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Informacje ogólne 

Konsultacje prowadzone były na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy 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. 

Forma konsultacji społecznych: badanie ankietowe - sondaż uliczny 

Próba badawcza: 492 mieszkańców Kędzierzyna-Koźla 

Termin realizacji sondażu: 24.02.2023 r. ( w godzinach 9.00-17.00) 

Celem przeprowadzonego sondażu było zebranie opinii mieszkańców Kędzierzyna-

Koźla na temat obszaru rewitalizacji, poznanie ich pomysłów i propozycji na 

wprowadzenie zmian, nowych inwestycji, działań, które odpowiadałyby na potrzeby 

mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz wpłynęłyby na komfort i jakość ich życia. 

Badanie ankietowe - sondaż uliczny został przeprowadzony w następujących 

miejscach: 

Podobszar Rewitalizacji Koźle, rejon: 

1. ul. Pocztowej /ul. Żeglarskiej;   

2. skrzyżowania ul. Portowej i ul. K.Szymanowskiego; 

3. ul. Jasnej; 

4. ul. Targowej; 

5. ul. Złotniczej; 

6. ul. Skarbowej.  

Podobszar Rewitalizacji Centrum, rejon: 

1. ul. Głowackiego; 

2. ul. Grunwaldzkiej w okolicy dworca do K. Miarki / R. Traugutta; 

3. al. Jana Pawła II 27 (przy Miejskim Ośrodku Kultury); 

4. ul. Kozielskiej; 

5. Szkoły Muzycznej przy ul. Kościuszki 40 i Domu Dziennego Pobytu nr 5. 
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Konsultacje społeczne w Kędzierzynie-Koźlu (zdjęcia poglądowe) 

  

  

Źródło: materiały własne  
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Kanały informowania o planowanym badaniu ankietowym, prowadzonym 

stacjonarnie na terenie rewitalizacji ( na podstawie opracowanego zestawu pytań). 

   

1. Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 

 

 

2. Informacje na stronie internetowej miasta: www.kedzierzynkozle.pl   
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3. Informacje na portalu społecznościowym Facebook „KĘDZIERZYN-KOŹLE 

Miasto Możliwości”: 

  

4. Informacja w aplikacja BLISKO (komunikaty miasta) oraz na Tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
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5. Informacja w prasie lokalnej   

 

6. Informacja w rozgłośni radiowej: Temat został nagłośniony również przez Radio 

Opole, które w dniu 21 lutego przekazało komunikat w tej sprawie na antenie 

radiowej.    
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Wyniki przeprowadzonego sondażu 

Analizę wyników sondażu ulicznego przeprowadzono w odniesieniu do każdego 

punktu/lokalizacji osobno, wpływ na to miał dobór pytań. Były one dostosowane do 

każdej lokalizacji z osobna, tak aby poznać realne potrzeby mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz dostosować przyszłe działania do oczekiwań i zapotrzebowania. 

 Podobszar Rewitalizacji Koźle: budynek Pocztowa 7 / Żeglarska 2  

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy budynku Pocztowa 7/Żeglarska 2 wyniosła 2,25, 

zatem można stwierdzić, że była stosunkowo niska. Ankietowani doceniali wartość 

zabytkowej zabudowy, jednocześnie podkreślając jej zły stan techniczny. Dodatkowym 

atutem okolicy okazała się cisza i spokój.  

Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

Uczestnicy badania uznali, że we wskazanym miejscu brakuje remontu budynków 

zabytkowych oraz punktów usługowych, tj.: sklepów, apteki, biblioteki.  

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 

Zdaniem respondentów główne działania, jakie powinny zostać podjęte we 

wskazanym miejscu to: remont budynków, w celu zaadaptowania ich na mieszkania, 

zagospodarowania terenu wokół nich (np. plac zabaw, ławki itp.), utworzenie punktów 

usługowych, wznowienie działania portu. 

Podobszar Rewitalizacji Koźle: skrzyżowanie  ul. Portowej  i K.Szymanowskiego   

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy wyniosła 2,88, zatem była stosunkowo niska. 

Uczestnicy badania zwracali uwagę przede wszystkim na fakt, że teren jest 

zaniedbany, zaśmiecony, zarośnięty, stanowi wybieg dla psów, wymaga posprzątania 

i zagospodarowania.  
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Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

Respondentom brakuje tutaj przede wszystkim infrastruktury technicznej 

(ławeczki/oświetlenie) oraz terenów zielonych (krzewów, zadbanych trawników). 

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 

Działania i inwestycje, jakie wymieniali ankietowani to: nowe ławki, kosze na śmieci, 

nowe oświetlenie, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, nasadzenie nowych krzewów, 

kwiatów, zadbanie o trawniki, powiększenie parkingu.  

