami tych sieci. Konkurencyjność i zdolność do rozwoju 

głównych ośrodków miejskich budowana będzie także przez stopniowe rozwijanie 

zarządzania całymi obszarami funkcjonalnymi, co przyczyniać się będzie do 

synergicznego wykorzystania potencjałów całych obszarów zurbanizowanych i lokalnych 

rynków pracy. Współpraca samorządów w miejskich obszarach funkcjonalnych 

przyczyniać się będzie do widocznego wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności głównych 

ośrodków miejskich Polski z punktu widzenia konkurowania zarówno o kapitał 

(inwestycje zewnętrzne), jak i o zasoby ludzkie”. Jednocześnie zaznaczono, że 

„zarządzanie miastami i ich obszarami funkcjonalnymi powinno odbywać się w oparciu 

o zasadę partnerstwa, która charakteryzuje się  wspólnym określeniem i realizacją 

celów danego obszaru funkcjonalnego”. Władze Miasta Opola próbują zaś stworzyć 

silną stolicę województwa bez udziału obszarów funkcjonalnych, a nawet ich kosztem, 

pozbawiając ich atrakcyjnych inwestycyjnie terenów oraz zasobów ludzkich, co nie 

mieści się w przyjętych w naszym kraju standardach polityki miejskiej.  Ponadto, 

wskazać należy, iż zgodnie z w/w dokumentem, głównym celem polityki miejskiej 

wobec ośrodków subregionalnych i lokalnych powinno być wzmacnianie ich siły 

gospodarczej, podczas gdy działania władz Opola zmierzają do uzyskania zupełnie 

innego rezultatu. Jak wskazano w w/w dokumencie, „We wspomaganiu rozwoju 

subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich polityka miejska szczególnie uwzględnia 

dążenie do integracji przestrzennej tych miast z otaczającymi gminami. Współpraca  

w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych powinna dotyczyć w pierwszym rzędzie 

integracji przestrzennej i rozwiązań niskoemisyjnych. Działania w zakresie wspólnego 

określania i realizacji wizji rozwoju przestrzeni miasta i jego otoczenia przyczyniać się 

będą do lepszego gospodarowania zasobami, ale także – co ważne szczególnie dla 
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samorządów borykających się z problemami finansowymi – pozwalać będą efektywniej 

zapewniać infrastrukturę i usługi publiczne. Także rozwój gospodarczy jest kwestią,  

w przypadku której współpraca może stanowić istotną wartość dodaną dla całego 

obszaru funkcjonalnego”. Wskazano również, że „ważnym celem polityki miejskiej jest 

też kreowanie warunków aby subregionalne i lokalne ośrodki miejskie stanowiły 

stymulator  rozwoju otaczających je obszarów wiejskich (..) Samorządy miast powinny 

współpracować z otaczającymi gminami tworzącymi obszar funkcjonalny w celu 

wspólnego wykonywania zadań publicznych dla ich większej optymalizacji  

i efektywności” . Tymczasem Władze Opola starają się stworzyć silny i konkurencyjny 

ośrodek, rezygnując ze współpracy, dialogu oraz wspólnego określania wizji rozwoju 

Miasta, które daje im przede wszystkim działalność w ramach Aglomeracji Opolskiej, 

nastawionej na współpracę i partnerskie podejście do rozwiązywania problemów. 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska dąży do budowania silnego ośrodka 

wojewódzkiego wraz ze skupionymi wokół niego Gminami, starając się zapewnić pomoc 

i korzyści wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego obszaru. Działania 

podejmowane w ramach Aglomeracji Opolskiej, skupione na rozwoju Opola i jego 

obszaru funkcjonalnego oraz nastawione na integrację terytorialną w pełni 

odzwierciedlają cele i kierunki wyznaczone w ramach krajowej polityki miejskiej. 

Działania podjęte zaś przez władze Opola w ramach realizacji planu powiększenia Opola, 

nie tylko stanowią zniweczenie dotychczasowego dorobku Aglomeracji Opolskiej, lecz 

również naruszenie przyjętych w naszym kraju standardów w zakresie polityki miejskiej.  

