
UCHWAŁA NR XXVIII/194/17
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dąbrowa oraz wystąpienia z wnioskiem 
w sprawie zmiany granic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w zw. z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących 
tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu 
miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 310), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze wyniki konsultacji społecznych, które odbyły się w Gminie w dniach od 15 do 26 lutego 
2016 roku, które w ocenie Rady Gminy Dąbrowa zachowują swoją ważność i aktualność, opiniuje się pozytywnie 
zmianę granic polegającą na wyłączeniu z obszaru miasta na prawach powiatu Opola i włączeniu do terytorium 
Gminy Dąbrowa następujących obszarów:

1) obszaru obrębu ewidencyjnego Sławice o powierzchni 613,9052ha,

2) obszaru obrębu ewidencyjnego Wrzoski o powierzchni 589,2220 ha, oraz

3) części obszaru obrębu ewidencyjnego Karczów, określonego na: arkuszu mapy nr 2 – działki ewidencyjne nr 
51/1, 52/3–52/6, 53, 54/1, 55/1, 417, 420/2, 420/4–420/14, 477–484, 485/1, 485/3, 485/4, 486/2, 487/1, 487/3, 
487/4, 488, 489 i 493–495, arkuszu mapy nr 3 – działki ewidencyjne nr 486/1, 490, 491/1, 491/2, 496/1, 496/3, 
496/4, 497/1, 497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 498/4, 498/6, 498/7, 500/1, 500/2, 501/2–501/4, 502/1, 502/2, 503/1, 
503/2, 504/2–504/4, 505/2–505/4, 506/1, 506/2, 507/1, 507/2, 508/3-508/6, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511/1, 
511/2, 512/1, 512/2, 514/3, 514/4, 514/5, 514/6, 514/7, 515, 516, 517/1, 517/2, 518/1, 518/3, 518/4, 519/1, 
519/2, 520–522, 523/1, 523/2, 524–527, 546/2 (droga krajowa), 560, 561/2, 561/10–561/15, 561/16, 561/17, 
561/18, 561/19, 562/2 (droga gminna), 587, 588/1, 588/2, 589–592, 593/1, 593/2, 594/1, 594/2, 595–601, 
602/1, 602/2, 603, 617/1, 618, 619/2, 619/5, 619/6, 619/7, 619/8, 621, 622, 623/1, 623/2, 624, 625/1, 627, 628, 
629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 631/2, 631/3, 631/4, 632/2, 632/3, 632/4, 633/3, 633/5, 633/6, 637/2, 637/3, 637/4, 
638/1, 638/2, 639/1, 639/2, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 645/1, 647–654, 655/1, 
655/2, 656–664 i 666, o łącznej powierzchni 452,2600 ha.

§ 2. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody 
Opolskiego, z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dąbrowa, o której mowa w §1.

§ 3.  Wniosek o zmianę granic Gminy Dąbrowa, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Wojdyła
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     Załącznik 
     do Uchwały Nr XXVIII/194/17 
     Rady Gminy Dąbrowa 
     z dnia 30 marca 2017 r. 
 

Dąbrowa, dnia 30 marca 2017 r. 

 

 

 Pan Mariusz Błaszczak 
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
  za pośrednictwem: 
 
 Wojewody Opolskiego 

 

 

 

Wnioskodawca: Rada Gminy Dąbrowa. 

 

WNIOSEK 
o dokonanie zmiany granic Gminy Dąbrowa 

 

Działając na podstawie art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm., określanej dalej również jako u.s.g.) w związku z art. 4 u.s.g, 
Rada Gminy Dąbrowa występuje z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dąbrowa, polegającej 
na wyłączeniu z obszaru miasta na prawach powiatu Opola i włączeniu do terytorium Gminy 
Dąbrowa następujących obszarów: 

1. obszaru obrębu ewidencyjnego Sławice o powierzchni 613,9052ha, 

2. obszaru obrębu ewidencyjnego Wrzoski o powierzchni 589,2220 ha, oraz 

3. części obszaru obrębu ewidencyjnego Karczów, określonego na: arkuszu mapy nr 2 – 
działki ewidencyjne nr 51/1, 52/3–52/6, 53, 54/1, 55/1, 417, 420/2, 420/4–420/14, 477–
484, 485/1, 485/3, 485/4, 486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 488, 489 i 493–495, arkuszu mapy 
nr 3 – działki ewidencyjne nr 486/1, 490, 491/1, 491/2, 496/1, 496/3, 496/4, 497/1, 
497/3, 497/4, 498/1, 498/2, 498/4, 498/6, 498/7, 500/1, 500/2, 501/2–501/4, 502/1, 
502/2, 503/1, 503/2, 504/2–504/4, 505/2–505/4, 506/1, 506/2, 507/1, 507/2, 508/3-
508/6, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 514/3, 514/4, 514/5, 
514/6, 514/7, 515, 516, 517/1, 517/2, 518/1, 518/3, 518/4, 519/1, 519/2, 520–522, 523/1, 
523/2, 524–527, 546/2 (droga krajowa), 560, 561/2, 561/10–561/15, 561/16, 561/17, 
561/18, 561/19, 562/2 (droga gminna), 587, 588/1, 588/2, 589–592, 593/1, 593/2, 594/1, 
594/2, 595–601, 602/1, 602/2, 603, 617/1, 618, 619/2, 619/5, 619/6, 619/7, 619/8, 621, 
622, 623/1, 623/2, 624, 625/1, 627, 628, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 631/2, 631/3, 631/4, 
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632/2, 632/3, 632/4, 633/3, 633/5, 633/6, 637/2, 637/3, 637/4, 638/1, 638/2, 639/1, 
639/2, 641/1, 641/2, 642/1, 642/2, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 645/1, 647–654, 655/1, 
655/2, 656–664 i 666, o łącznej powierzchni 452,2600 ha. 

 

I.  Potrzeba wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Dąbrowa. 

1) Informacja o Gminie Dąbrowa. 

Gmina Dąbrowa utworzona została dnia 15 października 1975 roku. Gmina Dąbrowa 
istnieje więc od 41 lat. 

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

Aktualnie, Gmina Dąbrowa zajmuje powierzchnię 113,47 km2, co stanowi 7,42% 
powierzchni powiatu opolskiego oraz 1,21% ogólnej powierzchni województwa 
opolskiego. Zamieszkuje w niej obecnie 8080 mieszkańców, co stanowi 0,81% ogólnej 
liczby ludności regionu. Siedziba urzędu jest położona w południowej części gminy  
w miejscowości Dabrowa. Gmina Dąbrowa obejmuje aktualnie swoim zasięgiem 13 
sołectw: Chróścina, Ciepielowice, Dąbrowa, Karczów, Lipowa, Mechnice, Narok, 
Niewodniki, Nowa Jamka, Prądy, Siedliska, Skarbiszów, Żelazna. Gmina Dąbrowa, ze 
względu na położenie, weszła w skład subregionu Aglomeracja Opolska (Opole i 20 gmin 
blisko położonych). Gmina w dalszym ciągu funkcjonuje w „sołeckim składzie”. Przez 
cztery dziesięciolecia „trzynastka” wyżej wymienionych miejscowości znalazła już swoje 
stałe miejsce w gminie, a mieszkańcy również poprzez demokratyczne akty wyborów 
swoich przedstawicieli mają świadomość przynależności do Gminy Dąbrowa. 

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

2) Poprzednia zmiana granic. 

Na podstawie § 1 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku  
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom 
statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1134, określane dalej 
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również jako rozporządzenie z 19 lipca 2016 r.) z dniem 1 stycznia 2017 roku zostały 
zmienione granice Gminy Dąbrowa, poprzez wyłączenie i włączenie do miasta na prawach 
powiatu Opola, następujących obszarów: 

− sołectwa Sławice, 
− sołectwa Wrzoski, 
− części sołectwa Karczów, 

Zmiana granic Gminy Dąbrowa, która dokonała się z dniem 1 stycznia 2017 roku, została 
zainicjowana przez wniosek Prezydenta Miasta Opola z dnia 31 marca 2016 r.  
o dokonanie zmiany granic Miasta Opola. W tym miejscu należy wskazać, iż Prezydent 
Miasta Opola, bez przeprowadzenia obszernej i pogłębionej analizy, jak również bez 
przedstawienia wiarygodnych dowodów w tym zakresie, swoją motywację dotyczącą 
konieczności zmiany dotychczasowych granic, argumentował głównie: (1) potrzebą 
pozyskania dodatkowych terenów inwestycyjnych oraz (2) problemem depopulacji  
w regionie. 

