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ZARZĄDZENIE Nr 2171/OSR/2022 

PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

z dnia 19 września 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.” wraz z „Prognozą 

oddziaływania na środowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-

Koźle do 2030 r.” 

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. Urz. 

Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 1097), zwanej dalej uchwałą w sprawie konsultacji, zarządzam, co następuje: 

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

z inicjatywy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.  

§ 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.” wraz z „Prognozą oddziaływania na 

środowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.”. 

§ 3. Celem konsultacji jest zapewnienie mieszkańcom miasta udziału w przygotowaniu dokumentu 

określającego kierunki działań, prowadzących do upowszechnienia stosowania rozwiązań mających na celu 

m.in.: zwiększenie retencji wody, zagospodarowania wód deszczowych, wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych, poprawę jakości powietrza oraz wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie 

gminy Kędzierzyn-Koźle. 

§ 4. Zatwierdzam informację o konsultacjach, o których mowa w § 2, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 uchwały w sprawie konsultacji, konsultacje odbędą się w formie 

otwartej debaty publicznej z mieszkańcami, w dniu 3 października 2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu 

Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, w sali konferencyjnej nr 229 (I piętro). 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, którego jednocześnie upoważniam do przewodniczenia debacie. 

§ 7. W terminie do 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. 

§ 8. 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  

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 

Gabriela Helbin-Golasz (-) 

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



 
 

Załącznik do zarządzenia Nr 2171/OSR/2022 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 19 września 2022 r. 

INFORMACJA 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego 

Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.” wraz z „Prognozą 

oddziaływania na środowisko Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-

Koźle do 2030 r.” 

1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do 

zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko 

Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle do 2030 r.”. Dokumenty te 

stanowią załącznik do Informacji w sprawie przeprowadzenia konsultacji. 

3. Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. oraz włączenie w opracowanie dokumentu 

jak najszerszego grona osób. 

4. Miejski Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kędzierzyn-Koźle do 2030 r. jest opracowaniem 

określającym zakres działań adaptacyjnych, które mają przyczynić się do lepszego przygotowania Miasta na 

zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest dokumentem, będącym 

odpowiedzią na potrzebę przygotowania Miasta na skutki zmian klimatycznych, m.in. porywistego wiatru, 

ulew, podtopień czy szczególnie niebezpiecznych dla osób starszych - fal upałów. Będzie on zbiorem 

rozwiązań dla ustalonych wspólnie z mieszkańcami problemów i potrzeb. 

5. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 uchwały w sprawie konsultacji, konsultacje odbędą się w formie 

otwartej debaty publicznej z mieszkańcami, w dniu 3 października 2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu 

Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, w sali konferencyjnej nr 229 (I piętro). 

6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Miasta Kędzierzyn-Koźle, którego jednocześnie upoważniam do przewodniczenia debacie. 

 

PREZYDENT MIASTA   

KĘDZIERZYN-KOŹLE 

                                                                                            Sabina Nowosielska (-) 

 
Odpowiedzialny za sporządzenie informacji: 
Kierownik Wydziału  

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
Gabriela Helbin-Golasz (-) 

 


