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ZARZĄDZENIE NR 2141/SRP/2022 

PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

z dnia 12 września 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia  

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, z późn. zm.1)) oraz § 6 uchwały nr XLIV/513/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 

marca 2022 r. w przedmiocie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-

Koźle (Dz.U. Woj. Opolskiego poz. 1097) w związku z art. 6 ust. 1 i ust 2 oraz art.11 ust 3 ustawy  

z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), zarządzam co następuje: 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle  

z inicjatywy Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla.  

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu wraz z załącznikiem graficznym  

w postaci mapy zasięgu terytorialnego ww. obszarów. 

§ 3. Celem konsultacji jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów 

dotyczących procesu rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie 

propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

§ 4. Zatwierdzam informację o konsultacjach, o których mowa w § 1, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków 

Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

§ 6. W terminie 30 dni po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, stanowiący 

informację podsumowującą ich przebieg. Materiał zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej 

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.      

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej 

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Kędzierzyn-Koźle, na portalu społecznościowym „Kędzierzyn-Koźle Miasto możliwości”, na 

tablicach informacyjnych organów osiedli oraz za pomocą mobilnego systemu powiadamiania 

„BLISKO”. 

 
PREZYDENT MIASTA   

KĘDZIERZYN-KOŹLE 

  Sabina Nowosielska (-) 
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji: 

Kierownik Wydziału Strategii, Rozwoju 
i Środków Pomocowych 

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle  

Beata Pierzchlewicz (-) 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane  w Dz.U. z 2022 r. poz.583, 1005 i 1079. 



 
 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2141/SRP/2022 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  

z dnia 12 września 2022 r.   
 

INFORMACJA  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem  

osiedli: Stare Miasto, Kłodnica, Pogorzelec, Śródmieście oraz terenu po jednostce wojskowej 

przy ul. Synów Pułku, na których planuje się wyznaczyć obszary rewitalizacji. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu wraz z załącznikiem graficznym  

w postaci mapy zasięgu terytorialnego ww. obszarów. Dokumenty te stanowią załącznik nr 1 

do Informacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji.  

3. Projekt uchwały opracowano na podstawie badań sytuacji społeczno-gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w Kędzierzynie-Koźlu, których 

wyniki przedstawiono w opracowaniu „Diagnoza delimitacyjna służąca wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanemu i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu”, będącym załącznikiem nr 2 

do Informacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji.    

4. Celem konsultacji społecznych jest  poznanie opinii dotyczących propozycji wyznaczenia 

granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji oraz włączenie w przygotowanie 

procesu rewitalizacji jak najszerszego grona interesariuszy.    

5. Interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji, są: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i 

podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i 

towarzystwa budownictwa społecznego, 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1, 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

6) organy władzy publicznej, 

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

6. Konsultacje potrwają 30 dni, tj. od 19 września 2022 r. do 18 października 2022 r. 

7. Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujący sposób: 

a) zbieranie uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą „Formularza 

uwag i opinii”, stanowiącego załącznik nr 3 do Informacji w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji  oraz ich przesłanie na adres poczty elektronicznej: 

rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl lub na adres: Wydział Strategii, Rozwoju i Środków 

Pomocowych Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-

Koźle, 

b) spotkania stacjonarne z mieszkańcami i osobami zainteresowanymi kwestiami 

rewitalizacji zaplanowane w terminie: 



 
 

  

11.X.2022 r., godz. 17.00 miejsce: Siedziba Rady Osiedla Kłodnica, ul. Kłodnicka 38A 

12.X.2022 r., godz. 17.30 miejsce: Dom Kultury Chemik, al. Jana Pawła II 27 - Galeria 

Sztuk Wszelakich, 

c) wywiady z liderami opinii społecznej w trybie on-line w czasie trwania konsultacji.     

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. Projekt Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu wraz z załącznikiem 

graficznym. 

2. Diagnoza delimitacyjna służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i  obszaru rewitalizacji 

w Kędzierzynie-Koźlu.   

3. Formularz wnoszenia uwag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