Podobszar Rewitalizacji Koźle: ul. Jasna 

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy wynosiła 3,90, można uznać, że jest to 

stosunkowo dobra ocena. Uczestnicy badania wyrażali pozytywne opinie na temat 

okolicy. Podkreślali, że miejsce jest komfortowe do życia, podoba im się 

zagospodarowanie terenu (ławki, szachy, oświetlenie). Wyrażali niezadowolenie  

z infrastruktury drogowej (chodników), a także dostrzegli problem z nadmierną ilością 

pozostawianych śmieci.  

Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

Uczestnikom badania brakuje większej ilości zieleni, lepszej nawierzchni chodników. 

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 

Działania i inwestycje, jakie wymieniali ankietowani to: nowe ławki, oświetlenie, plac 

zabaw, chodniki, remont dróg, sadzenie drzew, kwiatów. 

Podobszar Rewitalizacji Koźle: ul. Targowa 

Z jakimi problemami społecznymi borykają się mieszkańcy ul. Targowej? Z czego one 

wynikają? 

W opinii badanych problemy społeczne, z jakimi borykają się mieszkańcy ulicy 

Targowej to: bezrobocie, brak należytej opieki dorosłych nad dziećmi, alkoholizm, 

nieprzestrzeganie norm społecznych przez tutejszych mieszkańców (hałaśliwe 
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zachowanie, awantury, zakłócanie ciszy nocnej). Główną przyczyną wskazanych 

przez ankietowanych problemów jest zamieszkująca tutaj społeczność romska. 

Jakie działania powinno się podejmować, aby zapobiegać występującym tu 

problemom społecznym? 

Do działań, które powinno się podejmować w celu ograniczenia problemów 

społecznych na ulicy Targowej, zaliczono: częstsze interwencje Policji, aktywizację 

zawodową oraz integrację społeczną mniejszości romskiej (rozlokowanie rodzin  

w różnych częściach miasta, aby nie tworzyć jednej dzielnicy dla tej społeczności).  

Czy występują tutaj inne problemy, o których warto wspomnieć? 

Inne problemy, które napotkać można na ulicy Targowej to: zaniedbane targowisko 

oraz zaśmiecone otoczenie.  

Podobszar Rewitalizacji Koźle: ul. Złotnicza 

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy wynosiła 1,76, zatem była bardzo niska. 

Negatywna ocena wynika ze złego stanu technicznego budynków oraz 

nieodpowiedniej infrastruktury drogowej.  

Ponadto, uczestników badania dopytano o ocenę rynku, który znajduje się niedaleko 

ulicy Złotniczej. Większość ankietowanych wyrażała pozytywne opinie na temat rynku, 

jego estetyki oraz funkcjonalności. Do jego mankamentów zaliczono: brak zieleni, brak 

cienia w letnie miesiące, brak punktów gastronomicznych (kawiarni, restauracji),  

a także sklepów usługowych.  

Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

W ocenie ankietowanych we wskazanym miejscu brakuje przede wszystkim należytej 

infrastruktury drogowej. 

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 

Działania i inwestycje, jakie wymieniali ankietowani to: remont budynków oraz remont 

nawierzchni dróg i budowa chodników.  
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Podobszar Rewitalizacji Koźle: ul. Skarbowa 1 

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy wynosiła 2,16, zatem była stosunkowo niska. 

Negatywna ocena wynika ze złego stanu technicznego budynku.  

Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

Uczestnicy badania uznali, że w tym miejscu brakuje przede wszystkim remontu 

budynku oraz zagospodarowania przestrzeni wokół niego.  

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 

Działania i inwestycje, jakie wymieniali ankietowani to: remont budynku, budowa 

garaży, miejsc parkingowych, punktów usługowych oraz gastronomicznych.  

Podobszar Rewitalizacji Centrum: ul. Głowackiego 

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy wynosiła 3,02, zatem była umiarkowana. 

Pozytywne opinie koncentrowały się na ciszy i spokoju we wskazanym rejonie, 

natomiast negatywne na obecności mniejszości romskiej oraz nieuporządkowanym 

terenie. 

Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

Uczestnicy badania odpowiadali, że we wskazany miejscu brakuje przede wszystkim 

infrastruktury drogowej (chodników, remontu dróg, miejsc parkingowych), a także 

punktów usługowych i gastronomicznych. 

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 

Działania i inwestycje, jakie wymieniali ankietowani to: remont dróg, chodników, 

utworzenia punktów usługowych i gastronomicznych (np. kawiarni, cukierni), remont  

i renowacja budynków, budowa parkingów. 
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Podobszar Rewitalizacji Centrum: ul. Grunwaldzka w okolicy dworca do  

K. Miarki / R.Traugutta 

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy wynosiła 3,28, zatem była umiarkowana. 

Ankietowanym podoba się przede wszystkim lokomotywa, dworzec, przystanki 

autobusowe. Natomiast negatywne opinie wyrażano w stosunku do estetyki miejsca 

(mało zieleni). 

Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

Uczestnicy badania odpowiadali, że we wskazany miejscu brakuje: infrastruktury 

drogowej oraz punktów i lokali gastronomicznych.  

