
 

 
Strona 1 z 16 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
PRZEPROWADZONYCH W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ  

W RAMACH UPUBLICZNIENIA 
PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI  

I PRZESIEDLEŃ 
dla  

Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły współfinansowanego przez: 
Bank Światowy (BŚ), Umowa pożyczki nr IBRD 8524 PL 

Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE), Umowa Ramowa pożyczki nr LD 1866 
oraz Budżet Państwa 

 

 
 

Podkomponent 1.A: Ochrona przed powodzią obszarów 
na terenie województwa zachodniopomorskiego  

KONTRAKT NA ROBOTY 1A.2 
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. 

Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik. 
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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PRZEPROWADZONYCH W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ  
 

 

Projekt/Kontrakt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 
(POPDOW) Kontrakt na roboty 1A.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości 
Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – 
modernizacja stacji pomp Krajnik  

 

Organizator spotkania: Konsultant działający z upoważnienia Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie – SWECO Consulting Sp. z o.o.  

 

Prowadzący: radca prawny Grzegorz Chajnowski – Ekspert ds. nieruchomości w zespole 
ds. nieruchomości Konsultanta.  

 

Uczestnicy: Według listy obecności (dane osobowe poddano anonimizacji). 

 
Mając na uwadze fakt współfinansowania Zadania 1A.2 Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja 
Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik  (dalej: Zadanie) 
realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i 
Wisły  (dalej: POPDOW) ze środków pochodzących z Banku Światowego i tym samym 
konieczność stosowania polityki operacyjnej Banku Światowego (BŚ) OP 4.12. 
przygotowany został Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (dalej 
PPNiP). 
 
Opracowany dokument poddany został konsultacjom społecznym. Celem konsultacji było 
umożliwienie zapoznania się z PPNiP wszystkim zainteresowanym osobom, instytucjom 
i innym podmiotom, a także zapewnienie możliwości składania wniosków, uwag, skarg i 
zapytań, co do jego treści. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie 
korespondencyjnej. Przyczyną wyboru formy korespondencyjnej były ograniczenia,  
które  dotyczą  życia  społecznego  w  Polsce,  spowodowane pojawieniem się wirusa 
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, a także zalecenia Banku Światowego i 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom zainteresowanym. Z tego powodu 
zadecydowano, że nie odbędzie się podsumowujące spotkanie konsultacyjne w formie 
debaty publicznej, ale spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla 
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wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje  
o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków 

Upublicznienie PPNiP rozpoczęło się dnia 23 października 2020 roku poprzez przesłanie 
do PAP ogólnych informacji o projekcie oraz terminie webinarium wraz z wyciągiem z 
PPNiP.  

Obwieszczenia o możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP, składania uwag i 
wniosków oraz o organizowanym webinarium, w języku polskim i angielskim 
opublikowano w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych: 

a. PGW WP – RZGW w Szczecinie, 
b. stronie internetowej Projektu,  
c. Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 
d. portalu wszczecinie.pl, 
e. Urzędu Gminy Cedynia, 
f. Urzędu Gminy Widuchowa, 
g. Urzędu Miasta Gryfino. 

Poniżej przedstawiono treść obwieszczenia, które ukazało się we wskazanych powyżej 
miejscach. 

strona internetowa: www.widuchowa.pl  
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strona internetowa www.gryfino.pl 
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Strona internetowa: www.cedynia.pl 
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strona internetowa www.szczecin.wody.gov.pl 
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strona internetowa www.bs.rzgw.szczecin.pl 
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Strona internetowa http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ 
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Kurier Szczeciński 
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Portal www.wszczecinie.pl 
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Strona https://ono24.info/
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Z uwagi na obostrzenia wprowadzone na terenie Polski z uwagi na pojawienie się wirusa 
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 i tym samym brak możliwości dostępu do 
urzędów dla interesariuszy wyciąg PPNiP wraz z pismem przewodnim zawierającym: 

 informacje na temat  możliwości składania uwag i wniosków,  
 adresy stron internetowych za pośrednictwem, których można zapoznać się z 

całością PPNiP,  
 a także informację o webinarium  

zostały przekazane PAP za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Link do webinarium pojawił się również na stronie www.bs.rzgw.szczecin.pl: 
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PAP zostali poinformowani również, iż w przypadku wyrażenia chęci zapoznania się z 
całością dokumentu lub pojawienia się jakichkolwiek problemów technicznych 
skutkujących niemożnością zapoznania się z elektroniczną wersją Projektu PPNiP, 
istnieje możliwość przekazania całości dokumentu na wskazany przez PAP adres. 
Wskazano także numer telefonu z prośbą o kontakt po zapoznaniu się z dokumentem w 
celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w zakresie treści PPNiP. 
 