W ocenie Wnioskodawcy, żaden z wyżej wymienionych powyżej argumentów,  
tj. depopulacja oraz konieczność pozyskania terenów inwestycyjnych, nie okazał się 
argumentem prawdziwym. W przypadku argumentu dotyczącego depopulacji, oczywistym 
bowiem jest, iż poprzez zmianę granic administracyjnych nie zmieni się indeks urodzeń. 
Zmiana granic nie skłoni również ludzi do posiadania większej ilości dzieci, a także nie 
zachęci ich do osiedlania się w nowych granicach miasta. Z kolei, w odniesieniu do 
argumentu dotyczącego konieczności pozyskania przez Gminę Opole dodatkowych 
terenów inwestycyjnych, wskazać przede wszystkim należy, iż był to jedynie argument 
pozorny, który miał przykryć rzeczywiste pobudki Prezydenta Opola, tj. chęć zapewnienia 
dla Gminy Opole dodatkowych wpływów podatkowych oraz terenów inwestycyjnych 
(zwłaszcza terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa) kosztem 
gmin sąsiadujących. 

Celem potwierdzenia przedstawionego powyżej stanowiska w faktach, w toku procedury 
w sprawie zmiany granic Miasta Opola, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2017 roku, 
wskazywano na podstawie opracowania przygotowanego przez Gminę Dobrzeń Wielki 
zatytułowanego „Tereny potencjalnego rozwoju funkcji miejskich: mieszkaniowej, 
usługowej, przemysłowej, parkowej, rekreacyjnej, komunikacyjnej i infrastrukturalnej”, iż 
tereny potencjalnego rozwoju funkcji miejskich, zajmowały przed 1 stycznia 2017 r. 
łącznie w Opolu powierzchnię ok. 3 996 ha, co stanowiło 41,2% powierzchni miasta. 
Należy przy tym zwrócić uwagę, iż powierzchnia gruntów rolnych położonych poza 
terenami zabudowanymi, ogrodami działkowymi i polderem „Żelazna” wynosiła  
w Opolu ok. 3 100 ha, czyli aż 32% powierzchni miasta. Ponadto w Opolu łączna 
powierzchnia ogródków działkowych wynosiła ok. 227 ha, tj. 2,3% powierzchni miasta. 
Miasto Opole posiadało także ok. 213 ha (2,2% powierzchni miasta) terenów 
nieużytkowanych, tj. poprzemysłowych, po eksploatacji odkrywkowej kruszyw, wapieni  
i glin ceramiki budowlanej, po wysypiskach odpadów oraz inne trwale nieużytkowane. 
Brak zagospodarowania tych ostatnich terenów, tzw. „brownfields” , świadczy co najmniej 
o braku konstruktywnych pomysłów władz Opola, które chciały jak najmniejszym 
nakładem sił pozyskać nowe tereny inwestycyjne, odbierając je sąsiednim gminom. 
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Mając na uwadze powyższe, a także przyjmując w tym zakresie nawet najbardziej 
optymistyczny wariant rozwojowo - demograficzny i gospodarczy Opola sprzed 20 lat (150 
tys. mieszkańców wg opracowania prof. K. Heffnera z 1991 r.), nie powinno budzić 
wątpliwości, iż tereny, w których posiadaniu Miasto Opole było przed 1 stycznia 2017 
roku, wystarczyłyby miastu na co najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat, a być może nawet 
nigdy nie nastąpiłaby faktyczna konieczność ich powiększenia. W tej sytuacji, włączenie 
w granice miasta kolejnych terenów ościennych gmin, w tym terenów znajdujących się  
w granicach administracyjnych Gminy Dąbrowa (użytkowanych w przeważającej mierze 
w sposób rolniczy), zwiększyło jedynie ich udział w strukturze miasta. W efekcie, 
krajobraz „miasta” Opola stał się jeszcze bardziej wiejski, z dużym udziałem ciągów 
zabudowy zagrodowej oraz lasów. 

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina Opole w pierwszej kolejności powinna efektywniej 
gospodarować terenami, które przed 1 stycznia 2017 r. pozostawały w granicach 
administracyjnych miasta. W tym względzie, nawet bowiem gdyby przyjąć ewentualne 
funkcje wykluczające możliwość inwestowania na danym obszarze (jak np. tereny 
górnicze, tereny zamknięte, czy też korytarz ekologiczny), to w Opolu przed 1 stycznia 
2017 r. pozostawały setki hektarów, które mogły być przez władze miasta wykorzystane 
pod nowe inwestycje. Z kolei, pozostałe niezagospodarowane do 1 stycznia 2017 r. tereny 
z powodzeniem mogłyby zostać wykorzystane do realizacji innych funkcji miejskich, które 
z całą pewnością służyłyby rozwojowi miasta (funkcje rekreacyjne, turystyczne, 
kulturowe), przyczyniając się jednocześnie do podnoszenia jego atrakcyjności. 

3) Wnioskowana zmiana granic Gminy Dąbrowa w świetle dokumentów strategicznych. 

Wnioskodawca wskazuje, iż będąca przedmiotem niniejszego wniosku zmiana granic 
przyczyni się do wzmocnienia obszaru metropolitarnego, skupionego wokół stolicy 
województwa opolskiego. Zmiana granic administracyjnych Gminy Dąbrowa wpisuje się 
bowiem w zakres działań polegających na współpracy i synchronicznym rozwoju 
okolicznych gmin, pozwalając jednocześnie na rozwój ekonomiczny, gospodarczy  
i społeczny Miasta Opola, szczególnie w ramach Aglomeracji Opolskiej. 

Wnioskowana zmiana granic Gminy Dąbrowa pozostaje w zgodzie z realizowaną polityką 
regionalną i przestrzenną Unii Europejskiej. Policentryczność rozwoju przestrzeni 
europejskiej jest jednym z podstawowych założeń polityki rozwojowej wyrażonych  
w ustanowionych dokumentach Unii Europejskiej i realizowanych w powiązaniu z tymi 
dokumentami programach i projektach. Szczególne znaczenie ma tu dokument Europejska 
Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (ESDP – European Spatial Development 
Perspective). Stanowi on wytyczne dla kształtowania zrównoważonego rozwoju 
przestrzeni europejskiej, opartego na policentrycznym rozwoju obszarów funkcjonalnych 
oraz kształtowaniu właściwych relacji między obszarami miejskimi  
i wiejskimi. Zadaniem unijnej polityki regionalnej jest niwelowanie asymetrii w rozwoju 
regionalnym, sprzyjanie racjonalnemu przekazywaniu środków finansowych z budżetu UE 
regionom, które wymagają solidnej pomocy. Można więc stwierdzić, że głównym celem 
polityki regionalnej UE jest ciągłe dążenie do niwelowania różnic występujących 
pomiędzy poszczególnymi regionami oraz usunięcie opóźnień rozwojowych mniej 
uprzywilejowanych regionów. Nie jest nim natomiast wzmacnianie gospodarcze  
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i administracyjne dominującej gospodarczo, ekonomicznie i społecznie wybranej jednostki 
terytorialnej.  

W kontekście powyższego, wskazać należy, iż działania Rady Gminy Dąbrowa, 
zmierzające do zmiany jej granic administracyjnych, stanowią emanację standardów 
wyznaczonych przez Unię Europejską w ramach polityki regionalnej. Przedstawiona 
inicjatywa powiększenia granic Gminy Dąbrowa nie ma na celu stworzenie ośrodka, który 
pod każdym względem mógłby osiągnąć przewagę nad miejscowościami i gminami 
pozostającymi w sąsiedztwie stolicy województwa. Wnioskodawca wskazuje, iż zmiana 
granic Gminy Dąbrowa ma na celu wręcz odwrotny skutek, który będzie polegał na 
wzmocnieniu jednej z gmin należących do obszaru metropolitarnego skupionego wokół 
Opola, co z kolei przełoży się na rozwój całego regionu. 

