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ul. G. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel. + 48 77 40 50 338 Fax. + 48 77 40 50 385 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

z dnia 20 marca 2023 r. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) 

oraz w związku z Zarządzeniem Nr 2520/SRP/2023 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia  

14 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych służących opracowaniu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle do 2030 roku, zawiadamia się  

o rozpoczęciu konsultacji społecznych w formie warsztatów rewitalizacyjnych.  

Szanowni Państwo,  
zwracam się do wszystkich interesariuszy obszaru rewitalizacji*, w tym przede wszystkim do 
Mieszkańców tego obszaru, Właścicieli i Użytkowników nieruchomości tu położonych, 
Przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, Przedsiębiorców prowadzących lub 
planujących prowadzić działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji, Przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych i innych podmiotów już prowadzących lub dopiero planujących 
rozpocząć działalność społeczną, środowiskową, kulturalną, sportową oraz inne inicjatywy na ww. 
obszarze, Przedstawicieli organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego i ich jednostek 
organizacyjnych a także Przedstawicieli podmiotów realizujących uprawnienia Skarbu Państwa na 
obszarze rewitalizacji, jak również Przedstawicieli organów doradczych i konsultacyjnych gminy  
i Mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji.          
 
Zapraszam serdecznie do udziału w warsztatach rewitalizacyjnych, które odbędą się:  
➢ 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Domu Kultury Koźle przy ulicy Skarbowej 10 dla 

podobszarów rewitalizacji KOŹLE i KOŹLE KOSZARY. 
➢ 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku 

Przemysłowego przy ulicy Wojska Polskiego 16F dla podobszaru rewitalizacji CENTRUM. 
 

Celem spotkań warsztatowych będzie zaprezentowanie Państwu zidentyfikowanych już problemów  
i potencjałów obszaru rewitalizacji, a także wypracowanie wizji obszaru po zakończeniu procesu 
rewitalizacji. Wspólnie opracujemy cele, które chcielibyśmy osiągnąć i kierunki działań, które 
przyczynią się do ożywienia ww. podobszarów.         
 
Aby zapewnić Państwu w czasie spotkania odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne, zachęcam 
do zgłoszenia swojego udziału telefonicznie pod numerem (077) 40 50 363 lub mailowo: 
rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl. Pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych 
pozostają do Państwa dyspozycji.   

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, 20.03.2023 r. 

 

                                                                                                                                                         

 
* obszar rewitalizacji został określony w Uchwale Nr LI/596/22 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji z dnia 27 października 2022. Podgląd obszaru 
dostępny na stronie www.kedzierzynkozle.pl → kafel po prawej stronie Portal mapowy. Dla przejrzystości 
polecamy odznaczyć „MPZP” i  włączyć „OBSZAR REWITALIZACJI” (wśród niebieskich pól po prawej stronie).  Na 
mapce pojawią się trzy podobszary: Koźle Koszary, Koźle oraz Centrum, dla których opracowywany jest gminny 
program rewitalizacji.     
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