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1. Podstawa prawna 

Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr XLIV/327/2022 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Uchwały nr XIV/110/2016 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Dobrzeń Wielki, a także Zarządzenia Nr 0050.1.288.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku. 

 

2. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku. 

 

3. Podmiot konsultacji społecznych 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku podlegał konsultacjom w szczególności: 

1) z mieszkańcami gminy Dobrzeń Wielki, 

2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 

3) z sąsiednimi gminami – Dąbrowa, Łubniany, Murów, Opole, Pokój, Popielów, a także z ich związkami, 

4) ze Stowarzyszeniem Stobrawski Zielony Szlak (Lokalna Grupa Działania), 

5) ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska, 

6) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie. 

 

4. Cel konsultacji społecznych 

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców i pozostałych interesariuszy z projektem Strategii Rozwoju 

Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż 

dokumentu. 

 

5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji 

Zarządzenie Nr 0050.1.288.2022 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku zostało wydane dnia 29 listopada 2022 r. Informacja o konsultacjach, 

terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku oraz terminie 

i miejscu spotkań konsultacyjnych była dostępna 5 grudnia 2022 r.: 

1) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim i w sołectwach, 

2) na stronie internetowej gminy Dobrzeń Wielki https://dobrzenwielki.pl/ wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu 

konsultacji, 

3) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Dobrzeń Wielki https://bip.dobrzenwielki.pl/ wraz z dokumentacją dotycząca 

przedmiotu konsultacji. 
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Dokumentacja dotycząca konsultacji była dostępna także w Referacie Rozwoju, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, 

ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki. 

Informację o zarządzonych konsultacjach przekazano także radnym Rady Gminy Dobrzeń Wielki. 

Konsultacje były prowadzone w terminie od 5 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r. Konsultacje realizowano 

w następujących formach: 

1) pisemnej – poprzez przesłanie pism/wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które zostały 

wymienione wyżej w podmiotach konsultacji społecznych w pkt. 3)-6); 

2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było składać we 

wskazanym terminie pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru 

opublikowanego wraz z projektem strategii: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, 

b) pocztą na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, 

c) zza pomocą poczty elektronicznej na adres: ug@dobrzenwielki.pl lub poprzez system ePUAP, adres 

skrytki Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim: /3g6f7v0do6/SkrytkaESP; 

3) spotkań publicznych – poprzez zaplanowanie i realizację dedykowanych spotkań konsultacyjnych w dniu 13 

grudnia 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:00 i 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

(Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki). 

W trakcie konsultacji prowadzona była dedykowana akcja informacyjno-promocyjna kierowana do interesariuszy 

strategii. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji była p. Dorota Michniewicz-Rybarz, 

Referat Rozwoju, Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki, e-mail: dmichniewicz-

rybarz@dobrzenwielki.pl, tel.: 77 4110327. Przewodziła ona zespołowi ds. konsultacji z mieszkańcami, powołanemu przez 

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. Prace wspierali eksperci zewnętrzni, zgodnie z podpisaną przez gminę Dobrzeń Wielki 

umową na świadczenie usługi doradczej. 

 

6. Przebieg i podsumowanie społecznych 

W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku. Wpłynęły następujące zgłoszenia: 

1) formularz z uwagami przekazany przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, 

2) pozytywna opinia gminy Dąbrowa, 

3) pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach, 

4) pozytywna opinia gminy Łubniany, 

5) pozytywna opinia gminy Murów, 

6) formularz z uwagami przekazany przez mieszkankę Dobrzenia Wielkiego, 

7) pozytywna opinia gminy Popielów (przesłana w dniu 10.01.2023, ale – zgodnie z zasadą celowości – ujęta 

w sprawozdaniu). 

Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub braku 

uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1. Zamieszczono w niej również 

propozycje Zarządu Województwa Opolskiego zgłoszone w ramach odrębnej procedury opiniowania, a także informację 

dotyczącą autokorekty. 

Poza tym, w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim (Namysłowska 20, 

46-081 Dobrzeń Wielki) odbyły się 2 spotkania konsultacyjne – o godzinie 10:00 i 16:00. W pierwszym uczestniczyło 8 

osób, a w drugim 10 osób (uwzględniając na obu listach obecności przedstawicieli FRDL, moderujących spotkania oraz 

przedstawicieli gminy). Program obejmował prezentację projektu strategii, a następnie możliwość zgłaszania uwag oraz 

dyskusji z ekspertami i przedstawicielami gminy. Podsumowanie obu spotkań zawiera tabela nr 2.  

 



Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku 

 

3 

Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem gminy/rozstrzygnięciem. 

Data 
wpływu 

Interesariusz 
Część dokumentu, 
do którego odnosi 

się uwaga 
Treść uwagi Uzasadnienie wnioskodawcy Rozstrzygnięcie/stanowisko gminy 

8.12.2022 Stowarzyszenie 
Aglomeracja 
Opolska 

MODEL STRUKTURY 
FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNEJ 
GMINY Dobrzeń 
Wielki 

Najważniejsze 
uwarunkowania 
transportowe 
gminy Dobrzeń 
Wielki str. 88 

Rekomendacja  

W związku z zakończeniem prac 
w sierpniu br. nad Planem 
zrównoważonej mobilności Aglomeracji 
Opolskiej, którego elementy znajdują 
się również w projekcie Strategii 
rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 
roku (model struktury funkcjonalno – 
przestrzennej Aglomeracji Opolskiej do 
2030 roku) rekomenduje się ujęcie 
zagadnień związanych z mobilnością 
w modelu struktury funkcjonalno – 
przestrzennej gminy Dobrzeń Wielki. 
Rekomenduje się uzupełnić model 
o zagadnienia zrównoważonej 
mobilności gminy w gminie Dobrzeń 
Wielki. 

Przykładowo scenariusz opracowany 
dla gminy Dobrzeń Wielki w ramach 
Planu zrównoważonej mobilności 
Aglomeracji Opolskiej uwzględnia na 
rysunku mapowym: 

- planowane P+R, B+R 

- istniejące trasy rowerowe 

- planowane trasy rowerowe 

- obszar planowania przestrzennego 
zorientowany na aglomeracyjny 
transport zbiorowy 

- koncepcję przebiegu tras rowerowych 
na podstawie koncepcji samorządu 
województwa opolskiego.  

W Planie zrównoważonej mobilności 
w priorytetowy sposób traktowane są 
działania związane z planowaniem 

Mając na uwadze, jak ważna dla 
jakości życia jest możliwość 
bezproblemowego dotarcia do 
miejsca pracy, nauki, lekarza, sklepu, 
czy ośrodka kultury (zagadnienia 
dotyczące mobilności), samorządy 
Aglomeracji Opolskiej przystąpiły do 
opracowania Planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej Aglomeracji 
Opolskiej. Prace nad tym 
dokumentem zakończyły się 
w sierpniu 2022 r. i prowadzone były 
z udziałem samorządów 
i społeczności lokalnej. W ramach 
prac nad dokumentem odbyły się III 
etapy konsultacji, w których brał 
udział nie tylko samorząd gminy 
Dobrzeń Wielki, ale również jego 
mieszkańcy i interesariusze. 