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

Wskazać bowiem należy, iż podpisana umowa o współpracy i przyjęte programy 
operacyjne Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zapewniają zintegrowane podejście do 
wykorzystywania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na rzecz 
zrównoważonego rozwoju całego obszaru funkcjonalnego, w znacznie szerszym 
kontekście rozwoju terytorialnego niż tylko rozwój stolicy regionu. Jej celem jest 
zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej oraz dążenie do zmniejszenia różnic  
w poziomie rozwoju członków Aglomeracji Opolskiej poprzez pomoc wszystkim 
jednostkom samorządu terytorialnego obszaru. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT) to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest skuteczne wdrażanie polityki spójności, 
poprzez realizowanie interwencji zintegrowanych nie tylko tematycznie, ale również 
obszarowo. Wnioskodawca wskazuje, iż zmiana granic Gminy Dąbrowa wpisuje się  
w powyższe działania, które zmierzają do osiągnięcia głównych celów rozwoju obszaru 
funkcjonalnego i regionu. 

Zmianę granic Gminy Dąbrowa należy również uznać za zgodną z zasadami polityki 
przestrzennej, sformułowanymi w najważniejszym dokumencie dotyczącym ładu 
przestrzennego Polski, tj. „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2010”, 

Id: EC2DF2CF-BF94-4A8F-AB0A-7A6D85E1293A. Podpisany Strona 5



przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 roku (M.P. z 2012 roku, poz. 
252). Zgodnie z tym dokumentem, celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie 
przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia ogólnych 
celów rozwojowych. Realizacji tego celu ma służyć m.in. podwyższenie konkurencyjności 
głównych ośrodków miejskich w Polsce w przestrzeni europejskiej, poprzez integrację 
funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego, który 
sprzyja spójności oraz poprawę spójności wewnętrznej kraju, poprzez promowanie 
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków do rozwoju oraz wykorzystania potencjału 
wewnętrznego wszystkich terytoriów. Zgodnie z formułowaną w dokumencie wizją, 
Polska ma być krajem o ugruntowanych warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
Rdzeniem krajowego systemu gospodarczego ma zaś być współzależny układ obszarów 
funkcjonalnych najważniejszych polskich miasta, zintegrowany w przestrzeni krajowej 
i międzynarodowej. Zgodnie z „Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
2030”, miejski obszar funkcjonalny jest układem osadniczym ciągłym przestrzennie, 
złożonym z odrębnych administracyjnie jednostek. Obejmuje zwarty obszar miejski 
oraz powiązana z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną. Administracyjnie obszary te 
mogą obejmować gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Siła powiązań miedzy 
miastem a obszarem funkcjonalnym ma z kolei przynieść korzyści mniejszym ośrodkom  
i obszarom wiejskim dzięki rozwojowi większych miast. Obszary wiejskie i miejskie 
postrzegane są bowiem jako dopełniające się wzajemnie oraz stanowiące integralną 
całość społeczno-gospodarczą i przestrzenną.  

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż zmiana granic Gminy Dąbrowa wpisuje się również 
w przyjęte w naszym kraju podstawowe zasady prowadzenia polityki, która stanowi zespół 
działań prawnych, finansowych i planistycznych na rzecz zrównoważonego rozwoju 
miast i ich obszarów funkcjonalnych, mających na celu wykorzystanie potencjału miast 
i ich obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju kraju, wzmocnienie zdolności miast 
i ich obszarów funkcjonalnych do pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia 
trwałych miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców (art. 21a ustawy z dnia  
6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, tekst jedn. Dz. U. z 2016 
roku, poz. 383 z późn. zm.). 

Podjęta przez Radę Gminy Dąbrowa inicjatywa zmiany granic Gminy jest ponadto zgodna 
z celowym, ukierunkowanym terytorialnie działaniem naszego państwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, sformułowanym  
w „Krajowej Polityce Miejskiej 2023”, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 
października 2015 roku (M.P. 2015, poz. 1235). Zgodnie z tym dokumentem, 
„Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów 
zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenie miejsc pracy oraz poprawa 
jakości życia mieszkańców”. Osiągnięciu sformułowanej wizji rozwoju służyć ma przede 
wszystkim poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do 
kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia (miasto konkurencyjne). W dokumencie tym 
wskazano, iż „Ważnym kierunkiem działań w zakresie poprawiania konkurencyjności 
ośrodków wojewódzkich jest rozwijanie sieci powiązań między nimi, z ośrodkami 
zagranicznymi oraz z obszarem regionu – tak, aby stawały się coraz ważniejszymi węzłami 
tych sieci. Konkurencyjność i zdolność do rozwoju głównych ośrodków miejskich 
budowana będzie także przez stopniowe rozwijanie zarządzania całymi obszarami 
funkcjonalnymi, co przyczyniać się będzie do synergicznego wykorzystania potencjałów 
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całych obszarów zurbanizowanych i lokalnych rynków pracy. Współpraca samorządów  
w miejskich obszarach funkcjonalnych przyczyniać się będzie do widocznego wzrostu 
konkurencyjności i atrakcyjności głównych ośrodków miejskich Polski z punktu widzenia 
konkurowania zarówno o kapitał (inwestycje zewnętrzne), jak i o zasoby ludzkie”. Ponadto, 
wskazać należy, iż zgodnie z w/w dokumentem, głównym celem polityki miejskiej wobec 
ośrodków subregionalnych i lokalnych powinno być wzmacnianie ich siły gospodarczej. 
Jak wskazano w w/w dokumencie, „We wspomaganiu rozwoju subregionalnych  
i lokalnych ośrodków miejskich polityka miejska szczególnie uwzględnia dążenie do 
integracji przestrzennej tych miast z otaczającymi gminami. Współpraca w ramach 
miejskich obszarów funkcjonalnych powinna dotyczyć w pierwszym rzędzie integracji 
przestrzennej i rozwiązań niskoemisyjnych. Działania w zakresie wspólnego określania  
i realizacji wizji rozwoju przestrzeni miasta i jego otoczenia przyczyniać się będą do 
lepszego gospodarowania zasobami, ale także – co ważne szczególnie dla samorządów 
borykających się z problemami finansowymi – pozwalać będą efektywniej zapewniać 
infrastrukturę i usługi publiczne. Także rozwój gospodarczy jest kwestią, w przypadku 
której współpraca może stanowić istotną wartość dodaną dla całego obszaru 
funkcjonalnego”. 

II.  Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek z art. 4 ust. 3 lub 4 u.s.g. 

1) Uwagi ogólne. 

Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika obowiązek poszanowania 
kształtujących się w procesie historycznym, w oparciu o już istniejące terytorium, więzi 
społecznych, gospodarczych i kulturowych, łączących mieszkańców każdej z jednostek 
samorządu terytorialnego w skali kraju, wyrażona przez art. 2 Konstytucji RP w związku 
z art. 15 ust. 2 Konstytucji RP i innymi postanowieniami Konstytucji. W tym miejscu 
przypomnieć wypada, iż zgodnie z art. 15 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., określanej dalej jako 
Konstytucja RP) 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację 
władzy publicznej. 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi 
społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność 
wykonywania zadań publicznych określa ustawa. Na rolę przedstawionych czynników  
w kształtowaniu zasadniczego podziału terytorialnego państwa zwraca również uwagę 
przepis art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, podkreślając, że ustalenie oraz zmiana 
ich granic powinna zostać dokonana w sposób zapewniający terytorium możliwie 
jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi 
społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań 
publicznych. 

Zmiana granic gmin należy do jednych z najdonioślejszych ustrojowo korekt podziału 
terytorialnego kraju. Wynika to z faktu, iż gminy są podstawowymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 164 ust. 1 Konstytucji. Nadto, zmiana taka  
w nieunikniony sposób ingeruje w już ukształtowane więzi społeczne, tworzące się przez 
wiele dziesięcioleci. Dlatego też powstanie samorządu terytorialnego w 1990 roku opierało 
się na założeniu zachowania dotychczasowych granic gmin, mimo zmiany ustroju. 

