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Załącznik 5 – Raport z konsultacji 

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PRZEPROWADZONYCH W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ  
 

 

Projekt/Kontrakt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 

(POPDOW) Kontrakt na roboty 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej Etap I – 

Prace modernizacyjne na Odrze granicznej  w celu zapewnienia zimowego lodołamania 

 

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 Mariusz Ciaś – Ekspert ds. nieruchomości w zespole ds. 

nieruchomości Konsultanta.  

 

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

 

Mając na uwadze fakt współfinansowania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze 

granicznej Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej  w celu zapewnienia 

zimowego lodołamania (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). 

Dokument ten podlegał konsultacjom społecznym zorganizowanym w formie 

korespondencyjnej. Celem konsultacji było umożliwienie zapoznania się z PPNiP wszelkim 

zainteresowanym osobom, instytucjom i innym podmiotom, a także zapewnienie 

możliwości składania wniosków, uwag, skarg i zapytań, co do jego treści. 

Ze względu  na  ograniczenia,  które  dotyczą  życia  społecznego  w  Polsce,  spowodowane 

pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19  uznano, 

uwzględniając zalecenia Banku Światowego i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom zainteresowanym, że nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty 

publicznej. W celu realizacji  obowiązku przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  i  

zapewnieniu  możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia 

wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie 

korespondencyjnej. 
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Upublicznienie PPNiP rozpoczęło się dnia 17 sierpnia 2020 roku poprzez przesłanie do PAP 

dokumentacji obejmującej:  

⎯ pismo przewodnie, 

⎯ obwieszczenie o możliwości zapoznania się z PPNiP, 

⎯ zaproszenie na webinarium, 

⎯ wyciąg z PPNiP. 

Ponadto obwieszczenia o możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP, składania uwag 

i wniosków oraz o organizowanym webinarium, w języku polskim i angielskim 

zamieszczono w lokalnej prasie – Kurier Szczeciński oraz na stronach internetowych: PGW 

WP – RZGW w Szczecinie, stronie internetowej Projektu, Biura Koordynacji Projektu 

Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, portalu wszczecinie.pl., stronach 

internetowych gmin: Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Górzyca, Cedynia i Mieszkowice.  

Poniżej przedstawiono treść obwieszczenia, które okazało się we wskazanych powyżej 

miejscach. 
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Prasa lokalna: Kurier Szczeciński  

rier   
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Strona internetowa: www.kostrzyn.pl  

 

 

 

  

http://www.kostrzyn.pl/
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Strona internetowa: www.mieszkowice.pl 

 

Strona internetowa: www.slubice.pl 

 

 

http://www.mieszkowice.pl/
http://www.slubice.pl/
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Strona internetowa: www.gorzyca.pl

 

 

Strona internetowa: www.cedynia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorzyca.pl/
http://www.gorzyca.pl/
http://www.cedynia.pl/
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Portal internetowy: www.wszczecinie.pl 

 

 

Profil wszczecinie na www.facebook.pl 

 

http://www.wszczecinie.pl/
http://www.facebook.pl/
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Strona internetowa Projektu: www.bs.rzgw.szczecin.pl 

 

 

 

Strona internetowa Biura Koordynacji Projektu: www.odrapcu2019.odrapcu.pl 

 

 

http://www.odrapcu2019.odrapcu.pl/
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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, dla każdego PAP został przekazany za pośrednictwem Poczty 

Polskiej wyciąg PPNiP wraz z pismem przewodnim z informacją o możliwości składania 

uwag i wniosków, informacją o webinarium, wskazaniem stron internetowych za 

pośrednictwem których można zapoznać się z całością PPNiP, tj. na stronach: 

⎯ PGW WP RZGW w Szczecinie – https://szczecin.wody.gov.pl/,  

⎯ PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa Projektu) – 

http://bs.rzgw.szczecin.pl/,  

⎯ Biura Koordynacji Projektu – http://odrapcu2019.odrapcu.pl/. 

Ponadto wskazano, że w przypadku chęci zapoznania się z całością dokumentu i pojawienia 

się jakichkolwiek problemów technicznych skutkujących niemożnością zapoznania się z 

elektroniczną wersją Projektu PPNiP istnieje możliwość przekazania całości dokumentu.  

Z uwagi na brak numerów kontaktowych do PAP, w piśmie przewodnim zwrócono się z 

prośbą o kontakt wskazując numer Konsultanta. Poinformowano, że w trakcie rozmów 

wskazany zostanie wpływ inwestycji na sytuację PAP oraz przekazane zostaną informacje 

dotyczące nieruchomości zajmowanych na potrzeby realizacji Zadania oraz że możliwe 

będzie złożenie uwag i wniosków do dokumentu PPNiP. Żaden z PAP jednakże nie 

skontaktował się z Konsultantem.  

W trakcie opracowywania projektu PPNiP dla Zadania zidentyfikowano 9 PAP – cztery 

osoby fizyczne, dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz gminę 

Cedynię i województwo lubuskie. Jedna osoba fizyczna jest właścicielem nieruchomości 

oraz dzierżawcą. Trzy pozostałe osoby są dzierżawcami nieruchomości. Spółka akcyjna jest 

właścicielem jednej z nieruchomości oraz użytkownikiem wieczystym innej działki, a spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje prawo użytkowania wieczystego w 

stosunku do jednej z działek. Ponadto druga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest 

dzierżawcą nieruchomości. Jednostki samorządu terytorialnego – województwo i gmina – 

są właścicielami działek.  

Z uwagi na brak numerów kontaktowych do PAP, Konsultant podjął próby kontaktu 

wyłącznie z PAP będącymi podmiotami instytucjonalnymi, tj. gminą i województwem.  