W wyniku prac z naciskiem na 
partycypację społeczną powstał plan 
strategiczny, zaprojektowany tak, aby 
spełniać potrzeby mobilności osób 
oraz gospodarki w całej Aglomeracji 
Opolskiej, przy zapewnieniu lepszej 
jakości życia. W ramach dokumentu 
opracowano również załączniki 
mapowe oraz wyodrębniony 
scenariusz dla gminy Dobrzeń Wielki 
obejmujący priorytetowe działania i 
inwestycje w zakresie mobilności. 
Poszczególne scenariusze zostały 
również uwzględnione w projekcie 
modelu struktury funkcjonalno – 
przestrzennej Aglomeracji Opolskiej 

Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy jest zgodny 
z założeniami dokumentów 
planistycznych gminy oraz polityką 
rozwoju i polityką inwestycyjną, 
określonymi w strategii. Jednocześnie 
w tym zakresie gmina uzyskała już 
pozytywną opinię Zarządu 
Województwa Opolskiego wyrażoną 
w formie Uchwały Nr 8574/2022 
Zarządu Województwa Opolskiego 
z dnia 28 grudnia 2022 r. Niemniej, 
w rozdziale zamieszczono nową mapę - 
scenariusz opracowany dla gminy 
Dobrzeń Wielki w ramach Planu 
zrównoważonej mobilności Aglomeracji 
Opolskiej wraz z odniesieniem do 
dokumentu źródłowego. 

We wnioskach z diagnozy dopisano 
fragment dotyczący ścieżek i tras 
rowerowych w następującym brzmieniu: 
„Według danych GUS, na koniec 2021 r. 
długość dróg dla rowerów (DDR) na 
terenie gminy Dobrzeń Wielki wynosiła 
18,0 km. Stanowiło to niespełna 23% 
długości dróg dla rowerów w powiecie 
opolskim (79,0 km). Gminę 
charakteryzuje także wysoka wartość 
wskaźnika długości dróg dla rowerów w 
przeliczeniu na 100 km2 powierzchni – 
odnotowana na koniec 2021 r. wartość 
28,36 km znacząco przekraczała 
parametr dla powiatu opolskiego (5,15 
km) oraz województwa opolskiego (6,19 
km). Drogi dla rowerów na terenie gminy 
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i rozwojem publicznego transportu 
zbiorowego, połączone z inwestycjami 
służącymi rozwojowi mobilności 
np. ciągi pieszo – rowerowe, trasy 
rowerowe, P+R, B+R.  

Dodatkowo rekomenduje się 
pogłębienie analizy aspektów 
związanych z mobilnością (przykładowo 
dostępność do ścieżek i tras 
rowerowych) we Wnioskach z diagnozy 
sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej gminy Dobrzeń Wielki 
s. 6, co zapewni logiczną konstrukcję 
i dodatkowe uzasadnienie dla realizacji 
celu operacyjnego nr 1.3 Budowa 
zintegrowanego i zrównoważonego 
systemu transportowego. Kierunki 
działań o numerze 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7 odnoszą się do zagadnień 
związanych z mobilnością ujętych 
również w Planie zrównoważonej 
mobilności Aglomeracji Opolskiej, 
dlatego też rekomenduje się 
dodatkowo uwzględnić te zagadnienia 
w modelu struktury funkcjonalno – 
przestrzennej gminy Dobrzeń Wielki. 

do 2030 roku, stanowiący 
obligatoryjny załącznik do Strategii 
rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 
2030 roku. 

W związku z powyższym rekomenduje 
się aby elementy dotyczące działań i 
inwestycji związanych z mobilnością 
zostały uwzględnione w MODELU 
STRUKTURY FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNEJ GMINY DOBRZEŃ 
WIELKI. Dodatkowo Plan Mobilności 
zawiera również zagadnienia 
związane z kształtowaniem polityki 
przestrzennej związane z rozwojem 
mobilności oraz rozwojem 
aglomeracyjnego transportu 
zbiorowego. 

Dobrzeń Wielki to przede wszystkim 
ciągi pieszo-rowerowe, powstałe 
z przekształcenia chodników biegnących 
wzdłuż dróg wojewódzkich, m.in. 
poprzez ich poszerzenie tam, gdzie było 
to technicznie wykonalne. Są one 
zróżnicowane pod względem 
zastosowanych rozwiązań 
technologicznych (np. szerokość, 
oddzielenie ruchu rowerowego od 
pieszego oraz zastosowana 
nawierzchnia), z największym 
komfortem jazdy na odcinkach 
prowadzących poza skupiskami 
zabudowy mieszkalnej i usługowej. 
Obecnie możliwy jest ciągły przejazd 
pomiędzy granicami gminy od Dobrzenia 
Małego przez Dobrzeń Wielki po Kup 
oraz Chróścice, dzięki czemu wszystkie 
miejscowości w gminie są ze sobą 
skomunikowane siecią DDR. 
Wspomniana trasa posiada swoją 
kontynuację na terenie Opola (wzdłuż 
ulic Jagiełły, Sobieskiego i Budowlanych), 
dzięki czemu stolica regionu, nie 
wyłączając jej centrum, jest osiągalna 
rowerem. Jednocześnie, z uwagi na 
rozwój komunikacji rowerowej zarówno 
w odniesieniu do codziennych dojazdów 
do pracy lub szkoły, jak też i z punktu 
widzenia podnoszenia atrakcyjności 
turystycznej i wypoczynkowej gminy, 
kontynuowana będzie rozbudowa 
i integracja sieci rowerowej w gminie 
i w całej Aglomeracji Opolskiej”. 

  Kierunki działań, 
oczekiwane 
rezultaty 
planowanych 
działań i wskaźniki 

W kolumnie podmioty 
zaangażowane/partnerzy w kierunku 
działania o numerze 1.3.4 uwzględnić 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Zgodnie z zapisami projektu Strategii 
rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 
2030 roku 

Uwaga uwzględniona (dopisano 
Stowarzyszenia jako partnera). 
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ich osiągnięcia, 
podmioty 
odpowiedzialne 

28.12.2022 Gmina 
Dąbrowa 

Z wielkim zainteresowaniem zapoznałam się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030, który został przesłany do Urzędu Gminy 
Dąbrowa pismem RR.06.061.4.2022 z dnia 05.12.2022 r. 