Wnioskodawca wskazuje również, iż podział terytorialny powinien uwzględniać nie tylko 
istniejącą już szeroko pojętą infrastrukturę (gospodarczą, komunikacyjną, edukacyjną, 
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kulturalną itp.) i powstałe na jej podstawie związki, ale sposób jej wykorzystania oraz 
czynniki natury psychologicznej. Kształtują się one bowiem przez dłuższy czas pod 
wpływem różnorodnych czynników, także i dotychczasowych podziałów terytorialnych. 

Nie powinno budzić wątpliwości, iż poszanowanie i pielęgnowanie więzi łączących 
mieszkańców gmin należy do podstawowych obowiązków wszystkich władz państwa. Ich 
istnienie, nie tylko bowiem przesądza o zdolności do wykonywania zadań publicznych 
przez te gminy, ale także o tym, w jakim stopniu mieszkańcy akceptują decyzje polityczne, 
wybranych przez tę społeczność organów. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż 
poszanowanie istniejących przez wiele lat granic gmin jest wartością konstytucyjną, 
wymagającą ochrony w demokratycznym państwie prawnym.  

Wnioskodawca wskazuje, na okoliczność, iż sami mieszkańcy terenów, które mają być 
włączone do Gminy Dąbrowa, zgłaszali oczekiwania co do ponownego przyłączenia ich 
miejscowości z powrotem do terytorium Gminy Dąbrowa. Ponadto, wnioskowana zmiana 
stanowi emanację silnej woli mieszkańców, która jest cały czas podtrzymywana. Co 
więcej, Wnioskodawca wskazuje, iż zmiana granic Gminy Dąbrowa, przywróci 
stabilizację stosunków społeczno-terytorialnych na obszarze objętym wnioskiem, gdyż 
zmiana ta jest zgodna z wolą społeczności lokalnej zamieszkującej tereny planowane do 
włączenia w granice Gminy Dąbrowa, celem przywrócenia status quo ante. 

Ponadto, Rada Gminy Dąbrowa wskazuje, iż zmiana granic Gminy Dąbrowa określona  
w niniejszym wniosku, pozwoli również na przywrócenie zarówno Gminie Dąbrowa jak  
i Miastu Opole terytorium jednorodnego ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, 
uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewni obydwu gminom 
zdolność wykonywania zadań publicznych, co jest jednym z warunków, bez konieczności 
polegania na nadzwyczajnych dotacjach udzielanych przez miasto Opole, które mają  
w tym zakresie charakter niepewny i nietrwały. 

2) Terytorium jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny 

Zgodnie z wymogami ustawowymi, zmiana granic, zapewni zarówno Gminie Dąbrowa, 
jak i miastu Opole terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy  
i przestrzenny, uwzględniające więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. 

Zmiana granic Gminy Dąbrowa o wskazane w niniejszym wniosku tereny Opola, odwróci 
proces „rozlania” terytorium Opola, który jest pochodną zmiany granic po  
1 stycznia 2017 roku. Będzie to zgodne z dokumentem Krajowa Polityka Miejska 2023, 
gdzie podkreśla się, iż miasta mają być spójne, zwarte i zrównoważone. Pozwoli to 
przywrócić Opolu jego miejski charakter, poprzez zmniejszenie udziału w jego strukturze 
gruntów o charakterze rolnym, jak również przywróci Gminie Dąbrowa jej prawidłowy 
układ osadniczy i przestrzenny. Należy również zauważyć, iż proponowana zmiana 
granic ma na celu przywrócenie potencjału, który istniał przed 1 stycznia 2017 roku. 
Mianowicie, gminy których kosztem nastąpiło powiększenie Opola stworzyły bardzo 
dogodne warunki do życia oraz osiągnęły wysoki poziom urbanizacji. Zmiana granic 
spowoduje, iż to Gmina Dąbrowa przejmie od Opola obowiązki związane z inwestycjami 
i wydatkami na planowanych do przyłączenia terenach, co pozwoli zapobiec procesowi 
marginalizacji tych terenów w ramach Opola, zaś Opole będzie mogło jako priorytet nadal 
traktować centrum miasta oraz będzie mogło skupić się na rozwoju tych części miasta, 
które były dzielnicami peryferyjnymi przed 1 stycznia 2017 roku. 
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W Gminie Dąbrowa do dziś wiele osad zachowało wcześniejsze, genetyczne układy 
przestrzenne. Wiele z nich to wsie nieregularne (Chróścina, Ciepielowice,  Dąbrowa, 
Karczów, Lipowa, Niewodniki, Nowa Jamka, Mechnice, Prądy), które nie przeszły 
jednorazowej regulacji, charakterystycznej dla wsi lokowanych. Są to więc wsie powstałe 
samorzutnie. Występujące na terenie Gminy Dąbrowa genetyczne układy przestrzenne to 
owalnica, ulicówka i folwark. Wiele z nich, ze względu na swój rozwój genetyczny układ 
osadniczy zachowało wpisany w zabudowę powstałą później, często na innym planie 
(Dąbrowa, Mechnice, Chróścina, Narok, Niewodniki, Lipowa), tworząc bardziej 
skomplikowane układy przestrzenne (np.: wieś wielodrożna, ulicówka z folwarkiem). 
Wnioskodawca wskazuje, iż również obszar objęty niniejszym wnioskiem, zachował swój 
wcześniejszy genetyczny układ przestrzenny, charakterystyczny dla wsi wchodzących  
w skład Gminy Dąbrowa. 

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

Wskazać w tym miejscu należy, iż również na terenach objętych niniejszym wnioskiem 
przeważają użytki rolne wraz z terenami zabudowy zagrodowej, które stanowią średnio 
90% terenów zabudowanych oraz rolnych. Zgodnie z danymi z operatu ewidencji gruntów 
i budynków powierzchnia gospodarstw rolnych oraz użytków rolnych podlegających 
ochronie gruntów rolnych i leśnych, na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) wynosi odpowiednio 
dla poszczególnych obrębów lub ich części: 

Lp. Obręb Pow. 
obrębu 

lub 
jego 

części 

Pow. grupy 
rejestrowej 

7.1 [ha] 

Pow. 
gruntów 

podlegający
ch ochronie 

[ha] 

Procentow
y udział 
grupy 

rejestrowej 
7.1 

Procentowy 
udział 

gruntów 
podlegającyc
h ochronie 

1. Karczów 452,3 177,1 198,8 39,2% 43,9% 

2. Sławice 613,6 325,0 154,1 53,0% 25,1% 

3. Wrzoski 589,2 376,2 55,8 63,9% 9,5% 
Źródło: opracowanie własne 

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli należy zauważyć, że większość  
z planowanych do włączenia w granice Gminy Dąbrowa obszarów to tereny gospodarstw 
rolnych. 

Wyżej wyszczególnione obszary gruntów rolnych podlegających ochronie, zgodnie  
z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stanowią tereny o wysokiej przydatności 
rolniczej. Są to obszary cechujące się glebami bardzo dobrej jakości, co sprawia, że są to 
tereny o wyjątkowo wysokich predyspozycjach do produkcji rolniczej. Włączenie terenów 
o charakterze wybitnie rolniczym w obszar administracyjny Gminy Dąbrowa spowoduje 
możliwość dofinansowania produkcji rolnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, a co za tym nastąpi podniesienie atrakcyjności produkcyjnej tych terenów. 
Będzie to skutkować również rozwojem nowoczesnej produkcji rolnej na tym obszarze, 
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powodując jednocześnie zachowanie kultury upraw rolniczych na obszarze objętym 
niniejszym wnioskiem. 

Nie ulega zatem wątpliwości, że na skutek zmiany granic, struktura funkcjonalno-
przestrzenna, zarówno Gminy Dąbrowa, jak również  Miasta Opole będzie bardziej 
czytelna i jednorodna pod względem ciągłości układów i form zagospodarowania, niż 
przed zmianą granic. 

3) Uwzględnienie więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych. 

