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OBWIESZCZENIE  

 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta  

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.) 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), zawiadamiam, że w dniach  

od 19 września 2022r. do 18 października 2022r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, 

których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu.  

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców miasta oraz partnerów społeczno-

gospodarczych w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymiana wiedzy i 

informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji granic obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

 Konsultowane dokumenty, tj. projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Kędzierzynie-Koźlu  wraz z załącznikiem mapowym  a także 

„FORMULARZ UWAG i OPINII” za pomocą którego można wnosić uwagi jak również „Diagnoza 

delimitacyjna  służąca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”, która posłużyła 

do opracowania projektu uchwały zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/1412/konsultacje-2022-r  oraz na stronie internetowej miasta 

https://www.kedzierzynkozle.pl/pl/strona/rewitalizacja-miasta.   

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujący sposób: 

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

i opinii, przesłanego na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl lub na adres: 

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych, ul. G. 

Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub złożonego bezpośrednio w Urzędzie Miasta – 

Kancelaria Ogólna (pokój 139 lub skrzynka podawcza w holu głównym) w godzinach pracy Urzędu 

(poniedziałek 7:30 -17.00, wtorek-piątek 7:30-15:30), 

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.     

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości 

poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, stronę internetową 

www.kedzierzynkozle.pl, portal społecznościowy „Kędzierzyn-Koźle – Miasto możliwości”, za 

pośrednictwem mobilnego sytemu powiadamiania „BLISKO” oraz na tablicach informacyjnych 

organów osiedli. 

Kędzierzyn-Koźle, 12.09.2022 r.                                        

 

Konsultacje prowadzi: Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle – 

Tel. (077) 4050366 lub mail: rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl 
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