Informuję, że pozytywnie opiniuję wymieniony dokument i liczę w przyszłości na współpracę pomiędzy naszymi samorządami. 

30.12.2022 Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody 
Polskie - 
Regionalny 
Zarząd 
Gospodarki 
Wodnej 
w Gliwicach 

W odpowiedzi na pismo (…) w sprawie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 
2030 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach przedstawia poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm.) 
w strategii rozwoju gminy należy uwzględnić ustalenia zawarte w dokumentach planistycznych, 
o których mowa w art. 315 pkt 1-3. 

Mając na uwadze informacje znajdujące się w części dotyczącej jednolitych części wód 
powierzchniowych na str. 79-80 przedmiotowego dokumentu, zwracamy uwagę, że wymienione 
w tabeli JCWP: Swornica - RW6000171188949, Jemielnica od Suchej do Małej Panwi - 
RW600019118899, Mała Panew od zb. Turawa do Odry - RW60001911899 oraz Odra od Osobłogi do 
Małej Panwi - RW60002111799 nie znajdują się w granicach gminy. W jej obrębie natomiast znajduje 
się część jednolitej pn. Bachorza o kodzie: RW600017132874, która nie została wymieniona w tabeli. 
W tabeli na str. 81 oraz w tekście na str. 82 błędnie wskazuje się jednolitą część wód podziemnych – 
JCWPd o kodzie PLGW6000110, która nie leży w granicach gminy Dobrzeń Wielki. 

Nasze wątpliwości budzi również zasadność umieszczenia PGW Wody Polskie jako podmiotu 
zaangażowanego/partnera w działaniu „Rozwój rekreacji wodnej i nowych dziedzin sportu w oparciu 
o kąpielisko „Balaton” oraz istniejące i planowane przystanie wodne, a także zagospodarowanie 
wyrobisk pożwirowych na cele rekreacyjne” – tabela str. 69. PGW Wody Polskie w myśl art. 37 ust. 12 
ustawy Prawo wodne opiniuje projekt uchwały określającej wykaz kąpielisk i nie prowadzi w tym 
zakresie innych działań. 

Uwagi uwzględnione (wskazane JCWP 
zostały usunięte, dopisano jako nową 
Bachorzę, usunięte PGW Wody Polskie 
z tabeli na str. 69, zaktualizowano 
powiązany opis). 

30.12.2022 Gmina 
Łubniany 

W imieniu Gminy Łubniany wyrażam pozytywna opinię dotyczącą projektowanej Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku. 

Jednocześnie wyrażam uznanie dla podejmowanych w opisywanym dokumencie inicjatyw, strategicznych planów i przedsięwzięć, których realizacja 
z całą pewnością przyczyni się do rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki i poprawy jakości życia jej mieszkańców. 

9.01.2023 Gmina Murów W imieniu Wójta Gminy Murów w odniesieniu do prośby o wydanie opinii ws. projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 grudnia 
2022 r., nie wnosimy uwag do treści przedmiotowego projektu strategii, czym więcej - życzymy powodzenia w realizacji działań założonych 
w ramach celów strategicznych. 

9.01.2023 M.K., 
mieszkanka 
Dobrzenia 
Wielkiego 

Rozwój sieci 
kolejowej 

Łatwiejszy byłby dostęp do Opola i 
Wrocławia. Ale niezbędne ekrany 
wyciszające ul. Mickiewicza. Przy już 
wzmożonym ruchu taboru 
transportowego hałas pociągu jest 
bardzo uciążliwy. Tory są na wysokim 
nasypie, a działki i domy poniżej. Opinia 

Wzmożony hałas pociągów jadących 
wzdłuż ul. Mickiewicza zaburza sen 
mieszkańców, a w dzień hałas również 
jest bardzo uciążliwy. Nawet niskie 
ekrany obniżyłyby poziom hałasu. 

Uwaga uwzględniona. W ramach celu 
operacyjnego 1.3. Budowa 
zintegrowanego i zrównoważonego 
systemu transportowego dopisano 
2 nowe kierunki działania: „Lobbowanie 
za zwiększeniem roli kolei w transporcie 
lokalnym i dalekobieżnym 
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wielu mieszkańców ul. Mickiewicza i 
bocznych ulic. 

(w szczególności za rozwojem 
i wzrostem częstotliwości połączeń 
z Opolem, zgodnie z potrzebami 
i oczekiwaniami mieszkańców, 
przedsiębiorców czy gości 
odwiedzających gminę)” oraz „Wsparcie 
działań na rzecz redukcji zanieczyszczeń 
i hałasu komunikacyjnego oraz 
zmniejszania ich uciążliwości”. 

10.01.2023 Gmina 
Popielów 

Z wielkim zainteresowaniem zapoznałam się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku (…).Nie zgłaszam do niego żadnych 
uwag. Liczę na współpracę między naszymi samorządami, szczególnie w obszarach, które są priorytetowe dla mieszkańców gmin Popielów 
i Dobrzeń Wielki. 

Autokorekta W ramach celu 3.5. Doskonalenie administracji i zarządzania zintegrowanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym dopisano nowy 
kierunek działania: „3.5.11. Kompleksowe i silnie uspołecznione działania przywracające do życia obszary deficytowe i zdegradowane oraz 
kształtowanie i odnowa centrów miejscowości”. W podrozdziale pn. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych w ramach 
dokumentów rekomendowanych do opracowania dopisano gminny program rewitalizacji „Gminny program rewitalizacji – możliwe jest 
wykorzystanie polityki przestrzennej i rewitalizacji jako narzędzi kreujących rozwój lokalny, co jest zgodne ze strategią, a dokument programu 
stanowi instrument pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne, stąd rekomenduje się jego przygotowanie”. 

W Tabeli 10. Inwestycje kluczowe wraz z szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami finansowania dopisano nowe inwestycje: 

Budowa boiska sportowego w Dobrzeniu Wielkim przy LO (potencjalne źródło finansowania Polski Ład lub Fundusze Europejskie dla Opolskiego 
2021-2027), 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Dobrzeń Wielki – uzupełnienia, w szczególności ul. Ostrówek w Chróścicach (PROW), 

Budowa dróg transportu rolnego w Gminie Dobrzeń Wielki (UM – Ochrona gruntów rolnych lub Polski Ład), 

Termomodernizacja budynków komunalnych waz z wymianą źródeł ciepła w Gminie Dobrzeń Wielki (Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-
2027), 

Funkcjonowanie Domu Opieki Senioralnej w Chróścicach (Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027). 

Uwzględniono je również w planie operacyjnym, na Rysunku 14. Schematyczne rozmieszczenie kluczowych kategorii inwestycji, planowanych na 
terenie gminy Dobrzeń Wielki do 2030 r. oraz w jego opisie. 

