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Maj^c na uwadie^iczne, p r o r o i w o j o w e przestanki u2asadniaj^ce zmian? granic Opola, a jednoczesnie
wykonujqc uchwaf^ Nr XXIV/416/16
opinii w przedmiocie

Rady Miasta Opola z dnta 24 marca 2016 r. wsprawie

zmiany granic Miasta Opola oraz wystqpienia

z wnioskiem

wyrazenia

w sprawie

zmiany

granic. niniejszym - za posrednictwem Pana Wojewody - wyst^puj^ do Ministra Spraw Wewn^trznych
i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granic Miasta Opola. Wniosek o dokonanie zmiany
granic Miasta Opola wraz ze stosownq dokumentacj^ przekazuj^ w za^czeniu.
Kierunek rozwoju Opola zwiqzany z procesem powi^kszenia obszaru miasta wzmocni potencjat stoiicy
wojewodztwa oraz spowoduje szereg korzysci w wymiarze regionalnym. To szansa na nowe miejsca
pracy

dia mieszkanc6w

catego

wojewodztwa

opolskiego,

a takze

prorozwojowe

spojrzenie

w przysztosc. Licz^c na pozytywnq opini? Pana Wojewody, w sprawie tak waznej dIa nas wszystkich,

(qcz^ wyrazy szacunku

rezyd

Arkadius

SCN/SSS/ZeiB
IDre015030gi00773^

1 0 Y N 1 : K . C - V T U S Z . - t 5 - O I 5 O P O I . E . T I : L : ( + 4 8 77> - t i II H O O . T.-V.^ : ( 4 S 771 5-1 I I ! 2 2
WVVW.OI'OLt. l''L • URZAiatE'U.M.Ot'OL.t.l'L • Kl;CON'i 0 0 0 5 « 4 8 0 S • NIP : 754 - 3 0 0 - ^f'i - 77

Wniosek
o dokonanie zmiany granic Miasta Opola

Rada Miasta Opola
Opole, 31 marca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA
OPOLA
OR-1.0110.00007.2016

Opole. dnia 31 marca 2016 r.

Pan
Mariusz Bfaszczak
Minister Spraw Wewn^trznych i Administracji
za posrednictwem
W o j e w o d y Opolskiego
Wnioskodawca:
Rada Miasta Opola
WNIOSEK
0 dokonanie zmiany granic Miasta Opola

Opole to kluczowy osrodek miejski oddzialuj^cy na tempo i dynamik^ rozwoju caiego wojewodztwa
opolskiego. To takze miasto przyczyniajqce si^ istotnie do przyspieszania procesow rozwojowych
w skali makroregionu Polski Zachodniej, jak i calego kraju. Potwierdzaj^ to procesy spotecznogospodarcze :achodzqce w regionie; jak i zapisy dokumentow strategicznych - rn.in. Strategii Rozwoju
Wojewodztwa Opolskiego do 2020 r., Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego.
To w Opolu koncentruj^ si^ najwazniejsze funkcje niezb^dne dia rozwoju wojewodztwa - spoteczne,
gospodarcze, kulturalne, usiugowe, edukacyjne, czy tez administracyjne. Opole to bardzo islotny rynek
pracy zarowno dIa mieszkaricow miasta, jego zurbanizowanej strefy podmiejskiej, a w rezuUacie dIa
calego wojewodztwa opolskiego - co pi^ty pracuj^cy w regionie znajduje zatrudnienie w Opolu.
To w Opolu skupiajq si^ nowoczesne i innowacyjne przedsi^biorstwa, liczne inwestycje, a takze pr^znie
rozwija si? sektor usiug. Jednoczesnie Opole, to istotny potencjat akademicki obejmdj^cy zarowno
kadr? szkPI wyzszych, jak i liczn^ grup^ student6w. Opole to Samorz^d inicjujqcy nowe procesy
gospodarcze, nastawione na rozwdj kapitalu spotecznego, gospodarczego i przestrzennego. Opole to
rowniez osrodek wspieraj^cy i realizujqcy, nie tylko inwestycje o charakterze miejskim, ale takze liczne
inwestycje o wymiarze regionalnym - prorozwojowym.
Wzmacnianie osrodkow wojewodzkich jest jednym z priorytetowych kierunkow inteavencji publicznej
okreslonych w Strategii Rozwoju Kraju. Jednak w Opolu - stolicy wojewodztwa

opolskiego -

systematycznie wyczerpuj^ si^ mozliwosci rozwoju w oparciu o wewn^trzny, endogeniczny potencjat
miasta - spada liczba mieszkaiicow, a dost^pnosc (erenow inwestycyjnych wyczerpuje si?. Wfqczenie
nowych terenow w granice administracyjne Opola wzmocni potencjat rozwojowy miasta i zwi^kszy
jego konkurencyjnosc. Przybrany kierunek rozwoju zwi^zany z procesem rozszerzenia obszaru miasta,
podnosi potencjat rozwojowy Opola oraz regionu opolskiego i wprowadza je na sciezk? skutecznej
konkurencji oraz przyciqgania inwestycji.

Przybrany kierunek rozwoju to szansa na nowe miejsca pracy dIa mieszkancow catego wojewddztwa praca to bezpieczna rodzina, Glownymi odbiorcami korzysci, wynikaj^cych z oddzialywania rosnacego
potencjafu rozwojowego miasta, b^d^ jednak nie tylko mieszkancy Opola, ale rowniez mieszkancy
cafego regionu opolskiego.
Maj^c na uwadze liczne przestanki itzasadniajqce zmiany granic Opofa, Rada Miasta Opola wyst^puje
z wnioskiem o zmiany granic Opola. Do niniejSiego wniosku dot^cza si^ dokumenty i informacje
zgodnie z rozporz^dzeniem Rady Ministrdw z dnia 9 sierpnia 2001 r, w sprawie trybu post^powania
przy skiadaniu wnioskow dotyczqcych tworzenia, t^czenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin,
nadawania gminie lub miejscowosci statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich wtadz
oraz dokumentow wymaganych w tych sprawach. Niniejszy wniosek zawiera;
1

I tresc proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem.
stanowisko wnioskodawcy dotyczqce spetnienia przestanek, o ktorych mowa w art. 4 ust, 3 i 4
ustawy o samorz^dzie gminnym,
podstawowe dane statystyczne dotycz^ce liczby ludnosci na terenie obj^tym wnioskiem,
a takze p o w i e a c h n i tego terenu,
dane poswiadczajqce brak wystqpienia okolicznosci wymienionych w art. 4d ustawy
o samorz^dzie gminnym wraz z uzasadnieniem.
okreslenie szacunkowych kosztow jednorazowych i staiych wprowadzenia proponowanej
zmiany,
wyniki konsultacji z mieszkahcami w podziale na jednostki pomocnicze gminy.

Do wniosku dot^cza si^ takze dodatkowe dokumenty i informacje, kt6rych wykaz zamieszczono na
stronach 50-51.
Szanowny Panie Ministrze
Rada Miasta Opola wyst^puje z wnioskiem o zmiany granic Opola polegajqcg na wl^czeniu do
terytorium Miasta Opola;
1) z gminy Oqbrowa:
a) cz^^ci sotectwa Karcz6w,
b) sotectwa Stawice,
c) sotectwa Wrzoski;
2) z gminy Dobrzeri Wieiki:
a) sotectwa Borki,
b) czQSci sotectwa Brzezie,
c) sotectwa Czarnow^sy,
d) cz^sci sotectwa Dobrzeri Maty,
e) sotectwa Krzanowice,
f) sotectwa $wierkle;
3) 2 gminy Komprachicice:
a) sotectwa Ctimrelowice,
b) sotectwa Zerkowice;
4) 1 gminy Pr6szk6w solectwa Winbw;
5) z gminy Turawa cz^sci solectwa Zawada.

Proponowana zmiana granic obejmuje zarowno cate obszary obr^bow ewidencyjnycti jak i cz^sci
obszarow obr^bow ewidencyjnycti. W dalszej cz?sci dokumentu (w zat^czniku), dIa cz^sci obr^bow
ewidencyjnych wskazuje si? dodatkowo wyszczegolnienie numerow wszystkich dziatek ewidencyjnych
obj?tycti niniejszym wnioskiem. Proponowana zmiana spowoduje zwi?kszenie powierzchni Opola
z 9643,53 ha do 14 964,45 ha (wzrost o 5320,92 tia).
Rozwoj miast, szczegolnie miast wi?kszych, zaiezy od bardzo wielu czynnikdw, wsrod nich wymienia
si? m. in. walory potozenia |renta potozenia), potencjat ludnosciowy, demograficzny, kapitat ludzki
ispoteczny, potencjat infrastruklury technicznej, komunikacyjnei i mieszkaniowej, zasoby gospodarcze
i sktonnosc do innowacji. Istotne znaczenie maj^ takze mozliwoici rozwojowe miast rozumiane jako
znajduj^ce si? w dyspozycji miasta tereny, na ktorych mozna lokalizowac inwestycje o rozwojowym
charakterze^ Jednym ze znaczqcych uwarunkowan rozwoju miasta jest slruktura przestrzeni, ktor^
spotecznosc miejska dysponuje i wykorzystuje dIa realizowania swoich zamierzeii i aktywnosci^.
Rozwoj przestrzenny miasta Opola jest procesem naturalnym, niezb^dnym i jednoczesnie w petni
uzasadnionym w sytuacji statego narastania struktury miejskiej. Cechy funkcjonalno-przestrzenne
obszarow obj^tych wnioskiem jui dzii wykaiujq ich miejski charakter. Uktad osadniczy, jako
struktura dynamiczna, podlegat istotnym pneobraieniom, ktorym nie towarzyszyty zmiany granic
administracyjnych. Obszary te, organicznie zwiqzane z miastem, rozwijajqc si§ gtownie dzi^ki
wptywom i s^siedztwu Opola, wykazuj^ z nim silne powiqzania funkcjonalne. Osadnictwo na tych
terenach ma j u i zdecydowanre charakter miejski, co wynika mi^dzy innymr z post?pujqcego,
naturalnego

procesu

suburbanizacji, jak

< z zywiotowego

roztania

si? miasta

poza jego

dotychczasowe, administracvjne granice. Z formalnego punktu widzenia obniza to konkurencyjnosc
osrodka miejskiego.
W odniesieniu do Opola, strefa zewn?trzna, funkcjonalnie powiqzana z miastem, jest wazn^ sktadow^
powi?kszania potencjatu osrodka miejskiego. Ma to szczegolne znaczenie w sytuacji masowego
przesuwania

si? populacji

miejskiej w

kierunku

osciennych

terenow

wiejskich

-

w

sensie

administracyjnym - najcz?sciej zywiotowo, co w niekontroiowany sposob ostabia sktadowe wzrostu
miejskiego. W bezposrednim otoczeniu Opola zmienia si? struktura uzytkowania przestrzeni rozwin?!o

si?

budownictwo

wtelkopowierzchniowe

-

mieszkaniowe,

charakterystyczne

ustugowe,

przemyslowe

dIa obszarow

czy

handlowe,

miejskich. Granice

mi?dzy

w

tym

Opolem

a s^siaduj^cymi miejscowosciami zatarly si?.
Rozwoj Opola, w tym rowniez wzrost obszaru miasta, to rozwoj catego regionu, otwarcie na nowe
inwestycje - przede wszystkim na inwestycje o charakterze prorozwojowym -

regionalnym.

Wnioskowana zmiana umozliwi petne wykorzystanie istniejqcego w regionie potencjaiu i przyczyni
si? do dhigofalowego rozwoju miasta i regionu opolskiego. Wykorzystujqc powierzchni?, tqczqc
ludzi, ich doswiadczenie, wiedz?, wartosci kulturowe, angazujgc nowe srodki finansowe, tworzymy
fundament pod dalszy rozwoj catego regionu - obszarow wiejskich, matych, jak i wi?kszvch miast.
Opole to miasto mi?dzymetropDlitalne, potozone pomi?dzy dwoma silnymi osrodkami - Wroclawiem
i konurbacjq gornosl^sk^. Poz^dane

dziatania, kidre wzmocnig Opole, osrodek

regionalny,

integruj^cy terytorium pomi?dzy dwoma, bardzo silnymi metropoliami i nie pozwol^ na zepchni?cie
miasta do rangi subregionalnego lub nawet lokalnego centrum. W Opolu systematycznie wyczerpujq
si? mozliwosci rozwoju w oparciu o endogeniczny potencjal miasta (m,in, niewystarczaj^ca podaz
^ Heffrer K. (2D15). Uv^/aninkowanio fur.kcfanalno-przeitrzenns
• Tamie.

roivnoju Miosta

Opola.

terenow

inwestycyjnych o odpowiednicti

wzmocnienie

konkurencyjnosci

znajdujqcych si? w

miasta

waloracti, stabn^ce

umozliwia

przede

zasoby

wszystkim

zewn^trznym otoczeniu Opola. Ekstensywny

pracy). W tej sytuacji,
wykofzystanie

kierunek

zasobdw

rozwoju, zwiqzany

z procesem rozszerzenia obszaru miasta, podnosi potencjat rczwojowy Opola i wprowadza je na
sciezk?

skutecznej

wynikajqcych

konkurencji

z oddziatywania

oraz

przyci^gania

rosnacego

inwestycji.

potencjatu

Gtownymi

rozwojowego

odbiorcami

miasta,

b^dq

korzysci,

mieszkancy

i uzytkownicy calego regionu opolskiego.
Wyniki sondazu' przeprowadzonego przez Uniwersytet Opolski wskazuj^, ze miesikaricy - zwoiennicy
poszerzenia miasta -

zauwazajq, ze proponowana zmiana przyniesie korzysci m.in, w postaci:

polepszenia sytuacji ekonomicznej [27% mieszkancow Opola/ 15% mieszkancow sotectw), wi^kszej
atrakcyjiiasci

inwestycyjnej (34%/19%), polepszenia

komunikacji Opola z nowymi

dzielnicami

|38%/33%}, czy tez wzrostu wartosci ziemi na obszaracti obj^tycti przyfqczeniem (15%/19%). Badania
te wskazujq rownoczesnie, ze 26,8% badanycti mieszkancow sotectw boi si? likwidacji placowek
oswiatowych w przytqczonycti sotectwacb'.
W t y m kontekscie Wnioskodawca wskazuje, ze w dniu 25 lutego 2016 r. Rada Miasta Opola podj^ta
uchwat^ Nr XX(ll/408/16 w sprawie wyrazenia woli przyjqcia kontraktu spolecznego w ramacti
poszerzenia granic administracyjnych Miasta Opola, W ramacti poszerzenia granic administracyjnycli
Miasta Opola oraz posiadanych kompetencji - Rada Miasta Opola wyrazifa wol? przyj^cia kontraktu
spotecznego, w ramach ktorego deklaruje:
•

utrzymanie placowek oswiatowych (szkoty i przedszkola);

•

utrzymanie i modernizacj? istniejgcej infrastruktury technicznej, komunalnej i zabytkowej;

•

kontynuacj? rozpocz^tych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej;

•

utrzymanie i wsparcie dziatalnosci Ochiotniczych Strazy Pozarnycti,

•

utrzymanie i wsparcie dziatalnosci Ludowycti Zespofow Sportowycti;

•

utrzymanie i wsparcie dziatalnosci placowek kulturalnych;

•

wsparcie dla Organizacji Pozarz^dowych w tym wsparcie dziatalnosci organizacji i
stowarzyszeh zajmujqcych si^ zachowaniem i rozwojem tozsamosci kulturowej mniejszosci
narodowycti;

•

przeksztatcenia sotectw w rady dzielnic z budzetami na poziomie 100 tysi^cy ztotych;

•

wsparcie przedsi^biorcow z wykorzystaniem systemu uig miejskich;

•

utrzymanie oraz modernizacj? zieteni i terenow rekreacyjnycti;

•

obj^cie publiczn^ komunikacjq przez MZK Opole;

•

obj^cie programem „Karta Opolska Rodzina" - w s t ^ p do obiekl6w miejskich za ztotowk^.

Deklaracja stanowi pewne zobowiqzanie organdw Miasta Opola, zatem nie tylko Rady Miasta Opola,
ale takze Prezydenta Miasta Opola, wobec mieszkaricdw sqsiednich solectw, Przyjqcie takiej dekiaracji
oraz dotozenie wszelkich starari ze strony wladz Miasta aby wypetnic jej zapisy pozwoli na zmniejszenie

= Sondai dotyciqcy pomystu powi^kszenia Opola zostai prieprowadiony mi^diy 1 a 5 marca. Badacze i Insiytutu Politologii
Uniwersytetu Opolskiego przepytali w siolicy wojewddztwa S30 Qs6b. Anklety prowadzone byty w 30 punktach miasta:
iarowno w centrum, jak i wdiielnicach, i uwzgl^dnieniem struktury derrograficznej. Badacie prrepytalitez 467 mieszkaricow
Xfi^nowic, Wrzosek, Karczowa, Stawic, Czarnow^s, Chmielowic, Zerkowic, Zawady, Wtnowa, Borek, Brzezia i ^wiarkli. Badanie
pr?eprcwad!ono tylko w s o l e a w a c h b^dz ich cz^iciach. kt6re wedlug projektu msjq zostac wt^czore w granice Opola (Za:
Nowa Trybuna Opolska, H marca 2016 r. W/e dto Opo'o, ole me tak wielkiej.
' Mowa Trybuna Opolska, 11 marca 2016 r. Nie dla Opola. ale me tak wtelkie.

obaw mieszkaricow tych sofectw co do przysztosci rozpocz?tych inwestycji, utrzymania i wsparcia
instytucji oraz organizacji znajduj^cych si? na tych terenach. Tresc uchwaly przedstawiono w zat^czniku
nr 13.
Na rozwdj Opola - osrodka wojewodzkiego - wskazuje opracowane dokumenty, zarowno na szczeblu
krajowym, jak i regionalnym. Dodatkowo w szostym Raporcie na temat spojnosci gospodarczej,
spotecznej i terytorialnej wskazuje si?, ze miasta mogq odgrywac zasadniczq rol? w polityce spdjnosci
i reaiizacji celbw strategii „Europa 2020". Zauwaza si?, ze miasta sq twbrcze i innowacyjne oraz mog^
obj^c wiod^cq rol? w d^zeniach do
Wnioskowana

zmiana,

inteligentnego wzrostu^. Tak^ tez rol? moze petnic Opole.

uwarunkowana

m.in,

potrzeb^

zwi?kszenia

i wykorzystania

terenow

inwestycyjnych, moze przyczynic si? do zwi?kszenia stopy zatrudnienia (jednego z celbw Strategii
Europa 2020^).
Na potrzeb? wzmocnienia zdolnosci miast i obszarbw zurhanizowanych do zrownowazonego rozwoju
i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakosci zycia mieszkaricow zwraca takze uwag? Krajowa
Polityka Miejska\ Wskazuje si?, „na wag? i rol? miast w systemie wspbtczesnej gospodarki

-

w generowaniu rozwoju gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy". Rozwoj nie stanowt celu samego
w Eobie. Wskazuje si?, ze musi kreowac miejsca pracy tak, aby - m.in. wraz z przyjaznq, harmonijn^
przestrzeni^ miejsk^ z dost?pem do wysokiej Jakosci ustug pubiicznych - przektadac si? na popraw?
jakosci zycia mieszkancdw-centralny element celu strategicznego^
Wzmacnianie osrodkow wojew6dzkich jest jednym z priorytetowych kierunkow interwencji publicznej
okreslonych w Strategii Rozwoju Kraju 2020^. „Polslcie miasta i otaczaj^ce je obszary pod wieloma
wzgi?dami ust?puj^ miastom i regionom innych, zwiaszcza wysoko

rozwini?tych krajbw

Unii

Europejskiej. Na ich tie gtowne osrodkt miejskie Polski cechujq si? niedostatkami rozwoju funkcji
metropolitalnych, szczegolnie wsferze zarzqdzania gospodarczego, funkcji transportowych, badawczorozwojowych, kulturowych, a takze w pewnym stopniu funkcji symbolicznych, Osrodki te reprezentuj^
stosunkowo niski poziom innowacyjnosci oraz udziatu w gospodarce opartej na wiedzy. Inne problemy
wyst?puj^ce w

miastach to

np, luka infrastrukturalna,

post?puj^cy

proces

niekontrolowanej

suburbanizacji, starzenie si? spoteczetistwa miejskiego czy zty stan przestrzeni miejskiej. M i m o tych
brakow i utomnosci, metropolie i inne najwi?ksze miasta Polski stanowi^ gtowne centra rozwoju
kraju i regionow^*'. W tym kontekscie Wnioskodawca wskazuje, ze takim osrodkiem, odgrywaj^cym
istotny rol? w sieci osadniczej kraju. jest takze Opole.
Na potrzeb? wsparcia Opola wskazuje takze wyniki trzeciej edycji rankingu metropolitalnosci miast
polskich Nordea IVletrox. Dokument ten jest raportem relatywnie - w odniesieniu do lidera oceniajgcym mechanizm rozwojowy badanych miast. Sita metropolitalna Opola, wg badari wynosi ok,
3,36% sity Warszawy".

' inwestycje no necz wzrostu gospodarczego f zatrudnienia.

Promowon'e rozwoju i dobrego rzgdzenia w regionoch UE i

mioitach. Szdsty raport na temat sp6Jnoici gospodarcze], spofecznej i terytorialnej,
^ FuaOPA 2020. Stroteglo na rzecz inteligentnego

i zrowrjcwaicnego

Komisja Europejska, Bruksela 2014.

rozwoju sprzyjajqcego wiqczeniu

spalecznemu,

Komisja Europejska 2010.
' Krajowa Palityka Miejska 2023. Dokument priyj^f^ vzhwat^ Rady Miniitrow w dniu 20 pazdziernika 2015 r.
^ Tamze
^ Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne spoleczenstyvo, konkurencyino gospodarka. sprawne porfstwo, Uchwata nr 1,57
Rady Ministrdw i drtia 25 wrzesnia 2012 w sprawie pnyj^cis Straregii Raiwoju Kraju 2020.
Tamie.
" 3 ranking metropolilolnoid

mmt

pahkich. Nordea Met ret 2010.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 wskazuje, ze na obszarze Polski Zachodniej funkcjonujq
wyksztalcone juz obszary metropolitaine Wroclawia. Poznania i Szczecina, ktore majq wazne znaczenie
dla budowania szeroko rozumianej konkurencyjnosci catego kraju i sq najistotniejszymi czynnikami
w zakresie rozwijania wspotpracy krajowej oraz mi^dzynarodowej. Opole, Zielona G6ra^^ i Gorzow
Wielkopolski petniq natomiast funkcje osrodkow o znaczeniu krajowym, odgrywajqc istotnq rol?
w budowaniu konkurencyjnosci swoich regionow przyczyniaj^ siq do dynamizowania procesow
rozwajowychwskali makroregionu^.
W ostatnich latach potencjat tconkurencvjny Opola -

osrodka regionalnego -

zmniejsza si^-

W tym kontekicie Wnioskodawca wskazuje, ze Strategia Rozwoju Wojewodztwa Opolskiego do 2020
roku, w cz^sci dotyczqcej strategicznej analizy SWOT wojewodztwa, w obszarze spojnosci terytorialnej,
wskazuje ze slabq strong regionu jest „konkurencyjnosc Opola wzgl^dem sqsiednich centrow
regionalnych"^*. Zgodnie z ww. dokumentem „wyniki przeprowadzonej analizy SWOT wskazujq, ze
dziatania podejmowane w ramach Strategii powinnydotyczyc przezwyci^zania stabosci regionalnych
na rzecz jak najtepszego wykorzystania szans rozwojowycti regionu"-. Omawiana zmiana, wpisuj^c
si? w powyzsze zapisy, pozwoli istotnie zwi^kszyc konkurencyjnosc Opola, a takze regionu. Pozwoli ona
wzmocnic takze rozprzestrzenianie si^ procesow rozwojowych z gtownego osrodka w wojewodztwie
jakim jest Opole na jego otoczenie. To takze realna wizja dtugoterminowej polityki miejskiej Opola, w
ktorej samorzqd stara si? inicjowac nowe procesy gospodarcze, nastawione na rozwoj kapitalu
spotecznego. gospodarczego i przestrzennego. To takze gwarancja miejskiego spojrzenia na tereny,
ktore juz dzii majq taki charakter. To takze istotny kapitat na rozwoj - kapital na zwi^kszenie poziomu
inwestycji.
Jak wskazuje Strategia Rozwoju Wojewodztwa Opolskiego do 2020 r. „wojew6dztwo opolskie jako
region miqdzymetropolitalny, opierajqcy swoj rozwoj na aglomeracji miejskiej sredniej wielkosci, jest
siczegolnie zagrozone kumulacj^ negatywnych efektow skoncentrowanego wzrostu. Z jednej strony
post?puje w nim intensywny proces odptywu relatywnie skromnych zasobow do stosunkowo bliskich
i atrakcyjniejszych obszarow metropolitainych, z drugiej miasto Opole jest niezwykle cz?sto pomijane
w wyborach lokalizacji instytucji waznych gospodarczo, spotecznie, politycznie i organizacyjnie.
Z punktu widzenia catego regionu taki kierunek zmian przyspiesza dekapitalizacj? potencjatu
rozwojowego pozostafych osrodkow miejskich i utrudnia absorpcj? czynnikow wzrostu^*.
Do kwestii rozwoju Opola odnosity si? takze wczesniej obowi^zujqce sirategie
opolskiego. W Strategii Rozwoju Wojewddztwa

wojewodztwa

Opolskiego na lata ZOOO-2015 w

strukturze

wojewodztwa opolskiego wyrozhiono gtowny osrodek rozwojowy - stolic? wojewodztwa - miasto
Opole oraz 4 subregionalne osrodki. rozwojowe (Brzeg, Nysa, K?dzierzyn-Kozle, Kluczbork). Jak
wskazano w Strategii „Rozw6j tych osrodkow powoduje oddziatywanie na najblizsze otoczenie, diatego
tez w

interesie

rozwoju

regionu jest wspieranie

ich w

realizacji wtasnych strategii. Takze

ukierunkowanie rozwoju wybranych osrodkow na zadania wazne dla regionu ma duze znaczenie.
W ramach strategii nalezy wspierac finansowo i organizacyjnie ten proces"".