Upublicznienie dokumentu zakończyło się po 21 dniach, tj. dnia 13 listopada 2020 roku.  
 
W okresie upublicznienia PPNiP, tj. dnia 12 listopada 2020 roku, za pośrednictwem 
wiadomości mailowej wpłynęła jedna skarga w przedmiocie nieprzekazania projektu 
porozumienia w zakresie wzajemnych praw oraz obowiązków związanych z dostępem do 
należących do PAP nieruchomości oraz nieprzekazaniem żadnej informacji w zakresie 
planowanego przebiegu inwestycji na terenie nieruchomościach PAP. 

Po otrzymaniu powyższej wiadomości, dnia 13 listopada 2020 roku, Konsultant 
niezwłocznie nawiązał kontakt telefoniczny ze skarżącym w celu natychmiastowego 
udzielenia oczekiwanych informacji. Następnie pismem z dnia 13 listopada 2020 roku 
Konsultant przedstawił zainteresowanym aktualny zakres oddziaływania inwestycji na 
nieruchomości, do których przysługuje im prawo własności oraz przesłał w celu 
uzgodnienia i akceptacji: 

1. Projekt Porozumienia regulującego zasady udostępnienia nieruchomości w celu 
przeprowadzenia prac; 

2. Projekt oświadczenia udzielającego zgodę na dysponowanie działką nr 416/2 w celu 
wykonania robót budowlanych (demontaż sieci napowietrznej). 

Biorąc pod uwagę powyższe działania należy uznać, że pomimo przekazania odpowiedzi 
z opóźnieniem, Konsultant zapewnił bieżący i bezzwłoczny dostęp do wszystkich 
niezbędnych  dokumentów oraz zapewnił dalszą gotowość do udzielenia każdej 
oczekiwanej informacji. Brak niezwłocznej odpowiedzi nie był wynikiem złej woli a 
wyłącznie brakiem ostatecznego stanowiska w zakresie oddziaływania inwestycji na 
poszczególne nieruchomości. Należy również zaznaczyć, że, późna odpowiedź w żaden 
sposób nie wpłynie negatywnie na sytuację PAP.  

Inwestor także przekazał odpowiedź na skargę do PAP, gdzie wskazano, że Konsultant 
Wsparcia Technicznego otrzymał polecenie wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji i 
niezwłocznego udzielenia wszelkich niezbędnych informacji. Poinformowano również, że 
zarówno PGW WP – RZGW w Szczecinie oraz Konsultant Wsparcia Technicznego zapewni 
dostęp do wszelkich niezbędnych dokumentów.  

Wskazać także należy, że w PPNiP w rozdziale 12 został przewidziany i opisany 
mechanizm zarządzania skargami i wnioskami. Zgodnie z zapisami zawartymi we 
wskazanym rozdziale, do skarg złożonych w trakcie konsultacji społecznych i 
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upublicznienia  dokumentu, zastosowanie ma ogólny mechanizm zarządzania skargami i 
wnioskami. Skarga została więc zarejestrowana ze wskazaniem daty jej wniesienia, daty 
udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień, a także ze sposobem rozpatrzenia. Opisany powyżej 
tryb  działania w przedmiotowej sprawie był zgodny z zasadami wynikającymi z PPNiP 
dla Zadania 1A.2, a tym samym zgodny z polityką operacyjną Banku Światowego OP 4.12. 

W konsekwencji należy uznać reakcje na złożoną przez PAP skargę za adekwatną i 
wypełniającą wszelkie wytyczne i zasady wynikające z obowiązującej polityki OP 4.12. 

 

 

Dnia 13 listopada 2020 roku w godzinach od 15:00 do 16:30 odbyło się internetowe 
spotkanie konsultacyjne w formie webinarium. 