Dodatkowa opinia: 

2.01.2023 Zarząd 
Województwa 
Opolskiego 

(…) 

Z uwagi na potrzebę bardziej precyzyjnego zapisania treści zawartych w projekcie dokumentu, 
proponujemy przeformułowanie niżej wskazanych zapisów:  

- na stronie 96: 

„Obejmuje miasto Opole i powiązane z nim funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, 
infrastrukturalnie, środowiskowo) miasta i wsie, w tym gminę Dobrzeń Wielki, które według Strategii 
Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030 będą wspierane jako ośrodek tracący funkcje 
społeczno-gospodarcze”. 

W sposób następujący lub podobny: 

Uwagi uwzględnione (dokonano korekt 
zapisów zgodnie z sugestiami, usunięto 
nr strony, przywoływany pod rysunkiem 
16, zaktualizowano zapisy w związku 
z zatwierdzeniem programu 
regionalnego FEO 2021-2027).  
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„Obejmuje miasto Opole i powiązane z nim funkcjonalnie (ekonomicznie, społecznie, komunikacyjnie, 
infrastrukturalnie, środowiskowo) miasta i wsie, w tym gminę Dobrzeń Wielki”. 

Uzasadnieniem dla sugerowanej zmiany jest obecny, nieprecyzyjny zapis, który sugeruje, że Dobrzeń 
Wielki jest ośrodkiem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze i jako taki będzie dodatkowo wspierany 
w ramach polityki rozwoju województwa. 

- na stronie 99: 

„Podobna spójność występuje w kontekście przyjętych dla całego kraju ogólnych i branżowych 
dokumentów programowych oraz w odniesieniu do dokumentów na poziomie regionalnym (Strategia 
Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030). Gwarantuje to wsparcie, w tym również finansowe, 
dla przewidzianych w strategii kierunków i pakietów działań oraz uprawdopodabnia wystąpienie efektu 
synergii”. 

W sposób następujący lub podobny: 

„Podobna spójność występuje w kontekście przyjętych dla całego kraju ogólnych i branżowych 
dokumentów programowych oraz w odniesieniu do dokumentów na poziomie regionalnym (Strategia 
Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030). Pozwoli to na planowanie i przygotowywanie 
projektów rozwojowych na poziomie lokalnym, w tym również aplikowanie o środki finansowe w celu 
realizacji przewidzianych w strategii kierunków i pakietów działań”. 

Jednocześnie proponuje się usunąć nr strony, przywoływany pod rysunkiem 16, ponieważ mapa 
źródłowa Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej w publikacji książkowej pt. Strategia Opolskie 
2030 jest umiejscowiona na innej stronie, gdyż w druku ostateczny układ i liczba stron się nieco zmieni. 

Dodatkowo w związku z faktem, że Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny Fundusze 
Europejskie dla Opolskiego 2021-2023 [FEO 2021-2027] (Decyzja Wykonawcza z dnia 29.11.2022 r. 
zatwierdzająca program „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2023” do wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach celu „Inwestycje 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu” dla regionu Opolskiego w Polsce. CCI 2021PL16FFPR008), aktualizacji 
wymagają zapisy Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku dot. programu regionalnego na 
str. 118 oraz Tabela. 13. Opis priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 
2021-2027 – zgodnie z zapisami Programu przyjętego przez KE. 
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Tabela 2. Podsumowanie spotkań konsultacyjnych. 

Tytuł/temat 
spotkania 

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń 
Wielki do 2030 roku 

Data i 
miejsce 
spotkania 

13 grudnia 2022 r. (wtorek), godz. 10:00, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim (Namysłowska 20, 
46-081 Dobrzeń Wielki) 

Uczestnicy/ki 

• Przedstawiciele gminy, a także mieszkańcy i inni interesariusze procesu, którzy odpowiedzieli na 
otwarte zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu (6 osób), 

• Moderatorzy (2 osoby z FRDL). 

Cele 

1) Zapoznanie uczestników spotkania z zapisami projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 
2030 roku, 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej 
sprawie, 

3) Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 
roku, adekwatnych do oczekiwań mieszkańców i pozostałych interesariuszy, 

4) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu finalnej wersji dokumentu Strategii Rozwoju 
Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku. 

Program 
spotkania 

• Wprowadzenie, krótka prezentacja dotycząca projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 
2030 roku, 

• Czas na dyskusję na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku - możliwość 
zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz przedstawicielami władz gminy, 

• Podsumowanie. 