" Zielona G(Sra pot^czyla si^ w 2015 r. i otaczajqc^
'-Strategia

gminq wiejsk^.

Rozuvoju Polski Zachodniej do roku 2020, Uchwata nr 60 Rady Ministrdw z dnia 30 kwietria 2014 r. w sprawie

przyj^cia "Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020",
Strategia Rozwoju Wojewddztwa

Opolskiego do 2020 r.. Sejmik Wojewodnwa Opolskiego, Opole 2012,

Jamie.
"

Jamie.

" Siraiegja Rozwoju W o j e w i d z l w a Opolskiego na lata 2O0O-201S, Sejmik Wojewodztwa Opolskiego, Opole 2000,

Potrzeb? rozwoju przestrzennego miasta zauwazono takze w opracowaniach planistycznych sprzed
kilkudziesi?ciu

lat.

Synteza

kierunkowego

rozwoju

przestrzennego

miasta

juz

w

latach

siedemdziesi^tych uwzgl?dniala mozliwosci rozwoju terytorialnego Opola. Koncepcja Rozwoju Opola
juz wtedy przewidywala np. dzielnic? mieszkaniowe ..Chmielowice-Wojtowa Wies", czy dzielnic?
mieszkaniow^ ..Zerkowice-Wrzoski". W kierunku potnocnym zakfadano tereny przemystowo-sktadowe
(rye. 1).
Rye . i . Kierunki rozwoju przestrzennego miasta opracowane w latach siedemdziesiqtych

Synteza
kierunkowego
rozwoju
przesfrzennego

it

/

>3

i
Jr6dto; Koncepcja Pozwoju Opola, Opole 1977.

Spadek konkurencyjnosci Opola jest rowniez wynikiem formalnego odptywu mieszkaiicow miasta
do gmin podmiejskich, a takze wyczerpywania si? dost?pnych terenow inwestycyjnych, zwiaszcza
gospodarczego przeznaczenia. Potencjal ludnosciowy Opola zmniejsza si? - zarowno w wyniku
niekorzystnych trendbw migracyjnych, jak i ujemnego przyrostu naturalnego. W wyniku tych procesow
oraz dokonanych w ostatnich latach zmian administracyjnych w innych wojewbdztwach, Opole jesi
aktualnie

najmniejszym

miastem wojewddzkim

pod wzgl?dem

liczby mieszkaricow.

Prognozy

demograficzne wskazuje, ze sytuacja w tym zakresie nie poprawi si?^^. Opole, podobnie jak region,
pozostaje w bardzo trudnej sytuacji. twliasto wpadto w putapk? demograficznq - od kilku lat
systematycznie traci mieszkaricow, spoleczeristwo starzeje si?, dzietnosc jest bardzo niska - mocno
ponizej prostej zast?powalnosci pokoleri. Pomimo spadku liczby mieszkaricow Opole jest miastem,
z ktorego szeroko poj?tej infra struktury korzystajq i korzystac b?dg nie tylko jego mieszkaricy, ale
i osoby mieszkaj^ce poza jego granicami, w tym na wnioskowanych obszarach.

" PrognoiO dIa powiotow

i miast na prawie powiotu

oraz padregionow

no lata 2014-2050.

Gtowny Urz^d StaTystyciny

w Warszawie.
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Na niewystarczaj^ce wykorzystanie potencjatdw najwazniejszych osrodkow miejskich do kreowania
wzrostu

i zatrudnienia

oraz

stymulowania

rozwoju

kraju

wskazuje

si^

takze

w

Raporcie

wprowadzajqcym Ministerstwa,Rozwoju Regionalnego opracowanym na potrzeby przygotowania
przegl^du OECD Krajowej Polityki Miejskiej w Polsce. W raporcie zauwazono, ze miasta wojewodzkie
petni^ juz obecnie szereg funkcji metropolitainych, jednak ich dzisiejsza wielkosc i niska w skali kraju
intensywnosc dziatalnosci na roznych polach powoduje, ze w wielu aspektach s^ one powi^zane
r podlegte funkcjonalnie osrodkom melropolitalnym (np. w zakresie gospodarczym, szkolnictwa na
poziomie wyzszym, nauki, kultury). Powoduje to nie tylko niepetne wykorzystanie potencjatu
podstawowej sieci miejskiej dla rozwoju kraju I poszczeg6lnych regionow, ate takze szereg
negatywnych czynnikow'ostabiajqcych spojnasc terytoriainq kraju, w szczegolnosci na rozlegtych
obszarach, w ktorych brakuje metropolii, a istniej^ce najwi^ksze miasta s^ zbyt stabe dla wspomagania
procesow rozwoju regionalnego i dostarczania bodzcow rozwojowych dla obszarow je otaczajqcych"^^.
Wnioskowana

zmiana jest

procesem naturalnym,

trwale

zwi^zanym z historic osadnictwa

miejskiego. Analogiczne zmiany wysC^powaty takze w minionych dziesi?cioleciach, przy czym w
przypadku Opola zatrzymafy si^ w potowie lat siedemdziesi^tych, Juz w latach dwudziestych
ubiegtego

wieku

6wczesne

wtadze

miejskie

d^zyty

do

usankcjonowania

silnych

procesow

urbanizacyjnych zachodzqcych w strefie podmiejskiej Opola. Zmiany w strukturze funkcjonalnej
i wewn?trznej podmiejskich wsi oraz inwazja budownictwa typu miejskiego staty si? impulsem do
dzialan na rzecz wtqczenra do obszaru administracyjnego miasia jedenastu okolicznych wsi: Krzanowic,
Czarnowqsow, Gostawic, Groszowic, Grudzic, Maliny, Krolewskiej Wsi, Szczepanowic, Winowa,
Wojtowej Wsi i Wroblina w 1929 r. Sugestie te zostaty zrealizowane w mniejszym zakresie i cz?sciowD
w innym kierunku dopiero w 1936 r, gdy do Opola wt^czono tereny Szczepanowic i Potwsi potozone na
zachodnim brzegu Odry. Kolejno do Opola przylqczane byty (1899] - Zakrzow, (1910) Wyspa Boiko,
(1936) Szczepanowice i Potwies, (1955) Nowa Wies Krolewska, (1961) Kolonia Gostawicka, (1965)
Groszowice, (1974-1975) Goslawice, Grotowice, Grudzice, Bierkowice, Malina, Wrofalin i Wojtowa
Wies. W wypadku rozwoju struktury przeslrzennej Opola uzasadnione jest stwierdzenie, ze miasto,
pocz^wszy od XIX wieku, rozwija si? poprzez stopniowe wchtanianie w sposob formalny zarowno
obszarow catkowicte zurbanizowanych pod jego wptywem (m. in. Nowa Wies Krolewska. Zakrzow,
Kolonia Gostawicka, Szczepanowice, Potwies. Groszowice) jak i obszarow, ktore stanowtty potencjalne
tereny rozwojowe {m.ir>. Bierkowice, Goslawice, Grudzice, Grotowice J-''. Wnioskowana zmiana
obejmuje oba typy obszarow, jednak ze zdecydowanq przewag^ terenow zurbanizowanych.
Tab. J . Liczbo mieszkancow oraz powierzchnia

Lata

Wyszczego 1 nie n ie
Ludnosc [w tys.)
Powierzchnia (w km. kw.)
trodib:

opracowanie

wlasne

miasta Opola w latach 1950 - 2015

1950

1960

1970

38,5

63,5

31

38

no podstawie

•1990
128,4

2000

2015

86,6

1980
116,7

130,4

118,9

53

96

96

96

96

daoych GUS, Urz^du Statystycznego

w Opolu oraz informacji

wfasnych

Wnioskodawca dodatkowo zauwaza ze wyniki badan przeprowadzonych wsrod mieszkaricow gmin
Oqbrowa, Dobrzeri Wieiki, Komprachcice, Proszkdw, Turawa wskazuje, ze wi^cej osob zgadza si? ze

Raport wproModzojqcy

Ministerstwo

Rozwoju Pegionalnega opracowany no patrieby

Krajowej Polityki Miejskiej w Polsce "Rozwoj miasC w Polsce". Ministerstwo
Heflner K. ( 2 0 1 5 ) . Uv/aruhkowania

funkcjonalno-pnestrzenne

HQ2WO)U

rczwoiu Miosta

przygotowania

pr^eglqdu OECD

Regionalnego, Warszawa

Opola.

2010.

stwierdzenlem, i e powi?kszanie miast o okoliczne wsie jest naturalnym procesem ich rozwoju, nii
nie igadza si^. Okolo 43% respondentow wskazalo, ze zgadza si^ z ww, tez^^' (wykr. 1).
'Wykr. 1,'Rozktad odpowiedzi'ria'pytanie dotyczgce pbgl^dow wyrazanych w trakcie dyskusji na temat
•projektu powi?kszenia^rriiasta Oppla- Czy,zgaclza s^?.Pari/Pani z pbigi^dem; ze;powi?kszanie.miast o
okoliczne wsie jest naturalnypi'proceseiTi ich rozwoju'^Pytanje zadahie'mieszkaricom gmin: Dqbrowa,
Dobrzeri Wielki. Kompfachcice; Proszkow, Turawa:

Zdecydowanie si?
zgadzam

Zdecydowanie si?

8%

nie z g a d z a m
10%

R a c z e j s i ? nie

Raczej sie z g a d z a m

zgadzam

35%

19%

Trudno powiedziec
28%

Uwagi: Badana populacja: n^SlO.
^rddto: opracowanie wtasne na podstawie badah Paristwowego Instytutu Naukowego - Instytut ^Iqski w Opolu
Istotnym argumentem uzasadniajqcym potrzeb? wt^czenia terenow obi?tych wnioskiem do Opola, jest
ich bardzo wysoki poziom urbanizacji [osiegni?ty juz dawno), zarowno w aspekcie demograficznym,
jak i przestrzennym, ekonomicznym oraz spotecznym. Potwierdzaj^ to badania

zachodz^cych

w regionie opolskim narastajqcych procesow urbanizacyjnych wokot Opola, wykazujqce, ze jest to
jeden z najlepiej rozwini?tych miejskich podsystemow sieci osadniczej w Polsce^^. Juz w latach
siedemdziesi^tych potwierdzono rozlegtosc strefy podmiejskiej Opola i akcentowano jej szeroki
pierscieri terytorialny^', Badania juz wowczas wskazywaty, ze powierzchnia uktadu osadniczego
zwiqzanego z Opolem wynosi okoto 4 5 3 k m ^ z czego samo Opoie w granicach administracyjnych
zajmowato 5 3 k m ' , reszt? zas stanowita bardzo rozlegta strefa podmiejska.
Na wysoki stopieri urbanizacji terenow wokot Opola wskazuje takze opracowanie wydane naktadem
wydawnictwa Instytutu Sl^skiego w Opolu („Urbanizacja

wsi w wojewodztwie

opolskim").

Wyniki

przeprowadzonych badan potwierdzaty istnienie w wojewbdztwie opolskim daleko zaawansowanego
procesu urbanizacji wsi juz w latach siedemdziesi^tych. Najbardziej zaawansowane pod tym wzgl?dem
byty tereny centralnej i wschodniej cz?sci wojewodztwa'". Juz wtedy wskazywano na zurbanizowanie
lub wysokie zurbanizowanie terenow poiozonych wokot Opola (rye. 2). Wnioski te s^ nadal aktualne,
a poziom urbanizacji znacznie wyzszy.

Badanie pt. Bodonie potrzeb mIeszkancovJ gmin: Dqbrowa, Dobrzen Wteiki, Komprachcice, Prdszkdw. Turawa w
kontekicie procesu zmiany granic administracyjnyctj

miasta Opola z;ea\iioviane

zostalo przez Panstwowy Instytui Naukowy

- Instytut Sl^ski w Opolu w okresie luty-marzec 2015.
Heffner K. (2015). Uwarunkawonio

funkcjonalno-przestrzenne

rczwoju Miosta

Opola.

Werwicki A. (1973). Struktura przestrzenna srednich micst osrodkow wojewodzkich wPolsce, Pohka Akodemio
Instytut Oeagrafii, Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk
" Mikolajewicz Z. [1973J, Urbonizocjo wsi w wcjewoditwie

opolskim. Opole: Insiytu; ^l^ski w Opolu. s. 96.

Nouk,

Rye. 2.,Obszary'zurbariizowarie w wojewodztwie opolskim. Synteza

Otaury nrktoliDHue

•

dnlevMilHlc opolitn.

Srdiu

u i 1 ^t&waej iljAdovrvJ

»

drssM

tMlihrl>K< od

przrcitbirl

dli w o j f o A i l E m | i . e 7 — H H |

<- IIWN:!* n l c l i r l ' i l x ;<1 p t < ( t j j l n * J
kOjowMilwn
n d y l . f J i o v y i o . a tuibdiiliaw.iiie

Jrodto: Mikolajewicz Z. (1973|. Urbamzacja wsi w wojewodztwie

H III

<• g r s =

org

opolskim. Opole: Instylut ilqski w Opolu, s. SD.

Po rozszerzeniu obszaru miasta w latach siedemdziesiqtych, poza granicami administracyjnymi
pozostaty miejscowosci o co najmniej zblizonym poziomie zurbanizowania i rdwnie niewielkim
oddaleniu od centrum Opola. Wykonane analizy wskazuje, ze po 40, latach praktycznie wszystkie te
miejscowosci mogtyby zostac wt^czone do administracyjnego obszaru miasta, bowiem dominuje w
nich funkcja mieszkaniowa [tylko w Brzeziu, na gruntach tej wsi ziokalizowano Elektrowni? Opole funkcja przemystowa) i pod wzgl?dem funkcjonalnym sq zintegrowane ze strukturq miejskq" (rye, 3),
Od dtuzszego czasu procesy rozwoju przestrzennego w strefie zurbanizowanej scisle powi^zanej z
miastem w coraz wi?kszym stopniu przeksztatcaj^ now^ zabudow? i infrastruktur? w barter^
ograniczajqc^ mozliwosci rozwojowe Opola.
'Rye. 3. Strefa aglomer'acji.opolskiej'

m
~

"

.~
'3

tkibil9piiiil|iaiay*iinlk«cani
/tamofoOIMraepi opola

ifbdto: Heffner k., Szczygielski K, {1991), Uwagi o moiliwosciach rozwoju Opola. ^Igsk Opolski, nr 1(4), s. 1,

Heflner K, (2015). Uwarurikowama

Jvnkzjonolno-vriestrzenne

IOZVJOIU Miasto

Opola.
10

Poczynione w ostatnich kilkudziesi?ciu latach ustalenia dot. stopnia zurbanizowania s^ nadal aktualne
- obszary obj?te wnioskiem cechuj^ si? wysokim siopniem urbanizacji. Wg danych Gtownego Urz?du
Staiystycznego w Warszawie g?stosc zaiudnienia terenow wiejskich w Polsce wynosi srednio 52 osoby
na k m ^ a w wojewodztwie opolskim 56 o s 6 b / I kilometr kw.^^. Natomiast przeci?tna g?stosc
zaiudnienia na przytqczanym do miasta obszarze jest prawie 2,5 razy wi?ksza od w w . srednie;
krajowej, Bardzo wysok^ g?stosc zaiudnienia maj^ przede wszystkim Chmielowice (ok. 532 osoby na
km^), Borkt, wnioskowana cz?sc sotectwa Zawada, Winow, Czarnow^sy, Krzanowice, Zerkowice.
W kazdym z tych wymienionych wyzej solectw lub ich cz?sci g?stosc zaiudnienia przekracza 150 osob
na km^. Ponadprzeci?tnq g?stosc zaiudnienia maj^ takze Slawice, ^wierkle, Wrzoski, a takze cz?sc
sotectwa Brzezie (wykr. 2).
Wykr. 2, Szacuri"kowa'g?sto^c zaFudnienia wg wybranycli sofectw lub:ich cz?Sci obj?tych.wnioskiem.na
tie sredniej g?stosci'zaiudnienia na.terenach wiejskich w.woj. opolskim i w Polsce
(w osobach-na km^}
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532
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Uwaga: na wykresle nie wskazano cz^ia
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sotectwa Karcibw (teren rieiamresikaty) oraz cz^ici sotectwa Dobrzeri Maty tter«n

upfiemystowiony). G^stosi podana dIa przy+^cranych obszarow (177) uwzgl^dnia jednak wszystkie sotectwa lub ich czQSCi takie Dobrzert Maly oraz Karczow. G^stosc dIa cz^sd sotectwa 2awada jest g^stoicig statystyczn^ (wnioskowana cz^sc
lajmuje mniej niz 1 km').
£fddlo: opracowanie wtasne

Po dokonanej zmianie liczba mieszkaricow. j a k i powierzchnia Opola wzrosnie. Tym samym zmieni si?
g?stoid zaiudnienia Opola. Szacuje si?, ze po zmianie g^stosc zaiudnienia w Opolu b?dzie wi?ksza o
ok. 72% niz g?stoic miasta wojewodzkiego o najnizszym wskazniku urbanizacji (w tym przypadku
liczba mieszkaricow w przeliczeniu na powierzchni?}. Wg danych Gtownego Urz?du Statystycznego
miastem wojewodzkim o najnizszym wskazniku g ? s t o s c i zaiudnienia jest Zielona Gdra (498 o s b b
na k m ' l " . Szacuje si?, ze po p o w i ? k s z e n i u g ? s t o s c zaiudnienia Opola wyniesie ok, 858 osob na k m ^
Tym samym Opole, przed, jak i po zmianie, nie jest i nie b?dzie miastem w o j e w d d z k i m o najmniejszej
g?stosci zaiudnienia.
Wspblczesnie osadnictwo na terenach obj?tych wnioskiem ma juz w duzej cz?sci charakter typowo
miejski.

Fakt ten potwierdzaj^ takze zapisy Strategii Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020

wskazujqcej na „ w y s t ? p D w a n i e w Aglomeracji Opolskiej typowego dIa wi?kszych miast procesu
suburbanizacji"'^, W tym kontekscie Wnioskodawca, na podstawie danych Urz?du Statystycznego

Powierzchnia i ludnoii wprzekroju ter/toriolnvm

w 2015 r., GWwny U n ^ d Statystvciny w Warszawie, Warszawa 2015,

I" Tamie.
^'Stiaiegio

Rozivoju Aglomeracji Opolskiej nj lata 2014-2020. s 9^1.
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w Opolu wskazuje, ze tylko w latach 2010-2014
Komprachcice,

Proszkow,

Turawa

z Opola do gmin: D^browa, Dobrzeri Wieiki,

przeprowadzito

si? t^cznie

2,0 tys, osbb. Dane

wskazuje

jednoczesnie. ze sposrod wszystkich zameldowari. najwi?kszy odsetek przypada na osoby, ktore
przeprowadzity si? z Opola.
Tab. 2. Liczba wymeldowan

z Opola do gmin, ktorych obszary obj^to wnioskiem

w latach

2010-2014

(w osobach)
Nazwa gminy
(gmina do ktorej nast?puje
zameldowanie)

Lp.
1

Z razem.

Razem
(2010-2014(

2010

2011

2012

2013

2014

532

101

132

105

93

101

119

88

75

59

] Komprachcice
Dobrzen Wieiki

529

109

3

Oqbrowa

376

89

101 1 112
85
68

4

Turawa

325

61

60

70

62

72

Proszkow

211

49

45

1 40

50

2

5

1
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Uwaga; dane dotyczg cafych gmin
Zrddto: opracowanie wlasne na podstawie danych U r i ^ d j Statysiycinego w Opolu

Wnioskodawca wskazuje, ze zasoby demograficzne i spoteczne Opola od dtuzszego czasu nie rosn^
i przesuwaj^ si? w kierunku zurbanizowanych obszarow gmin sqsiednich. Wtqczenie terenow
zurbanizowanych i pbtencjalnie rozwojowych do administracyjnego obszaru miasta Opola znaczqco
zwi?ksza potencjat osrodka regionalnego.
Do kwestii suburbanizacji oraz zacierania si? granic pomi?dzy Opolem a terenami przylegtymi odnosz^
si^ takze dokumenty przyj?te przez Rady Gmin - wtaSciwe dla terenow obj?Cych wnioskiem, jak i inne
Qpracowania planistyczne (tab. 3). W dokumentach tych potwierdza si? wysoki stopieh urbanizacji,
ograniczenie dziatalnosci rolnrczej oraz zauwaza si? proces zacierania granic mi?dzy Opolem
a

sqsiednimi

miejscowosciami,

co

istotnie

uzasadnia

wnioskowana

zmian?.

Tendencje

suburbanizacyjne wokot Opola potwierdza takze aktywnosc samorzqdow w przeznaczaniu terenow
pod zabudow?. W Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 stwierdza si?, ze
..Aktywnosc samorzqdow w przeznaczaniu terenow pod zabudow? z jednej strony potwierdza
tendencje suburbanizacyjne w gminach wokot Opola, ogolnie jednak swiadczy o nieadekwatnosci
skali prac planistycznych do potrzeb". Zwraca si? uwag? takze na fakt. ze zaawansowanie i charakter
prac planistycznych nie sq czytelnie zwi^zane z poziomem rozwoju i aklywnosci^ gospodarcz^ gmin,
Wnioskowana zmiana moze wptynqc na uporiqdkowanie i wykorzystanie przestrzeni publicznej,
zwJaszcza w kontekscie procesow do ktdrychjuzdoszlo-naturalnej suburbanizacji, a przede wszystkim
zywiotowego rozfania si? miasta.
Tab. 3. Odniesienia.do kwestii urbanizacji w dokumentach

planistycznych

gmm. ktorych obszary

obj^to

wnioskiem
Dokurheiitzrodtowy

Odniesienie.do ;k'westii^ijrbanizacji w.dokunnencie
Gmino

Studium Uwarunkowari i
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Dqbrowa'^

Dqbrowo

(...) gmina Dqbrowo jest obecnie atrakcyjnym miejscem pod
wzgl^dem osadnictwa, zwtaszcza dla mieszkancow pobliskiego
miasta Opole, a swiadczy o tym mi^dzy innymi obserwowane od
kilku lat dodatnie soldo migracji. Nalezy nadmienic, ze
poputarnosc ta dotyczy przede wszystkim
mieiscowoici

Uchwata Nr V / 2 1 / 1 1 Rady Gminy D^browa z dnia 10 lutego 3011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowari i
'(ierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy D^browa,
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Odniesienie do kwestii urbanizacji w dokumencie
poiozonych blisko Opola oraz z dalo od potencjolnych zagrozeri
powodziowych. Nolezy wi^c w dalszym ciqgu promowac terer}y
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, ilczqc giownie na
unikniqde odpiywu wiosnej spotecznosci.

Sludium Uwarunkowan i
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Dqbrowa"

Funkcja miesikaniowa jest dominujqcytn
przeznaaeniem
terenow zainwestowonych w gminie, wynika i generuje rozwoj
gminy. Gmina Dqbrowa ze wzglqdu na bezposrednie sqsiedztwo
miasta Opola jest atrakcyjnym teren jego zaplecza
mieszkaniowego-

Zintegrowana Strategia
Rozwoju Obszarow Wiejskich
Gminy D^browa^^

Przy drodze krajowej prowadzqcej do Wrodawia lezq Wrzoski
potqczone obwodnicq z innq miejscowoici gminy - Stawicami (...)
dzis Wrzoski to silnie zurbanizowana wies, ze wzgl^du na
poiozenie przy trasie szybkiego ruchu (...)
Gmina'Oobnen

Wielki

Studium uwarunkowari i
kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dobrzen Wielki {2. Zmiana tekst ujednolicony}^'

W cz^sci poludniawej gminy, bardzo intensywnie
zogospodarowanej i zabudowonej, dosilo do zatarcia granic
pomi^dzy zabudowq miasto Opola i ciqgiem miejscowoici
gminy wzdtuz drogi wojewodzkiej 454: Czarnowqsy - Borki Dobrzen Maty - Dobrzen Wielki. Pozostate miejscowoici
gminy
zachowoty nie tylko odr^bnoic ale rowniez swoj uktad
przestrzenny. Dominant^ przestrzennq i funkcjonainq w gminie
stanowi Eiektrownia Opoie w Brzeziu wraz z
towarzyszqcymijej zakfodami przemystowymi. W bezposredniej
bliskoici Elektrowni, w wymuszonym przez worunki naturaine
(kompleks lesny i ukiod osadnictwo wzdtuz dolin Odry i Maiej
Panwi), ksztoltuje si^ pasmo terendw przemystowo - usfugowych
gminy.

