
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz uchwały                     

Nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie 

przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu 

Opolskiego, Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie”, Zarząd Powiatu Opolskiego przedstawia:  

 
 
 
 
 

RAPORT 

Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI  

W SPRAWIE PROJEKTU „PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO  

DLA POWIATU OPOLSKIEGO” 
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1. WPROWADZENIE. 
 

W okresie od 15 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 r. przeprowadzono konsultacje 

społeczne dotyczące projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”. 

Do przeprowadzenia konsultacji wykorzystano następujące instrumenty: 

1) ogłoszenie na stronie internetowej Powiatu Opolskiego, pod adresem: 

http://www.powiatopolski.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”;  

2) ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego                        

pod adresem: http://bip.powiatopolski.pl; 

3) ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego                            

w Opolu, przy ul. 1 Maja 29, w godzinach pracy urzędu.   

Osobą upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji 

o przedmiocie i przebiegu konsultacji był Naczelnik Wydziału Komunikacji –               

Pani Wiesława Jaseniuk. 

 
2. PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI. 
 

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                         

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 

2) Uchwała nr XXIX/211/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r.               

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu 

Opolskiego, Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3) Uchwała Nr 1229/14 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 14 lutego 2014 r.                   

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu „Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”. 

 
3. PRZEDMIOT KONSULTACJI. 
 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego”.  

 

 

 

http://bip.powiatopolski.pl/
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4. CEL KONSULTACJI. 
 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było uzyskanie opinii 

zainteresowanych mieszkańców oraz podmiotów z terenu Powiatu Opolskiego,                

w zakresie konsultowanego dokumentu. 

 
5. FORMY KONSULTACJI. 
 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 15 lutego 2014 r. 

do 7 marca 2014 r. i miały charakter informacyjny.  

W konsultacjach mogły brać udział osoby fizyczne oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

działające na terenie powiatu opolskiego, w zakresie ich działalności statutowej. 

Opinie mogły być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,                

na adres e-mail: komunikacja@powiatopolski.pl, bez konieczności opatrywania 

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia                     

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262). 

Opinie powinny zawierać: 

a) tytuł projektu uchwały, 

b) wskazanie miejsca, do którego odnosi się uwaga (rozdział, strona, wiersz), 

c) prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu, 

d) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w lit. c, 

e) proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga. 

 
6. ZAKRES KONSULTACJI. 
 

Przeprowadzone konsultacje miały charakter informacyjny. W konsultacjach 

mogły brać udział osoby fizyczne oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                              

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające 

na terenie powiatu opolskiego, w zakresie ich działalności statutowej. 

 
7. WNIOSKI, UWAGI I OPINIE ZGŁOSZONE W RAMACH KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH. 
 

Działając w oparciu o art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.                              

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.), 

mailto:komunikacja@powiatopolski.pl
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Starosta Opolski wnioskiem z dnia 3 marca 2014 r. zwrócił się do Prezydenta 

Miasta Opola o uzgodnienie projektu „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Opolskiego” (w zakresie linii 

komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta Opola). Prezydent Miasta 

Opola pismem o znaku BOTZ.7242.00004.2014 z dnia 10 marca 2014 r. uzgodnił 

przedmiotowy dokument bez uwag.  

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, swoje uwagi przekazał 

Pan Tomasz Zawadzki – Naczelnik Biura Organizacji Transportu Zbiorowego 

Urzędu Miasta Opola. Zgłoszone uwagi dotyczyły włączenia do sieci 

komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej, miejscowości Brzezie, poprzez nową drogę łączącą pętlę 

autobusową w Czarnowąsach przy ul. Wolności z kompleksem Elektrowni Opole 

w Brzeziu. W ocenie Pana Tomasza Zawadzkiego, potencjał tego obiektu wraz                                  

z perspektywą jego rozbudowy daje podstawy sądzić, iż uzasadnione będzie 

wydłużenie linii komunikacji miejskiej nr 10, realizowanej w ramach porozumienia 

międzygminnego miasta Opola z Dobrzeniem Wielkim. Zdaniem wnioskodawcy, 

bez włączenia linii do sieci nie będzie możliwe dofinansowanie połączenia                     

ze środków publicznych.  

Zarząd Powiatu Opolskiego podjął decyzję o uwzględnieniu propozycji 

zgłoszonych w ramach przeprowadzonych konsultacji. Wniesione uwagi 

wprowadzono do projektu planu transportowego. 

 
 
 

Zarząd Powiatu Opolskiego: 

1. Henryk Lakwa 

2. Leonarda Płoszaj 

3. Krzysztof Wysdak 

4. Zofia Kotońska 

5. Sybilla Stelmach 