Więzi społeczne oznaczają ogół stosunków społecznych łączących jednostki w grupy  
i kręgi społeczne. Z kolei więzi gospodarcze bazują na powiązaniach majątkowych, 
finansowych, w tym także komunikacyjnych pomiędzy obszarami tworzącymi wspólne 
terytorium. Więzi kulturowe obejmują natomiast swoim zakresem wspólną historię, 
tradycję, obyczaje i niekiedy także religię. W piśmiennictwie podkreśla się przy tym, że 
podział terytorialny powinien uwzględniać „nie tylko istniejącą już szeroko pojętą 
infrastrukturę (gospodarczą, komunikacyjną, edukacyjną, kulturalną itp.) i powstałe na jej 
podstawie związki, ale sposób jej wykorzystania oraz czynniki natury psychologicznej. 
Kształtują się one przez dłuższy czas pod wpływem różnorodnych czynników, także  
i dotychczasowych podziałów terytorialnych”1. 

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazuje, iż czynnikiem łączącym 
mieszkańców Gminy Dąbrowa z mieszkańcami planowanych do włączenia do Gminy 
Dąbrowa obszarów, jest niewątpliwie niezatarta świadomość przynależności do Małej 
Ojczyny oraz poczucie wspólnoty interesów i wartości, co potwierdziły w sposób 
niebudzący wątpliwości wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych w sprawie 
zmiany granic Miasta Opola dokonanej z 1 stycznia 2017 r. 

W tym miejscu przypomnieć należy, iż w 2016 r. przeciwko wyłączeniu z Gminy Dąbrowa 
obszaru obrębu ewidencyjnego Wrzoski, Sławice oraz części obszaru obrębu 
ewidencyjnego Karczów, i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola opowiedziało się 
4.799 mieszkańców Gminy Dąbrowa biorących udział w konsultacjach społecznych, co 
stanowiło 96%, przy niespotykanie wysokim udziale mieszkańców w konsultacjach 
społecznych wynoszącym 72%  przyjęto zasadę liczenia mieszkańców uprawnionych jako 
liczba mieszkańców od których pobierana jest opłata za wywóz nieczystości stałych 
pomniejszona o dzieci urodzone od 1 stycznia 2010 roku. 

Nie powinno tym samym budzić wątpliwości, iż przeprowadzone konsultacje społeczne 
dały wyraz identyfikacji działań i przekonań niemalże wszystkich mieszkańców Gminy,  
w tym również mieszkańców terenów będących obecnie w granicach administracyjnych 
Opola, którzy działali w obronie wspólnego dobra i tożsamości. 

Wnioskodawca wskazuje także, iż jedność i poczucie wspólnoty mieszkańców Gminy 
Dąbrowa z mieszkańcami terenów włączonych po 1 stycznia 2017 roku w granice 
administracyjne Miasta Opole, wyraża się na wielu płaszczyznach, a przeprowadzone  
konsultacje społeczne przy zmianie granic Miasta Opola są jedynie jednym z licznych tego 
przykładów. Swoje przywiązanie oraz poczucie przynależności do Gminy Dąbrowa, 
mieszkańcy terenów, które są przedmiotem niniejszego wniosku, okazywali do tej pory na 
wiele różnych sposobów, począwszy od wywieszania flag i transparentów na swoich 

                                                           
1 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Legalis 2012. 
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nieruchomościach, po organizowanie blokady drogi nr 454 w Czarnowąsach oraz drogi nr 
46 (obwodnica północna Opola). Mieszkańcy terenów włączonych do Opola z dniem  
1 stycznia 2017 roku, organizowali też spontaniczne manifestacje pod Urzędem Gminy  
w Dobrzeniu Wielkim, przed Urzędem Miasta Opola i Opolskim Urzędem Wojewódzkim, 
a także brali udział w przygotowywaniu pism i listów do przedstawicieli najwyższych 
władz w kraju. W trakcie opolskiego festiwalu zorganizowano największą  
z manifestacji,  w której szacuje się, że wzięło udział ponad 3000 osób. W końcowej fazie 
procesu zmiany granic, mieszkańcy manifestowali również przed Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz na placu budowy Elektrowni Opole w trakcie 
uroczystości z okazji półmetka prac przy rozbudowie zakładu.  

Wnioskodawca wskazuje również, iż pomimo faktu, że zmiana granic administracyjnych 
Miasta Opola kosztem Gminy Dąbrowa weszła w życie, to w dalszym ciągu organizowane 
są protesty, w których biorą udział również mieszkańcy terenów włączonych do Opola  
z dniem 1 stycznia 2017 roku. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż od momentu wejścia w 
życie rozporządzenia z dnia 19 lipca 2016 roku, organizowane są 19-go dnia każdego 
miesiąca protesty mieszkańców niezadowolonych z decyzji Rady Ministrów. 

Determinacja oraz wzajemna solidarność w podejmowanych działaniach, prowadzi do 
jednoznacznych i niepodważalnych wniosków o niezwykle silnych powiązaniach 
pomiędzy członkami wspólnoty zamieszkującej tereny włączone z dniem 1 stycznia 2017 
roku do Opola a członkami wspólnoty samorządowej jaką jest Gmina Dąbrowa. 

Mając na uwadze powyższe, nie powinno budzić wątpliwości, iż zmiana granic Gminy 
Dąbrowa doprowadzi do przywrócenia tożsamości, przynależności społecznej 
mieszkańców, którzy po 1 stycznia 2017 roku zostali przyłączeni do Opola, z Gminą 
Dąbrowa, opartych między innymi na wieloletnich tradycjach kulturowych oraz roli 
organów pomocniczych jednostki samorządu terytorialnego w lokalnej społeczności. Przez 
lata bowiem mieszkańcy terenów włączonych z dniem 1 stycznia 2017 r. do Opola tworzyli 
Gminę Dąbrowa, której ostateczny kształt i charakter jest zawdzięczany również dzięki 
nim. 

4) Zapewnienie realizacji zadań publicznych. 

W tym miejscu wskazać należy, iż zdolność wykonywania zadań publicznych uzależniona 
jest zarówno od aspektów przestrzennych, gospodarczych, jak również od poziomu 
dochodów własnych danej jednostki samorządu terytorialnego, które w dużej mierze 
uzależnione są od liczby mieszkańców danej jednostki oraz ich zamożności2.  

W tym kontekście wskazać należy, iż zmiana granic Miasta Opola, która skutkowała 
wyłączeniem z Gminy Dąbrowa obszaru sołectw : Sławice, Wrzoski oraz części sołectwa 
Karczów i włączeniu tego obszaru do Miasta Opola, spowodowała 15% spadek dochodów 
Gminy Dąbrowa. W wyniku wyłączenia z Gminy Dąbrowa ww. obszarów dochody 
bieżące Gminy Dąbrowa zostały uszczuplone o ponad 3.900.000,00 zł i nie mogły zostać 
w żaden sposób zastąpione innymi dochodami. 

Na przedstawioną powyżej stratę złożyły się wpływy z tytułu: 

                                                           
2 R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o  
    samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, Legalis 2011. 
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− podatku od nieruchomości i podatku rolnego – 1.350.000,00 zł; 
− udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 1.150.000,00 

zł; 
− opłat lokalnych – 150.000,00 zł; 
− subwencji i dotacji – 1.250.000,00 zł; 

W konsekwencji Wnioskodawca wskazuje, iż proponowana zmiana granic Gminy 
Dąbrowa istotnie poprawi zdolność Gminy do realizacji przez nią zadań publicznych, nie 
naruszając przy tym w żaden sposób zdolności Miasta Opola do realizacji jego zadań 
publicznych, gdyż Miasto Opole zadowalająco wywiązywało się z realizacji swoich zadań 
publicznych już przed zmianą granic dokonaną z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

Gmina Dąbrowa posiadała przed 1 stycznia 2017 roku bardzo atrakcyjne tereny 
inwestycyjne. Gotowy do uchwalenia jest plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów znajdujących się przy rozwidleniu Dróg Krajowych nr 46 i 94. Obejmuje on teren 
o powierzchni 160 ha, z czego 105 ha należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Na 
obszarze tym została utworzona podstrefa Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. 
W porozumieniu Opolskim Centrum Rozwoju Regionalnego aktywnie poszukuje się 
podmiotów, skłonnych do ulokowania tu swoich inwestycji. Gmina Dąbrowa zawsze 
wiązała z tym faktem potencjalne możliwości wpływu do budżetu kwot związanych  
z opłatą planistyczną obowiązującą dla podmiotów sprzedających tereny objęte planem,   
w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po uchwaleniu planu. Pozwala to 
równocześnie liczyć na wpływy z podatku od nieruchomości od nowopowstałych w strefie 
podmiotów gospodarczych.    

5) Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności na terenie objętym 
wnioskiem, a także powierzchni tego terenu oraz spełnienie przesłanki określonej  
w art. 4d u.s.g. 

a. Liczba ludności 

Na terenie objętym wnioskiem mieszka 1.426 osób (obręby ewidencyjne lub ich części 
objęte niniejszym wnioskiem). Do przedstawienia podstawowych danych dot. 
ludności wykorzystano zbiory Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz 
obliczenia własne. Podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności 
przedstawiono poniżej: 

Obszar Ludność (w osobach) 

Gmina Dąbrowa 8080 

Miasto Opole 

Część obrębu ewidencyjnego Karczów 0 

Obręb ewidencyjny Sławice 923 

Obręb ewidencyjny Wrzoski 557 

Razem: 9560 
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Gmina Dąbrowa oraz Miasto Opole w zmienionych granicach nie będą najmniejsze od 
najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce, według stanu na 
dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia, o którym mowa  
w art. 4 u.s.g. Najmniejszą gminę w Polsce, pod względem liczby mieszkańców 
ustalono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego3 (Gmina Krynica 
Morska). Bazując na powyższym dokumencie stwierdzono, iż na dzień 31 grudnia 
2016 roku liczba ludności Gminy Krynica Morska wyniosła 1323 osób. 

b. Powierzchnia terenu. 

Niniejszy wniosek zakłada włączenie do Gminy Dąbrowa trzech obrębów 
ewidencyjnych lub ich części z Miasta Opola: 

1) część obrębu ewidencyjnego Karczów nr 160902_2.0004 – powierzchnia 
452,26 ha, 

2) obręb ewidencyjny Sławice nr 160902_2.0013 – powierzchnia 613,60 ha, 
3) obręb ewidencyjny Wrzoski nr 160902_2.0014 – powierzchnia 589,22 ha. 

Proponowany do włączenia w granice Gminy Dąbrowa obszar części obrębu 
ewidencyjnego Karczów obejmuje 207 działek o łącznej powierzchni 452,26 ha,  
w mieście na prawach powiatu Opole. Poszczególne numery działek zostały wskazane 
w treści projektowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa, znajdującej się na wstępie 
niniejszego wniosku. 

c. Spełnienie wymogu określonego w art. 4d u.s.g. 

Zgodnie z art. 4d u.s.g. Rada Ministrów nie przeprowadza zmian, o których mowa  
w art. 4 ust. 1 pkt 1, jeżeli: 

− dochody podatkowe na mieszkańca gminy w zmienionych granicach lub gminy 
utworzonej byłyby niższe od najniższych dochodów podatkowych na mieszkańca 
ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; 

− gmina w zmienionych granicach lub gmina utworzona byłaby mniejsza od 
najmniejszej pod względem liczby mieszkańców gminy w Polsce według stanu 
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie rozporządzenia, o którym 
mowa w art. 4 u.s.g. 

Wnioskodawca wskazuje, ze dochody podatkowe na mieszkańca Miasta Opola oraz 
Gminy Dąbrowa w zmienionych granicach nie będą niższe od najniższych dochodów 
podatkowych na mieszkańca ustalonych dla poszczególnych gmin zgodnie z ustawą  
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

                                                           
3 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, 

Warszawa 2016. 
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Najniższe dochody podatkowe na mieszkańca, ustalone zgodnie z ustawą z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w 2017 r. 
– 424,77 zł4. 

Przeliczenie dochodów podatkowych na mieszkańca dla Miasta Opola (Podstawowe 
Dochody Podatkowe - PDP), po wyłączeniu wnioskowanego obszaru, przedstawia się 
następująco5: 

Wyszczególnienie Liczba 
mieszkańców 

PDP (w zł) PDP na mieszkańca 
(w zł) 

1 2 3 4 

2018 r. przed 
zmianą 

128346 290 527 583 2 264 

Zmiana -1480 -2 439 571 1 648 

2018 r. po zmianie 126866 288 088 012 2 271 (+7) 

Szacuje się, że liczba mieszkańców Miasta Opola po przyłączeniu wnioskowanego 
obszaru Miasta Opola do Gminy Dąbrowa zmniejszy się o 1480 osób, natomiast 
dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca zwiększą się o 7 zł, tj. o 0,3%6. 
Stąd też przyłączenie części obszaru Miasta Opola do Gminy Dąbrowa nie spowoduje, 
że podstawowe dochody podatkowe w Mieście Opolu będą niższe od najniższych 
podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla 
poszczególnych gmin zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Z kolei przeliczenie dochodów podatkowych na mieszkańca dla Gminy Dąbrowa 
(PDP), po włączeniu wnioskowanego obszaru, przedstawia się następująco7: 

                                                           
4 Gminy – wskaźniki na 2017 r., plik dostępny na stronie: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-

finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/kwoty-i-wskazniki/-

/asset_publisher/RJc8/content/wskazniki-dochodow-podatkowych-dla-poszczegolnych-gmin-powiatow-i-

wojewodztw-na-2017-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-

finansow%2Fdzialalnosc%2Ffinanse-publiczne%2Fbudzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego%2Fkwoty-i-

wskazniki%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_RJc8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode

%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_RJc8_, pobrano w dniu 

13.03.2017 r. 
5 Wykorzystano dane zawarte w dokumencie Analiza podstawowych dochodów podatkowych w odniesieniu do 

wymogów art. 4d pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Załącznik nr 8 do wniosku o 

dokonanie zmiany granic Miasta Opola, dostępny: http://bip.um.opole.pl/?id=40978, pobrano w dniu 

13.03.2017 r. 
6 Tamże. 
7 Tamże. 
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Wyszczególnienie Liczba 
mieszkańców 

PDP (w zł) PDP na 
mieszkańca (w zł) 

1 2 3 4 

2018 przed zmianą 8080 10 319 157 1 277 

Zmiana 1480 2 439 571 1 648 

2018 r. po zmianie 9560 12 758 728 1 335 (+58) 

Szacuje się, że liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa po włączeniu części obszaru 
Miasta Opola zwiększy się o 1480 osób, natomiast dochody podatkowe  
w przeliczeniu na mieszkańca zwiększą się o 58 zł, tj. o ok. 4,5%. Powyższa zmiana 
nie spowoduje, iż podstawowe dochody podatkowe w Gminie Dąbrowa byłyby niższe 
od najniższych podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca ustalonych dla 
poszczególnych gmin, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 

6) Określenie szacunkowych kosztów jednostkowych i stałych proponowanej zmiany 
granic. 

Wprowadzenie proponowanej zmiany granic wiąże się z kosztami jednorazowymi  
i kosztami stałymi. Wpływ na cały sektor finansów publicznych w rzeczywistości jest 
niższy niż wskazany poniżej, gdyż część kosztów stanowią koszty, które już dziś są 
ponoszone, a wnioskowana zmiana przenosi źródło finansowania (np. z jednej gminy na 
drugą). 

Wnioskodawca określa poniżej następujące koszty jednorazowe i stałe wprowadzenia 
zmiany.  

Ponieważ wnioskowana zmiana na celu przywrócenie stanu sprzed 1 stycznia 2017 r. 
wnioskodawca posiada zarówno odpowiednie zasoby administracyjne (w tym ludzkie), 
aktualne bazy danych podatników podatków i opłat lokalnych oraz bazy danych 
osobowych mieszkańców sołectw, aby prawie bezkosztowo przeprowadzić operację 
zmiany granic. Stąd szacunkowa kwota kosztów jednorazowych wprowadzenia zmian 
wynosi ledwie10 tys. zł.  