Strategia Rozwoju Gminy
Dobrzeri Wielki na lata
2014-2020^^

G^stosc zaiudnienia w gminie Dobrzen Wielki jest bardzo
wysoka. Jest dwukrotnie wyzsza niz irednia gqstosc
zaiudnienia w powiecie opolskim. Ponodto, wskaznik omowianej
gminy jest tez wyzszy od g^stosci zaiudnienia w wojewodztwie
opolskim i kraju.

Strategia Rozwoju Gminy
Dobrzeri Wielki na lata
2014-2020^

W analizie SWOT, w kategorii mocne strony wskazano m.in,:
Atrokcyjne poiozenie gminy - bliskosc duzych miast:
Wrodawia. Opola (stolica wojewodztwa, tatwosc
nawiqzywonia kontaktow, mozliwoic mieszkania
w gminie i pracowania w Opolu)

Strategia Rozwoju Gminy
Komprachcice na okres 2016-

Gmina Kornpfachcice
Gmina Kompraci)cice ze wzgl^du no swoje poiozenie w
bezpoiredniej bliskoici miasta uczestniczy w procesie jego
suburbanizacji, a rozlewanie s/? zobudowy (ong. urban sprawl) i

Uchwata Nr V / 2 1 / 1 1 Rady Gminy Dqbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowar. i
kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Dqbrowa.
" Dokument opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy O^bfowa http7/bip.gminadabrowa,pl/index.php?p=29 [data dost^pu; 2016.03.07].
" Uchwala Nr XXXV/336/2013 Rady Gminy Dobneri Wielki z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzen wielki,
" Uchwala Nr Ml,'15/2014 Rady Gminy Dobrzert Wielki z dnra 30 grudnia 3 0 U r. w sprawie przyj^cia „StraCegii i^ozwo|u
Gminy Cobrzeri Wielki na lata 2014-2020",
^ Tamze.
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Odniesienie do kwestii urbanizacji'w dokumencie

2020 z perspektywq do roku
2025*^

towarzyszqce temu istotne zmiany w krajobrazie, doprowadzity
do zacierania siq granic mi^dzy Opolem a krojobrazem wiejskim
solectw: Chmielowice, Zerkowice, Osiny, Komprachcice.
Nast^puje ograniczenie dziatalnosci rolniczej, a co za tym idzie:
wytqczanie gruntow z produkcji rolnej i wprowadzenie na tereny
rolne funkcji nie zwiqzanych z rolnictwem.
Charakterystycznym
dla gminy Komprachcice (oraz innych podopolskich gmin)
procesem jest tzw. obudowa drag zobudowq mieszkaniowq i
ustugowq. Wyznaczanie nowych terenow pod zabudow^
jednorodzinnq wymuszo na samorzqdzie gminy
uruchamianie
procesu budowy nowych drag dojozdowych do powstajqcych
zespolow zabudowy

Strategia Rozwoju Gminy
Komprachcice na okres 20162020 z perspektywq do roku
2025^*^

Obszar gminy zatraca powali swoj wiejski charakter i nabierajqc
charakteru podmiejskiego jest wlqczany w proces
suburbanizacji/peri-urbanizacji,
czyli procesow/ rozwoju tkonki
podmiejskiej poza scistym centrum miasta, w tym przypadku
Opola. Ze wzgl^du no rozwoj funkcji mieszkalnej.
dost^pnosci
komunikacyjnej (w tym, drogowej), obszar gminy stal si^
atrakcyjny dla mieszkancow miasta, ktdrzy decydujq SJ? no
wybudowanie swoich domow wiasnie tutaj. Powstajq osiedia o
charakterze podmiejskim, z siatkq drag dostosowanq do potrzeb
nowych mieszkancow. Ze wzgl^du na obudowywanie drog
domami zanikajq granice mi^dzy miejscowosciami i obszar
gminy przypomina jednq, wielkq miejscowosc. Zabudowa wsi
jest coraz mniej charakterystyczna i nie wplywa na zwiqkszenie
potencjalu wyrazniajqcego miejscowosci zarowno w relacjach
miqdzy solectwami, jak i w odniesieniu do wsi gmin sqsiednich

Strategia Rozwoju Gminy
Komprachcice na okres 20162020 z perspektywq do roku
2025"

Gmina Komprachcice w pordwnaniu do gmin powiatu
opolskiego
ziemskiego mo bardzo wysoki wskainik g^stosci zaiudnienia
(198 osdb no km' w roku 2014 przy 84 osobach w tym samym
okresie dla calegc powiatu). Liczba ta wzrasta jeszcze w
odniesieniu do gmin wiejskich, do grupy ktorych nalezy gmina
Komprachcice (-j

Zmiana Studium
Uwarunkowari i Kierunkow
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Komprachcice^^

Dodotni przyrost naturalny notowany jest w ostatnim
dziesi^cioleciu w dwocb jednostkach osadniczych, tj. w
Chmielowcach i w Zerkowicach, a w pozostafych wsiach
wyst^powaty wartosci ujemne. Przedstawiony trend Jest
aktualny na czas obecny i wiqze si? z procesem rozwoju terenow
zurbanizowanych a w szczegdinosci zabudowy mieszkaniowej w
terenach sqsiadujqcych z miastem Opole. Jest to proces
charokterystyczny dla wiqkszosci duzych miast, w ktorych
nast^pujq migracje mieszkoricdw na tereny podmiejskie. W
Chmielowcach oraz Komprachcicach w przeciqgu ostatnich kilku

Uchwala nr X.SB.2015 Rady Gminy Komprachcice i dnia 25 hscopada 2015 r, w sprawie przyj^cia programu rorwoju pod
razw5 „Strategia rozwoju Gminy Komprachcice na lata 2016-2020 ? perspekt^-w^ do roku 2025",
"lamze.
Tamie.
Uchwaia nr XVt/93/13 Rady Gminy Koirrprachcice z dnia 18 paidziernika 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarL'nkowari i kierunkSw zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice.
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Odiiiesienie do kwestii urtjamzacji w dokumencie
lot nostqpif znaczr)y rozwoj osiedii mieszkalnych

(zabudowo

jednorodzinna)
Gminb P'rosikow
Program Ochrony ^rodowiska
dia Gminy Pr6s2k6w na lata
2004-2015^*

Podstawowq funkcjq gminy Proszkow jest rolnictwo. Zpracy w
rolnictwie utrzymuje si^ ponad 39% ogotu ludnosci. Dodatkowq
funkcjq gminy jest mieszkahictwo zwiqzane z pofozeniem
gminy w poblizu wiehfunkcyjnego osrodka jakim jest Opole,
gdzie mieszkancy gminy dojeidzajq do pracyze wzgtqdu na
wi^kszy rynek. Funkcja mieszkaniowa dominuje w jednostkach
wiejskich ziokalizowanych w sqsiedztwie miasta Opola (Winow i
Gorki).

Studium Uwarunkowari i
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Proszkow*''

Odczuwainq tendencjq wydaje s/? koncentracja nowej zabudowy,
gidwnie mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowosciach
poiozonych na potnocy gminy (Chrzqszczyce, Gorki, Winow) w
zwiqzku z potozeniem w sgsiedztu/ie obszaru miasta Opoie.
Zamieszkiwanie w tym rejonie wydaje s/§ interesujqcq
alternatywq dIa osob zwiqzanych zawodowo z Opolem, ktorzy
poszukujq alternatywy dIa zamieszkiwania w obszorze miasta.

Uv/agi: pogriibienia tekstu wtasne.
irod'iQ: opracowanie wtasne.

Typowo miejski charakter ma takze c z ^ i c miejscowosci Zawada [Gmina Turawa) obj^ta niniejszym
wnioskiem.Zabudowania mieszkalnefOsiedle Zawada) lez^ przysamej granicy miasta Opola is^siaduj^
z zabudowaniami mieszkalnymi Opola, z dala od historycznego centrum miejscowosci Zawada.
oddzielonej od wnioskowanego terenu obszarami lesnymi (rye. 4). Charakter zabudowy na tym terenie
wskazuje jednoznacznie na pozaroinicze zrodfo utrzymania mieszkaricow.
iRyc.4. Orientacyjne pofbzenie.OsiedTa'Zawada na tie Opola

Zawada

Zrodlo: opracowanie

wlasne no podstawie

wwv.'.google.pl/mcos

" Dokument opublikowany w Biuletynie Informagi ^ublicjnej Gminy Prdsikow -

http://bip.pro5zkow.pl/251/360/prograni-

ochronv-srodawiska.html [data dost^pu; 2016,03,C7|.
Uchwata Nr 111/13/201^ Rady Miejskiej w Prd5!kowie i dnia 18 grudnia 2014 r <*i sprawie studium uwarunkowari i
kierunk6w lagospodarowania przestrzennego Gminy Proszkow
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Prbby przyl^czenia cz^sci wsi Zawada do Opola podejmowane byty j u ; wczesniej. W 200Z r., w zwiqzku
z wnioskiem mieszkaricow potozoncgo na terenre Gminy Turawa osiedia „ Z a w a d a " • przytqczenie
tego osiedia wraz z otaczajgcymi je gruntami polozonymi wzdiuz obwodnicy potnocnej miasta Opola
do s^siedniej Gminy Opole, Rada Gminy Turawa podj^ta uchwat^ w sprawie przeprowadzenia
konsultacji z mieszkaricami sotectwa Zawada (Uchwata Nr XXXI/326/2002 Rady Gminy Turawa i dnia
15 marca 2002 r ) . W 2002 roku w prasie regionalnej wsltazano:
Wynik tojnego gfosowania jest jednoznaczny.

Mieszkancy osiedia Habitat

Zawada i gminy Tarawa wolq nalezec do Opola. W niedzielnym
siedzibie podstawowki
i przytqczeniem

wZawadzie,

na 137oddanych

gtosowoniu,

I<t6re odbyio siq w

gtosow 122 byfy za odtqczeniem

osiedia do Opola (...) Osiedle Habitat naturalnie

nawet cola infrastruktura,

nalezqcego do wsi

ciqzy ku miastu, miejska jest

z ktorej korzysto. Nasza gmina obecnie nie jest w stonie

ich potrzeb, jesli chodzi np. o wybudowanie

odZawady
zabezpieczyc

drog. Gdyby osiedle zostato w naszych gronicach.

to

nie byfoby to korzystne ani dia nas, ani dio nich ( ..)'".
Stnjktura funkcjonalno-przestrzenna Opola po wnioskowanych zmianach zasi^gu administracyjnego
b^dzie czytelna i jednorodna pod wzgl^dem ciqgtosci ukfadow i f o r m zagospodarowanra. Poza
obszarem intensywnie zagospodarowanego t wykorzystywanego wielofunkcyjnie centrum miejskiego
(Srodmiescie,

Ostrowek,

Bdskie

Zaodrze),

funkcjonuj^

strefy

intensywnego

mieszkalnictwa

wielorodzinnego [Osiedle im. Armii Krajowej, Dambonia. 2aodr?e, Chabry, Malinka. Metalchem), strefy
przemyslowo-ustugowe (Zakrzow, Kolonia Gostawlcka, Nowa Wies Krolewska, Grotowice, PotwieiBierkowice) i strefy intensyvvnego mieszkalnictwa rezydencjonainego z zachowanym tradycyjnym
uktadem

wiejskim

(Szczepanowice,

Wojtowa

Wies,

Potwies,

Grudzice,

Groszowice,

Wroblin,

Bierkowice), Wnioskowane do wl^czenia obszary stanowi^ rozszer^enie strefy przemystowo-ustugowej
i strefy mieszkalnictwa rezydencjonainego. Po zmianach admintstracyjnego zasi^gu obszar miejskiej
zabudowy Opola zachowa ukfad koncentryczno-pasmowy umozliwiajqcy intensyfikacj^ ?art!iwno
dziatalnosci

gospodarczej

(lokowanie

inwestycji

przemystowycli,

ustugowycb,

logistycznycli,

komunikacyjnych)jak i przedsi^wzi^c mieszkaniowych o rbznej intensywnosci,
Realizowana od diuzszego czasu polityka policentrycznego rozwaju systemu miast w Europie skutkuje
wzmacnianiem

czynnikow

przyspieszania

rozwoju rowniez w osrodkach regionalnycti

sredniej

wielkosci. Na poziomie regionalnym takze miasta. w swoim rozwoju przeksztalcaj^ si^ w struktury
policentryczne poprzez wzmacnianie funkcji centralnych intensywnie urbanizujqcych si^ pod ich
wptywem wsi strefy podmiejskiej. W otoczeniu strefy centralnej miasta, w oparciu o silnie
zurbanizowane osiedia wiejskie, rozwija si^ siec lokalnych subcentrow, ktdre uzupetniaj^ ofert^ usiug
i mozliwosci rozwojowych miejskiego centrum. Miasto, przeksztatcaj^c stopniowo swoj^ struktury z
uMadu hierarchicznego w policentryczny, z jednej strony oferuje mieszkancom lepsz^ jakosc zycia, z
drugiej staje si^ bardziej atrakcyjnym celem dIa zewn^trznych czynnikow rozwoju -

nowych

mieszkaricow, inwestorow, organizacji, turystow i innych uzytkownikow miasta. Proponowane do
wtqczenia zurbanizowane, podmiejskie tereny uzupetniaj^ ksztaftuj^cq s i ^ policentryczny struktury
miasta. Tym samym wzmocnieniu ulega potencjat i jakosc jego struktury, ktora w wi^kszym stopniu
moze integrowac i obstugtwad caty zwi^zarty z niq region.
Wt^czenie wskazanych obszarow w granice administracyjne miasta Opola, obok osi^gni^tego stopnia
urbanizacji, uzasadnia takze wysoki stopieri powi^zania funkcjonalnego tych obszarow z Opolem,

'= Zawada chce do Opolo. Nowa Trybuna Dpolska, 2002 [data dosi^pu: 29.02 2016|.
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niemaf we wszystkich aspektach- Mieszkancy sotectw obj^tych wniaskiem juz dzis korzystaj^ z
tnfrastruktury miejskiej, w Opolu uczq si^, pracujq, korzystaj^ z szerokiej gamy usfug, zarowno
podstawowych, jak i wyzszego rz^du, co swiadczy o istnieniu wi^zi zarowno spotecznych, jak
i gospodarczych. Wi^zi te

dwustronne.

Wskazane we wniosku obszary wykazujg scisfe zwiqzki funkcjonalne, cechy spoieczno-gospodarcze
i morfologiczne z Opolem.

Obszar funkcjonalny Opola, jak wskazuje przygotowane ekspertyzy,

obejmuje tereny wszystkich gmin obj^tych wnioskiem''^. Badanie to oparto m.in. na wskaznikach
dotycz^cych pozarolniczego utrzymania ludnosci (udziat pracuj^cych w zawodach pozarolniczych jako
stosunek do sredniej wojewodzkiej), g^stosci zaludnienia, czy tez liczbie mieszkari oddanych do uzytku
per capita.
Badanie powiqzah spofecznych, oparte na wykorzystaniu danych rejestrowych zwiqzanych ze
statymi przemieszczeniami mtgracyjnymi ludnosci, wskazuje na wysoki stopieii powi^zania Opola
i obszarow obj^tych wnioskiem. Wg danych przekazanych przez Urz^d Statystyczny w Opolu najwi^cej
zameldowati do gmin: D^browa, Dobrzeri Wieiki, Komprachcice, Proszkow i Turawa pocfiodzi wiasnie
z Opola, W latach 2010-2014 z.Opola do: Gminy D^browa wymeldowato si^ 376 osob, do Gminy
Dobrzeri Wieiki wymeldowato si^ 529 osob, do gminy Komprachcice wymeldowafy si^ 532 osoby, do
gminy Proszkow wymeldowato si^ 211 osob, a do gminy Turawa wymeldowato si^ 325 osob. Udziat
zameldowari z Opola w ogolnej liczbie zameldowati z kraju wyniost odpowiednio: w przypadku gminy
D^browa 52%, gminy Dobrzeri Wieiki 47%, Komprachcice 56%, Proszkow 35% i w przypadku gminy
Turawa 47%. Z duzym prawdopodobieristwem mozna zafozyc, ze migranci ci, utrzymujqc nadal
kontakty rodzinne i towarzyskie z Opofem, istotnie wptywaj^ na ksztattowanie si^ powi^zari
spotecznych. Zasi^gi i rozmiary migracji rejestrowanych odzwierciedlajq istotnie strefy powi^zari i
wplywu miasta Opola, Powi^zania te sq jeszcze silniejsze jesli przyj^c dodatkowo do analizy takze
rozmiary i kierunki migracji nierejestrowanych. Przeprowadzone badania wskazuje, ze ok. 79%
mieszkaricow gmin, ktdrych tereny obj^to wnioskiem ma krewnych, bliskich kolegow, przyjaciol
w Opolu. Co trzeci mieszkaniec tych terenow spotyka si^ z nimi nie rzadziej n i l raz w t y g o d n i u ' ^
Tab. 4. Liciba zomeldowan

do gmin, ktdrych obszary objqto wnioskiem wg kierurikow

w latocti

2010-

2014 (w osobach, pierwsze trzy gminy w rankingu)
Lp.,

' N a ^ a griiiny
.(grnina z kriDrej^'nast^puje
wyrneldowahie)

Uczba'zame^lddwari do da nej gminy
z:gminy wymeidowania w latach>20'ib - 2014

Zameldowania^do gminy Dqbrbwa:'
1
2
3

M. Opole
Lewin Brzeski

376
34

Komprachcice

24
Zameldowania: do, gminy Dobrzen Wieiki:

1
2

M, Opole
Popielow

529
69

3

Oqbrowa

43

1

M. Opole

<^

Zametdowania do'gfnihy Korhprachoce:

'•Sleszyriski P, (2013).' Dellmitocja Miejskich Obszardw Funkqonalnych sTolic wojewodztw,

532

Instytui Geografii i

Przestrzennego Zagospodarowania im, S, Lesiczyckiego PAN, Przeglgd Geograficzny.
Badanie potrzeb mieszkqricow gmm: Dqbrowa, Dobrzeri Wieiki, Komprachcice, Proszkow, Turawa w kontekscie procssu
zmiany gror>ic adminisiracyjriych miasta Opola. P I N - l n s t y t J t ^i^ski w Opolu, Opole 2015,

17

NazWa~gm|ny
(gniina'z kt6rej;nast^puje
wymeldowanie)

Xp.

Uczb'a zameldowan^dq^
'Z gminy vyynieldowania w latach-2010 - 2014

2

Pr6szk6w

43

3

Dqbrowa

29

1

M. Opole

211

2

Proszkbw

46

3

Komprachcice

Zameldowariia do gmmy.Proszkow:

29
ZarrTeldowania do gminy Turawa:

1

M . Opole

2

Ozimek

3

tubniany

325
55
40
Zameldowania do'gminy Opole: -

1

Komprachcice

2

Wroctaw

|

197
177

3

Dobrzeii Wieiki

|

153

t.r66\o: oprscowanie w l a s r e na podstawie danych Urz^du Statyst'i'cznego w Opolu

Na istotne wi^zi z Opolem wskazuj^ takze dane dotyczqce dojazdow do Opola. Mieszkancy Gmin
Dqbrowa, Dobrzert Wieiki, Komprachcice, Proszkow, Turawa

zwi^zani z Opolem. Okoto 35%

mieszkancbw tych gmiri dojezdza do Opola codziennie lub prawie codziennie (wykr. 3). Badania PIN Instytutu Slyskiego, ktore obj^ty petnoletnich mieszkaricow ww, gmin,

wskazuj^, ze najcz^stszym

powodem wyjazd6w do Opola s^ zakupy. Jest to oczywiste, bo wlasnie w Opolu s^ ziokalizowane
hipermarkety, na drugim miejscu

wyjazdy do lekarza, zapewne zwi^zane z t y m , ze w stolicy regionu

sq specjalistyczne poradnie, dalej odwiedziny krewnych lub znajomych, do banku i co czwarty
respondent dojezdza do pracy lub bywa w Opolu stuzbowo, w interesach. Na dalszych miejscach sq
wyjazdy na Imprezy kulturalne i na basen. W swietle badari Opole ma duze oddziatywanie na okoliczne
:44

miejscowosci

Wykr. 3. Rbzktad bdpowiedzi na pytanie „Czy jezdzi Pan/ Pani do Opola?"' zadane mieszkancom gmin:
Dybrowa, Dbbrzeri Wieiki, Komprachcice, Proszkow, Jurawa..
1-2 razy w roku
1%

rzadziei

11-2 razy na kwartat
7%
codziennie lub
prawie codziennie
35%

1-2 razy w miesiqcu
27%

CO n a j m n i e j raz w tygodniu

29%
Uwagi: Badana populacja: n=510.
2r6dto: opracowanie wtasne na podstawie badan Panstwowego Instytutu Naukowego - Instytut Sl^ski w Opoiu

"Badanie

potrzeb mieszkaiicow gmin: Dqbrowo, Dobnen Wieiki, Komprachcice, Prdszkdw, Turawa w kontekicie

zmiany granic administracyjnycli

procesu

miasta Opola. PIN-lnstyiut i\^sk\ w Opolu, Opole 2016.

IS

Powi42ania funkcjonalno-przestrzenne odzwierciedlane s^ takze przez procesy zwiqzane i dojazdami
do pracy. Rozmiar tych dojazdow, ich nat^zenie, czy przede v/szystkim kierunki przemieszczeri
wskazuj4 na wzajemne, silne relacje pomi^dzy Opolem a obszarami obj^tymi wnioskiem. Wyniki badari
Gtownego Urz^du Statystycznego wskazuj^, ze do pracy w Opolu z innych gmin w kraju przyjezdza ok.
23,4 tys. pracownikow najemnych. Najwi^cej Dsob przyjezdzaj^cych do pracy w Opolu mieszkato w
Gminie Komprachcice (1 miejsce) oraz Gminie D^browa (2 miejsce). Na czwarlym miejscu znalazJa si^
Gmina Dobrzeri Wieiki, na siodmym Gmina Turawa, a na czternastym obszar wiejski gminy Proszkow,
Powi^zania te s^ dwubiegunowe i szczegblnie widoczne w relacji z gminami, ktbrych obszary obj^to
niniejszym wnioskiem.
Jak wskazuj^ badania Gtownego Urz^du Statystycznego''^ - gminy, z ktbrych do pracy w Opolu
przyjezdza najwi^kszy odsetek zamieszkatych w nich pracownikow, koncenlrujq si^ wokbf granic tego
miasta i rozszerzaj^c^ si^ strefy w kierunku pblnocno-zachodnim (rye. 5). Najwyzsze udziaty wyst^pity
w dwbch gminach wiejskich powiatu opolskiego, t j . w D^browie i Komprachcicach, sk^d przyjezdzato
do pracy w Opolu ponad 40% mieszkaj^cych w nich pracownikow najemnych"'.
Wyniki te

spojne takte z dokymentami przyj^tymi przez Rady Gmin obj^te wnioskiem, Np.

w dokumencie pt. Zmiana Stadium

Uwarunkowan

i Kierunkow

Zogospodarowonia

Przestrzennego

Gminy Komprachcice wskazuje si? literalnie, ze:
Gmina zasadniczo peini dwie funkcje: mieszkaniowa

zwiqzana z wyjazdami do pracy, gfownie do

Opola i rolnicza. Wyksztaicone funkcje sq wynikiem poiozenia gminy w zasi^gu duzego
miejskiego oraz warunkow
Ryc._-;5.iUdzia^^

osrodka

naturalnych.
do pracy w Opolu w liczbie zatrudnionych w gminle/zamies'zkania w

•201*1.r.;(w skafi wojewbdztwa^ppolskiego)

W procenlach:
I

2D,01 i wi^cej

B
•
•
n

15,01 -20,00
l O p I - 15,00
5,01-10,00
5,0Q i mniej
Obszar analizowanej jednostl<i l;rytorialriej
Granica adminisiracyjna wojewciizlws
Granice administracyjne gmin

Zrodto: Opracowanie wtasne na podstawie Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkari

2011,

Gtowny Urzgd Statystvcznyw Warszawie, Warszawa 2014.

'- Sadarie doiazdbw do pracy w 2011 r. dIa ogiitu pracuj^cych lostalo przeprowadzone przez stuzby statystyki publicznej nc
podstawte danych zawartych w rejestrach adtnmistracyinych. pozyikanych pnez statystyk^ publiczn^ na potrzeby
Narodowego Spisu Powsiechnego Ludnosci i Mie!zkari 3011 (NSP 20111,
Ooiozdyda pracy, Naradcv/y Spis Pawnechny

Ludnaia

i Mieizkar^ 2011, GWwny Ur24d Statystytzny v; Warszawie.