Konsultant za pośrednictwem rozmów telefonicznym próbował ustalić osoby 

odpowiedzialne w zakresie planowanej Inwestycji bądź osobę, która zapoznała się z 

przekazanym dokumentem. Przeprowadzono rozmowy z pracownikami Urzędów.  

Należy jednocześnie zaznaczyć, że Konsultant pozostaje w stałym kontakcie z 

pełnomocnikiem jednego z PAP będącego dzierżawcą nieruchomości. W trakcie 

opracowywania dokumentu PPNiP zostały przekazane drogą mailową mapki wskazujące 

na planowany obszar i zakres zajęcia działki w ramach Inwestycji, które zostały 

zaakceptowane przez PAP. Ponadto przekazano wszelkie informacje dotyczące 

przedsięwzięcia, zaplanowanych prac i kwestii związanych z odszkodowaniem. 

 

 

https://szczecin.wody.gov.pl/
http://bs.rzgw.szczecin.pl/
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/
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Upublicznienie dokumentu zakończyło się po 22 dniach, tj. dnia 8 września 2020 roku.  

Dnia 8 września 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 8 września 2020 roku 

 

Webinarium odbyło się dnia 8 września 2020 roku w godzinach od 15:00 do 16:30. Na 

stronie Projektu udostępniono link do webinarium, a także instrukcje „krok po kroku” 

pokazującą jakie czynności należy podjąć, aby wziąć udział w spotkaniu online. 

W zorganizowanym spotkaniu wzięło udział 5 osób, w tym jedna osoba z Zespołu 

Konsultanta, przedstawiciel JRP – PGW WP – RZGW w Szczecinie oraz trzy osoby z Biura 

Koordynacji Projektu. Żaden z PAP, zgodnie z listą obecności, nie uczestniczył w 

webinarium.  

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, wskazując, że w ramach 

planowanej modernizacji projektuje się roboty związane z rozbiórką i przebudową 
istniejących ostróg oraz budową nowych, rozbiórką i przebudową istniejących tam 

podłużnych oraz budową nowych,  rozbiórką i przebudową istniejących opasek 

brzegowych oraz umocnień brzegów i budową nowych. 

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. Omówiono również procedurę ustalania prawa do odszkodowania, a 

także jego wysokości. Podkreślone zostało, że Inwestor liczy na zawarcie porozumienia z 

każdym z PAP w sprawie kwoty odszkodowania. Poinformowano o sytuacji, że w przypadku 

braku porozumienia między uprawnionym podmiotem a Inwestorem, wydana zostanie 

decyzja o wysokości odszkodowania przez właściwego wojewodę. Wskazano także, od 

czego uzależniony jest możliwy wykup całości nieruchomości przy przejmowaniu bądź 

ograniczaniu nieruchomości (tzw. resztówek). Konsultant zaznaczył, że w ramach Zadania 

1B.2 nie zidentyfikowano sytuacji, która uzasadniałaby wykup pozostałej części 

nieruchomości, a także że dotychczas nie otrzymał żadnego wniosku o wykup resztówki.   

Przedstawiono na koniec aktualny harmonogram dla Projektu, przedstawiając 

najistotniejsze z punktu widzenia PAP daty, tj. data wydania pozwolenia na realizację 
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inwestycji, uzyskanie klauzuli „no objection” BŚ dla dokumentu końcowego RAP, 

pozyskania nieruchomości i wypłaty odszkodowań. 

Informacje o organizowanym webinarium umieszczone zostały na stronach internetowych: 

⎯ PGW WP RZGW w Szczecinie – https://szczecin.wody.gov.pl/,  

⎯ PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa Projektu) – 

http://bs.rzgw.szczecin.pl/,  

⎯ Biura Koordynacji Projektu – http://odrapcu2019.odrapcu.pl/, 

Informacja o organizowanym webinarium znajdowała się w obwieszczeniu, a więc również 

na stronach internetowych gmin: Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Górzyca, Cedynia i 

Mieszkowice. 

Wyjaśniając brak udziału w webinarium przez któregokolwiek z PAP wskazuję, że 

powyższe może być związane z faktem, ż dotychczas Konsultant na bieżąco informował PAP 

o podejmowanych działaniach. W trakcie opracowywania dokumentu PPNiP przekazywane 

były pisma wskazujące powierzchnie zajęcia zgodną z aktualną dokumentacją projektową, 

rodzaj wykonywanych prac na terenie nieruchomości. Ponadto organizowane były 

spotkania w różnych miejscowościach na terenie wskazanych powyżej gmin celem 

umożliwienia wzięcia w nich udziału jak największej ilości zainteresowanych osób.  

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian co do zakresu Inwestycji bądź rodzaju 

planowanych prac, PAP informowani są na bieżąco pisemnie. Tym samym wyjaśniane są 

ewentualne wątpliwości, czy przekazywane oczekiwane informacje.  Mając powyższe na 

uwadze należy stwierdzić, że niski poziom zainteresowania webinarium wynika z braku 

ewentualnych uwag, wątpliwości czy pytań PAP oraz innych podmiotów 

Podkreślić przy tym należy, że obwieszczenia o upublicznieniu PPNiP i organizowanym 

webinarium, zamieszczona na portalach i stronach internetowych różnego rodzaju, aby 

każdy zainteresowany miał szanse zapoznać się z informacją. Powyższe znalazło się 

zarówno na stronach urzędów pięciu gmin, jak i na portalu facebook oraz zostało 

przekazane w formie pisemnej każdemu z PAP.  

 

W trakcie upubliczniania dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski, czy skargi. 

 

 

W załączeniu: 

⎯ lista obecności (zanonimizowana). 

https://szczecin.wody.gov.pl/
http://bs.rzgw.szczecin.pl/
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/