Przebieg i 
ustalenia 

Spotkanie konsultacyjne podzielono na 2 części. W pierwszej części zaprezentowano uczestnikom spotkania 
treść dokumentu - ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych celów, planowanych kierunków działań oraz 
kwestii przestrzennych. W części tej przedstawiono prezentację PowerPoint zawierającą najistotniejsze 
informacje o strategii. Informacje te przekazał w imieniu całego zespołu zaangażowanego D.H., ekspert 
samorządowy reprezentujący FRDL, pełniący rolę moderatora spotkania. Po przedstawieniu projektu 
strategii, w drugiej części spotkania prowadzący oddał głos uczestnikom, prosząc o wnoszenie uwag do 
dokumentu w trakcie samego spotkania, jak i poza nim, zgodnie z procedurą konsultacji. Zgłoszone zostały 
3 pytania: 1. Na jakim etapie są prace związane z Planem zrównoważonej mobilności Aglomeracji Opolskiej, 
obejmującym gminę Dobrzeń Wielki, czy znane są szczegóły, czy na terenie gminy powstanie park&ride? 
2. Czy sieć ciepłownicza będzie rozwijana na terenie gminy Dobrzeń Wielki, 3. Czy prowadzone są działania 
w kierunku ukończenia obwodnicy Dobrzenia? Głos zabrali Zastępca Wójta oraz Pani D.M-R. odpowiedzialna 
za przeprowadzenie konsultacji społecznych, a jednocześnie zaangażowana w Społeczny Komitet 
Dokończenia Budowy Obwodnicy miejscowości Opole-Borki, Dobrzenia Małego i Dobrzenia Wielkiego. 
Odpowiedzieli, że zarówno władze gminy, jak i prezydium komitetu pracują i próbują zwrócić uwagę 
decydentów i mediów na pogarszające się warunki życia przy drodze wojewódzkiej nr 454, w kierunku na 
Namysłów, związane z dużym natężeniem ruchu drogowego, w tym ruchu samochodów ciężarowych, co 
powoduje większe zagrożenie uczestników ruchu, hałas, drgania, zanieczyszczenia itp., a także utrudnienia 
w komunikacji ze stolicą regionu. Wskazali jednocześnie, że rozmowy prowadzone są głównie z Prezydentem 
Miasta Opole, ponieważ przez teren miasta przebiega 80% drogi, a także z Zarządem Województwa 
Opolskiego i Zarządem Dróg Wojewódzkich. W te rozmowy włączają się inne samorządy oraz intersariusze 
budowy nowej drogi (m.in. posłowie związani z subregionem). Przypomnieli, że Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim zlecił kilka lat temu opracowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji, jednak obecnie wymaga ona 
aktualizacji. Odbyło się to jeszcze przed zmianą granic gminy Dobrzeń Wielki i w chwili obecnej gmina nie 
jest i nie może być inwestorem, a jedynie może lobbować za dokończeniem budowy obwodnicy. 
Jednocześnie inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla atrakcyjności osadniczej, jak również gospodarczo-
inwestycyjnej gminy. Zastępca Wójta dodał, że w ostatnich miesiącach około kilometrowy odcinek drogi 
wojewódzkiej nr 454 w Dobrzeniu Wielkim od skrzyżowania z drogą wojewódzką 457 aż do wiaduktu nad 
linią kolejową (gdzie w ubiegłym roku zakończyła się przebudowa) został odnowiony, a gmina Dobrzeń 
Wielki dołożyła się do tych prac kwotą 300 tysięcy złotych. W ten sposób gmina mobilizuje Zarząd Dróg 
Wojewódzkich do podejmowania kolejnych inwestycji, które służą mieszkańcom. Wszelkie działania 
lobbystyczne i wspierające będą kontynuowane, z nadzieją na podjęcie i finalizację inwestycji budowy 
obwodnicy miejscowości Opole-Borki, Dobrzenia Małego i Dobrzenia Wielkiego przez odpowiedzialne 
organy. W odniesieniu do pytania 1 krótko głos zabrał moderator D.H., który przekazał, że prace nad Planem 
zrównoważonej mobilności Aglomeracji Opolskiej zostały zakończone w sierpniu 2022 r., a ich lider – 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - zarekomendował w ramach trwających konsultacji społecznych 
ujęcie zagadnień związanych ze zrównoważoną mobilnością w modelu struktury funkcjonalno–
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przestrzennej gminy Dobrzeń Wielki, określonym w strategii, co zostanie wdrożone. Pojawi się m.in. 
scenariusz opracowany dla gminy Dobrzeń Wielki w ramach wspomnianego Planu, który uwzględnia na 
rysunku mapowym m.in. planowane P+R i B+R, istniejące trasy rowerowe, planowane trasy rowerowe, 
obszar planowania przestrzennego zorientowany na aglomeracyjny transport zbiorowy, koncepcję 
przebiegu tras rowerowych na podstawie koncepcji samorządu województwa opolskiego. Zastępca Wójta 
dopowiedział, że Polskie Koleje Państwowe prowadzą prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole 
Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów, który prowadzi m.in. przez gminę Dobrzeń Wielki. Gmina Dobrzeń 
Wielki może jedynie lobbować za zwiększeniem kursowania pociągów i lepszym dostosowaniem rozkładów 
do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, przedsiębiorców czy gości odwiedzających gminę, ponieważ nie jest 
organem decyzyjnym w tym zakresie. Ustalono, że w strategii w ramach celu operacyjnego 1.3. Budowa 
zintegrowanego i zrównoważonego systemu transportowego zostanie dopisany kierunek „Lobbowanie za 
zwiększeniem roli kolei w transporcie lokalnym i dalekobieżnym (w szczególności za rozwojem i wzrostem 
częstotliwości połączeń z Opolem, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, przedsiębiorców 
czy gości odwiedzających gminę)”. W odniesieniu do pytania 2 obszernej odpowiedzi udzielił Zastępca 
Wójta. Poinformował, że sieć ciepłownicza nie będzie rozwijana, ale gmina będzie się starała utrzymać jej 
funkcjonowanie możliwie długo, aby mieszkańcy mogli zdecydować i wdrożyć u siebie rozwiązania 
alternatywne. Wspomniał, że budowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy wiejskiej, jaką jest gmina Dobrzeń 
Wielki, rozpoczęta 30 lat temu, była działaniem prekursorskim i do dziś niewiele jest podobnych 
przypadków. Jednocześnie inwestycja ta nie miała podstaw ekonomicznych, a jedynie społeczne i częściowo 
ekologiczne, co było możliwie dzięki działalności elektrowni i w ramach innych warunków politycznych 
i gospodarczych. Sieć ciepłownicza była rozbudowywana do 2017 r., kiedy dokonał się podział gminy przez 
wyłączenie z jej granic na rzecz miasta Opola sołectw Krzanowice, Czarnowąsy, Borki, Brzezie oraz części 
sołectwa Dobrzeń Mały wraz z terenami inwestycyjnymi wokół Elektrowni Opole, nią samą oraz licznymi 
zakładami przemysłowymi, co spowodowało spadek dochodów własnych gminy o blisko 32 punkty 
procentowe i brak możliwości dalszego finansowania podobnych działań. Do tego czasu około 90 mln zł 