Warszawa 2D14.
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Gminy o naiwi^kszym i najmniejszym udziale przyjezdzaj^cych do pracy w Opolu w liczbie
zatrudnionych w gminie zamieszkania Wnioskodawca, na podstawie danych Urz^du Statystycznego
w Opolu. przedstawia w tab. 5"',
Tab. 5. Gminy wojewodztwa
w liczbie zatrudnionych

opolskiego z najwyzszyrt) udzialem przyjezdiajqcych

do pracy w Opolu

w gminie zamieszkania w 2011 r.

Lp.

'

Gniina

Udziaf (w;%)-

1

Dqbrowa

46,32

2

Komprachcice

45,11

3

Lewin Brzeski - obszar wiejski

34.52

4

tubniany

34,05

5

Proszkow - obszar wiejski

34.01

6

Chrz^stowice

33,33

7

Turawa

32,40

8

Lewin Brzeski - miasto

31,12

9

Tarndw Opoiski

30,70

10

Proszkow - miasto

29,37

11

Dobrzen Wieiki

26,50
1

100

Dobrodzieii - miasto

2,91

101

Rudniki

2,88

102
Praszka - miasto
^rod+o: opracowanie wtasne na podstawie danych Uri^du Statystycznego w Opolu

2,56

Jak wskazuje Strategta Rozwoju Wojewodztwa Opolskiego do 2020 r. decydujqce znaczenie w
powiqzaniach funkcjonalnych odgrywajq powiqzania transportowe, zapewniaj^ce sprawny dost^p do
rynkow pracy, dobr i ustug, Miarq spojnosci terytorialnej jest mi^dzy innymi dost^pnosii czasowa
ohszaru wojewodztwa, w szczegolnosci gtdwnego bieguna wzrostu - miasta Opola^^, Wykonany w
2011 r. pomiar rzeczywistego czasu przejazdu samochodem osobowym wskazat, ze wi^ksiosc
mieszkaricow terenow obj^tych wnioskiem mieszka w zasi^gu izochrony kilkunastu minut. Map^
dost^pnosci transportowej Opola, opracowan^ przez Urz^d Marszatkowski Wojewodztwa Opolskiego,
wnioskodawca przedstawia ponizej (rye, 6),

" W badaniu Gtownego Urz^du Statystycznego uwzglqdniono pneptywy miqdzy cz^sci^ miejsk^ i wiejskq we wszystkich
gminach mieisko-wiejskich. Kazd^ z tych cz^sci w analizie ;rak:owano jako odr^bnq jednostk^ terytonaln^ naz',-wai^c
rdwniez - dIa uproszczenia zapisu - g m i n ^ ,
"Slrategia

Rczwoju Wojevjodztwa

Opolskiego do2G20r..

Sejmik Wojew6dztwa Opolskiego, Opole 2012,
70

Rye. 6. Dost^pnQsc'drogowa~miasta Opola w 2011 r.
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Jrodio: Strategia Rozwoju Wojewodztwa Opolskiego do 2020 r.

Powiqzania funkcjonalno-przestrzenne odzwierciedlane s^ takze przez dojazdy i siec komunikacji
pozamiejsktej realizowanej przez M2K w Opolu. Juz w chwili obecnej autobusy MZK w Opolu docierajg
m.in. do Chmielowic, Zerkowic, Stawic, Czarnow^sbw, czy na teren gminy Turawa obj^tej wnioskiem
(kursy pod centrum handlowe przy osiedlu Zawada).
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•

Opole: Siec komunikacji miejskiej w Opolu sklada si^ z 17 linii dziennych oraz 2 nocnych,
funkcjonujgcych na obszarze Opola oraz 3 s^siednich gmin (D^browy, Dobrzenia Wielkiego i
Komprachcic).

•

Stawice: Na podstawie Porozumienia mi^dzygminnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego z Gmin^ Dqbrowa, do Stawic kursuje linia nr 13:17 kursow w dni robocze, brak
kursow w weekendy i swi^ta, Na obszarze Stawic obowiqzuje taryfa pozamiejska (wyzsze
ceny biletow MZK).

•

Ciarnow^sy: Na podstawie Porozumienia mi^dzygminnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego z Gminq Dobrzeri Wieiki, do Czarnow^sbw kursuje linie nr 10 oraz nr 2 1 :
a) linia nr 10 obstuguj^ca miejscowosc Czarnowqsy: w dni robocze: 47 kursow, w soboty i
niedziele: 24 kursy (soboty) i 23 kursy (niedziele).
b) linia nr 21 obstugujqca miejscowosc Czarnow^sy i Krzanowice: w dni robocze: 40 kursow,
w soboty i niedziele: 34 kursy (soboty) i 32 kursy (niedziele).
Na obszarze Czarow^sow obowi^zuje taryfa pozamiejska (wyzsze ceny biletow MZK),

•

Krzanowice: Na podstawie Porozumienia mi^dzygminnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego z Gminq Dobrzeri Wieiki. do Krzanowic kursuje linia 2 1 ; w dni robocze: 40
kursow, w soboty i niedziele: 34 kursy (soboty) i 32 kursy (niedziele).
fJa obszarze Krzanowic obowiqzuje taryfa miejska.

•

Chmlelowicei.Na podstawie Porozumienia mi^dzygminnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego z Gminq Komprachcice, do Chmielowic kursujq linie nr 8 i nr 80;
a) linia nr 8: w dni robocze: 54 kursy, w soboty i niedziele: 20 kursow (soboty) i 18 kursow
(niedziele),
b) linia nr 80: w dni robocze: 8 kursow, w soboty i niedziele: brak kursow.
Na obszarze Chmielowic obowiqzuje taryfa pozamiejska (wyzsze ceny biletow MZK) ,

•

Zerkowice: Na podstawie Porozumienia mi^dzygminnego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego z Gmin^ D^browa, do Zerkowic kursuje linia nr 16: 24 kursy w dni robocze, brak
kursow w weekendy i swi^ta. Na obszarze Zerkowic obowiqzuje taryfa pozamiejska (wyzsze
ceny biletow MZK).

•

Osiedle Zawada: Mieszkaricy Osiedia Zawada korzystaj^cy z opolskiej komunikacji miejskiej
wsiadaj^/wysiadaj^ na przystankach ziokalizowanych albo na terenie Centrum Handlowego
„Turawa Park" albo na przystankach przy ulicy Wygonowej. Przejazdy autobusami MZK
odbywaj^ si^ na podstawie bilet6w w taryfie miejskiej, poniewaz na podstawie umowy
pomi^dzy Zarzqdem Centrum Handlowego i Miejskim Zaktadem Komunikacyjnym Sp, z o,o,,
Centrum Handlowe doptaca do roznicy w cenie biletow (miejski/pozamiejski). Autobusy linii
nr 10 kursujgce na teren Centrum Handlowego: 78 kursow w dni robocze, 60 kursow w
soboty, 52 kursy w niedziele.

Wnioskodawca wskazuje. ze po zmianie mieszkaricy wskazanych obszarow znajd^ si^ w miejskiej
strefie biletowej, tym samym ceny biletow zostanq zrownane ze stawkami obowi^zuj^cymi w miescie,
Na istniejqce wi^zi spoteczne wskazujq takze dane datyczqce liczby ucznidw z t e r e n o w obj^tych
wnioskiem korzystajgcych

z publicznych sikdt ziokalizowanych w

Opolu. Obecnie do

szkot

podstawowych w Opolu ucz^szcza 0,5 tys, dzieci spoza Opola, a do gimnazjow 0,4 lys. dzieci
z oiciennych gmin. Razem w szkotach prowadzonych przez miasto Opole jest ponad 0,9 tys. dzieci
Spoza Opola, co stanowi 10,3% wszystkich ucznidw, Dzieci ze Stawic, pomimo ze w miejscowosci jest
szkola podstawowa, ucz^szczaj^ takze do szkot podstawowych w Opolu (PSP nr 10, PSP Nr 9). Rowniez
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dzieci z Chmielowic, w ktdrej rowniez dziala szkota podstawowa, ucz^szczaj^ do szkol podstawowych
w Opolu (33 uczniow). Do szk61 podstawowych w Opolu ucz^szcza takze 31 dzieci z Winowa. t^cznie i
terenow obj^tych wnioskiem do szkot podstawowych i gimnazjow ucz^szcza okolo 100 dzieci.
Na powi^zania wskazuje takze dane dot, uczniow szkot ponadgimnazjalnych, Okoto 67% uczniow tych
szkbi stanowi^ dzieci dojezdzajgce do Opola (5,2 tys.), z czego co czwarty uczeri dojezdza z gmin;
D^browa, Dobrzeri Wieiki, Komprachcice, Proszkow i Turawa {1,3 tys.). W uj^ciu ilosciowym najwi^cej
dzieci, sposrod terenow obj^tych wnioskiem przyjezdza z miejscowosci; Czarnow^sy (76), Chmielowice
(76) oraz Stawice (31). t^cznie z terenow obj^tych wnioskiem do szkot ponadgimnazjalnych w Opolu
dojezdza ponad dwiescie dzieci,
Opole jako najwi^kszy osrodek edukacyjny na terenie wojewodztwa opolskiego umozliwia dost^p do
edukacji na wszystkich poziomach ksztaicenia nie tyiko swoim mieszkaricom ale takze osobom spoza
terenu miasta. Potwierdzeniem tego s^ podane wyzej dane dot. dzieci i mtodziezy ksztatc^cych si^ w
Opoiu. Powi^kszenie sieci przedszkolnej i szkolnej o placowki oswiatowe, dziataj^ce na terenach
przyt^czanych, daje mozliwosc wi^kszego uelastycznienia miejskiego systemu oswiaty i otwarcia go na
potrzeby lokalnych spotecznosci, takze osciennych miejscowosci. Dotyczy to zwtaszcza najnizszych
etapdw

edukacji, w

tym

edukacji

przedszkolnej,

w

ktbrej

wyst^powac

b^dzie

zwi^kszone

zapotrzebowanie na miejsca (ponownie 4 roczniki obj^te edukacji). Wt^czenie przedszkoii i szkot do
miejskiej sieci oswiatowej nie bqdzie zatem oznaczac ograniczenia dost^pu do nich dIa tych
mieszkaricow okolicznych miejscowosci, ktorzy dotychczas korzystali z oferty tych placowek.
Na istnienie istotnych wi^zi spotecznych z Opolem wskazuje takze wyniki badari przeprowadzonych
przez Paristwowy Inslytut Naukowy - Instytut Slqski w Opolu*'.

Wg tych badari 65% badanych

mieszkaricow pi^ciu gmin, ktorvch obszary obj^to wnioskiem czuje si^ zwiqzanych z Opolem {bardzo
mocno lub mocno zwiqzanych). Na brak zwiqzania z Opolem wskazuje zaiedwie mniej niz 3% badanych.
Wykr. 4' p c e n a stopnia zwiqzania z Opolem y/sfod mieszkaricow gmiri, ktorych tereny obj^to
vynioskiem. Pytanie: J a k bardzo czuje si^ Pan/Pani zwiqzany/a z Opolem?"
bardzo mocno
zwi^zany
16%

stabo z w i ^ z a n y

11%

I

m o c n o zwigzany
49%

irudno powiediiec
21%

Zrodto: opracowanie wtasne na podstawie badari (n=509)

'•'^ Badanie pt, Bodanie potrzeb miewkaricow

gmin: Dgbro^Jc, Dobrzen Wieiki, Komprachc:i<:e, Proszkow, Turawa w

kontekscie procesu zmiany gromc odministrccyjnych miasta Opola 'realizowane zostato przez Paristwow^' Instytut Naukowy
- Instytut Sl^ski w Opolu w okresle luty-marzec 2016
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Na powiqzania funkcjonalne pomi^dzy Opolem a obszarami obj^ty'rii wnioskiem zwraca si^ takze
uwag^ w dokumentach priyj^tych przez Rady poszczegolnych Gmin (tab. 6). Analiza uchwalonych
dokumentow wskazuje, ze powi^zania te

bardzo silne, zwtaszcza w zakresie korzystania z usiug

ponadpodstawowych. Dokumenty te wskazuje, ze mieszkaricy ci z tego typu usJug {np. hande). kultura,
szkolnictwo, stuzba zdrowia, posrednictwo finansowe, administracja powiatowa i wojewbdzka)
korzystajq gtbwnie w stolicy wojewodztwa - Opolu. Dodatkowo mieszkaricy Ci korzystaj^ takze
z infrastruktury rekreacyjno-sportowej.
Tab. 6. Odniesienia do powiqzan funkcjonalno-przestrzennych
mi^dzy gminami
Wieiki, Komprachcice, Proszkow. Turawa i Opolem wg dokumentow
zrodlowych
'^pbku iTieht-zrod to wy •

Dqbrowa.

Dobrzen

Powiqzania funkcjonalno-przestrzenneJAwskazania
w dok"umentach-uchwaloriychTpr-zez pbszczegbln^^
Gmina Dqbrowa.

Studium Uwarunkowari i
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Dqbrowa'"

Generalnie nasycenie sieciq usfugowqoraz rzemieslniczq jest
wystarczajqce z punktu widzenia lokalnych potrzeb. W
perspektywie dalszy rozwdj sektora.usfugowego
uzaieiniony
bqdzie gtownie od rozwoju demograficznego
poszczegolnych
miejscowosci. Z pozosiafych usIug, zwiaszcza
ponadpodstawowych,
zwiqzonych mi^dzy innymi z: handlem,
kulturq. szkolnictwem srednim i wyzszym, sluzbq zdrowio,
posrednictwem finansowym, administracjq powiatowq i
wojewddzkq itp., mieszkahcy gminy korzystajq przede wszystkim
w stolicy wojewodztwa - Opolu.

Studium Uwarunkowari i
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Dqbrowa"

Na terenie gminy Dqbrowa infrastruktura stuzby zdrowia sktada
s;f z 6 placowek (...) Powyzsze zapewnia mieszkancom gminy
jedynie podstawowq opiek^ medycznq. Korzystanie z pozostotych
usIug medycznyeh (przychodnie specjalistyczne i szpital) odbywa
s/f w placowkach ziokalizowanych poza gronicami gminy,
gfownie w Opolu.

Studium Uwarunkowari 1
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Dqbrowa"

Nalezy nadmienic, ze znaczna ilosc zarejestrowanych no terenie
gminy Dqbrowa podmiotow usiugowych prowadzi dziafalnosc
gospodarczq poza gronicami gminy, gtownie w Opolu.

Studium Uwarunkowan 1
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
D^browa^^

No terenie gminy nie ma oczyszczaini sciekow. Piynne nieczystosci

Studium Uwarunkowari i
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy

z miejscowosci uj^tych w powyzszej tabeli
odprowadzane sq sieciq do oczyszczaini w Opolu.
Wpozostalych
miejscowosciach gospodarka sciekowa opiera s/? na
powszechnym, przejsciowym gromadzeniu iciekdw w zbiornikach
wybierolnych i wywozeniu ich do oczyszczaini sciekow w
Opolu.
Gmina DobrzeA Wieiki
Z wiqkszosci using ponadpodstawowych,
zwiqzanych mi^dzy
innymi z: handlem, kulturq, szkolnictwem, sluzbq zdrowia,
posrednictwem finansowym, administracjq
powiatowq
i wojewddzkq, miesxkahcy gminy korzystajq w pobiiskim Opolu.

^° Uchwata Nr V / 2 i y i l Rady Gminy Dqbrowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowari i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Dqbrowa,
Tamie.
Tamze.
Tamie.
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D o f u m e nt^z r;6d)bwy.

Rowiqzania furikcjdnalno:przestrzenne; "wskazariia:
.w^dok'ume7ita'ch'.'uchwaloKych^Vez":"p6^^

Dobrzeri Wieiki (2, Zmiana
tekst ujednolicony)^"
Gmlna,Komprdchi:ice':
Zmiana Studium
Uwarunkowari I Kierunkdw
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Komprachcice^^

Najlic^niej rynek pracy reprezentowany jest przez sektor usiug. W
stosunku do lot poprzedntch, obserwuje 51? spadek llczby ludnosci
w wleku produkcyjnym zatrudnionej na terenie gminy. Jedynie
poziom zatrudnlenia w rolnictwie ulego nieMielkim
wahaniom.
Ludnosczotrudniona w innych branzach (usiugi, produkcja) w
duzej mierze znalozia zatrudnienie w Opolu. Rozwoj
podopoiskich wsi (gtownie Chmielowice, Zerkowice) oraz
notowany tarn wzrost liczby fudnosci, w gidwnej mierze
przyczynia si? rowniez do obnizenia wskainikow zatrudnlenia w
gminie, poniewai miejsce pracy mieszkaticow osiedlajqcych si^
w obr^bie wymienionych miejscowosci, znajduje si? gtownie w
Opolu.
Gmind Pros'zkow.

Studium Uwarunkowari i
Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Proszkow^^

Prowadzone w obszarze gminy dziaialnosci zaspokajajq dost^p
mieszkancow do podstawowych usfug, nie wyczerpujq jednok
pefnego ich zokresu. Dost^p do szerszego zakresu ustug jest
mozHwy poprzez sqsiedztwo z Opolem, gdzie znajdujq si^
wtadze powiatowe i wojewodzkie. Opole pozostaje rowniez
celem codziennych podrozy zwiqzanych z zatrudnieniem.

Strategia Rozwoju Gminy
Proszkow"

Analiza powiqzari lokalnych i regionalnych w Strategii zostala
przedstawiona w uj^ciu graficznym:
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" Uchwata Nr XXXV/336/2D13 Rady Gminy Dobrzeri Wieiki ; dnia 19 grudnia 2013 r. w spr.=iwie uchwaleria" ?miany studiu.-n
uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania arzestrzennego Gminy Dobrzeri Wieiki,
UchwaJa nr XVI/93/12 Rady Gminy Komprachcice z dnia 18 pszdziernika 2012 r, w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Komprachcice,
" Uchwata Nr 111/13/2014 Rady Miejskiej w Prdszkowie z dnia I S grudnia ZD14 r, w sprawie studium uwarunkowan i
kierunkbw zagospodarowania przestrzennego Gminy Proszkov/.
" Dokument apublikowany w Siulet^'nie Informacji Publicznej Gminy P r o s z k o w - http;//bip.pro5zkow.pl/24S/359/strategi5rozwoju-gminy-proszkow html, Uchwafa Nr XX/2D1/2000 Hady Gmmy w Proszkowie i dnia 16 pazdziernika 2000 r, w
sprawie przyj^cia S'lrategii Rozwoju Gminy Proszkow (data dost^pU' 2016.03.07],
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Powia.zania funkcjonalno-przestrienne, - wskazania
'w^dokumentach uchwalonych przez poszczegolne Rady Gmin

Dokumentzrbdiowy

Gmina
Zmiana Studium
Uwarunkowari 1 Kierunkow
Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Turawa^^

Turawa

Ze wskoznikow statystycznych wynika, ze dost^pnosc do
podstawowych instytucji kulturalnych jest w gminie Turawa
gorsza od porownywanych jednostek. Z usIug kultury wyzszego
rz^du (np.: teatry, opery, galerie, wystawy. Hp.) mieszkancy
gminy korzystajq poza jej gronicami, gfownie w Opoiu. Siec
usiug kulturowych na terenie gminy wydaje si^ wystarczajqca.
Mieszkancy chcqcy korzystac z usfug wyzszego rz^du zmuszeni
sq do dojazdu do wi^kszego osrodka miejskiego. Jest to jednak
prawidlowa zaleinosc (...).

Uwagi: pogrubienia tekstu wtasne.
Zr(jdto: opracowanie wtasne.
Na powiqzania funkcjonalne wnioskowanych obszarow z Opolem wskazuje takze korespondencja
kierowana do Preiydenta Miasta Opola. Na terenie Opola funkcjonujq karty wspierajqce rodziny,
w tym rodziny wielodzietne: Karta „Opolsi<a Rodzina" - przyj^ta do realizacji uchwat^ Rady Miasta
Opola, „Opolska Karta Rodziny i Seniora" wdrazana przez Marszalka Wojewodztwa Opolskiego. a takze
Karta „Duzej Rodziny" [zadanie zleconet. W tym kontekscie Wnioskodawca przytacza tresc pisma
Wbjta Gminy Dobrzeri Wielki^^ ktbry wskazuje, ze
(...) Miasto

Opole podj^o

wspaniaiq

inicjatywq

karty

Opolska Rodzina. W ramach

tegoz

projektu dzieci z Opola mogq korzystac z wielu atrakcji miejskich za symbolicznq

oplat^.

Gmina Dobrzen Wieiki jako gmina podmiejska jest w naturalny

funkcjonalnie

sposob

powiqzana z miastem wojewodzkim. Nasi mieszkancy uczq si? ipracujq w miescie Opolu ale
takze wypoczywajq korzystajqcz wielu miejskich obiektdw.
Z tego wzgi^du zrodzit s/? pomyst aby dzied z Gminy Dobrzen Wieiki takze mogfy korzystac z
obiektow obj^tych kartq „Opolska Rodzina". Prositbym o informacj^
tym zakresie b^dzie mozliwa.

Oczywiscie tego typu wspdtdzialanie

pewne koszty i chcialbym zodeklarowac

gotowosd da ich poniesienia

czy jest wspolpraca

w

pociqgac za sobq b^dzie
(...)

Nawiqzanie wspbtpracy w powyzszym zakresie byfo niemozliwe. Tresc wniosku Wbjta Gminy Dobrzeri
Wieiki oraz odpowiedz na ww, wniosek przekazuje st^ w zat^czniku nr 14. W tym kontekscie
Wnioskodawca wskazuje jednak, ze mieszkancy obszarow obj^tych wnioskiem b^6^ mogli korzystac z
programu .,Karta Opolska Rodzina" po zmianie granic [kontrakt spoteczny).
Obszary obj^te wnioskiem powigzane sq z Opolem takze poprzez sieci infrastrukturalne. Na przyMad
w ramach Projektu ISPA/FS pn. „Poprawa jakosci wody w Opolu" - zrealizowanego w latach 2004-2008
wybudowano 392 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej i 72 przepompownie
sciekbw, z czego 285 km i 37 przepompowni na terenie szesciu gmin osciennych w nast^pujqcych
miejscowosciach:
•

Folwark, Chrzowice - gmina Proszkow,

•

Chrzqstowice, D^bska Kuznia, Suchy Bbr - g m i n a Chrzqstowice,

•

K^pa, Luboszyce, Biadacz - gmina tubniany.

^' Uchwata Nr XL/256/2010 Rady Gminy T'jrawa w sprawie: uciiwalenia zmiany studium uwarunkowari i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Turawa (uchwalona w listopadzie 2010),
» Piimo Fn-8.3222.46 2012 z 16-05.2014 r.
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•

D^browa, Ciepielowice, Stawice, Karczow, Wrzoski, Chroscina-Mechnice - gmina Dqbrowa,

•

Przywory, K^ty Op, - gmina Tarnow Opoiski,

•

Chmielowice, Zerkowice, Komprachcice- Osiny, Polska Nowa Wies - gmina Komprachcice,

Powi^zania na plaszczyznie wodno-sciekowej miaty takze przetozenie na lata pozniejsze, W 2014 r, do
Prezydenta Miasta Opola wplyn^t wniosek o podj^cie dziatari w sprawie przysl^pienia Gminy Dqbrowa
i Gminy Chrzqstowice w poczet cztonkow Spotki Wodoci^gi i Kanalizacja w Opolu (korespondencja
stanowi zatgcznik nr 15 do wniosku). Wnioskodawca wskazuje dodatkowo, ze na podstawie
Porozumieri mi^dzygminnych zawartych w zwiqzku z realizacj^ projektow ISPA oraz TRIAS Opoiski etap II i III WiK Opole zatwierdza taryfy za odprowadzanie sciekow z miejscowosci:
•

Dziekaristwo, Chmielowice, Komprachcice, Osiny, Zerkowice, Polska Nowa Wies, Domecko,
Ochodze, Waweino - gmina Komprachcice,

•

Przywory, Kqty Opolskie, Kosorowice, Miedziana, Tarnow Op,, Nakto - gmina Tarnow O p . ,

•

Folwark, Chrzowice, Boguszyce, Jaskowice, Ligota Proszkowska, Zimnice Mate, Zlinice,
Przysiecz - gmina Proszkow.