Szacunkowe koszty jednorazowe wprowadzenia zmiany 

Lp. Rodzaj kosztu jednorazowego Szacunkowy koszt (zł) 
1. Koszty administracyjne 10 000,00 

Źródło: opracowanie własne 

Wnioskodawca posiada również pełną i bardzo dokładną wiedzę na temat kosztów stałych 
ponoszonych w związku z utrzymaniem przejmowanych terenów, gdyż przez poprzednie 
lata przed 1 stycznia 2017 roku, je ponosił. 
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Szacunkowe koszty stałe wprowadzenia zmiany 

Lp. Rodzaj koszty stałego Szacunkowy 
koszt (zł) 

1. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 30 000,00 
2. Utrzymanie gotowości bojowej OSP 65 000,00 
3. Szkoły i przedszkola 1 620 000,00 
4. Fundusz Sołecki 46 000,00 
5. Utrzymanie oświetlenia 93 000,00 
6. Dotacja na sport i rekreację - LZS 38 000,00 
7.  Odbiór odpadów stałych i obsługa zadania  162 500,00 
8. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja lasów 4 000,00 
9. Utrzymanie terenów o funkcji rekreacyjno-sportowej, w 

tym m.in. remonty i drobne inwestycje 
9 500,00 

10. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością świetlic  17 000,00 
11. Inkaso podatku 10 500,00 

Ogółem 2 095 500,00 
Źródło: opracowanie własne 

7) Wyniki konsultacji z mieszkańcami. 

a. Brak wyra żenia opinii przez Miasto Opole w sprawie wyłączenia z obszaru 
Miasta Opola obrębów ewidencyjnych i ich części: Karczów, Sławice, Wrzoski  
i włączenia ich w granice Gminy Dąbrowa oraz brak przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola. 

Wójt Gminy Dąbrowa zwrócił się do Prezydenta Miasta Opola oraz Przewodniczącego 
Rady Miasta Opola z pismem z dnia 7 grudnia 2016 roku z wnioskiem o podjęcie 
działań przez Miasto Opole celem wyrażenia przez nie opinii w przedmiocie 
wyłączenia obszarów ewidencyjnych i ich części, stosownie do uchwały nr 
XXIII/156/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany 
granic Gminy Dąbrowa jaka ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku oraz 
przeprowadzenia konsultacji. 

Wnioskodawca wskazuje, iż Miasto Opole w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 
ww. wystąpienia, nie podjęło żadnych działań w celu wyrażenia opinii  
w przedmiocie wyłączenia obszarów ewidencyjnych i ich części wskazanych  
w niniejszym wniosku, jak również nie przeprowadziło w tym zakresie konsultacji ze 
swoimi mieszkańcami. 

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca zgodnie z art. 4a ust. 3 u.s.g. wskazuje, 
iż wymóg osiągnięcia opinii został spełniony. Zgodnie bowiem z jego treścią:  
w przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od 
dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za 
spełniony. W konsekwencji oznacza to, iż Miasto Opole w sposób milczący 
zaaprobowało zmianę granic, która jest przedmiotem niniejszego wniosku. 
Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, iż mieszkańcy obszaru aktualnie wchodzącego 
w skład Miasta Opola, w konsultacjach przeprowadzonych w 2016 roku, 
jednoznacznie opowiedzieli się za pozostaniem tego obszaru w granicach Gminy 
Dąbrowa. Wyniki ówczesnych konsultacji kształtowały się następująco: 
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Obszar 

Liczba 
ważnych 
oddanych 

ankiet 

Liczba 
głosów 
przeciw 
zmianie 

% 
przeciw 

Liczba 
głosów za 

zmianą 

%  
za 

Liczba 
głosów 

wstrzymu
jących się 

% 
wstrzymu
jących się 

Sławice 538 498 92,57% 24 4,46% 16 2,97% 
Wrzoski 376 359 95,48% 14 3,72% 3 0,80% 

 

b. Wyniki przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa. 

Wnioskodawca wskazuje, iż Rada Gminy Dąbrowa podjęła uchwałę nr XV/95/16  
z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Dąbrowa w przedmiocie proponowanej zmiany granic Gminy Dąbrowa, polegającej 
na wyłączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa  
i włączenia go do miasta Opola. 

W ocenie Rady Gminy Dąbrowa, przeprowadzone na podstawie ww. uchwały Rady 
Gminy Dąbrowa konsultacje z mieszkańcami Gminy Dąbrowa zachowują swoją 
ważność i aktualność, których wyniki pokazują, iż mieszkańcy sołectw wchodzących 
obecnie w skład Gminy Dąbrowa jednoznacznie opowiedzieli się za tym by wskazany 
w niniejszym wniosku obszar był częścią Gminy Dąbrowa. 

Konsultacje, o których mowa powyżej, przeprowadzono w dniach od 15 do 26 lutego 
2016 r. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie badania ankietowego 
i polegały na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej, poprzez odpowiedź na pytanie: 

• Czy jest Pani/Pan za zmianą granic Gminy Dąbrowa, polegającą na wyłączeniu 
obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa z Gminy Dąbrowa i jego włączeniu 
do Miasta Opola? 

poprzez wybranie jednej z trzech poniższych odpowiedzi: 

• „Jestem przeciw” 

• „Jestem za” 

• „Wstrzymuję się”. 

Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa uprawnionych do udziału w konsultacjach 
społecznych wynosiła 7179 (Najbardziej przybliżoną ilością osób uprawnionych do 
konsultacji, lecz dalej szacunkową, jest liczba mieszkańców, od których pobierana jest 
opłata za wywóz nieczystości stałych pomniejszona o dzieci urodzone od  
1 stycznia 2010 roku tj. 7764 - 585 = 7179), z czego udział w konsultacjach 
społecznych wzięło 5190 mieszkańców Gminy Dąbrowa. Frekwencja w konsultacjach 
społecznych wyniosła 72%.  

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

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

Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa, którzy wstrzymali się od zabrania głosu 
wyniosła 66, co stanowiło 1,3%. 

W konsultacjach społecznych oddano 189 nieważne ankiety, co stanowiło 3,6% 
mieszkańców Gminy Dąbrowa biorących udział w konsultacjach społecznych.  

              Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 15 do 25 lutego                
2016 roku z mieszkańcami Gminy Dąbrowa – z podziałem na poszczególne sołectwa. 

Sołectwo 

Liczba 
ważnych 
oddanych 

ankiet 

Liczba 
głosów 
przeciw  
zmianie 

% 
przeciw 

Liczba 
głosów za 
zmianą 

%  
za 

Liczba 
głosów 

wstrzymu-
jących się 

% 
wstrzymu-
jących się 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prądy 217 213 98,16% 3 1,38% 1 0,46% 

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

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

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

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

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

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

Źródło danych: Urząd Gminy Dąbrowa. 

Odnosząc wyniki konsultacji do obecnych mieszkańców Gminy przeciwko 
wyłączeniu z granic Gminy Dąbrowa części obszaru sołectwa Karczów, obszaru 
sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski i włączeniu ich do granic Miasta Opola 
opowiedziało się 3942 mieszkańców Gminy Dąbrowa biorących udział  
w konsultacjach społecznych, co stanowiło 96,45%. 

Za wyłączeniem z granic Gminy Dąbrowa obszaru sołectwa Karczów, obszaru 
sołectwa Sławice, obszaru sołectwa Wrzoski i włączeniu ich do granic Miasta Opola 
opowiedziało się 98 mieszkańców Gminy Dąbrowa biorących udział w konsultacjach 
społecznych, co stanowiło 2,4%. 

Liczba mieszkańców Gminy Dąbrowa, którzy wstrzymali się od zabrania głosu 
wyniosła 47, co stanowiło 1,15%. 

W konsultacjach społecznych oddano 163 nieważne ankiety, co stanowiło 3,8% 
mieszkańców Gminy Dąbrowa biorących udział w konsultacjach społecznych 

 
 

Id: EC2DF2CF-BF94-4A8F-AB0A-7A6D85E1293A. Podpisany Strona 18



Wyniki konsultacji z obecnymi mieszkańcami Gminy Dąbrowa 

Sołectwo 

Liczba 
ważnych 
oddanych 

ankiet 

Liczba 
głosów 
przeciw  
zmianie 

% 
przeciw 

Liczba 
głosów za 
zmianą 

%  
za 

Liczba 
głosów 

wstrzymu-
jących się 

% 
wstrzymu-
jących się 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prądy 217 213 98,16% 3 1,38% 1 0,46% 

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

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

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

Cała gmina 4 087 3 942 96,45% 98 2,40% 47 1,15% 

Źródło danych: Urząd Gminy Dąbrowa. 