zostało zainwestowane w sieć. Zaznaczył, że pierwsze odcinki sieci mają 30 lat i wymagają modernizacji, na 
co nie ma jednak środków i co nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Podkreślił, że sieć nie jest atrakcyjna 
dla potencjalnych operatorów, jest specyficzna chociażby ze względu na silnie rozproszoną zabudowę, 
w której jest prowadzona i brak dużych odbiorców na tej sieci. Dla porównania wskazał, że sieć cieplna 
w Opolu liczy 130 km i sprzedaż jest na poziomie 250MW, a w gminie jest to 80 km sieci, która obsługuje 
1300 gospodarstw, a sprzedaż kształtuje się na poziomie 20MW. Wiek i stan techniczny infrastruktury 
(dodatkowo przy takim rozproszeniu odbiorów) oznacza również ogromne straty na sieci. Średnioroczne 
straty na sieciach cieplnych w Polsce wynoszą 11-13%, a w gminie aż 47%. Spółka ELKOM notuje rokrocznie 
straty w wysokości kilkuset tysięcy złotych, w 2021 roku było to ponad 0,5 miliona złotych. Sieć nie będzie 
rozwijana, ale jednocześnie gmina nie dopuści do jej gwałtownego wyłączenia, w szczególności ze względu 
na mieszkańców, jak również założenia ekonomiczne jej funkcjonowania (im większa liczba użytkowników, 
tym bilans jest lepszy). Najbliższe lata to czas na wdrożenie przez gminę i mieszkańców rozwiązań 
alternatywnych. Gmina od 5 lat lobbuje m.in. za zwiększeniem dostępności do gazu, od 3 lat tworzona jest 
koncepcja zgazyfikowania Borka i Dobrzenia Małego, jest perspektywa dla Dobrzenia Wielkiego, ale plany te 
mają szansę zaistnieć tylko przy odpowiednim zainteresowaniu indywidualnych i instytucjonalnych 
odbiorców. Gmina w tym zakresie deklaruje przyłączenie własnych budynków, nawet tych, w których 
niedawno prowadziła inwestycje w rozwiązania alternatywne (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim), aby 
zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji. Pewne obawy budzą zamierzenia unijne - Unia Europejska chce, 
by państwa członkowskie zaplanowały wycofanie paliw kopalnych, w tym gazu, jako źródła energii do 
ogrzewania budynków, co jest związane zarówno z realizacją celów unijnej polityki klimatycznej, jak 
i z dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. To jednak daleka i wciąż dyskusyjna decyzja. 
Jednocześnie Zastępca Wójta zaznaczył, że władze lokalne mają pełną świadomość tego, że mieszkańcy 
korzystający z sieci cieplnej są wykluczeni z dotacji na wymianę źródeł ciepła, jednak nie mają wpływu na te 
ustalenia. Szansą na rozwiązanie problemu są także inwestycje publiczne i prywatne w odnawialne źródła 
energii. Gmina jest członkiem klastra energii, co daje jej nowe możliwości, w tym w zakresie wsparcia 
mieszkańców. Do czasu upowszechnienia się tych i innych rozwiązań, gmina będzie starała się utrzymać sieć 
ciepłowniczą. Jeszcze raz podkreślił jednak, że nie ma to żadnego uzasadnienia ekonomicznego i stanowi 
ogromne obciążenie dla gminy. Modernizacja sieci wymaga bowiem nieuzasadnionych nakładów, 
a dodatkowo jej część nie należy do gminy. Sieć powstała w innych uwarunkowaniach społeczno-
politycznych, w czasie prosperity, jej rozwój w obecnym czasie nie ma uzasadnienia, a najważniejszym 
wyzwaniem jest jej jak najdłuższe utrzymanie, aby zyskać czas na wdrożenie rozwiązań alternatywnych. 
W trakcie wymiany zdań pojawiły się również obawy, że ze względu na kryzys energetyczny oraz rosnące 
ceny istnieje zagrożenie, że niektórzy mieszkańcy nie będą zainteresowani rozwiązaniami ekologicznymi, co 
już ma wpływ na jakość powietrza w gminie . Następnie głos zabrała jedna z uczestniczek spotkania, 
dopytując o kwestie melioracji na terenie gminy. Wskazała, że mieszka w sąsiedztwie rzeki Żydówki, która 
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często ją zalewa, ponieważ nie są prowadzone odpowiednie prace utrzymaniowe. Rzeka zbiera wodę m.in. 
z drogi wojewódzkiej. Zastępca Wójta odpowiedział, że nie jest to kompetencja gminy i władze lokalne nie 
mogą wydawać na ten cel środków z budżetu. Gmina dba o odpowiednie utrzymanie urządzeń 
melioracyjnych pozostających w jej zarządzie, przeznaczają na ten cel około 100 tysięcy złotych. 
W przypadku rzeki Żydówki odpowiedzialną instytucją jest PGW Wody Polskie. Gmina przypomina pisemnie 
o konieczności realizacji prac utrzymaniowych, jednak PGW Wody Polskie twierdzi, ze nie dysponuje 
wystarczającymi środkami i dlatego prace nie są prowadzone. Za część przepustów w gminie odpowiadają 
Lasy Państwowe, które również nie zawsze wywiązują się z obowiązku dbałości o odpowiedni stan 
infrastruktury. Gmina monitoruje sprawę i przypomina wszystkim odpowiedzialnym instytucjom 
o konieczności realizacji prac utrzymaniowych i będzie to robić nadal, aby zminimalizować zagrożenie dla 
mieszkańców i mienia. Obecni na spotkaniu konsultacyjnym mieszkańcy poruszyli również temat tras i dróg 
rowerowych na terenie gminy, narzekając m.in. na brak zintegrowania i poziom bezpieczeństwa, wskazując 
jako przykład ścieżkę rowerową pod Biedronką w Borkach. Zastępca Wójta odpowiedział, że są to w dużej 
mierze inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina zgłasza uwagi do przedstawianych 
jej projektów, jednak decyzja co do ostatecznego projektu i realizacji inwestycji zawsze jest domeną 
inwestora, tym samym pozostaje poza jej kompetencją. Jednocześnie wskazał, ze gmina dąży i będzie 
wspierała pełną integrację ścieżek wewnątrz gminy oraz z sąsiednimi gminami. Następne pytanie dotyczyło 
form wsparcia rozwoju rolnictwa, o czym wspomina strategia. Przedstawiciele gminy wskazali, że będzie się 
to opierało o współpracę z ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi wyspecjalizowanymi instytucjami, które 
oferują szkolenia, doradztwo, informację o możliwych dotacjach itp. Jeden z uczestników wyraził opinię, że 
taka forma wsparcia jest mało efektywna, choć jednocześnie trudno wskazać inne warianty. W ramach 
bardziej swobodnej dyskusji pojawił się temat rankingu opracowanego przez prof. dr. hab. Przemysława 
Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, w którym 
gmina Dobrzeń Wielki zajęła wysoką lokatę. Wójt wskazał, że to właśnie stanowi wizję rozwoju gminy. Na 
koniec moderator podziękował wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu i przypomniał, że konsultacje trwają 
do 9 stycznia 2023 roku włącznie. Na tym spotkanie konsultacyjne zostało zakończone. 