Ponadto Spofka WiK (na podstawie zezwoteri na prowadzenie dziaialnosci w zakresie gospodarki
wodno-sciekowej udzielonych przez W o j t o w gmin; D^browa i Turawa) sktada wnioski taryfowe dIa
miejscowosci Zelazna w gminie D^browa oraz dIa terenu Turawa-Parku w gminie Turawa, poniewaz
scieki z tych terenow odprowadzane s^ na oczyszczalni^ w Opolu. Wnioski opracowane przez WiK
zatwierdzajq Rady w w . Gmin.
Na wzajemne powi^zania wskazuje si? takze w Strategii Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 20152025, W dokumencie przyj^tym przez Rad? Powiatu Opolskiego zauwazono, ze "bliskosc Opola
gwarantuje utatwiony dost^p do miejsc pracy, instytucji uzytecznosci publicznej, w tym urz^dow,
szpitali sklepow, instytucji frnansowych centrow kulturowych. Ponadto mieszkaricy Opola ch^tnie
osiedlajq si? w podopoiskich gminach oraz korzystaj^ z miejscowych atrakcji turystycznych oraz bazy
s p o r t o w o - rekreacyjnej"^". Dodatkowo, w strategicznej analizie SWOT Powiatu Opolskiego wskazuje
si?, ze jednq z mochych stron jest „gospodarcze oddziatywanie Opola"^^
Zmiana granic administracyjnych Opola jest uzasadniona pod wzgl^dem rozwoju funkcjonalnopriestrzennego. Wazne jest by polityka przestrzenna prowadzona na obszarze powi^kszonego miasta
byla spojna. Dotyczy to przede wszystkim rozbudowy systemow infrastruktury tectinicznej i uktadu
komunikacyjnego,

zapewnienia

ci^gtosci

struktur

urbanistycznych,

budowania

systemu

przyrodniczego, uwzgl^dniajqcego polozenie w dolinie Odry oraz zapewnienia rozwoju terenow
inwestycyjnych dIa mieszkaricow catego regionu. W obecnych granicach administracyjnych Opola i
gmin s^siednich nie ma mozliwosci prowadzenia spojnej polityki przestrzennej, co wynika z jednej
strony z obowi^zuj^cego systemu prawnego, a z drugiej z lokalnie prowadzonej polityki przestrzennej.
Przede

wszystkim

brak

obowiqzku

opracowywanta

i

aktualizowania

miejscowych

zagospodarowania przestrzennego przektada si? na punktowane planowanie

planow

zagospodarowania

przestrzeni, np. w miejscach atrakcyjnych pod wzgl^dem inwestycji. Tak prowadzona

polityka

przestrzenna prowadzi do maksymalnego wykorzystania terenu, zaj?cia go przez inwestycje, bez
r6wnoleglego

^ Strategic

rozwi^zywania

istotnych

problemdw

Rozwoju Powiatu Opolskiego na lata 2015-2025,

zwiqzanych

Zaiqcinik

np.

z zapewnieniem

obstugi

1 Syntetyczno d'ognoza spoieczno - gospodarcza

Powiatu Opolskiego. Rada Powiatu Opolskiego, styczert 2016.
" Strategia Rozwoju Powiatu Opolskiego no lata 2015-

2025, F!ada Powiatu Opolskiego, styczeri 2016, Zatgcznikdo

LJchwa^/ Nf X V I / l D l / 1 6 Rady Powiaiu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r,
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komunikacyjnej, zachowaniem

rezerw terenu pod rozbudow^ sieci infrastruktury

technicznej,

zapewnieniem rownowagi mi^dzy powierzchniami zabudowanymi, a powierzchniami biologicznie
czynnymi.
W Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014—2020 zauwaza si?, ze:
Wieikosc terenow zojqtych przez poszczegolne plany jest zroznicowona,

przy czym wiqkszosc

2 nich stanowi punktowe

Samo nat^zenie

planistycznych
lodania,
pokrycie

nalezqcego

nie

wykazuje

opracowan.

wogi przyktadnej

wszak do podstawowych

pianistyczne.

i inwestycyjnq.

zmiany wczesniej obowiqzujqcych

moze bye jedynie wskaznikiem

zadah wiasnych gmin. W skali

czytelnego

zwiqzku

z

Aglomeracji,

aktywnosciq

budowlanq

I tak, gmina Dqbrowa, bezposrednio przylegajqca do granic Opoia, na ktorej

terenie znajduje s;? gtowny w^zet aiitostradowy

- Prqdy, obsfugujqcy miasto, ma pokrycie

znikome (160 ha = 1.2% powierzchni, a dalsze prace obejmujq 166 fiaj. zas gmina
0 charakterze
gruntow

prac

przez wiadze lokolne do tego

rolniczo-lesnym

wykazuje pokrycie

zupetne.

Nojwi^ksza

skala

Popielow,

przeksztalceh

rolnycb na cele nierolnicze mialo miejsce w gminach: Proszkow (900 ha) i Tarnow

Opoiski (434 ha),a lesnych na cele nielesne - iv Turawie (99 ha) i Tarnowie Opolskim (37 ha)°'.
Wnioskowana zmiana ma na celu zapewnienie spojnosci funkcjonalno-przestrzennej gmin w miejscach
ich stykbw. Starano si^ tak zaprojektowac nowe granice. by zadna z gmin nie stracifa swojego gtownego
osrodka poziomu obslugi. Wtqczono te tereny, ktbre zarbwno przestrzennie jak i funkcjonalnie
powi^zane s^ z Opolem, majq predyspozycje do rozwoju stref aktywnosct gospodarczych lub stanowiq
zaplecze mieszkaniowe. Wnioskodawca wskazuje na fakt, ze Miasto Opole, jako jedyne sposrbd gmin
obj^tych wnioskiem posiada wtasne biuro urbanistyczne.
Wl^czente wskazanych obszarow w granice administracyjne miasta Opola, obok osiqgni^tego stopnia
urbanizacji, istotnych powi^zari funkcjonalno-przestrzennych uzasadniajq takze strategiczne kierunki
rozwoju. Ze Strategii Rozwoju Wojewodztwa Opolskiego do 2020 r. wynika, ze miasto Opole jest
„lcluczowvm osrodkiem miejskim oddziaKijqcym na tempo i dynamik^ catego regionu"". Opole
wzmacnia pozycj^ konkurencyjn^ wojewodztwa opolskiego w przestrzeni krajowej, gdyz oprbcz funkcji
regionalnych

peIni

szereg funkcji

o znaczeniu

krajowym, co

potwierdzaj^

zapisy

Koncepcji

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030^. Ponadto, to wlasnie w Opolu koncentruj^ si^
najwazniejsze funkcje niezb^dne dIa rozwoju catego regionu - spoteczne, gospodarcze, usiugowe,
edukacyjne, czy tez administracyjne. Opole to istotny rynek pracy zarowno dIa mieszkaricow miasta,
jak i catego wojewodztwa. To tutaj skupiaj^ si^ nowoczesne i innowacyjne przedsi^biorstwa, liczne
inwestycje, a takze pr^znie rozwija si^ sektor ustug, Jednoczesnie Opole. to istotny potencjat
akademicki obejmuj^cy zarowno kadr^ szkbt wyzszych, jak i okoto 25 tys. studentbw,
Charakter miasta, pozycja w uktadzie osadniczym wojewodztwa opolskiego sprawia, ze Opole stawia
nie tylko na zaspokojenie potrzeb wtasnych mieszkancbw, ale rowniez na potrzeby mieszkaricow
innych miejscowosci. To takze inwestor o znatzeniu regionalnynn stawiaj^cy na inwestycje
prorozwojowe. Opole w osiainich latach wspierafo finansowo mi^dzy innymi:
•

zabezpieczenie przeciwpowodziowe - polder Zetazna,
obwodnicy Czarnowqs,

strategia HozwGju Aglomeracji opolskiej na lota 202^-2020,
^ Strategia Rozwoju Wojewodzrwo

s. 90,

Opolskiego do 2020 r., Sejmik Wojewodztwa Opolskiego. Opole 2012.

" Koncepcjo Przestrzennego Zagospodarowania

Kraju 2030, Uchwaia nr 239 Rady Ministrow z dnia 13 gnjdnia 2011 r.
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instytucje

kultury

podlegte

Marszafkowi

Wojewodztwa

Opolskiego

(Teatr

im,

Jana

Kochanowskiego, Filharmonia Opolska. muzea),
•

rozwoj ksztatcenia zawodowego i technicznego - np. baza techniczno-dydaktyczna, pracownia
mechatroniki i technik CNC.

W Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego stolice regionbw postrzegane sq jako gtowne centra
rozwoju regionow, ktore w najwi?kszym stopniu przyczyniaj^ si? do budowania sity konkurencyjnej
regionu. Dzi?ki silnym miastom, skupiajqcym

nowoczesne

i konkurencyjne

przedsi?biorstwa,

oferuj^cym miejsca pracy, wysokiej jakosci usfugi edukacyjne i kulturalne, wzmacniana b?dzie pozycja
kazdego z regionow oraz zwi?kszany b?dzie zasi?g pozytywnego oddziatywania na caty obszar
wojewodztwa. Wspieranie osrodkow miejskich jest jednym z podstawowych kierunkow polityki
regionalnej, poniewaz silne miasta decyduj^ o po;ycji konkurencyjnej calych regionbw w wymiarze
mi?dzynarodowym i krajowym. Wsparcie skierowane do miast stuzy budowaniu sity konkurencyjnej
cafych regionow, wzmacnianiu ich znaczenia mi^dzynarodowego i krajowego oraz wzmacnianiu
regionalnej sieci osadnic^ej*^ W Strategii Rozwoju Agtomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 zauwaza
si?, ze „struktury samorzqdowe niejednokrotnie nie sq dostosowane do dynamicznie post?puj^cych
procesow suburbanizacji i wynikaj^cych z nich zmian przestrzenno-funkcjonalnych".
Jak wskazuje Strategia Rozwoju Miasta Opola'":
Kluczowq kwestiq dIa dolszego rozwoju Opola jest poprawa sytuocji na lokalnym rynku pracy,
osiabionym na skutek ogolnoswiatowego
kryzysu ekonomiczno-flnansowego
w ostatnich latach.
W celu zrownowazenia wciqz nie w pefnl zaspokojonego popytu na prac^, muszq powstawoc
nowe miejsca pracy. Te zas generowane sq przez Inwestycje lokowane w miescie lub jego
najbtizszym otoczenlu. Miasto nalezy do najwi^kszych procodawcow -bezposrednio I w rati
zleceniodawcy lub inwesTora. W obu przypadkach ma ono Istotny wptyw na sytuacjq na lokalnym
rynku pracy i wyst^puje na nim w roli waznego gracza. Opole oddzioluje rowniez na zachowonio
priedsi^biorcow
kreujqc popyt inwestycyjny (...)
Opolu potrzeba przestrzeni inwestycyjnej, a mieszkaricom regionu nowych miejsc prac. Jednak
powierzchnia dost?pnych terenow inwestycyjnych w miescie wyczerpuje si? (aktualnie w Opolu jest
zaiedwie ok. 80 ha wolnych terenow inwestycyjnych). Dodatkowo cz^sc z tych terenow jest trudna do
zagospodarowania ze wzgl?du na wtasnosc prywatn^ i wysokq cen? sprzedazy. Cz?sc terenow ze
wzgl?du na przeznaczenie i lokaiizacj? uniemozliwia budow? zaktadow przemystowych. Dodatkowo
dost?pne tereny inwestycyjne nie tworzq jednego kompleksu, ale znajdujq si? w roznych lokalizacjach
z powierzchniq maksymaln^ ponizej 6 ha. Tym samym uniemozliwia to lokowanie duzych inwestycji,
a mozliwosc lokowania srednich i matych inwestycji wyczerpuje si?,
Miasto Opole wielokrotnie podejmowalo dziatania w celu pozyskania nowych terenow poprzez wykup
od osob prywatnych oraz innych podmiotow. Jednak ze wzgl?du na zachowanie konkurencyjnoki
oferty inwestycyjnej nie jest mozliwy na szerokq skal? zakup terenow prywatnych. Przy przeznaczeniu
terenu pod dzialalnosc produkcyjnq inwestorzy poszukujq dobrze potozonych i uzbtojonych dziaiek w
stosunkowo niewielkiej cenie. Ponadto w przypadku dziatek prywatnych najcz?sciej struktura
wtasnosci jest rozdrobniona a dziatki matej powierzchni. Ostatni teren jaki zoslal wykupiony w celu
poszerzenia oferty byt terenem Agencji Nieruchomosci Rolnych (grudzieri 2015) w rejonie ul.
Potnocnej.

KrajQwo Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:

Regiony, Miasta. Obszary wiefskie, do'<u,Tient przyj^ty przez Rad^

Miristrdw dnia 13 lipca 2010 r,
Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020.

Rada Miasta Opola, Opole 2012,
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Jak wskazuje Regionalna Strategia Innowacji Wojewodztwa Opolskiego do roku 2020 „konkurencyjna
gospodarka regionalna to gospodarka, ktora daje miejsca pracy, w szczegolnosci wysokiej jakosci,
Tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy sprzyjajq w duzej mierze nowe inwestycje, ktore na swoje
lokalizacje wybierajq tereny w strefach ekonomicznych"=^, Od 2012 roku sredniorocznie nowe
inwestycje zajmujq 10,9 ha terenow, ktorymi dysponuje miasto Opole, gtownie w ramach Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Przy utrzymaniu si? tego trendu oraz uwzgl^dniajqc fakt, iz dIa 16,2 ha obj?tych
statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej wtasciciel prywatny ustanowif wysokie ceny zbycia, na
pozostalych 24 ha w ciqgu najblizszych 2-3 lat powstanq nowe zaktady produkcyjne. Planowane
wtqczenia do WSSE na poziomie okoto 23 ha zostanq zagospodarowane maksymalnie w ciqgu kolejnych
2-3 lat, Uwzgl^dniaj^c dotychczasowe trendy tereny inwestycyjne Opola obj?te statusem 55E
zDstanq zagospodarowane w okresie 4-6 lat. Tymczasem duze tereny inwestycyjne, ktore mozna
przeznaczyc dIa najwi?kszych inwestorow, znajdujq si? poza strefy oddziatywania miasta - gtownie
na wnioskowanym obszarze gminy D^browa.
Wzmocnienie potencjatu inwestycyjnego miasta, zwtaszcza o tereny potozone na obszarze gminy
D^browa obj?tym wnioskiem, pomoze rozwinqc si? miastu, jego otoczeniu oraz regionowi, Roczny
budzet calej Gminy Dqbrowa jest zaiedwie o 25% wyzszy niz zaktadany koszt uzbrojenia tego terenu,
iJzbrojenie tego terenu jest kilkunastokrotnie wyzsze niz zatozone w planie ww, gminy wydatki
inwestycyjne na 2016 lok. Opote ma znacznie wi?ksze mozliwosci, aby uzbroic teren co ma istotne
inacznie podczas rozmow z potencjalnymi inwestorami,
Malo prawdopodobne jest uzbrojenie tak duzego terenu (tj. ponad 100 ha) przez Gmin? D^browa
z wykorzystaniem do tego celu srodkbw wydzielonych dIa Aglomeracji Opolskiej w

ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014-2030 (RPO WO). Nalezy
zauwazyc, ze zgodnie z zapisami ww. Programu, srodki te mogq zostac wykorzystane na uzbrojenie
terenow inwestycyjnych przeznaczonych jedynie dIa mikro, matych i srednich przedsi?biorstw. Zatem
jezeli na ww. terenie chciatby ulokowac si? duzy przedsi?biorca gmina musiataby zwrocic wczesniej
pozyskane srodki unijne. Podobna konsekwencja t j . koniecznosc zwrotu dotacji grozi gminie, jezeli
uzbrojony z udziatem srodkow z RPO WO teren inwestycyjny, nie zostanie wykorzystany przez
przedsi^biorcow w t e r m i n i e do 2023r.Trudno natomiast sobie wyobrazic, ze gmina bez doswiadczenia
w pozyskiwaniu inwestorow, b?dzie w stanie w ci^gu zaiedwie kilku lat zapefnic teren inwestycyjny o
powierzchni ponad 100 ha przedsi?biorstwami z sektora MSP. Z doswiadczenia Opola wynika, ze
inwestorzy lokuj^cy si? dotychczas na terenach inwestycyjnych, w znakomitej wi?kszosci, z uwagi na
powiqzania kapitatowe nalezq do kategorii duzych przedsi?biorstw, nie zas do sektora MSP. Majqc na
uwadze tak restrykcyjne warunki dost?pu do srodkbw europejskich Gmina Dqbrowa w celu uzbrojenia
ponad 100 ha terenu musiafaby zaangazowac srodki wtasne w kwocie ok. 20 mln zt, ktorych przy 25
min budzecie gminy zwyczajnie nie ma. Wnioskowana zmiana wpisuje si? w strategiczny eel Krajowej
Polityki Miejskiej jakim jest „wzmocnienie

zdolnosci miast i obszarow

zurbanizowanych

do

zrownowazonego r o i w o j u i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakosci zvcia mieszkaricow"^^.
W tym kontekscie wskazuje si?, ze potencjat inwestycyjny Opola jest duzo wi?kszy niz gmin obj?tych
wnioskiem, Wskazuje na t o takze dokumenty zewn?trzne. W Zintegrowanej Strategii Rozwoju

" Regionalna strategia Innowaqi

Wojewodztwa

Opohkiega do roku 2020, Zarz^d Wojewodztwa Opolskiego, Opole 2014,

*rrajo.vQ Polityka Miejska 2023- Dokurrem przyj^ly uchwal^ Rady Mimsiidw w dniu 2D pazdziernika 2015 r.
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Obszarow Wiejskich Gminy Dqbrowa^' opublikowanej w Biuletynie InformBCji Publicznej ww. Gminy
stwierdza si^:
Pofozenie administracyjne Gminy Dqbrowo z jednej strony nadaje jej wyjqtkowq pozycj^ wsrod
innych Gmin wojewodztwa - bezposrednie graniczenie z miastem wojewddzkim pozwala no
wtqczanie si^ w reolizacj^ przedsi^wzi^c o zasi^gu ponadlokolnym,
jak chocby
gospodarka
odpodami czy system kanalizacji. Atutem jest rowniez mozliwosc pozyskania nowych pfatnikow
podatku dochodowego - dotychczasowych mieszkancow miasto, ktorzy szukajq w Gminie
Dqbrowa zaiet wsi, a tokie wfasnie warunkt region ten proponuje. Rozwijajqce s/? os/ed/o
nowoczesnycb domow jednorodzinnych.
inwestowanie
w zobudow? juz litniejqcq
pobudzo
lokalny rynek gospodarczy, wymuszajqc priede wszystkim powstawanie
nowych
punktow
usiugowych. Nie bez znaczenia jest bliskosc autostrady A4 i rozbudowana siec drag - od
krajowych po gminne. Wfasnie ze wzgl^du na bliskosc autostrady A4, drag krojowych, czy waznej
linii kolejowej Gmina Dqbrowa jest obszarem strategicznym w koncepcji rozwojowej catego
wojewodztwa.
Z drugiej strony potencjaf cMonnosci gospodaraej miasta Opolo jest duzo wiqkszy niz Gminy
Dqbrowa. Stolica wojewodztwa ma z zasady do dyspozycji wi^ksze irodki ffnat\sowe, a takze
moiiiwosci nocisku i lobbowania no rzeu wtasnych przedsi^wzi^c o charokterze spoietznym
czy inwestycyjnym, niekoniecznie spojnycb z hkainq politykq Gminy. Dysproporcja
mi^dzy
miastem a Gminq mote si^ zotem pogf^bioc na korzysc Opolo. Rozwoj gospodarczy
moi?
rowniez powodowac fakt, ie Cmino Dqbrowa to teren zagrozony powodziami, a na ograniczenie
tego niebezpieczeristwa
majq wpiyw przede wszystkim czynniki poza lokalne.
Wiadze
samorzqdowe mogq jedynie lobbowoc i przekonywac do podj^cia bordziej radykalnych dziaian
wzmacniajqcych czy gworantujqcych poczucie bezpieczenstwa.
Na wi^kszy potencjat chlonnosci gospodarczej miasta Opala niz Gminy Dqbrowa wskazujq takze zapisy
Planu Rozwoju LokalnegO Gminy D^browa^**. Anabgicznie jak w Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarbw Wiejskich Gminy Dqbrowa akcentuje si?, ze stolica wojewodztwa ma z zasady do dyspozycji
wi^ksze srodki finansowe, a takze mozliwosci nacisku i lobbowania na rzecz wiasnych przedsi^wzi^c o
charakterze spolecznym czy inwestycyjnym.
Dzi^ki wnioskowanej zmianie w Opolu mogtoby si^ znaiezc tqcznie dodatkowo ok. 200 ha terenow
inwestycyjnych. Gminy pozb^d^ si^ ryzyka niemoznosci poniesienia nakfadow inwestycyjnych na
uzbrojenie w w . terenu, bez ktorego nie ma mozliwosci zainteresowania terenem potencjainycii
inwestorow. Dzi^ki planowanej zmianie zwi^kszaj^ si? szanse na pozyskanie inwestorow, a tym samym
na stworzenie nowych miejsc pracy zarowno na wJqczanym terenie, ale rowniez u podwykonawcow
ulokowanych

w

biizszym

i

dalszym

s^siedztwte.

Wnioskowana

zmiana

wtqcza

w

obszar

administracYjny Opola bardzo istotny potencjat rozwojowvy (zarowno o b j ^ t y , jak i nieobj^ty
specjaln^ stref^ ekonomiczn^), ktory umozliwia iokalizacj? przedsr^wzi^c inwestycyjnych typu
greenfield.

Aktualnie miasto dysponuje gtownie terenami mniejszymi lub mniej atrakcyjnymi dia

potencjalnych inwestorbw.
Dost^pnosc t e r e n o w inwestytyinych typy brownfield jest r o w n i e i bardzo rrtata. Aktualnie w Opolu
jedyny teren, ktory mozna okreslic jako brownfield to teren po fabryce zz^it\

samochodowych przy

zbiegu uiic Ozimskiej i Plebiscytowej. Jest to teren o powierzchni ok. 6,2 hektara. Miasto zdecydowaio
si? odkupic ten teren w 2014 roku od poprzedniego wtasciciela po tym jak wyburzyt on istniejqce tarn
zabudowania, ktdre nie nadawaty si? do zagospodarowania. Obecnie jest opracowywany Miejscowy
" Zinregrowono Strotegio Poivjoju Obsiorow Wiejskich Ginmy Dqbrowa, Dqbrowa 2005,
http;//t3ip gminadabrowa.pl/index.php?p=29 [data dost^pu: 2016.03.03|
Plan Rozwoju Lokolnego Cmmy Dqbrowa na lara 2005-ZOQ6 i lata 2007-2013.
31

plan ZagQSpodarowania Przestrzennego dia tego obszaru oraz prowadzone

prac^ projektowe nad

docelowymi rozwi^zaniami komunikacyjnymi dIa tego terenu. Jednoczesnie teren ten promowany jest
przez Miasto jako miejsce dIa przysztych nowoczesnych obrektow biurowych, gdzie swoje siedziby b^d^
miaty firmy z branzy nowoczesnych usfug dIa biznesu. W budzecie miasta zabezpieczone

srodki na

inwestycje drogowe i uzbfojente tego obszaru. Pozostafe potencjalne tereny „ b r o w n f i e l d " w Opolu
w r^kach prywatnych wlascicieli, ktorzy wspolnie z Urz^dem Miasta Opola poszukujq dIa nich
inwestorow i sq to niewielkie nieruchomosci jak hala produkcyjna o powierzchni 4500m^ z biurowcem
0 powierzchni 1600m^, Pozostale niewynaj^te hale p r 2 e m y s t o w e w Opolu posiadajq powierzchnie od
30D do 1500m' co czyni je zdecydowanie za mate pod inwestycje lypu brownfield.
Wnioskowans zmiana pozwoli w wi^kszym stopniu wykorzystac potencjal inwestycyjny Opola
1

wojewodztwa opotskieeo. W Programie

Specjalnej Strefy Demografyanej

w

wojewodztwie

opolskim do 2020 r. „Opofskie dia Rodz'my" uvskazuje si^ na duzq rol^ dzlatari maj^cych na celu
zwi^kszenie Irczby i popraw^ jakosci miejsc pracy w regionie. Ma to istotne znaczenie dIa
zmniejszenia skali odptywu z regionu mtodych, przygotowanych do podj^cia pierwszej pracy osob.
Swoj^ przysztosc zawodow41 zycie codzienne wi^zq one bowiem z innym miejscem niz wojewodztwo
opolskie, mime, i e najcz^sciej stqd pochodz^ i tu kohcz^ edukacj^. W odniesieniu do atrakcyjnosci
inwestycvjnej cafego wojewodztwa Program wskazuje w szczegolnosci na inwestycje strategrczne,
prorozwojowe dIa regionu, realizowane zarowno przez nowe podmioty Jak 1 przedsi^biorstwa
funkcjonujqce juz w regionie. Inwestycje te mog^ zaowocowac znaczn^ liczb^ miejsc pracy i
przyczynic si^ do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Wskazuje si^ takze, ze aktywno^c
inwestycyjny ogranicza wiele czynnikow, w tym m.in. niekompletna lub zbyt slaba infrastruktura
techniczna terenu. Obecna, stabo rozwini^ta

infrastruktura

techniczna w dziedzinie

m.in.

dost^pnoici sieci transportowej dIa ruchu towarowego i pasazerskiego oraz uibrojenia l e r e n o w
inwestycyjnych jest jednym z fundamentalnych czynnikow, przyczyniaj^cych si^ do niskiego
wskaznrka atrakcyjnosci inwestycyjnej wojewodztwa opolskiego^^.
Liczba mieszkahcow, jak i wieikosc miasta majy duzy wpfyw na decyzje inwestorow,

ktorzy

zdecydowanie preferujq wi^ksze, pr^zne oraz dynamicznie rozwijaj^ce si^ lokalizacje, Zmiana
zmniejsza odiegtosc gran icy Opola do aulostrady, stanowiqcq waznyczynnik uwzgl^dniany w analizach
inwestycvjnych.