Należy również mieć na uwadze, że polityka miejska powinna być realizowana przy 

poszanowaniu wszystkich zasad polityki regionalnej, ujętych w „Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie”, przyjętej uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. (M.P. 2011 Nr 36, poz. 423). Jedną  

z podstawowych zasad umożliwiających skuteczne prowadzenie polityki regionalnej jest 

zaś zasada zintegrowanego podejścia terytorialnego, która odnosi się do obszarów 

funkcjonalnych, a nie administracyjnych i oznacza, że przedsięwzięcia powinny być 

realizowane w sposób skoordynowany, komplementarny, prowadzący do synergii. 

Władze samorządowe Opola podjęły zaś działania, które stanowią zaprzeczenie 

współdziałania, dialogu i koordynacji, siłowo narzucając swoją wizję budowy silnego 

Miasta.    

Pomysł powiększenia Opola kosztem sąsiednich Gmin należy również uznać za 

niezgodny z zasadami polityki przestrzennej, sformułowanymi w najważniejszym 

dokumencie dotyczącym ładu przestrzennego Polski, tj. „Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 

2011r.(M.P. z 2012r., poz. 252). Zgodnie z tym dokumentem, celem strategicznym jest 

efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów 

rozwojowych do osiągnięcia ogólnych celów rozwojowych. Realizacji tego celu ma 

służyć m.in.:  

 podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich w Polsce  

w przestrzeni europejskiej, poprzez integrację funkcjonalną przy zachowaniu 

policentrycznej struktury systemu osadniczego, która sprzyja spójności,  

 poprawa spójności wewnętrznej kraju, poprzez promowanie integracji 

funkcjonalnej, tworzenie warunków do rozwoju oraz wykorzystania potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów.  

Zgodnie z wizją formułowaną w w/w dokumencie, Polska ma być krajem  

o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju. Rdzeniem krajowego 
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systemu gospodarczego ma zaś być współzależny układ obszarów funkcjonalnych 

najważniejszych polskich miast, zintegrowanych w przestrzeni krajowej  

i międzynarodowej. Zgodnie z „Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030”, miejski obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, 

złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski 

oraz powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie obszary te 

mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Siła powiązań między 

miastem a obszarem funkcjonalnym ma z kolei przynieść korzyści mniejszym ośrodkom  

i obszarom wiejskim dzięki rozwojowi większych miast. Obszary wiejskie i miejskie 

postrzegane są bowiem jako dopełniające się wzajemnie oraz stanowiące integralną 

całość społeczno-gospodarczą i przestrzenną.  

W opinii mieszkańców i radnych Gminy Dobrzeń Wielki, władze Opola próbują 

przeforsować ideę „Dużego Opola”, która stanowi zaprzeczenie przyjętych w naszym 

kraju norm prawnych oraz celów i kierunków sformułowanych w strategicznych 

dokumentach dotyczących polityki miejskiej i ładu przestrzennego kraju.  

Ponadto Mieszkańcy Gminy wyrażają przekonanie, że zmiana granic Gminy 

Dobrzeń Wielki proponowana przez Miasto Opole ma na celu jedynie przejęcie 

większości dochodów własnych Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości 

wnoszonego przez Elektrownię „Opole”, jak również otaczające ją inne podmioty 

gospodarcze. Niezbitym dowodem tej tezy pozostaje fakt, że Miasto Opole chce 

włączenia w swoje granice tylko tych części obszaru sołectw Brzezie  

i Dobrzeń Mały, na których znajdują się zakłady przemysłowe lub budowle 

związane z ich działalnością, rezygnując z obszaru zamieszkałego, który (jak 

wiadomo) nie przynosi znacznych dochodów z tytułu podatków lokalnych. 

Włączenie w granice Miasta Opola pozostałych sołectw (Czarnowąsy, Borki, 

Krzanowice i Świerkle) ma służyć zdaniem mieszkańców jedynie do osiągnięcia tego 

celu, bowiem obszar Gminy, na którym ulokowane są największe zakłady 

przemysłowe (w tym Elektrownia „Opole”) nie graniczy bezpośrednio z terenem 

należącym do Miasta Opola. 
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