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 

Działania i inwestycje, jakie wymieniali ankietowani to: poprawa infrastruktury 

drogowej (remonty chodników), sadzenie krzewów i roślin, otwarcie punktów i lokali 

gastronomicznych, zwiększenie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

jego poprawy w miejscach przejść dla pieszych. 

Podobszar Rewitalizacji Centrum: Aleja Jana Pawła II 27 (Miejski Ośrodek 

Kultury) 

Czy korzysta Pan/Pani z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury? Jeśli tak, to z czego 

dokładnie? Jeśli nie, to jaka oferta mogłaby sprawić, żeby chciał/a P. skorzystać z niej? 

Uczestnicy badania korzystają przede wszystkim z oferty kina, a także ze spektakli, 

zajęć dla dzieci.  

Jak ocenia Pan/Pani ofertę kulturalno-rozrywkową MOK? 

Mieszkańcy dokonywali oceny oferty kulturalno-rozrywkowej MOK na skali od 1 do 5, 

gdzie 1 oznaczało najniższą oceną a 5 najwyższą. Średnia ocena wynosiła 4,07, 

zatem była stosunkowo wysoka.  

Czego brakuje w ofercie MOK? Co zachęciłoby mieszkańców do częstszego 

korzystania z oferty MOK? 
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Do częstszego korzystania z oferty MOK zachęciłoby ankietowanych poszerzenie 

oferty zajęć dla dzieci i młodzieży, a także większa liczba koncertów i spektakli.  

Podobszar Rewitalizacji Centrum: ul. Kozielska w okolicy Ul. Tartacznej 

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy wynosiła 1,83, zatem jest bardzo niska. 

Negatywna ocenia wynika z obecności osób nadużywających alkoholu, bezdomnych, 

bałaganu i śmieci na ulicach, braku poczucia bezpieczeństwa.  

Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

Uczestnikom badania brakuje w tym miejscu przede wszystkim zagospodarowania 

terenu. 

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 

Działania i inwestycje, jakie wymieniali ankietowani to: uporządkowanie terenu, 

budowa atrakcji dla dzieci (np. plac zabaw), budowa miejsc parkingowych, remont  

i odnowa budynków, sadzenie krzewów i kwiatów.  

Podobszar Rewitalizacji Centrum: Szkoła Muzyczna przy ul. T. Kościuszki oraz 

w pobliżu Domu Dziennego Pobytu nr 5 

Jak ocenia Pan/Pani miejsce, w którym się znajdujemy? Co się Panu/Pani podoba,  

a co nie?  

Mieszkańcy dokonywali oceny na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najniższą oceną 

a 5 najwyższą. Średnia ocena okolicy wynosiła 4,02, zatem była stosunkowo wysoka. 

Ankietowanym podoba się tutaj przede wszystkim cisza i spokój. 

Czego brakuje w tym miejscu? Co można zmienić/poprawić, żeby miejsce, w którym 

jesteśmy, było atrakcyjniejsze dla mieszkańców miasta?  

Uczestnikom badania brakuje w tym miejscu atrakcji dla dzieci, punktów i lokali 

usługowych oraz gastronomicznych.  

Jakie inwestycje/ działania można by w tym celu podjąć? 
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Działania i inwestycje, jakie wymieniali ankietowani to: budowa placu zabaw, świetlica 

dla dzieci, boiska, ławki, kosze na śmieci, tworzenie punktów usługowych oraz 

gastronomicznych. 

 

Podsumowanie  

Badanie ankietowe w formie sondażu ulicznego na potrzeby Gminnego Programu 

Rewitalizacji Kędzierzyna-Koźla do 2030 r. przeprowadzono w 11 lokalizacjach na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Uczestnicy badania wyrażali swoją opinie na 

temat atrakcyjności obszaru, na którym prowadzone było badanie, a także działań  

i inwestycji, które mogłyby tutaj zostać podjęte. 

Ankietowani najwyżej ocenili obszar znajdujący się przy ulicy Kościuszki 40  (Szkoła 

Muzyczna), natomiast najniżej oceniono atrakcyjność ulicy Złotniczej, na co wpływa 

zły stan techniczny budynków oraz infrastruktury drogowej.   

Proponowane przez ankietowanych działania i inwestycje są bezpośrednią 

odpowiedzią na wymieniane przez nich braki i potrzeby. Mieszkańcom Kędzierzyna-

Koźla brakuje na obszarze rewitalizacji głównie infrastruktury drogowej 

(wyremontowanych chodników oraz dróg), infrastruktury rekreacyjnej (placów zabaw, 

ławek itp.), uporządkowania terenu oraz zagospodarowania go poprzez sadzenie 

zieleni. Zgłaszano także brak i potrzebę tworzenia na obszarze rewitalizacji punktów 

usługowych oraz gastronomicznych (restauracji, kawiarni, itp.). 

 

 

                                             

                                                                               

                                                                                                                      