Tytuł/temat 
spotkania 

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń 
Wielki do 2030 roku 

Data i 
miejsce 
spotkania 

13 grudnia 2022 r. (wtorek), godz. 16:00, Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim (Namysłowska 20, 
46-081 Dobrzeń Wielki) 

Uczestnicy/ki 

• Przedstawiciele gminy, a także mieszkańcy i inni interesariusze procesu, którzy odpowiedzieli na 
otwarte zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu (8 osób), 

• Moderatorzy (2 osoby z FRDL). 

Cele 

1) Zapoznanie uczestników spotkania z zapisami projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 
2030 roku, 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom możliwości wypowiedzenia się w przedmiotowej 
sprawie, 

3) Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 
roku, adekwatnych do oczekiwań mieszkańców i pozostałych interesariuszy, 

4) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu finalnej wersji dokumentu Strategii Rozwoju 
Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku. 

Program 
spotkania 

• Wprowadzenie, krótka prezentacja dotycząca projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 
2030 roku, 

• Czas na dyskusję na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku - możliwość 
zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz przedstawicielami władz gminy, 

• Podsumowanie. 

Przebieg i 
ustalenia 

Spotkanie konsultacyjne podzielono na 2 części. W pierwszej części zaprezentowano uczestnikom spotkania 
treść dokumentu - ze szczególnym uwzględnieniem przyjętych celów, planowanych kierunków działań oraz 
kwestii przestrzennych. W części tej przedstawiono prezentację PowerPoint zawierającą najistotniejsze 
informacje o strategii. Informacje te przekazał w imieniu całego zespołu zaangażowanego ekspert 
samorządowy reprezentujący FRDL, pełniący rolę moderatora spotkania. Po przedstawieniu projektu 
strategii, w drugiej części spotkania prowadzący oddał głos uczestnikom, prosząc o wnoszenie uwag do 
dokumentu w trakcie samego spotkania, jak i poza nim, zgodnie z procedurą konsultacji. Pierwsze pytanie 
z sali dotyczyło tematu odejścia od ciepła systemowego w kontekście m.in. dostępności i cen gazu, a także 
ograniczeń w wymianie tego ekologicznego źródła na inne ekologiczne. Mieszkanka gminy dopytywała 
o plany gminy oraz ofertę dla mieszkańców. Wójt Gminy odpowiedział, że budowa sieci ciepłowniczej na 
terenie gminy wiejskiej Dobrzeń Wielki rozpoczęta 30 lat temu. Sieć objęła odbiorców indywidualnych 
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i instytucjonalnych. Inwestycja ta od samego początku nie miała podstaw ekonomicznych, a jedynie 
społeczne i częściowo ekologiczne, co było możliwie dzięki działalności elektrowni i w ramach innych 
warunków politycznych i gospodarczych. Gmina Dobrzeń Wielki rozbudowywała sieć do 2017 r., kiedy 
dokonał się jej podział przez wyłączenie z jej granic na rzecz miasta Opola sołectw Krzanowice, Czarnowąsy, 
Borki, Brzezie oraz części sołectwa Dobrzeń Mały wraz z terenami inwestycyjnymi wokół Elektrowni Opole, 
nią samą oraz licznymi zakładami przemysłowymi, co spowodowało spadek dochodów własnych gminy 
o blisko 32 punkty procentowe i brak możliwości dalszego finansowania podobnych działań. Poinformował, 
że sieć ciepłownicza nie będzie rozwijana, ale gmina będzie się starała utrzymać jej funkcjonowanie możliwie 
długo, w szczególności ze względu na mieszkańców, aby mogli zdecydować i wdrożyć u siebie rozwiązania 
alternatywne, jak również założenia ekonomiczne jej funkcjonowania (im większa liczba użytkowników, tym 
bilans jest lepszy). Przypomniał, że rok temu gmina i mieszkańcy zostali zaskoczeni decyzją spółki ELKOM 
o zamiarze zaprzestania przesyłu ciepła do gospodarstw domowych i budynków publicznych od 1 stycznia 
2023 roku. Od tego czasu gmina zajmowała się zinwentaryzowaniem sieci cieplnej, przeprowadzeniem 
skomplikowanej procedury przetargowej na dzierżawę sieci, odbyła dziesiątki spotkań i godzin negocjacji ze 
współwłaścicielami sieci cieplnej Spółką ELKOM i Elektrownią Opole, z miastem Opole, z Urzędem Regulacji 
Energetyki w sprawie opracowania takiego modelu funkcjonowania sieci cieplnej, aby miała ona szansę 
przetrwania przynajmniej do czasu możliwości zaproponowania mieszkańcom jakieś alternatywy. W tym 
czasie gmina będzie realizowała jedynie niezbędne remonty. Jednocześnie gmina lobbuje za rozwojem sieci 
gazowej. Zastępca Wójta dodał, że sieć ciepłownicza powstała w innych uwarunkowaniach społeczno-
politycznych, w czasie prosperity („rekompensata za działanie elektrowni”), jej rozwój w obecnym czasie nie 
ma uzasadnienia, a najważniejszym wyzwaniem jest jej jak najdłuższe utrzymanie. Zaznaczył, że pierwsze 
odcinki sieci mają 30 lat i wymagają drogich i nieuzasadnionych ekonomicznie prac modernizacyjnych. 
Podkreślił, że sieć nie jest atrakcyjna dla potencjalnych operatorów, jest specyficzna chociażby ze względu 
na silnie rozproszoną zabudowę, w której jest prowadzona i brak dużych odbiorców na tej sieci. Dla 
porównania wskazał, że sieć cieplna w Opolu liczy 130 km i sprzedaż jest na poziomie 250MW, a w gminie 
jest to 80 km sieci, która obsługuje 1300 gospodarstw, a sprzedaż kształtuje się na poziomie 20MW. Wiek 
i stan techniczny infrastruktury (dodatkowo przy takim rozproszeniu odbiorów) oznacza również ogromne 
straty na sieci. Średnioroczne straty na sieciach cieplnych w Polsce wynoszą 11-13%, a w gminie aż 47%. 
Spółka ELKOM notuje rokrocznie straty w wysokości kilkuset tysięcy złotych, w 2021 roku było to ponad 0,5 
miliona złotych. Jednocześnie Wójt i jego Zastępca zaznaczyli, że do tej pory ciepło sieciowe w gminie było 
bardzo tanie (m.in. przez brak opłaty na fundusz remontowy) i mieszkańcy z niego korzystający byli niejako 
uprzywilejowani względem pozostałych. Teraz potrzeba szukania alternatyw. Jedną z nich jest wspomniana 
sieć gazowa. Gmina od 5 lat lobbuje m.in. za zwiększeniem dostępności do gazu, od 3 lat tworzona jest 
koncepcja zgazyfikowania Borek i Dobrzenia Małego, jest perspektywa dla Dobrzenia Wielkiego, ale plany 
te mają szansę zaistnieć tylko przy odpowiednim zainteresowaniu indywidualnych i instytucjonalnych 
odbiorców. Gmina w tym zakresie deklaruje przyłączenie własnych budynków, nawet tych, w których 
niedawno prowadziła inwestycje w rozwiązania alternatywne (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim), aby 
zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji. W dalszej części spotkania jeden z mieszkańców zwrócił uwagę 
na temat terenów inwestycyjnych oraz gospodarczego wykorzystania Odry. Przypomniał, że niegdyś 
największym zakładem pracy w Dobrzeniu Wielkim była stocznia nad Odrą, gdzie zajmowano się budową 
barek rzecznych, ich naprawą oraz modernizacją. W szczytowym momencie pracowało tam nawet 200-300 