Opole

zapewni

nowym

terenom

kompleksowq

obstug^

inwestycyjny

przez

kompetentny zespot, a takze jest w stanie zapewnic obstug^ systemu komunikacji zbiorowej. w tym
dowoz pracownikow do nowych zakladow.
Wnioskodawca wskazuje, ze istotne elementy struktury spoleczno-gospodarczej osrodka miej'skiego
znajdujy si^ poza strefy formalnego oddziafywania samorzydu. W efekcie funkcjonowanie lych
elementow w przestrzeni jest ksztaitowane przez struktury lokalne, klorych cele niekoniecznie sy
zgodne z celami rozwoju miasta. Obszary obj^te wnioskiem sy juz w rzeczywistosci obszarami
miejskimi, a ich rozwoj powinien

bye elementem

struktury miejskiej i wspierac inwestycje

o charakterze rozwojowym. Wnioskowana zmiana przyczyni si^ do prorozwojowego wykorzystania
Srodkow pochodzycych i podatkow ptaconych zwiaszcza przez Elektrowni^ Opole potozony w gminie
Dobrzeri Wielki. W strukturze miasta srodki uzyskiwane od elektrowni mogy w istotnym stopniu
poprawic warunki i jakosc zycia znacznie wiqkszej grupie mieszkancow, a przede wszystkim mogy
stanowic istotny impuls rozwojowy ukierunkowany na nowe czynniki konkurencyjnosci t j . np.

" Pragrom Soeqalnej Strefy De/vograficjrej
Wojew6dzIwa Opolikiego, Ocole 2DH.

w woiewodztwie opolskim do 2020 roku "Opohkie dh Rodziny", Zarj^d
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innowacje, dobre jakosciowo miejsca pracy, uzbrojone tereny inwestycyjne (np. na wnioskowanym
obszarze gminy Dybrowa), czy edukacj^. Wyniki badah ankietowych wskazujy, ze ok. 29% badanych
mieszkahcow gmin Dybrowa, Dobrzeh Wielki, Komprachcice, Proszkow, Turawa zgadza si^ ze
stwierdzeniem, ze bytoby lepiej gdyby eiektrownia Opole stuzyta Opolu, a nie tyiko gminie Dobrzeri
Wielki'l
Opole syslematycznie realizuje inwestycje o znaczeniu regionalnym, z ktorych korzystajy nie tyIko
mieszkahcy stolicy, ale i catego wojewodztwa. Samorzyd Miasta Opola zamierza w dalszym ciygu
kontynuowac te dziaiania. Nowe srodki finansowe pozyskane w ramach dochodow podatkowych
pozwoly na wyzsze niz dotychczas zaangazowanie Samorzydu w realizacjq inwestycji o charakterze
regionalnym (np. wzmocnienie potencjatu osrodka akademickiego poprzez utworzenie wydziatu
lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim).
W wyniku niedostosowania zasiqgu administracyjnego Opola do tempa zmian urbanizacyjnych
formalny potencjat miasta staje si^ mnlejszyj a pozycja konkurencyjna ostabia si^. Powi^kszenie
terytorium Opola to prorozwojowe wykorzystanie srodkow pochodzycych z podatkow, w tym
zwtaszcza z wnioskowanych obszarow gminy Dobrzeh Wielki.
Wnioskowana zmiana przyczyni si^ rowniez do bardziej efektywnego wykorzystania

srodkow

europejskich zarowno w celu rozwoju infra struktury, jak rowniez kapitatu ludzkiego. Opole dysponujyc
odpowiednim budzetem i potencjalem adminislracyjnym moze sprawnie pozyskiwac na realizacj?
projektdw srodki europejskie nie tyIko te, dost^pne w regionie, ale rowniez te z poziomu krajowego,
w wi^kszosci niedostQpne dIa gmin realizujycych zadania o matej skali. Sotectwa, czy tez cz^sci soJectw,
ktore znajdy si? w granicach miasta utracy status obszarow wiejskich, co z jednej strony ograniczy
zrodto dofinansowania tych terenow z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 - 2020
(PROW). Z drugiej zas, umozliwi pozyskanie wsparcia przeznaczonego wytycznie dIa obszarow
miejskich m.in. w programie o duzo wi^kszym budzecie t j . Programie Operacyjnym Infrastruktura
i ^rodowisko na lata 2014 -

2020 (np. Dziatanie 2.5 Poprawa jakosci srodowiska miejskiego).

Przedsi^biorcy, mieszkahcy czy tez organizacje pozarzydowe, ktore utracy mozliwosc korzystania z
PROW, jednoczesnie zyskujy inne, duzo zasobniejsze zrodto finansowania w postaci np. Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WO). I tak np, osoba,
ktora planowata pozyskac srodki na zatozenie dziatalnosci gospodarczej w ramach PROW, uzyskujyc
status mieszkanca miasta wciyz moze realizowac swoje zamierzenia korzystajyc z RPO WO, Nie bez
znaczenia jest przy tym budzet obu programow, ktorym dysponuje Zarzyd Wojewodztwa Opolskiego
tj. w ramach RPO WO beneficjenci na rozne cele majy do dyspozycji ponad 940 min EUR, podczas gdy
beneficjenci PROW jedynie 53,3 mIn EUR. Jednoczesnie zaznaczyc nalezy, ze w wyniku planowanej
zmiany granic administracyjnych rolnicy nie utracy mozliwosci wsparcia ze srodkow PROW.
Integracja formalna

zurbanizowanych miejscowosci strefy podmiejskiej

i terenow o

istotnym

potencjale rozwojowym, t j . wiyczenie ich w funkcjonalny struktury miasta porzydkuje procesy rozwoju
w otoczeniu Opola i poprawia warunki funkcjonowania infrastruktury

spoleczno-gospodarczej,

Wnioskowana zmiana umozliwia wprowadzenie miejskich standardow obstugi, a przede wszystkim
daje podstaw? do inwestycji o charakterze trwatym - prorozwojowym. Wnioskowana zmiana to przede
wszystkim zintegrowane podejscie do wykorzystania tkwiycych w regionie mozliwosci rozwojowych

Badonie pctneb mieszkancdw gmin: Dqbrown, Dabneii Wielki, Komprachcice, Prdszkow, Turawa w kontekscie procesu
zmiany granic administracyjnych miasto Opola. PIN-lnstytut Sl^ski w Opolu, Opole 2026.

33

- tqczqc ludzi, kapitat (podatki), terytorium (liemi?) umozliwia realne wykorzystanie istotnego
potencjatu.
W powyzszych okolicznosciach - zdaniem Wnioskodawcy - proponowana zmiana granic spetnia
przestanki okreslone w art. 4 ust. 3 i 4 ustawy o samorzqdzie gmlnnym bowiem zapewnia gminie
terytorium mozliwie jednorodne ze wzgl?du na uktad osadniczy i przestrzenny, uwzgl^dniaj^cy wi?zi
spoteczne, gospodarae i kulturowe oraz zapewniajqcy zdolnosc wykonywania zadah publicznych,
a takze uwzgl?dnia infrastruktur^ spofecznq i technicznq oraz uktad urbanistyczny i charakter
zabudowy.
Na terenie obj^tym wnioskiem mieszka 128 346 osob (Opole i sotectwa lub ich cz?sci obj?te
wnioskiem). Na terenie Opola i Gmin Dqbrowa, Dobrzeri Wieiki, Komprachcice, Proszkow i Turawa
mieszka 172 538 osob. Wnioskodawca wskazuje, ze celem przedstawienia danych statystycznych dot.
liczby ludnosci Prezydent Miasta Opoia zwrocit si^ dwukrotnie do W o j t o w Gmin: Dqbrowa, Dobrzeri
Wieiki, Komprachcice oraz Turawa oraz do Burmistrz Proszkowa z wnioskiem o udost?pnienie danych
dot. liczby mieszkanc6w gminy w przekroju wg sotectw w g stanu na koniec grudnia 2015 roku.
2 wyjqtkiem jednej gminy - Komprachcic - otrzymano odpowiedzi odmowne (przyktadowe odpowiedzi
W o j t o w / Burmistrz zawarto w zatqczniku nr 11). W zwiqzku z o d m o w q udost^pnienra danych przez
wfasciwe urz?dy gmin zwrocorto sr? do Wojewody Opolskiego z proSbq o przekazanie danych
statystycznych

dot.

liczby

mieszkancow

w

poszczegolnych

sotectwach,

Dane

te

otrzymano

i wykorzystano w niniejszym wniosku. Do przedstawienia podstawowych danych dot. ludnosci
wykorzystano takze zbiory Glownego Urz?du Statystycznego w Warszawie, Rady Gminy Turawa oraz
obliczenia wtasne. Podstawowe dane statystyczne dotycz^ce iiczby ludnosci przedstawrono ponizej:
Tab. 7. Liczba ludnosci na terenie obj^tym wnioskiem wg sotectw lub ich czqicl
pbszar:

iudnosc.{w osobachj

Miasto Opole'^

118 937
Gmina^Dqbrowa''*
- cz?sc sotectwa Karczow
- sotectwo Stawice

0
872

- sotectwo Wrzoski

554

Gmina Dobrzeh .Wielki^^- solectwo Borki
- cz?sc sotectwa Brzezie
- sotectwo Czarnowqsy
- zz^it sotectwa Dobrzeri Maty
- sotectwo Krzanowice
- sotectwo Swierkle
Gmina Komprachoicei"^*
- sotectwo Chmielowice
- sotectwo Zerkowice

498
206
3254
3
422
558
1785
330

Dane Urzedu Miasta Opola.
" Opracowano pny wykorzystaniu danych udost^pnionych przez Opolski Urzqd Wojew6dzki (pismo £ZD
3.17.12-57.1726,58471,
Jak wyiej
Dane dIa sotectw Gminy Komprachcice podano wg staiystyk Unqdu Gminy Komprachcice (pismo SO.5345.7.2.20161 dnia
12.01.2016),
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'Obszar.v

Ludnosc:(w osoba c K ) .
Gmina Proszkow"
-sotectwo Winow

694

GminaTurawa-^
- cz^sc sotectwa Zawada

233

Razem^:
irodto: opracowanie

128 346

vjiasne

Miasto Opole oraz Gminy Dybrowa, Dobrzeri Wielki, Komprachcice, Proszkow oraz Turawa^"
w zmienionych granicach nie b^dy mniejsze od najmniejszej pod wzgl^dem liczby mieszkaricow gminy
w Polsce wedlug stanu na dzieri 31grudnia roku poprzedzajycego ogtoszenie rozporzydzenia, o ktorym
mowa w art, 4. Ustawy o samorzydzie gminnym, Najmniejszy gmin? w Polsce pod wzgl^dem liczby
mieszkaricow ustalono na podstawie danych Gtownego Urz^du Statystycznego*'- (Gmina Krynica
Morska), Bazujyc na tym wystypiono do Burmistrza Krynicy Morskiej z wnioskiem o udost^pnienie
informacji dotyczycej liczby mieszkaricow Gminy Krynica Morska w g stanu na 31 grudnia 2015 roku.
Zgodnie z otrzymany odpowiedziy AGE 5345.4,2016 z dnia 13 stycznia 2016 r, liczba mieszkaricow
Gminy Krynica Morska na dzieri 31 grudnia 2015 roku wyniosta 1314 osob (zafycznik nr 12). Liczby
tudnosci na terenie gmin, ktorych obszary obj^to wnioskiem przedstawiono w tabeli 8,
Tob. 8. liczba tudnosci no terenie obj^tym wnioskiem wg gmin (przed i po zmianie, w osobach)'.82
'Wyszczeg61nieriie'

• Przed • zm ia ny .gra nj c •

Miasto. Opole
Gmina; Dybrowa

"Zmiana

Po:zmiariie granic-

118 937

+9409

128 346

9457

-1426

8031

Gmina Dobrzeri Wielki

13880

-4941

8939

Gmina'Komprachcice

10993

8878

Grriiria Proszkbw"

9850

-2115
-694

9156

9421

-233

9188

X

172538

.GminajTurawa
,
2r6dlo: opracowanie

Razem:

172;538,

wtasne

Majyc na uwadze powyzsze oraz uwzglqdniajyc wyst^pujyce trendy demograficzne stwierdza si^, ze
Gminy Opole, Dybrowa, Dobrzeri Wielki, Komprachcice, Proszkow oraz Turawa w zmienionych
granicach bqdy wi?ksze od najmniejszej pod wzgl^dem liczby mieszkaricow gminy w Polsce. Szacuje
si^, ze po zmianie okoto 53% gmin w Polsce b^dzie m i e i mniejszy liczb? mieszkaricow, niz najmniejsza
gmina obj^ta wnioskiem po zmianie.

" Opracowano pr7y wykorzystaniu danych udost^pnionych p n e i Opolski Urz^d Wojewbdzki (pismo EZD
3.17.1247-1726,5847).
" Opracowano na podstawie danych wynikaj^cych z zestawienia wynikdw gfosowania w konsultacjach w sprawie zmiany
granic gminy prieprowadzonych w Gminie Turawa,
DIa miasta Opola oraz Gminy Komprachcice podano dane wg stanu na koniec 201S r,. dia gminy Dybrowa, Dobrzeri
Wielki, Proszkow podano wg stanu na koniec 2014 r. Dane dIa cz^sci sotectwa Zawada podano zgodnie z wynikami
konsultacji w sprawie zmiany granic.
^ Gminy Dybrowa, Dobrzeh Wielki, Kompraclicice, Proszkow oraz Turawa polozone
w powiecie opolskim, ktofv wg stanu
na l<oniec 2014 r., wg danych Urz^du Statystycznego w Opolu liczyt 133 203 mieszkaricow.
" Powierzchnio i ludnosd w przekroju terytorialnym w2015 r., GIdwny Urz^d Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2015,
^- ?r(id+a danych dIa kolumny ,przed zmiany granic" analogiczne jak w tab. 7. DIa gminy Proszkow dane w kclumnie „przed
zmiany granic' wg GUS, a dIa Gminy Turawa wg danych Opolskiego Urz^du Wojewodzkiego.
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Zgodnie z art. 4d ustawy Rada Ministrow nie przeprowadza zmian, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 pkt
1, jezeli:
•

dochody podatkowe na mieszkarica gminy w zmienionych granicach lub gminy utworzonej
bylyby

nizsze od

najnizszych dochodow

podatkowych

na mieszkarica

ustalonych

dIa

poszczegolnych gmin zgodnie z ustawq z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorzqdu terytorialnego;
•

gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona bytaby mniejsza od najmniejszej pod
wzgl?dem liczby mieszkancow gminy w Polsce wedtug stanu na dzieri 31 grudnia roku
poprzedzaj^cego ogtoszenie rozporzqdzenia, o ktorym mowa w art. 4.

Wnioskodawca wskazuje, ze dochody podatkowe na mieszkarica gmin Opole, Dqbrowa. Dobrzeri
Wieiki, Komprachcice, Proszkow, Turawa w zmienionych granicach nie b?dq nizsze od najnizszych
dochodow podatkowych na mieszkarica ustalonych dIa poszczegolnych gmin zgodnie z ustawq z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego. Dane potwierdzajqce
stanowisko Wnioskodawcy przedstawiono w zatqczniku nr 8 do niniejszego wniosku.
Majqc na uwadze powyzsze uzasadnienia stwierdza si^ brak wystqpienia okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 4d ustawy o samorzgdzie g m i n n y m .
Rada Miasta Opola wyst^puje z wnioskiem o zmian? granic miasta na prawach powiatu Opole
w w o j e w o d z t w i e opolskim. Niniejszy wniosek zaktada wtqczenie do miasta Opola trzynastu sotectw
lub ich cz?sci z pi?ciu gmin i powiatu opolskiego:
1)

Gmina Dqbrowa

3 ) cz?sc obr^bu ewidencyjnego Karczow nr 160902_2.0004 - powierrchnia 457,56 ha
b ) obr?b ewidencyjnySiawice nr 160902_2.0013 - powierzchnia 616,94 ha
c ) obr?b ewidencyjny Wrzoski nr 160902_2.0014-powierzchnia 593,63 ha
2)

Gmina Dobrzeh Wieiki

a)

obr^bewidencyjny Borki nr 160903_2.0008-powierzchnia 160,98 ha

b)

cz?sc obr?bu ewidencyjnego Brzezie nr 16093_2.0O47 - powierzchnia 258,24 ha

c)

obr?bewidencyjny Czarnowqsy

nr 160903_2.0025-powierzchnia 1 534,32 ha

d ) cz?ic obr?bu ewidencyjnego Dobrzeri Mafy nr 160903_2.0036-powierzchnia 110,40 ha
e ) obr?b ewidencyjny Krzanowice

nr 160903_2.0049- powierzchnia 226,39 ha

f)

obr?b ewidencyjny Swierkle nr 160903_2.0064-powierzchnia 463,43 ha

3)

Gmina Komprachcice

a)

obr?b ewidencyjny Chmielowice

b)

obr?b ewidencyjny Zerkowice nr 160904_2.014S-powierzchnia 196.68 ha

4)

Gmina Prdszkow

nr 1609D4_2.0016-powierzchnia 335,63 ha

a ) obr?b ewidencyjny W i n o w nr 160910_5.0142-powierzchnia 278.85 ha
5)

Gmina Turawa

a)

cz?sc obr?bu ewidencyjnego Zawada nr 160913_3.0151 - powierzchnia 87.87 ha
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Kazde

sotectwo

potozone

jest

na

obszarze jednego

oddzielnego

obr^bu

ewidencyjnego^^.

Proponowana zmiana granic obejmuje zarowno cate obszary obr^bow ewidencyjnych jak i cz^sci
obszarow

obr^bow

ewidencyjnych,

Wieikosc

powierzchni

poszczegolnych

catych

obrqbow

ewidencyjnych podano zgodnie z danymi opisanymi w zatyczniku nr 1,5, natomiast dIa cz^sci obr^bow
ewidencyjnych podano zgodnie z danymi opisanymi w zatyczniku 7,
Proponowany do wlyczenia w granice miasta Opola obszar cz^sci obr^bu ewidencyjnego

Karczow

obejmuje 197 dziatek o tycznej powierzchni 457,56 ha, w gminie Dybrowa w powiecie opolskim.
Wyszczegolnione numery dziatek znajdujy si^ w zaiyczniku nr 7.
Proponowana granica administracyjna miasta Opola w sotectwie Karczow biegnie z punktu wspolnego
dIa

obr^bow

ewidencyjnych

Karczow

i

Narok

wyznaczonego

przez

zbieg

granic

dziatek

nr 5 1 / 1 , 51/3, 289/1 po polnocno-zachodniej granicy dziatki nr 5 1 / 1 , do punktu lezycego w zbiegu
granic dziatek nr 5 1 / 1 , 330, 383, 3 4 3 / 1 . Tu granica zatamuje si§ w kierunku potudniowym i przebiega
wzdtuz zachodniej i po+nocno-zachodniej granicy dziatek nr 5 1 / 1 , 417, 4 2 0 / 2 , 4 2 0 / 4 , 487/3 i 527 az do
punktu 300560, wyznaczonego przez zbieg granic dziatek nr 527, 343/1 i 546. Dalej granica biegnie do
punktu 300847- wspolnego dIa dziatek nr 546, 560 i 559/62. W wymienionych punktach projektowana
granica

Miasta

Opola

dzieli

dziatk^

546

tj.

drog^

krajowy

numer

94

na

dwie

cz^sci,

z czego czQSC oznaczona 546-Op wchodzi do obszaru Miasta Opola. Dalej granica biegnie po potnocnozachodniej stronie dziatki nr 560 { row ) az do punktu 300844, lezycego u zbiegu dziatek
nr 560, 552 i 559/62, z ktbrego skr^ca w kierunku poludniowym do punktu 300589, stanowiycego zbieg
dziatek nr 562, 587, 585.W wymienionych punktach przebiega projektowana nowa granica Miasta
Opola przecinajyca dziatk? 562 t j . drog? polny- ciyg ulicy Anny. na dwie cz^sci, z czego czysc oznaczona
562-Op wchodzi do obszaru Miasta Opola. Dalej granica zaiamuje si^ i biegnie potnocno- zachodniy
strony dziatki 587 (row) do punktu wspolnego dIa obr^bow Karczow i Dybrowa stanowiycego zbieg
granic dziatek nr 5 8 6 / 1 , 587,107 -dokumentacja geodezyjna- zat^cznik nr 4,4,
Projektowany granicy miasta Opola z sotectwem Karczow oznaczono kolorem pomarariczowym na
mapie zawierajycej dane ewidencyjne - zatycznik nr 4.3.
Proponowany do wtyczenia w granice miasta Opota obszar cz^sci obr^bu ewidencyjnego Brzezie
obejmuje 685 dziaiek o tycznej powierzchni 258,24 ha, w gminie Dobrzeri Wielki w powiecie opolskim.
Wyszczegolnione numery dziatek znajdujy si^ w zatyczniku nr 7.
Proponowana granica administracyjna miasta Opola w sotectwie Brzezie rozpoczyna swoj bieg
z punktu stanowiycego punkt wspolny granicy obr^bow ewidencyjnych Dobrzeri Wielki i Brzezie- zbieg
granic

dziatek

nr 217, 239, 39, 3 7 6 / 1 .

Biegnie wzdtuz

pbtnocno-zachodniej

granicy

dziatki

nr 376/1 do punktu wspolnego z dzialky nr 238 gdzie zatamuje si^ w kierunku potudniowo - wschodnim
i

biegnie

wzdtuz

potnocno-wschodniej

granicy

dziatek

od

dziatki

nr

376/1

do

dziaiki

nr 579/154, gdzie w punkcie wspolnym dziatek nr 679/154, 237/2 i 235/2 granica zatamuje si^ w
kierunku potudniowym i biegnie wzdtuz wschodnich granic dziatek nr 579/154, 680/154, 681/154
i 704/112 do punktu wspolnego dziatek nr 251/165.704/112,236/2,168, Dalej zatamuje si^ w kierunku
wschodnim i biegnie prilnocno- wschodniy granicy dziatek nr 168, 413/159, gdzie zatamuje si^ w
kierunku poludniowym. Dalej granica biegnie do punktu wspolnego dziatek nr 420/170, 235/2, 299,

" Wcz^sciobr^bu ewidencyjnego Zawada istniejq dwie jednostki pomocnicze: Osiedle Zawada i Soiectwo Zawada, Jednostka
Osiedle Zawada nie zostata jednak wskazana w statucie Gminy Turawa, ani tijawniona w BIP, nie zostala wi^c uwzgl^dniona
jako odr^bna jednostka pomocnlcza w niniejszym wniosku.
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748/ 92 (przy ulicy Wiejskiej) stanowiqcego punkt wspolny granicy obr^bow ewidencyjnych Brzezie i
Czarnowqsy- dokumentacja geodezyjna zatqcznik nr 4.4.
Projektowanq granic? miasta Opola z sotectwem Brzezie oznaczono kolorem pomaraiiczowym na
mapie zawierajqcej dane ewidencyjne - zatqcznik nr 4.3.
Proponowany do wtqczenia w granice miasta Opola obszar cz?sci obr?bu ewidencyjnego Dobrzeri
Maty obejmuje 193 dziafek o tqcznej powierzchni

110,40 ha, w gminie Dobrzeri Wieiki w powiecie

opolskim. Wyszczegolnione numery dziatek znajdujq si? w zatqczniku nr 7.
Proponowana granica administracyjna miasta Opola w sotectwie Dobrzeri Maty rozpoczyna sw6j bieg
z punktu stanowiqcego punkt wspolny granicy obr?bbw ewidencyjnych Brzezie i Dobrzeri Maiy- zbieg
granic dziatek nr 291/46, 489/45, 450/47, 458/49, wzdtuz potudniowo-zachodnich granic dziatek
nr 458/49, 693/58, 712/69, 894/93, dalej zatamuje si? w kierunku zachodnim biegn^c do punktu
stanowiqcego punkt wspolny dziatek nr 896/79 ,752/74, 1373/93. Tu takze zatamuje si? i dalej biegnie
wzdtuz

potudniowo-zachodniej

granicy

dziatki

nr 896/79

do punktu

wspolnego

z dziatkami

nr 799/91 oraz nr 1691/95.W punkcie tym zatamuje si? i biegnie w kierunku potudniowo-zachodnim
wzdtuz pdtnocno-zachodnich granic dziatek nr 1691/95, 1690/95. Nast?pnie zatamuje si? w kierunku
wschodnim do punktu wspolnego dIa dziatek nr 1685/95,1575/77,1690/95 i 1575/77, dalej w kierunku
potudniowym do punktu wspolnego dziatek nr 1569/96, 1772/96, 1571/76 i 1572/76, nast?pnie
zatamuje

si? w

kierunku

zachodnim

do

punktu

wspolnego

dziatek

nr

1569/96.