 

  Szanowny Panie Ministrze! 

Przygotowanie i procedowanie tego wniosku  jest kolejnym z etapów procesu zmiany granic 
Gminy Dąbrowa, który został zainicjowany uchwałą Rady Gminy Dąbrowa nr XXIII/159/16 
z dnia 24 listopada 2016 r. Proces ten ma na celu przywrócenie granic gminy Dąbrowa 
sprzed 1 stycznia 2017 roku tak,  aby ponownie zapewnić gminie spójność funkcjonalną 
oraz  stabilność finansową, a mieszkańcom pozwolić na egzystencję w społeczności,  
w ramach której więzy społeczne oparte są na wspólnej historii, powiązaniach rodzinnych 
i dobrosąsiedzkich, wspólnych potrzebach i oczekiwaniach. 

Ponieważ obszar, którego dotyczy zmiana granic jest tożsamy z obszarem który został 
wyłączony z dniem 1 stycznia 2017 roku z gminy Dąbrowa i włączony w obszar Miasta 
Opole, w ocenie Rady Gminy Dąbrowa zachowują swoją ważność i aktualność wyniki 
konsultacji, które zostały przeprowadzone w dniach 15 do 26 lutego 2016 roku na terenie 
Gminy Dąbrowa w związku z wnioskiem miasta Opola z 2016 roku o zmianę granic. Sposób 
przeprowadzenia konsultacji z 2016 roku pozwala na wyodrębnienie wyników konsultacji 
przeprowadzonych tylko z mieszkańcami sołectw wchodzących obecnie w skład Gminy 
Dąbrowa. Mieszkańcy gminy jednoznacznie - 96,45 % opowiedzieli się za tym by wskazany 
w niniejszej uchwale obszar był częścią Gminy Dąbrowa. 

Przywrócenie granic sprzed 1 stycznia 2017 roku pozwoli gminie Dąbrowa, dzięki 
powrotowi do dochodów na poziomie lat 2012-2016, na wykonanie wcześniej 
zaplanowanych inwestycji m.in. budowy kanalizacji w miejscowości Skarbiszów czy też 
przeprowadzenie drugiego etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowościach odległych od tradycyjnych oczyszczalni. Przytoczone tu przykłady 
inwestycji, nie tylko są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, ale również 
doprowadzą to zrównoważonego rozwoju całego regionu.  
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Należy wskazać, iż przeprowadzenie zmiany granic Gminy Dąbrowa jest podyktowane 
również tym, iż poprzednia zmiana granic, która nastąpiła w dniu 1 stycznia 2017 roku, nie 
była poparta żadnymi pogłębionymi analizami, a także, iż nie było wystarczających podstaw 
do tego, by tak daleko idącą zmianę granic Gminy Dąbrowa przeprowadzić. 

Brak tych analiz przekłada się już dziś na praktykę dnia codziennego. Negatywne skutki 
zmiany granicy i "powiększenia Opola" odczuwają nie tylko mieszkańcy obszaru zubożonej 
i okrojonej gminy Dąbrowa, ale również społeczność terenów przejętych przez Opole  
i samych opolan. Miejscowości Sławice i Wrzoski, które w gminie Dąbrowa były 
równorzędnymi partnerami w gronie 15 wiosek oraz beneficjentami dużej części budżetu  
(w obu miejscowościach w ostatnich latach wykonano inwestycje za kilka milionów), dziś  
spadły do roli dzielnic Opola z ledwie 100 tys. budżetem. Proces "rozlewania się miasta", 
który nastąpił w wyniku powiększenia Opola spowodował wzrost kosztów utrzymania 
miasta, co już odczuli mieszkańcy "starego Opola", gdyż stali się "beneficjentami" znacznej 
podwyżki cen ścieków i wody. 

Cierpi również dobro całego opolskiego regionu, gdyż w związku ze zmianą granic gmin, 
straciły ważność plany zagospodarowania przestrzennego na przejmowanych terenach,  
a studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego trzeba stworzyć na nowo. 
Oznacza to w praktyce przynajmniej 3-letnią niemożność wykorzystania dąbrowskiej 
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dla której Gmina Dąbrowa 
przygotowała już projekt planu zagospodarowania przestrzennego (99 % procedury 
zakończonej, brak tylko ostatecznej uchwały Rady Gminy) oraz zadbała o połączenie tej 
strefy z drogami krajowymi 94 i 46 w postaci nowego ronda turbinowego (inwestycja 
sfinansowana i wykonana przez GDDKiA). Przywrócenie terenów inwestycyjnych gminie 
Dąbrowa pozwoliłoby na natychmiastowe dokończenie procedury powstania planu 
zagospodarowania przestrzennego i w konsekwencji na możliwość pozyskania inwestorów 
dla tego terenu. 

Te wszystkie negatywne skutki poprzedniej zmiany granic można jeszcze teraz stosunkowo 
małym nakładem sił i środków odwrócić poprzez decyzję polskiego rządu  
o ponownym włączeniu obszaru Sławic, Wrzosek i części Karczowa w granice gminy 
Dąbrowa, o co składając ten  wniosek usilnie zabiegamy. 
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Załączniki do wniosku o dokonanie zmiany granic Gminy Dąbrowa 

1. Zaświadczenie właściwego starosty potwierdzające zgodność danych z operatem 
ewidencyjnym. 

2. Uchwała wnioskodawcy w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

3. Uchwała organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego 
zawierające opinie, o których mowa w art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy, wraz z wynikami 
konsultacji z mieszkańcami lub informacja o przyczynach ich braku. 

3.1. Gmina Dąbrowa 

3.2. Opole 

4. Mapa topograficzna w skali 1:50 000 z zaznaczeniem dotychczasowych granic gminy 
lub gmin objętych wnioskiem i siedzib ich władz oraz proponowanych zmian. 

5. Wypis z operatu ewidencyjnego oraz mapę ewidencyjną uwzględniające działki 
ewidencyjne z zaznaczeniem dotychczasowych granic oraz proponowanych zmian. 

6. Opinia Głównego Geodety Kraju potwierdzającą przebieg dotychczasowych granic 
gminy lub gmin objętych wnioskiem z rejestrem granic i powierzchni jednostek 
zasadniczego podziału terytorialnego kraju. 

7. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin objętych 
wnioskiem uwzględniający infrastrukturę techniczną i społeczną, układ urbanistyczny 
 i komunikacyjny oraz sposób zagospodarowania terenu. 

7.1. Analiza infrastruktury technicznej i społecznej, układu urbanistycznego  
i komunikacyjnego oraz zagospodarowania terenu gmin objętych wnioskiem. 

7.2. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

7.3. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

7.3.1. Dąbrowa. 

7.3.2. Opole. 

8. Analiza podstawowych dochodów w odniesieniu do wymogów art. 4d pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

9. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku. 

9.1. Stanowisko XXXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie integralności 
województw, trwałości podziału administracyjnego oraz kadencyjności 
marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

9.2. Uchwała nr XV/173/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 
2016 r. w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie inicjatywy poszerzenia granic 
administracyjnych Miasta Opola poprzez przyłączenie części gmin Dąbrowa, 
Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków, Turawa i Powiatu Opolskiego. 

9.3. Uchwała Nr VI/30/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia 
12 kwietnia 2016 r. w sprawie Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego 
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wobec inicjatywy poszerzenia granic administracyjnych Miasta Opola kosztem 
integralności gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków  
i Turawa. 

9.4. Stanowisko XX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich z dnia  
1 czerwca 2016 r. 

9.5. Stanowisko nr 2/4/VI/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu  
z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Miasta 
Opola kosztem integralności gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, 
Prószków i Turawa. 

9.6. Stanowisko Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  
w sprawie zmiany granic Miasta Opola. 

9.7. Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego z dnia 19 lutego 
2016 r. w sprawie poszerzenia granic Miasta Opola kosztem gmin Dąbrowa, 
Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków, Turawa wchodzących w skład 
Powiatu Opolskiego. 

9.8. Uchwały samorządów w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do 
Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 
lipca 2016 roku w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa. 
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