osób. Przepływająca przez teren gminy rzeka zapewniała również zatrudnienie pracownikom dobrzeńskiej 
śluzy, nadzorcom czy osobom odpowiedzialnym za pogłębianie koryta rzeki. Z upływem czasu rezygnowano 
z transportu rzecznego i zaprzestano produkcji łodzi. Brak zapotrzebowania na nowe barki doprowadził 
ostatecznie do zamknięcia stoczni. Obecnie na jej terenie znajduje się przedsiębiorstwo budowlane. Zwrócił 
uwagę, że Polska nie wykorzystuje szansy związanej transportowym i gospodarczym potencjałem rzek. Wójt 
Gminy odpowiedział, że obecnie jest to teren prywatny. Jest uwzględniony w katalogu inwestycyjnym gminy 
(około 2 ha), promowany przez gminę oraz region, ale finalnie decyduje o nim właściciel. Wskazał też, że rok 
temu gmina przejęła około 7 ha terenu z przeznaczeniem na tereny zielone. Nastąpiła krótka dyskusja o tym, 
że czasem trudno pogodzić działalność gospodarczą, nawet teoretycznie nieuciążliwą, z rozwojem terenów 
mieszkaniowych czy turystyką. Moderator spotkania D.H. wskazał, że plany regulacji rzek w celu ich 
wykorzystania transportowego i gospodarczego mogą naruszać dyrektywy Unii Europejskiej, np. pozostawać 
w sprzeczności z celami europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Siedliskowej, oddziałując 
negatywnie na środowisko, w tym obszary chronione. Jednocześnie zaznaczył, że w strategii funkcjonują 
zapisy dotyczące rekreacyjnego wykorzystania rzek oraz zbiorników wodnych na terenie gminy. Wójt i jego 
Zastępca zaznaczyli, że tematy wodne i melioracyjne należy rozpatrywać nie tylko jako duże wyzwania, ale 
również tematy bieżące. Wskazali, że inwestor zamyka jaz na 3 lata, utrudniając w ten sposób życie 
mieszkańcom. Gmina interweniuje u odpowiedzialnych podmiotów we Wrocławiu, Opolu, Warszawie, ale 
nie ma sprawczości, może jedynie lobbować. W temacie terenów inwestycyjnych stwierdzili, że często 
występuje zjawisko protestów społecznych osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec pewnych inwestycji 
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realizowanych w ich najbliższym sąsiedztwie, nie zaprzeczając przy tym potrzebie ich realizacji w ogóle. Nowi 
mieszkańcy gminy sprowadzają się tu, oczekując ciszy i spokoju. A drugim kluczowym problemem 
hamującym rozwój inwestycji jest rozdrobnienie gruntów. Inwestorzy wolą wykupić teren w innej gminie, 
gdzie jest on dostępny w jednym dużym kawałku. Kolejne pytania dotyczyły modernizacji dróg, 
w szczególności jeden z mieszkańców dopytywał o drogę w Chróścicach. Wójt Gminy i jego Zastępca 
odpowiedzieli, że wskazana droga jest uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, ale działanie to wymaga przygotowania projektu i zabezpieczenia środków, których brakuje, 
w szczególności po zmianach granic gminy i dramatycznym spadku dochodów własnych budżetu lokalnego. 
Wskazali, że potrzeby i plany w zakresie modernizacji dróg szacowane są na 30 lat. Padło pytanie o możliwość 
ulokowania firm wokół oczyszczalni ścieków. Odpowiedź była przecząca, ze względu na występujące tam 
tereny zalewowe i chronione. Mieszkaniec gminy zwrócił jeszcze uwagę na przedsiębiorstwo w Murowie, 
gdzie kilka lat temu Stora Enso wybudowała największy w Polsce tartak, nie przerywając pracy istniejącego 
od ponad pół wieku i dającego pracę ponad stu pracownikom zakładu. Deklarował, że posiada sprawdzone 
informacje mówiące o tym, że firma chce uruchomić trzecią zmianę. Powoduje to ogromny ruch 
samochodowy, co wiążę się z zagrożeniem dla uczestników ruchu, hałasem, drganiami i zanieczyszczeniami, 
a także wskazuje na potrzebę większego wykorzystania kolei. Przedstawiciele gminy zapewnili, że zarówno 
władze lokalne, jak również społeczny Komitet Dokończenia Budowy Obwodnicy miejscowości Opole-Borki, 
Dobrzenia Małego i Dobrzenia Wielkiego pracują i próbują zwrócić uwagę decydentów i mediów na 
pogarszające się warunki życia przy drodze wojewódzkiej nr 454, związane z dużym natężeniem ruchu 
drogowego, w tym ruchu samochodów ciężarowych. Wskazali jednocześnie, że rozmowy prowadzone są 
głównie z Prezydentem Miasta Opole, ponieważ przez teren miasta przebiega 80% drogi, a także z Zarządem 
Województwa Opolskiego i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Przypomnieli, że Urząd Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim zlecił kilka lat temu opracowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji, jednak obecnie wymaga ona 
aktualizacji. Odbyło się to jeszcze przed zmianą granic gminy Dobrzeń Wielki i w chwili obecnej gmina nie 
jest i nie może być inwestorem, a jedynie może lobbować za dokończeniem budowy obwodnicy. 
Jednocześnie, w odniesieniu do drugiego zagadnienia stwierdzili, że faktycznie były plany, aby surowiec do 
zakładu w Murowie był dostarczany i odbierany z niego koleją, jednak gmina nie zna aktualnych zamierzeń 
PKP. Może wystosować w tym zakresie zapytanie. Dodali, że Polskie Koleje Państwowe prowadzą prace na 
linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów, który prowadzi m.in. przez 
gminę Dobrzeń Wielki i w najbliższym czasie odbędą się w tym zakresie spotkania i negocjacje. Ostatnim 
poruszonym tematem była oświata. Dyskutowano o wysokich kosztach utrzymania gminnej sieci szkół, 
w tym uwzględniającej placówki ponadpodstawowe. Strategia uwzględnia działanie związane 
z monitorowaniem sieci placówek oświatowych w oparciu o identyfikowane potrzeby i prognozy 
demograficzne, uwarunkowania organizacyjno-finansowe oraz reagowanie na nowe warunki rozwojowe. 
Przykładem była gmina Biała, która składa się z 30 miejscowości, gdzie funkcjonują jednak tylko 2 szkoły 
podstawowe z dwoma oddziałami dla klas 1-3. Na koniec moderator podziękował wszystkim za uczestnictwo 
w spotkaniu i przypomniał, że konsultacje trwają do 9 stycznia 2023 roku włącznie. Na tym spotkanie 
konsultacyjne zostało zakończone. 
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Załącznik do sprawozdania: 

1) Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku uwzględniający uwagi przekazane w toku 

konsultacji społecznych i opiniowania. 

 

Informacja dodatkowa: 

W związku z obowiązkiem ustawowym, wystąpiono do Zarządu Województwa Opolskiego o wydanie opinii do projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki do 2030 roku w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji 

dotyczących kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego Opolskie 2030. Opinia została wyrażona w formie Uchwały Nr 8574/2022 Zarządu 

Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. Zarząd wydał opinię pozytywną. Jednocześnie przedstawił swoje 

propozycje zmian, które zostały uwzględnione w tabeli nr 1.  

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Piotr Szlapa 