1571/76

i 949/90. Tu zaiamuje si? i biegnie wzdtuz potnocno-zachodniej granicy dziatki nr 1569/96 do punktu
przy ulicy Opolskiej- punkt wspolny dziatek nr 943/90,1569/96,1535/59. Dalej granica zatamuje si? w
kierunku potudniowo-wschodnim i biegnie w ciqgu ulicy Opolskiej wzdtuz potudniowo- zachodnich
granic dziaiek od dziaiki nr 1569/96 do dziatki nr 1887/148. Granica koriczy swoj bieg na punkcie
wspolnym dIa obr?b6w Dobrzeri Maly i Borki -zbieg granic dziatek nr 1535/59, 1887/148, 1116/149,
1083/59 - dokumentacja geodezyjna - zatqcznik nr 4.4.
Projektowanq granic? miasta Opola z sotectwem Dobrzeri Maly oznaczono kolorem pomarariczowym
na mapie zawieraj^cej dane ewidencyjne - zatqcznik nr 4.3.
Proponowany do wt^czenia w granice miasta Opola obszar cz?sci obr?bu ewidencyjnego

Zawada

obejmuje 544 dziaiek o tqcznej powierzchni 87,87 ha, w gminie Turawa, w powiecie opolskim.
Wyszczegolnione numery dziatek znajdujq si? w zafqczniku nr 7,
Proponowana granica administracyjna miasta Opola w sotectwie Zawada rozpoczyna swoj bieg
z punktu wspolnego dIa obr?b6w Zawada i Opole-GosJawice (zbieg granic dziatek nr 325/20, 189/16,
4 4 5 / 1 . 242 na wysokosci ulicy Oleskiej) i biegnie wzdtuz poludniowego brzegu rzeki Swornica, wzdtuz
pdtnocnych i potnocno-wschodnich granic dziatek od dziatki n r 4 4 5 / l d o dziatki nr 190/20- punkt zbiegu
granic dziatek nr 189/16,190/20 i 225/11. Tu zatamuje si? w kierunku potudniowo-wschodnim i biegnie
wzdtuz potnocno- wschodniej granicy dziatki 190/20 do dziafkr nr 225/2. i dalej potnocno- wschodniq
granicq dziatki nr 225/2 do punktu zbiegu granic dziaiek nr 190/20, 225/7 i 225/2. Od tego miejsca
granic?

wyznacza

potnocna

granica

dziatki

nr

190/20

do

punktu

zbiegu

granic

dziaiek

nr 190/20, 225/10 i 227/2. Dalszy przebieg granicy wyznacza potnocna granica dziatki nr 227/2
do punktu zbiegu granic dziatek nr 227/2, 227/3 i 227/6, gdzie zaiamuje si? w kierunku pofnocnowschodnim, i biegnie do punktu stanowiqcego potnocny naroznik dziaiki nr 227/6. Nast?pnie granica
zatamuje si? w kierunku wschodnim biegnqc nadal wzdtuz granicy dziatki nr 227/6 do granicy

38

z dziatkq nr 227/8. gdzie si? zatamuje r biegnie wzdtuz linii lasti zachodniq granicq dziatl<i nr 227/8.
Nast?pnie granica biegnie pdtnocnq granicq dziatek nr 227/9, 227/12, 229/14, 229/7,229/6, 229/4
i 229/3 do punktu zbiegu granic dziatek nr 229/3, 229/11 i 312/5 polozonego na pbtnocnym brzegu
rzeki Malina, wyznaczajqcym w kierunku wschodnim dalszy przebieg granicy, do punktu zbiegu granic
dziatek nr 3 1 2 / 5 , 2 2 9 / 1 1 i 546/17. W tym miejscu granica najpierw zatamuje si?na potudniowy zachod,
tworzqc klin, ktory sktada si? kolejno z zafamujqcych si? odcinkow granic dziatek nr 312/5, 558/4,
547/17, 598/53, 590/51, 52, 48 i 49 do punktu zbiegu granic dziatek nr 545/17. 49 i 46. Nast?pnie
granica zatamuje si? na potudniowy - wschod i biegnie wzdtuz polnocnej granicy dziatki nr49 do punktu
zbiegu granic dziatek nr 49, 46, 48 i dalej pbtnocnym brzegiem rzeki Malina stanowiqcej dziatk? nr 48
do punktu zbiegu granic dziatek nr 46, 48, 152/78 i 132/87 skqd granica przebiega wzdtuz dziatki nr
152/78 w kierunku poiudniowo- wschodnim do punktu wspolnego dIa obr?b6w Zawada i OpoleGoslawice (zbieg granic dziatek 152/78, 132/78, 679/2, 677/1) -dokumentacja geodezyjna - zafqcznik
nr 4,4.
Projektowanq granic? miasta Opola z sotectwem Zawada oznaczono kolorem pomarariczowym na
mapie zawierajqcej dane ewidencyjne - zatqcznik nr 4.3.
Tab. 9. Powierzchnia terenow obj^tych

wnioskiem

'Obszar;^

• Powierzchnia,-tiaGmina Dqbrowa

- cz?sc sotectwa Karczow |

457,56

- sotectwo Stawice

616,94

- sotectwo Wrzoski

593,63

GminasDobrzeri Wieiki
- sotectwo Borki
- cz?sd sotectwa Brzezie

160,98
258,24

- sotectwo Czarnowqsy

1534,32

- cz?sc sotectwa Dobrzeri Maty

110,40

- sotectwo Krzanowice

226,39

- sotectwo Swierkle

463,43

'Gfnina Komprachcice
- sotectwo Chmielowice

335,63

-sotectwo Zerkowice

196,68

Grnina Proszkow
- sotectwo Winow
Gmina Turawa

278,85

- cz?sc sotectwa Zawada
RazemiObszary_do,wt^cze'nia*

87,87
5320,92

Miastb;0p6le przed:zmiariq,gi^anic

9643,53

Miasto:Opole po zmianie granic
Uwaga: opracowanie wtasne

*14964,45

Wprowadzenie proponowanej zmiany granic wiqie si? z kosztami jednorazowymi i kosztami statymi.
Wptyw na caty sektor finansow publicznych w rzeczywistosci jest nizszy niz wskazany ponizej, gdyz
cz?sc kosztbw stanowi^ koszty, kt6re juz dzis sq ponoszone, a wnioskowana zmiana przenosi zrddto
finansowania (np. z jednej gmtny na drugq).
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Majyc na uwadze zapisy Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych w ramach niniejszego
wniosku nie oszacowano skutkow finansowych dta budzetu zwiyzanych z wymiany

dowodow

osobistych, gdyz wydane przed 1 marca 2015 r. dowody zachowujy waznoscdo czasu uptywu terminow
w nich okreslonych,
Zgodnie z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym „ w przypadku utworzenia,
potyczenia, podzielenia lubzniesienia powiatow iub zmiany nazwy powiatu albo miejscowosci, dowody
rejestracyjne, pozwolenia czasowe, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne i nalepki kontrolne
wydane przed dniem wejscia w zycie przepisow tworzycych, tyczycych, dzielycych lub znoszycych
powiaty lub zmieniajycych nazw^ powiatu albo miejscowosci, zachowujy waznosc" (art. 79c wszedt w
zycie 1 stycznia 2016 r.}.
Zgodnie z Ustawy z dnia 5 stycznia Z O l l r. o kierujycych pojazdami „ w przypadku utworzenia,
potyczenia, podzielenia lub zniesienia powiatow lub zmiany nazwy powiatu albo miejscowosci prawa
jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wydane przed dntem wejscia w zycie przepisow
tworzycych, tyczycych, dzielycych lub znoszycych powiaty lub zmieniajycych nazw^ powiatu albo
miejscowosci, zachowujy waznosc (art. 18b wszedt w zycie 1 stycznia 2016 r.).
Nie przewiduje si^ takze zwi^kszenia kosztowOpola w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Wnioskodawca okresla ponizej nastypujyce szacunkowe koszty jednorazowe i stale wprowadzenia
zmiany.
Tab. 10. Szacunkowe koszty jednorazowe

wprowadzenia

zmiany
.Szacunkowy

IRodzaj kosztu jednoraiowego

koszt {zt)

1

Koszt inwestycji w zakresie infrastruktury przystankowej*^

2
3

Koszt wydziefenta obwodow zasilania i sterowania oswietleniem na styku sotectw
przyt^czanych i nieprzytyczanych do Opola
Adapiacja pomieszczeri w ztobkach na utworzenie dodatkowych miejsc

4

Przejecie oraz dostosowanie dokumentow i baz z powiatowego zasobu geodezyjnego

GOO 000

i kartograficznegD

5

500 000
460 000
450 000

6

Aktualizacja map akustycznych z rozszerzeniem o tereny planowane do przytyc^enia
wraz z rozbudowa systemu monitoringu komunikacyjnego
Aktualizacja planow, programow z zakresu ochrony srodowiska

7

Inwentaryzacja urzydzeri melioracji wodnych

250 000

8

Utworzenie siedzib dIa nowych rejonow oprekuriczych

240 000

9

Zmiana nazw ulic, w tym transformacja do bazy danych ewidencji ulic i adresdw danych
dotyczycych ulic i numerow porz^dkowych znajduj^cych si^ w soteclwach, u^konante
tablic nazw ulic i oznaczenie w terenie
Wprowadzenie do baz danych nowych podainikdw

10

Ogdfeht:

400 000
350 000

200 000
35 000
3 495 000

Zrridto: opracowanie wtasne

*^Wyznaczeniei budowa nowych przystankdwautobusowych; wyznaczenie, oznakowanie i przystosowanie placdw pod nowe
p^tle autobusowe; wlaSciwe oznal<owanle istniej^cych przystankdw autobusowych, napraws zniszczonych elementdw
infrastruktury przystankowej, koszt zmiany zezwolen/zaiwiadczeri na w^'konywanie przewozdw przez MZK Sp,
z 0.0. koszt wydrukowania i rozwieszenia nowych rozkladow jazcy.
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Tab. 11. Szacunkowe koszty state wprowadzenia
Lp,

I

zmiany
Szacunkowy"

Rodzaj kbsztu stategb

kdszttzt)'.

1

Biezqce utrzymanie drdg i obiektdw inzynierskich

4 400 000

2

Zadania z zakresu pomocy spolecznej

3 650 000

3
4

Powi^kszenie sieci szkot i przedszkoli ^-

2 750 000

Oczyszczanie jezdni i chodnikdw w lechnologii letniej i zimowej

2 600 000

5

Utrzymanie oswietienia^^

2 000 000

5

Eksploatacja kanalizacji deszczowej*'

1 700 OOO

7

Wzrost kwoty rekompensaty dIa MZK Opole z lylutu zwi^kszenia pracy przewozowej
w ci^gu roku
Zwi?kszenie puli srodkdw przeznaczonych na Budiet Obywatelski Opola

1 600 000

1 400 000

10

Zadania z zakresu swiadczeri, dodatkdw, stypendidw i zasitkdw szkolnych oraz
funduszu alimentacyjnego
Urz^dzanie i utrzymanie terenow zieleni. pie!?gnacja lasdw

11

Koszty 2wi?kszenia zatrudnienia oraz koszty administracyjne

12

Wydatki zwiqzane z utrzymaniem i dziatalnosciq iwietlic i bibliotek

500 000

13

Utrzymanie dodatkowych pomieszczeri w ziobku

410 000

14

400 000

15

Utrzymanie terenow o funkcji rekreacyjno-sportowej. w tym m.in. remonty i drobne
inweitycje
Transport specjaiistyczny dIa osob niepefnosprawnych

16

Szkoienie i zapewnienie gotowoSci bojowej strazakow^

170 000

17

150 000

18

VWyposazenie i utrzymanie budynkdw OSP (Slawice, Wrzoski, Czarnowqsy,
Chmielowice, Zerkowice)
Utrzymanie gotowosci bojowejOSP -samochody*'

19

Monitoring irodowiska

8
9

1 500 000

1 000 000

900 000

350 000

150 000
150 000
,0g6tem

,_25i7S0.O00

Zrddto: opracowanie wtasne
Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje na szacunkowe koszty state w postaci: rozszerzenie zakresu
ubezpieczenia gminy o wartosc przej?tego majqtku^, koszt archiwizacji dokumentow^^ oraz koszt
przeksztatcenia sotectw w rady dzielnic z budzetami na poziomie 100 lysi?cv ztotych.
Prezydent Miasta Opola zwrocif si? z pisemnq prosbq o podj?cie dziatari przez zainteresowane gminy
oraz Powiat Opolski ceiem wyrazenia przez nie opinii w przedmiocie wytqczenia obszaru sotectw i ich
cz?sci, stosownie do uchwafy nr XVIII/320/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 listopada 2015 r. Pismo
Prezydenta Miasta Opola z prosbq o podj?cie dziatari celem wyrazenia przez gminy/powiat opinii
w przedmiocie wytqczenia obszarow oraz uchwaty organow stanowiqcych zainteresowanych jednostek

^ Wydatki biezqce na utriymanie, w\'nagrod;enia pracownikbw pedagogic:nvch i niepedagogicinych. dowoz dzieci.
Sracunkowy koszt t^ciny wynosi S 750 000 zt. w tym subwencjs ogdina i dotacja celowa wynosi 5 min z1. Siaciinkowy koszt
obiiczono jako rdznic^ f^cznego kositu i subwencji •golnej i dotacji celowei.
Koszt utrzymania oiwietlenia, zakup'.j i dystryhucji energii. remontdw. Podana wartosc obejmuje rowniez koszty
sukcesywnej budowy i modernizacji.
'" Koszty eksploatacji obejmujg remcntv wpustdw i wtazow ulicznych oraz koszty czyszczenia kanaidw deszczowych i
wpustow ulicznych na temie catej gminy. Gmina ponosi rowniez wydaiW na energi^ elektr^'czn^ oraz opiaty srodowiskowe,
ktdre
uzaieznione od ilosci odwadnianej powierzchni.
Umurdurowanie, ubezpieczenia, okresowe badania lekarskie. ekwiwafent za udzial w akcjacli ratowniczych.
Koszty ubezpieczenia, doposazenia, remontdw.
^ IWoziiwe do ustalenia po przej^ciu maj^tku.
Szacunkowa kv/ota: 72 zf za mb przechowania akt.
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samorzydu terytorialnego zawierajyce opinie, wraz z wynikami konsultacji z mieszkaricami przedstawia
si? w zatyczniku nr 3.
Wnioskodawca, na podstawie uchwat otrzymanych od zainteresowanych gmin, niniejszym wskazuje
wyniki konsultacji z mieszkaricami w sprawie zmian granic administracyjnych. Wyniki konsultacji z
mieszkaricami przedstawiono w podziale na jednostki pomocnicze gmin uwzgl^dniajyc: liczby osob
uprawnionych do gtosowania, liczb? osob. ktore wzi^ty udziat w konsultacjach oraz liczby oddanych
gtosow popierajycych, przeciwnych i wstrzymujycych si^.
Miasto Opole.
Rada Miasta Opola uchwaty nr XVIII/320/15 postanowita przeprowadzic konsultacje z mieszkaricami
miasta Opola w sprawie proponowanej zmiany granic. W dniach od 14 lutego do 6 marca 2015 r.
przeprowadzono konsultacje spoteczne z mieszkaricami w sprawie zmiany granic Miasta Opola.
Konsultacje zostaty przeprowadzone przez Prezydents Miasta Opola, zgodnie z uchwaty Nr XLI/424/04
Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkaricami miasta Opoia. Prezydent Miasta na podstawie tej uchwaty wydat zarzydzenie Nr OR1,0050.60.2015 z dnia 5 lutego 2016 r, w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkaricami Miasta
Opola w sprawie zmiany granic Miasta Opola, okreslenia terminu i miejsca ich przeprowadzenia oraz
powotania Zespotu do ich przygotowania i przeprowadzenia.
Konsultacje przeprowadzono za pomocy anklet oraz interaktywnego arkusza zamieszczonego na
stronie inlernetowej miasta. W konsultacjach wzi^ty udziat 6892 osoby. Uprawnionych do gfosowania
byto l i s 741 osob.
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaricami Miasta Opola Rada Miasta Opola

pozytywnie

zaopiniowata zmiany granic polegajycy na wtyczeniu do terytorium Miasta Opola: z gminy Dybrowa:
czysci sofectwa Karczow, sotectwa Stawice, sotectwa Wrzoski; z gminy Dobrzeri Wielki: sotectwa Borki,
cz^sci sotectwa Brzezie, sotectwa Czarnowysy, cz^sci solectwa Dobrzeri Maty, sotectwa Krzanowice,
sotectwa ^wierkle; z gminy Komprachcice: sotectwa Chmielowice, sotectwa Zerkowice; z gminy
Proszkow soiectwa Winow; z gminy Turawa cz^sci solectwa Zawada.
Tab. 12. Wyniki konsultacji z mieszkaricami Miasta

Opola
Za^

Gmina

Sotectwo

! Liczba
gtosdw

iPrzeciw

Wstrzyrri aid's i?

licz&a
gidsdw

of
To

Liczba

glosdw

%

cz^sc solectwa Karczow

3697

70,7

1252

24,7

238

4,6

Stawice
Wrzoski
Borki
cz^sd solectwa Brzezie
Czarnowysy
cz^sc solectwa Dobrzeri

3917
3925
3763
38ZS
3943

74,3
74,7
71,7
72,7
74,5

1197
1193
1319
1303
1264

22,7
22,7
25,1
24,7
23,9

157
139
1G6
136
34

3,0
2,6
3,2
2,6
1,5

3753

71,6

1345

15,6

147

2,3

Krzanowice

3867

1250
inj
1192
1231

23,S
27,1
22,5
23,4

140
206
113

Proszkow

Chmielowice
Zerkowice
Winow

3608
39S9
3859
4020

73,6
69,0
75,4

2,7

Swierkle

Turawa

cz^sc solectwa Zawada

3907

1155
1251

22,0
23,7

Dybrowa

Dobrzeri
Wielki

Komprachcice

Maty

73,4
76,0
74,1

3,9

165
108

2,1
3,1
2,0

115

2.2

2r6dfo: opracowanie wlasne.
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Uchwat? Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. Wnioskodawca przedstawia w
zatqczniku do wniosku.
W ramach konsultacji spotecznych Urzqd Miasta Opole zlecit rowniez niezaleznemu osrodkowi badari
TNS Polska zbadanie opinii mieszkaricow Opola na temat powi?kszenia obszaru miasta. Badaniem
obj?to losowq, reprezentatywnq prob? petnoletnich mieszkancow Opola {tysiqc osob). Badania
wskazaty, ze wyrazna wi?kszos(: mieszkaricow Opola (58%) opowiada si? za poszerzeniem granic
administracyjnych miasta, przy czym trzech na. dziesi?ciu pytanych (30%) zdecydowanie a 28%
respondentow raczej popiera t? inicjatyw?. Trzech na dziesi?ciu (29%) mieszkaricow Opola jest
przeciwna wtqczeniu w granice administracyjne Opola trzynastu sotectw lub ich cz?sci z pi?ciu
sqsiednich gmin, przy czym zdecydowany sprzeciw jest udzratem 17% badanych a umiarkowany
sprzeciw wyraza 12% pytanych. 13% ankietowanych nie ma jednoznacznego zdania na ten temat.
Z powyzszych danych wynika, ze w wsrod mieszkaricow Opola, jest dwa razy wi?cej zwolennikow, niz
przeciwnikow, rozszerzenia administracyjnych granic miasta. Raport prezentujqcy wyniki oraz wnioski
z badania zawarto w zaiqczniku nr 10.
Wnioskodawca wskazuje, ze niezaleznie od konsultacji spotecznych Prezydent Miasta Opola spotkatsi?
rowniez z mieszkaricami gmin, ktorych tereny obj?to wnioskiem. Dyskusje poswi?cone procesowi
zmiany granic odbyfy si? w Chmielowicach (Gmina Komprachcice), Czarnowqsach (Gmina Dobrzeri
Wieiki) oraz Stawicach (Gmina Dqbrowa). Ponadto zorganizowano spotkanie z Parlamentarzystami
Ziemi Opolskiej, a takze debat? dotyczqcq zmiany granic Miasta Opola, na ktdrq zaproszono ekspertow
- naukowcow, przedsi?biorc6w, a takze W o j t o w / Burmistrz gmin. ktorych tereny obj?to wnioskiem^^
Gmina Dqbrowa.
Uchwafq Nr XVI/109/16 z dnia 3 marca 2016 r. Rada Gminy Dqbrowa, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkaricami Gminy, negatywnie zaopiniowata zmian? granic Gminy Dqbrowa polegajqcq na
wytqczeniu obszaru sotectwa Stawice, obszaru sotectwa Wrzoski i cz?sci obszaru sotectwa Karczow z
Gminy Dqbrowa i ich wtqczeniu do miasta Opola.
W uzasadnieniu do w w . uchwaty wskazano, ze wobec braku ustawowego okreslenia i braku orzeczeri
sqdow

administracyjnych,

kto jest

,.uprawnionym"

do

udziatu

w

konsultacjach,

uznano

za

uprawnionego mieszkarica, ktory w czasie konsultacji spotecznych mieszka na terenie gminy i
oswiadczyt. ze posiada umiej?tnosc wypetnienia ankiety i jej podpisania. W uzasadnieniu wskazano, ze
podawanie „frekwencji" jest zatem nieuprawnione, mozna mowic tyiko o szacunkowym udziale
mieszkaricow w tych konsultacjach. Wskazano takze, ze kazdy sposob obliczenia szacunkowego udziatu
obarczony jest niedoszacowaniem. W uzasadnieniu wskazano nast?pujqce przykfady obliczenia udziafu
mieszkaricow:
•

54% jako liczba oddanych ankiet w stosunku do liczby zameldowanych w sotectwach iub catej
gminie (9618 osob),

•

57% jako liczba oddanych ankiet w stosunku do liczby mieszkaricow, od ktorych pobierana jest
optata za wywoz nieczystosci statych (7764 osob),

•

65% jako liczba oddanych ankiet w stosunku do pobranych ankiet (wydano ankiet dIa 8011
osob}.

Zaproszeni Wdjtowie Gmin: O^brows, Dobrzeri Wieiki, Kcmprachcice, Turawa oraz Burmistrz Proszkowa pomimo
zaproszenia nie wzi^ii udziatu w debacle.
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•

72% jako liczba mieszkaricow od ktorych pobierana jest optata za wywoz nieczystosci statych
pomniejszona o dzieci urodzone od 1 stycznia 2010 r. (7179 osob).

W konsultacjach spotecznych udziat wzi^to 5190 mieszkaricow Gminy Dybrowa, Oddano 5001 waznych
ankiet.
•

Przeciwko wylyczeniu z granic Gminy Dybrowa cz^sci obszaru sotectwa Karczow, obszaru
sotectwa Stawice, obszaru sotectwa Wrzoski i wtyczeniu ich do granic Miasta

Opola

opowiedzialo si^ 4799 mieszkancow Gminy Dybrowa biorycych udziat w konsultacjach
spotecznych, co stanowi 96% waznych oddanych gtosow.
•

2a wytyczeniem z granic Gminy Dybrowa obszaru cz^sci solectwa Karczow, obszaru sotectwa
Stawice, obszaru sotectwa Wrzoski i wtyczeniu ich do granic Miasta Opola opowiedzialo si^ 136
mieszkaricow Gminy Dybrowa biorycych udziat w konsultacjach spotecznych, co stanowi Z,7%
waznych gtosow.

•

Liczba mieszkaricow biorycych udziat w konsultacjach spotecznych Gminy Dybrowa, ktorzy
wstrzymali si^ od zabrania gtosu wyniosta 66, co stanowi 1,3% waznych oddanych gtosow,

•

W konsultacjach spotecznych oddano 189 niewaznych ankiet.

Tab. 13. Wyniki konsultacji z mieszkoncami Gminy

Soiectwo

Liczba

Liczba

dsdb'

osdb.

uprawni'

ktdre

onych

wzi^ly

do

'udziat w

•glosowa-

konsiilta

nia'

cjach

Liczba
waznych
oddanyc

Dqbrowa
Liczba o'ddanych

Uciba oddanych

Liczba oddanych

glosdw

glosdw popierajycych

gtosd iv p rzeci w nyc h

wstrzymujacych
.si?:

li ankiet.
Os.

1.

^

:%

:0s.

