
Uchwała Nr VII/47/2011
Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011r.

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji 
Urzędu Pocztowego w Murowie

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15 ustawy z dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, 
poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806;
z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; 
Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 
128; Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. 
Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r.  
Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 106 poz. 675) Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Gminy Murów wyraża sprzeciw wobec zamiaru likwidacji Urzędu Pocztowego
w Murowie.

2. Oświadczenie będące stanowiskiem Rady Gminy Murów w przedmiotowej sprawie 
stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy Murów do przekazania oświadczenia o którym mowa w § 1 
ust. 2 niniejszej uchwały do:

− Wojewody Opolskiego,
− Marszałka Województwa Opolskiego,
− Starosty Opolskiego,
− Zarządu Poczty Polskiej S.A. w Warszawie,
− Dyrektora Centrum Poczty Polskiej w Opolu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Józef Sowada



Załącznik do uchwały Nr  VI/47/2011 Rady Gminy 
Murów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wyrażenia 
sprzeciwu  wobec  zamiaru  likwidacji  Urzędu 
Pocztowego w Murowie

Rada Gminy Murów stanowczo sprzeciwia się decyzji dotyczącej likwidacji Urzędu 
Pocztowego w Murowie.

Realizacja  powyższej  decyzji  znacznie  utrudni  życie  mieszkańcom Gminy Murów. 
Gmina  Murów  jest  gminą  wiejską  o  obszarze  159  km2,  zamieszkałą  przez  5.600 
mieszkańców. W skład Gminy wchodzi 12 sołectw oraz 6 przysiółków. 
Likwidacja  Urzędu  Pocztowego  w  Murowie  spowoduje  całkowite  oddalenie  się 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jakim jest Poczta Polska od mieszkańców Gminy 
Murów. Funkcjonowanie Urzędu Pocztowego w obecnej formie oraz miejscu ma społeczne 
uzasadnienie. Jego likwidacja znacznie ograniczy dostęp do wszystkich usług pocztowych, 
szczególnie przez osoby starsze oraz nie posiadające własnego środka transportu. 
Nadrzędną  misją  instytucji  Poczty  Polskiej  jest  zapewnienie  Obywatelowi  powszechnego 
dostępu do usług pocztowych.  Prowadzona od kilku lat  reorganizacja działalności  Poczty, 
której efektem jest likwidacja Urzędu Pocztowego, a następnie Agencji Pocztowej w Starych 
Budkowicach na pewno nie sprzyja realizacji tej zasady. Wprost przeciwnie obniża poziom 
i jakość świadczonych usług. 

Zgodnie  z  zapisami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków 
wykonywania powszechnych usług pocztowych, w każdej gminie winna być uruchomiona co 
najmniej  jedna  stała  placówka  pocztowa.  W  wyniku  wcześniejszych  likwidacji  Urząd 
Pocztowy w Murowie pozostał jedyną placówką pocztową na terenie gminy Murów.
Prawidłowa realizacja powyższych zapisów nie znajduje uzasadnienia w likwidacji Urzędu 
Pocztowego w Murowie,  gdyż  zarówno zapisy dotyczące  powierzchni  jak również liczby 
mieszkańców nie  stanowią podstawy do likwidacji  jednostki  pocztowej  na terenie  Gminy 
Murów.  Skoro  zatem akt  ten  stanowi  podstawę  do  funkcjonowania  oddziałów  poczty  to 
również winien być podstawą do podejmowania decyzji dotyczących likwidacji.
Decyzja o likwidacji placówki utrudni również funkcjonowanie instytucji i firm działających 
na  terenie  Gminy Murów,  a  już  na  pewno nie  wpłynie  na  rozwój  przedsiębiorczości  ale 
wprost przeciwnie.
Uważamy, że w obecnej sytuacji należy uwzględnić przede wszystkim cele społeczne, a nie 
ekonomiczne, które przy likwidacji zawsze wskazuje się jako najważniejsze.

W związku  z  powyższym  wyrażamy swój  sprzeciw  i  wyrażamy apel  o  wnikliwą 
analizę przy podejmowaniu decyzji, aby zawsze były zgodne z potrzebami i oczekiwaniami 
lokalnej społeczności.