 

Raport z webinarium i telekonferencji  
zorganizowanych dnia 13 listopada 2020 roku 

 

Webinarium odbyło się dnia 13 listopada 2020 roku w godzinach od 15:00 do 16:30. Na 
stronie Projektu udostępniono link do webinarium, umożliwiając tym samym wzięcie 
udziału każdemu zainteresowanemu.  

W zorganizowanym spotkaniu wzięło udział 7 osób. Były to trzy osoby z Zespołu 
Konsultanta, przedstawiciel JRP – PGW WP – RZGW w Szczecinie oraz trzy osoby z Biura 
Koordynacji Projektu. W spotkaniu nie uczestniczył żaden z PAP.  

Spotkanie otworzył i prowadził Ekspert ds. nieruchomości. Na wstępie wskazano cel 
spotkania oraz wyjaśniono jego formułę, w szczególności w zakresie zadawania pytań. 
Następnie poinformowano o procesie tworzenia PPNiP ze wskazaniem podmiotu 
opracowującego dokument z zespołu Konsultanta oraz podmioty sprawdzające i 
akceptujące jego ostateczną wersję przekazywaną do Banku Światowego.   

Prowadzący przedstawił przedmiot planowanej inwestycji, Zadania i poszczególne 
odcinki przedsięwzięcia. Następnie poinformowano o Polityce Banku Światowego, jej 
zastosowaniu, a także wynikających z niej zasad i wytycznych. 

Poruszono ponadto kwestie wywłaszczenia nieruchomości lub ich części, jak też 
ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości lub jej części na podstawie specustawy 
przeciwpowodziowej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym także 
procedurę ustalania prawa do odszkodowania, a także jego wysokości. W trakcie 
omawiania przepisów prawa polskiego, Ekspert ds. nieruchomości przedstawił zasady 
określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a dotyczące ustalania wysokości 
odszkodowań. Wyjaśnił, że ustawa posługuje się terminem wartości transakcyjnej 
nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania. Wyjaśnił jednak, że w ramach zadania, 
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dla PAP stosowane będą przepisy korzystniejsze, a więc uwzględniana będzie wartość 
odtworzeniowa zgodnie z definicją określoną w dokumencie PPNiP. Wskazano także, od 
czego uzależniony jest możliwy wykup całości nieruchomości przy przejmowaniu bądź 
ograniczaniu nieruchomości.  

Podkreślano również prymat zawierania porozumień z PAP w porównaniu do 
podejmowania działań na drodze administracyjnej celem przymusowego pozyskiwania 
praw do nieruchomości.  

Przedstawiono rolę interesariuszy w procesie powstania dokumentu PPNiP oraz 
istotność informowania społeczeństwa. Wytłumaczono szczegółowo, kim są PAP. Na 
koniec prezentacji poinformowano uczestniczących w spotkaniu, że zostanie zapewniony 
monitoring dokumentu, aby móc kontrolować wdrożenie RAP. Będzie on uwzględniał 
konkretne oddziaływania społeczne planowanego przedsięwzięcia i skuteczność 
zastosowanych środków kompensacyjnych i osłonowych. 

Na tym zakończono prezentację. Brak było jakichkolwiek pytań bądź wniosków.  

 

Wyjaśniając niski poziom zainteresowania webinarium można przyjąć, iż wynika to 
przede wszystkim z braku uwag, wątpliwości czy pytań PAP oraz innych podmiotów w 
sprawie planowanego Kontraktu. Informacje o organizowanym webinarium umieszczone 
zostały na podanych powyżej stronach, a każdy z PAP został o zaplanowanym spotkaniu 
poinformowany indywidualnie. Oprócz powyższego podano numer telefonu, adres e-
mail, adres siedziby Konsultanta i Inwestora i zapewniono możliwość zadawania pytań, 
uwag, czy kierowania jakichkolwiek wniosków w każdym z powyższych trybów. Jak 
wskazywano także w treści PPNiP Konsultant kilkukrotnie udawał się na miejsce 
prowadzonej inwestycji celem spotkań z PAP i innymi zainteresowanymi podmiotami. 

Wydaje się wobec tego, że brak zainteresowania spotkaniem wynikał wyłącznie z braku 
wątpliwości oraz świadomości, że każdy zainteresowany na bieżąco ma możliwość  
zadawania pytań, w przypadku ich pojawienia się.  

 

W załączeniu: 

 lista obecności1. 

 

 

 
1 Opracowanie to nie jest publikowane ze względu na ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 