;%

Chrdscina

6i9

636

O^9

1,42

624

93,11

3

0,47

Ciepielowice

260

257

5

1,95

250

97.28

2

0,78

Dybrowa

804

787

24

3,05

759

96.44

4

0.51

274

0,69

Karczdw

310

28S

12

4,17

95,14

^

Lipowa

124

120

1

0,83

119

99,17

0

0

Me ch nice

626

534

15

2 57

562

96,23

7

1,20

Narok

zgodnie

456

423

6

1,12

399

94,33

18

4,26

Niewodniki

z

201

201

4,48

188

93,53

4

1,99

Nowa Jamka

opisem

107

103

9
a

3,88

99

96,12

0

Pr^dy

221

217

1,38

213

98,16

1

Siedliska

69

1

64

92,75

4

5,30

Skarbi£z6w

74
124

lis

T

1,69

115

97,46

1

0,85

Stawice

563

538

4,46

Wfzoski

377

376

Zelazna

294

2S4

•5190

5001-

Cala gmina

Jw.-

0,46

493

92,57

16

2.97

l-l

3.72

359

95,48

3

D.SO

7

2,46

275

97,18

1

0,35

•136

2,72

4799

95,96,

66

.•i;32

^rddlo: opracowanie wtasne na podstawie uchwaty Nr XVI/109/16 Rady Gminy Dybrowa

Uchwaty Nr XVI/109/16 Rady Gminy Dybrowa z dnia 3 marca 2016 r. Wnioskodawca przedstawia w
zatyczniku do wniosku.

^14

Gmina Dobrzeri Wieiki.
Uchwalq Nr XVI/129/Z016 z dnia 3 marca 2016 r, Rada Gminy Dobrzeri Wieiki po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkaricami Gminy, negatywnie zaopiniowata zmian? granic Gminy Dobrzeri Wieiki,
polegajqcq na wytqczeniu z Gminy Dobrzeri Wieiki obszaru sotectw: Borki, Czarnowqsy. Krzanowice
i Swierkle oraz cz?sci sotectw Brzezie i Dobrzeri Maty, i wtqczeniu tego obszaru do Miasta Opola.
Liczba mieszkaric6w Gminy Dobrzeri Wieiki uprawnionych do udziatu w konsultacjach wyniosta 14 134
osob W wyniku podsumowania ankiet ustalono, ze w konsultacjach udziat wzi?to 8777 mieszkaricow
Gminy Dobrzeri Wieiki, co stanowi 62,1%,
•

Za zmianq granic Gminy opowiedziato si? 14 mieszkaricow (0,16%),

•

Przeciw zmianie byto 8750 mieszkaricow (99,7%).

•

Od gtosu wstrzymato si? 12 mieszkaricow (0,14%),

•

W konsultacjach oddano 1 niewaznq ankiet? (0,01%).

Tab. 14. Wyniki konsultacji 2 mieszkancami Gminy Dabrzefj

Wieiki

liczba
losdb

Liczba os6b/kt6're'

uprawni
onycti

Solectwo

Xlciba oddanych,

v i z i ^ udziat

gtosdw.popieraj^cych

konsultacjach!

do

Liczba oddanych.

Liczba oddanycli
gfdsow przeciwnych

"i

•

gtosow
wsirzymuj^cycK sle

glosowa
%

Os.

55,6

0

1

1

1

nta

OS.

Borki

515

343

erzezie

198

144

1
1

72,7

Chrdscice

2765

3575

1

S7.0

1

2

Czarnowqsy

3361

204S

60,9

[

767

453

4388
432

Dobrzeri
Maty
Dobrzeri
Wieiki
Krzanowice

343

0

1

Os.

100

0

0

98,6

1

0,7

0,7

1

142

1

9

157?
2030

99,9
99,1

59,7

0

0

457

99,8

1

0.2

2885

65,7

0

0

2884

100

0

0

1 316
1 650

73,1

1

0,3

315

99,7

0

56,9

0

0

55D

100

0

S6S

353

63,4

1

0,3

356

99,4

1

0,3

14134

8777

62. i

14

0,16

8750

99.7

12

0,14

K'jp

1 1143
|

1

%

D,l
0,45

Wjerkle
'Gala gmina

Os-

1
1

1

0
9

1

0
0,45

Zrddto: opracowanie wtasne na podstawie uchwaty Nr XVl/129/2016 Rady Gminy Dobrzeri Wieiki
Uchwat? Nr XVl/129/2016 Rady Gminy Dobrzeri Wieiki z dnia 3 marca 2016 r.

Wnioskodawca

przedstawia w zatqczniku do wniosku.
Gmina Komprachcice.
Uchwalq Nr XIII.77.2016 z dnia 29 lutego 2016 r, Rada Gminy Komprachcice, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkaricami Gminy, negatywnie zaopiniowata zmian? granic Gminy Komprachcice.
polegajqcq na wytqczeniu z Granic Gminy Komprachcice obszaru Sotectwa Chmielowice i obszaru
sotectwa Zerkowice i wtqczeniu ich do granic miasta Opola.
Liczba mieszkaricriw Gminy Komprachcice uprawnionych do udziatu w konsultacjach spotecznych
wyniosta 10847 os6b z czego udziat w konsultacjach spotecznych wzi?to 5479 mieszkaricow Gminy
Komprachcice. Frekwencja w konsultacjach spotecznych wyniosta 50,51%,
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•

Przeciwko wylyczeniu z granic Gminy Komprachcice obszaru sotectwa Chmielowice i obszaru
sotectwa Zerkowice i wtyczeniu ich do granic Miasta Opola opowiedziato si? S 146
mieszkaricow Gminy Komprachcice biorycych udziat w konsultacjach spotecznych, co stanowi
93,92%.

•

Za wytyczeniem z granic Gminy Komprachcice obszaru sotectwa Chmielowice i obszaru
sotectwa Zerkowice i wtyczeniem ich do gianic Miasta Opola opowiedziato si? 253
mieszkaricow Gminy Komprachcice biorycych udziat w konsultacjach spotecznych, co stanowi
4,62%.

•

Liczba mieszkaricow Gminy Komprachcice, ktorzy wstrzymali si? od zabrania gtosu wyniosta
57, CO stanowi 1,04%.

•

W konsultacjach spotecznych oddano 23 niewazne gtosy, co stanowi 0,42% mieszkaricow
Gminy Komprachcice biorycych udziat w konsultacjach spotecznych.

Przekazana wnioskodawcy Uchwa-ta nie zawiera wynikow konsultacji z mieszkaricami w podziale na
jednostki pomocnicze gminy.
Uchwat? Nr Xlll.77.2016 i dnia 39 iutego 2016 r. Rady Gminy Komprachcice

Wnioskodawca

przedstawia w zatyczniku do wniosku.
Gmina Proszkow.
Uchwaty Nr XVI/122/2016 z dnia 3 marca 2016 r, Rada Miejska w Proszkowie, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkaricami Gminy, negatywnie zaopiniowata zmian? granic Gminy

Proszkow,

polegajycy na wytyczeniu obszaru sotectwa Winow z Gminy Proszkow i jego wtyczeniu do miasta
Opola,
Liczba mieszkaricow Gminy Proszkow uprawnionych do udziatu w konsultacjach spotecznych wyniosta
7295 osob z czego udziat w konsultacjach spotecznych wzi?to 3204 mieszkaricow Gminy Proszkow.
taczna ilosc gtos6w waznie oddanych wyniosta 3149. Frekwencja w konsultacjach spotecznych
wyniosta 43,92%.
•

Z waznie oddanych gtosow przeciwko wytyczeniu z Gminy Proszkow obszaru sotectwa Winow
i wtyczeniu go do granic Miasta Opola opowiedziato si? 2949 mieszkaricow Gminy Proszkow
biorycych udziat w konsultacjach spotecznych, co stanowi 93,64%.

•

Z waznie oddanych gtosow za wytyczeniem z granic Gminy Proszkow obszaru sotectwa Winow
i wtyczeniem do granic Miasta Opola opowiedziato si? 133 mieszkaricow Gminy Proszkow
biorycych udziat w konsultacjach spotecznych, co stanowi 4,22%.

•

Z.waznie oddanych gtosow liczba mieszkaricow Gminy Proszkow, ktorzy wstrzymali si? od
zabrania gtosu wyniosta 67, co stanowi 2.13%.

•

W konsultacjach spotecznych oddano 55 niewaznych ankiet, co stanowi 1,72%
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Tab. 15. Wyniki konsultacjiz
LIczba osdti
•Soiectwo'

uprewnionych
do glosowania

mieszkancami Gminy Proszkow
Liciba 0 5 6 b,
ktdre wzi^iy
udzial w
kbnsuliacjach

Zimnice Wielkie

224

Li g Ota

151

Prdsikowska

.Liczba-

Liczba

LIczba

.obdanych

oddariych"

oddanych

gfosow

.gtosoW

popiera-

ptzeciwnych

glos6w
Vk-strzymuj^cychj

Liczba glosdw
niewaznych

si?
5

217

1

1

D

160

1

0

4

143

7

1

Nowa Kuinia

155

ZIotniki

332

6

319

5

2

Win6w

353

60

272

13

8

Jaskowice

140

4

130

4

2

263

1

252

1

9

165

2

160

2

1

236

9

1

93

i

5

30

2

tlinice
Zimnice Male

7295

Przysiecz

25-!

G6rki

103

Folwark

88

8

1

5

Chriowice

88

1

37

0

Chrz^szciyce

207

5

192

3

2

263

5

247

4

7

361

9

15

2949'

67

55

408

Pr6iik6w
Ca)a gmina
^rodlo:

JVJ.,

3204

23
tl33

opracowanie wfasne na podstawie uchwafy Mr XVI/122/2016

Rady

0

Miejskiej w Prdszkcwie

Uchwat^ Nr XVI/122/2016 Rady Miejskiej w Pr6sil<owie z dnia 3 marca 2016 r. Wntost;odawca
przedstawia w zal^czniku do wniosl<u.
Gmina Turawa.
U c h w a ^ NrXV/89/2016 z dnia 4 marca 2016 r. Rada Gminy Turawa, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkancami Gminy, negatywnie zaopiniowaia zmian? granic Gminy Turawa, polegaj^cq

na

wyt^czeniu cz^sci obszaru sotectwa Zawada z Gminy Turawa i jego wtqczeniu do miasta Opola.
Liczba mieszkaricow Gminy Turawa uprawnionych do udziatu w konsultacjach wyniosta 9460 osob. W
wyniku podsumowania ankiet ustalono, ze w konsultacjach udziat wzi^io 4988 mieszkaiicow Gminy
Turawa, co stanowi 52,73%.
•

Za zmianq granic Gminy opowiedziato si^ 65 mieszkaricow (1,30%).

•

Przeciw zmianie byto 4877 mieszkaricow (97,83%).

•

Od gfosu wstrzymaJo si? 43 mieszkaiicow (0,86%).

•

Trzech mieszkaricow oddato gfosy niewazne.

Zai^cznikiem do uchwaty Nr XV/89/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 marca 2016 r. byt „Protok6t z
konsultacji 2 mieszkancami Gminy Turawa przeprowadzonymi w dniach 15-28 lutego 2016 r.". Zgodnie
z tresci^ tego protokotu zal^cznik do niego stanowHo zestawienie wynikow w poszczegolnych
sotectwach. Przekazana wnioskodawcy korespondencja OB.VI.033.1.1.2016 z dnia 4 marca 2016 r.
(data

wptywu

4 marca 2016 r.) nie zawiera?a jednak

poszczegolnych sotectwach.

wskazanego zestawienia

wynikow

w

Majgc na uwadze powyzsze zwrocono si? do Przewodnicz^cego Rady

Gminy Turawa pismem z prosb^ 0 usuni^cie wyst^pujqcego braku. W dniu 16 marca 2016 r. do Urz?du
Miasta Opole wptyn^ta korespondencja w postaci zestawienia wynikow giosowania wg soiectw.
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DIatego tez do przedstawienia wynikow konsultacji w przekroju wg sotectw wykorzystano ww.
informacj^ [w zaiqczniku do wniosku).
Tab. 16. Wyniki konsultacji z mieszkancami Gminy Turowa
L i a b a 6s'6b, ktore*
Liciba oddanych
Uciba csiSb
Sotectwo

uprawnion

wziefv udiiat w

glosdw

vch do

konsultacjach

jpopieraj^cych

gtosowania
923

Bierdiany

Os.

%

547

59,26

•

Liczba oddanych
gtoEOw przeciwnych

Liciba oddar.ycH "
g)Ds6w wstf^yfii'u-

Os.

%

Os.

%

Os.

1

0,18

545

99.82

0

0
1,15

KadlubTurawski

561

34B

62,03

0

0

344

98.35

4

Kot6ri

963

431

44,76

0

0

426

98.84

5

1,16

Kotbrz Wieiki

353

201

56,94

0

0

201

100

0

0

Ligota Turawska

697

499

71,59

0

0

499

100

0

0

Osowiec

1363

550

41,09

5

0,89

548

97.85

7

1,25

338

225

66,57

4

1,78

220

97.78

1

0,44

Turawa

1132

466

41,17

0

0

464

99,57

2

0,^3

Wqgry

1005

4S6

43,36

7

1,45

472

97.72

4

0,S3

Zakrz6w Turawski

621

31d

50,56

0

0

312

59,36

2

0,64

Zawada

1271

aia

64,04

18

2,21

785

96,44

ii

1,35

233

97

41,63

30

30,93

60

51,86

7

7,22

9,460'

4983

152,73

65^

1-30

4877'

•97.83

43

0,86

MaW

Osiedie Zawada
;Cala gmina

^

Zfodto: opracowanie wlasne na podstawie danych Urz^du Gminy Turawa
Uchwa)? Nr XV/89/2016 Rady Gminy Turawa z dnia 4 marca 2015 r. Wnioskodawca przedstawia w
zatqczniku do wniosku.
Powiat opolski.
Uchwatq Nr XVII/107/16 z dnia 7 marca 2016 r. Rada Powiatu Opolskiego, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkancami Powialu, negatywnie zaopiniowala zmian? granic Powiatu Opolskiego,
polegajqc^ na wytqczeniu z obszaru Powiatu Opolskiego i wtqczeniu do terytorium Miasta Opola cz^sci
obszarow nast^puj^cych gmin: z Gminy Dqbrowa: cz^sci obszaru sotectwa Karczdw, obszaru sotectwa
Siawice, obszaru sofectwa Wrzoski; z Gminy Dobrzeri Wielki: obszaru sotectwa Borki, cz^sci obszaru
sotectwa Brzezie, obszaru sotectwa Czarnow^sy, cz^sci obszaru sotectwa Dobrzeri Maty, obszaru
sotectwa

Krzanowice, obszaru

sotectwa

Svvierkle; z Gminy

Komprachcice: obszaru

sofectwa

Chmtelowice, obszaru sotectwa Zerkowice; z Gminy Prdszkbw; obszaru sotectwa Windw; z Gminy
Turawa: cz^sci obszaru sotectwa Zawada^'.
W dniacti od 10 do 20 lutego 2016 roku firma BIOSTAT sp. z o.o. z siedzibq w Rybriiku, na zlecenie
Starostwa Powiatowego w Opolu, przeprowadzita sondaz opinii mieszkaricow Powiatu Opolskiego w
sprawie wyt^czenia z obszaru Powiatu Opolskiego i wt^czenia do terytorium Miasta Opola ww.
obszarow. Konsultacje spofeczne zostaty przeprowadzone w formie badania sondazowego i polegaty
na przeprowadzeniu rozmowy poprzez iqcze telefoniczne (tectinika CATI) z anonimowymi uczestnikami
badania. W badaniu wzi^to udziat tysi^c dorostych mieszkaricow Powiatu Opolskiego. W badaniu wziqti
udziat mieszkaricy wszystkich 13 gmin wchodz^cych w sktad Powiatu Opolskiego, Przeciwko wyfqczeniu
z obszaru Powiatu Opolskiego i wtqczeniu do terytorium Miasta Opola cz^sci w w . obszarow
opowiedziato si^ 83% badanycti mieszkaricow. Natomiast, srednia w pi^ciu Gminach, ktorych

"

W konsultacjach spotecinycb (ankietowych) wslyneto 20 345 anklet, i czego waz.iych 19 874. Prieciw wyiqczenij

miejscowosci i tsrenu powiatu opolskiego wvpowiedzisio sie 19 094 mieszkaricow, is wytqczeniem 525 mieszkaricow, a 255
mieszkaric6w wstnymafc si^ od glosu. Oddano 471 sztuk niewaznych ankiet.
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pomniejszenie bezposrednio dotyczy, wyniosfa 88,3%. 2a wyl^czeniem z obszaru Powiatu Opolskiego
i wi^czeniem do terytorium Miasta Opofa ww. miejscowosci opowiedziaio si? 17% badanych
mieszkaricow.
W dniach od 4 do 25 lutego 2016 roku przeprowadzono rowniez z mieszkancami Powiatu Opolskiego
konsultacje spoleczne w sprawie wytqczenia z obszaru Powiatu Opolskiego i wt^czenia do terytorium
Miasta Opola trzynastu sotectw. Udziai w nich wzi?io 20 345 osob. Konsultacje zostaty przeprowadzone
w formie badania ankietowego. Przeciwko wyl^czeniu z obszaru Powiatu Opolskiego opowiedziato si?
96,08% mieszkaricow

Powiatu Opolskiego

bior^cych udziat w

konsultacjach spotecznych. Za

wyl^czeniem z obszaru Powiatu Opolskiego opowiedziato si^ 2,64% mieszkaricow Powiatu Opolskiego
biorqcych udziat w konsultacjach spotecznych. Liczba mieszkaricow Powiatu Opolskiego, ktorzy
wstrzymali si? od zabrania gtosu wyniosta 1,28%.
W dniu 22 lutego 2016 roku odbyty si? zbiorowe konsultacje spoteczne z mieszkancami Powiatu
Opolskiego, w ktorych udziat wzi?to ponad 600 mieszkaricow. W trakcie spotkania mieszkaricy wyrazili
negatywn^ opini? w sprawie zmian administracyjnych granic Powiatu.
Przekazana Wnioskodawcy uctiwaia nie zawiera wynikow konsultacji i mieszkancami w podziale na
jednostki pomocnicze gmin. W uchwale nie podano takze liczby osob uprawnionych do gtosowania,
liczby oddanych gtosow popierajqcych, przeciwnych i wstrzymuj^cych si?.
Uchwaty Nr XVII/107/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 7 marca 2016 r. Wnioskodawca przedstawia
w zat^czniku do wniosku.

Szanowny Panie Ministrze
Kierunek rozwoju Opola zwi^zany z procesem rozs2erzenia obszaru miasta wzmocni potencjal Opola
oraz regionu opolskiego. To szansa na nowe miejsca pracy dia mieszkaricow catego wojewodztwa
opolskiego. a takze prorozwojowe spojrzenie w przysztosc. Odbiorcami korzysci b?d^ nie tylko
mieszkaricy Opola, ale rowniez mieszkaricy catego regionu.
Wykonuj^c uchwat? Nr XXIV/416/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. {zat. nr 3.1), majqc
na uwadze tresc niniejszego wniosku, jego uzasadnienie o r a i dot^czone dokumenty i informacje
niniejszym wnosz^ o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
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Zatqczniki do wniosku o dokonanie zmiany granic Miasta Opola
1,

Wyjasnienia dotycz^ce braku zaswiadczeri Starosty Opolskiego* potwierdzajqcych zgodnosc
danycti z operatem ewidencyjnym oraz korespondencja w sprawie

2,

Uchwata Wnioskodawcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami

3.

Uchwafy organow stanowi^cych zainteresowanych jednostek samorzqdu terytorialnego
zawieraj^ce opinie, • ktorycti mowa w art, 4b ust. 1 pkt 2 ustawy, wraz z wynikami
konsultacji z mieszkancami
3-1,
Opole
3,2, Gmina D^browa
3,3, Gmina Dobrzen Wielki
3,4, Gmina Kompracticice
3,5.
Gmina Prdszkow
3.5,
Gmina Turawa
3-7,
Powiat opolski
3.8.
Pisma Prezydenta Miasta Opola dot, podj^cia dzialari celem wyrazenia przez Rady Gmin i
Powiatu opinii w przedmiocie zmiany granic

4,

Mapa topograficzna, wypis z operatu ewidencyjnego. mapa ewidencyjna oraz dokumentacja
geodezyjna
4,1,
Mapa topograficzna w skali 1:25000 z zaznaczeniem granic gmin obj^tych wnioskiem i siedzib
ich wtadz oraz proponowanych zmian
4,2- Wypisy z operatu ewidencyjnego dia cz^sci obr^bdw ewidencyjnycti: Karczow, Brzezie, Dobrzeri
Maty, Zawada
4.3.
Mapy ewidencyjne uwzgl^dniajqce dziatki ewidencyjne z zaznaczeniem dotychczasowych granic
oraz proponowanych zmian
4.4,
Dokumentacja geodezyjna
4,4,1 Dokumentacja geodezvjna projektowanej zmiany granic administracyjnych niiasts Opola o tereny
cz^sci obr^bdw: Karczow, Brzezie, Dobrzeri Mafy, Zawada
4,4,2
Dokumentacja geodezyjna projektowanej zmiany granic administracyjnych miasta Opola o tereny
cz^iu obrebu Zawada
Opinia Gtownego Geodety Kraju potwierdzajqca przebieg dotycticzasowych granic gmin
obj^tych wnioskiem z rejestrem granic i powierzctini jednostek zasadniczego podziatu
terytorialnego kraju

5,

6.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub gmin obj^tycti
wnioskiem uwzgl^dniajqcy infrastruktur? techniczn^ i spotecznq, uklad urbanistyczny i
komunikacyjny oraz sposob zagospodarowania terenu;
6,1,
Analiza infrastruktury technicznej i spolecznej, uktadu urbanistycznego i komunikacyjnego oraz
zagospodarowania terenu gmin obj^tych wnioskiem
6,2.
Wykaz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego
6,3.
Obowiqzuj^ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
5,4.
Opole
5.S.

Gmina Dqbrowa

5.6.

Gmina Dobrzeri Wiellti

6.7.
6.8.

Gmina Komprachcice
Gmina Prdszkbw

6,9.

Gmina Turawa

7.

Wyk;3z dziatek ewidencyjnych z opisem zrddet pozyskania danych

8,

Analiza podstawowycti dochodow podatkowycti w odniesieniu do wymogow
art. 4d pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym

9,

Ekspertyza pt. „Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne rozwoju Miasta Opola"

10.

Raport TNS Polska z badania opinii wsrod mieszkaricow Opola na temat strategicznej decyzji
dotycz^cej rozwoju miasta
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11.

Korespondencja dotyczqca pozyskania danych dotycz^cych liczby mieszkaricow obj?tych
wnioskiem

12.

Pismo Urz?du Miasta Krynica Morska dotycz^ce liczby mieszkaricow gminy

13.

Uchwata Rady Miasta Opola w sprawie wyrazenia woli przyj?cia kontraktu spotecznego w
ramach poszerzenia granic administracyjnych Miasta Opola

14.

Korespondencja z Wojtem Gminy Dobrzeri Wieiki dotycz^ca Karty Opolska Rodzina

15.

Korespondencja w sprawie przystqpienia Gminy Dqbrowa i Gminy Chrzqstowice w poczet
cztonkow Spotki Wodoci^gi i Kanalizacja w Opolu

16.

Pismo Posta na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Zyzyriskiego w sprawie zmiany
granic miasta Opola

lewski
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P R E Z Y D E N T

M l A J T A

O P O L A

Opole, dnia 31 marca 2015 r.
OR-III.0052.1.36.2015

UPOWAZNIENIE
Na podstawe art. 5 ust. 4 uslawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz^dowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), art. 33 ust. 4. art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
oraz art. 268a uslawy z dnia 14 czenwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego
(Dz. U. 2 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z dnrem 1 kwietnia 2015 r.
udzielam upowaznienia Panu Grzegqrzowi Marcjaszowi
Sekretarzowi Miasta Opola
do:
1) prowadzenia i zatatwiania w moim innieniu wszelkicti spraw gminy (Miasta) Opole
zwlE^zanycti z merytoryczn^ dziafalnosciq .wydziafew Urz?du Miasta Opola zgodnie
z podzialem nadzoru, z wyl^czeniem spraw z zakresu prawa pracy, ktorych
prowacizenie zostanle uregulowane odr^bnym upowaznieniem,
2) podpisywania {w zakresie Jak wyzej) zarz^dzert (z wyl^czentem zarzqdzeri
dotycz^cych: Regulaminu organizacyjnego Urz^du Miasta, ustalenta podzialu
nadzoru w Urz^dzie-Miasta), decyzji (w tym decyzji administracyjnycti), postanowieri,
zaswiadczeri, pism i polecen skizbowych, dokument6w kterowanych do organow
administracji publlcznej, odpowledzi na interwencje poslow i senatorow oraz
interpelacje, wnioski i pytania radnych, a takze odpowiedzi na skargi i wntoski
dotycz^ce funkcjonowania nadzorowanych wydzial6w.
3) skladania wraz z jednym z Zast^pcow Prezydenta Miasta Opola oswiadczeri woli
w imieniu gminy (Miasta) Opole, w zakresie zarzqdu mienlem, w sprawach
prowadzonych przez wydzialy Urz^du Miasta Opola nadzorowane przez Sekretarza
Miasta Opola.
Wszelkie dokumenty w powyiszych sprawach naleZy podpisywa6 z upowaznienia Prezydenta
Miasta Opola.
Upowa2nienia udziela si§, z moZliwoScia odwotania, na czas nieokreSlony z ti|m/pe nigdy nie
dlu2ej nii na czas petnienia funkcji Sekretarza Miasta Opola.
j
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