
Kędzierzyńsko-kozielskie

doświadczenia z rewitalizacją 

www.kedzierzynkozle.pl                                  1



www.kedzierzynkozle.pl                                   2

Rewitalizacja to poprawa jakości życia mieszkańców, a tak często mylona z remontem,

modernizacją, twardymi inwestycjami infrastrukturalnymi.



Przykłady projektów, które zrealizowaliśmy 

w latach ubiegłych
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HOSPICJUM ŚW. ANNY wykonane w ramach projektu pn. „Świadczenie opieki

paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu”

Partner projektu: CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

(oddanie do użytku 2019 r. koszt: 7.613.057 zł, dofinansowanie z RPO WO 2014-

2020 w wysokości 64,58% kosztów kwalifikowanych tj. 4.674.472,44 zł)
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STREFA HISTORII i INSPIRACJI jako interaktywne miejsce spotkań mieszkańców

Kędzierzyna-Koźla.

Partner projektu: Stowarzyszenie Blechhammer-1944

(realizacja 2018 r. koszt: 1.000.465 zł, dofinansowanie z RPO WO 2014-2020

w wysokości 95% tj. 984.914,17 zł)

.
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MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ powstało w ramach projektu pn. „Renowacja,

rewaloryzacja i przebudowa zabytkowego kompleksu zamkowego”

(oddane do użytku w 2019 r., koszt: 6.579.824 zł, dofinansowanie z RPO WO 2014-

2020 w wysokości 62,65% kosztów kwalifikowanych tj. 3.158.117,77 zł)
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Rewitalizacja podwórek i skwerów miejskich

Skwer Kolejarza (realizacja 2019r., koszt: 236.467 zł, pokryty z budżetu Gminy

Kędzierzyn-Koźle) oraz Plac Pamięci Rodła ( realizacja 2017 r., koszt: 400.296 zł;

dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, w wysokości 85,00% tj. 340.251,6 zł)
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Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności czyli WODNE OKKO

(oddanie do użytku 2019 r. koszt: ok. 38.127.575 zł, dofinansowanie z RPO WO 2014-

2020 w wysokości 21,61% kosztów kwalifikowanych tj. 4.998.884,80 zł)
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Centrum ochrony różnorodności biologicznej - zlokalizowane w bezpośrednim

sąsiedztwie Wodnego OKKA. Powstało na miejscu nieczynnego i kompletnie

zdewastowanego lodowiska

(oddanie do użytku 2020 r. koszt ok 1.491.604 zł , dofinansowanie RPO WO 2014-2020

w wysokości: 72,20% kosztów kwalifikowanych tj. 1.076.916,86 zł)
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Targowisko miejskie na ul. Damrota

(oddanie do użytku 2019 r., koszt: 2.797.392 zł; dofinansowanie z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych

tj. 890.759,92 zł)
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„Przebudowa i rewaloryzacja średniowiecznego układu Starego Miasta”

- odrestaurowano KOZIELSKI RYNEK (oddany do użytku w 2019 r., koszt 6.662.659 zł,

budżet Gminy Kędzierzyn-Koźle),

- zakończono remont ulic Anny i części Piramowicza (oddano do użytku w 2020 r.

koszt: 2.398,000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych

w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 971.990,00 zł).
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Parki miejskie jako zielone płuca miasta. Poprawiliśmy stan trzech parków miejskich.

Park Lotników 15. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych

(oddanie do użytku 2018r. koszt: 2.680.710 zł, dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020

w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowanych tj. 2.136.990,23 zł);

Planty Miejskie (Park w Koźlu)

(oddanie do użytku 2020-2021r., koszt: 6.064.995,55 zł; dofinansowanie z RPO WO

2014-2020, w wysokości 63,35% kosztów kwalifikowanych, tj. 3.842.507,48 zł);

Zabytkowy Park w Sławięcicach

(oddanie do użytku 2017r., koszt: 1.464.746 zł, dofinansowanie z RPO WO 2014-2020

w wysokości 72,99% tj. 1.069.118,18 zł)
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Rewitalizacja, to nie takie proste…

To proces długotrwały, często żmudny i nieprzewidywalny, 

ale dla Miasta warto!
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Dziękuję za uwagę

Sabina Nowosielska 

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
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