
 

 

Rzeszów, dnia 15 stycznia 2020r. 

 

Szanowni Państwo, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

informuje, że I kwartale 2021 roku planowane jest przekazanie terenu i rozpoczęcie robót budowlanych  na 

kontrakcie nr 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz 

prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce. 

 

Opis zadania 

Powołane zadanie realizowane jest w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry  

i Wisły (POPDOW). Realizacja Projektu współfinansowana jest przez Międzynarodowy Bank Odbudowy  

i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE), Fundusz Spójności Unii Europejskiej (POIiŚ 

2014-2020) oraz Budżet Państwa. 

Celem Projektu jest podniesienie poziomu ochrony przeciwpowodziowej dla ludności mieszkającej na 

wybranych terenach dorzecza Odry i dorzecza Górnej Wisły przed powodziami letnimi i zimowymi oraz 

powodziami gwałtownymi. W cel ten wpisuje się również realizacja Kontraktu na roboty 3D.3, którego 

zadanie polega na zapewnieniu ochrony przeciwpowodziowej poprzez rozbudowę wałów rzeki Łęg na 

odcinkach: km 0+000 do km 5+236 wału prawego oraz km 0+082 do km 5+030 wału lewego. Działanie 

powyższe jest niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego, ochrony mieszkańców  

i ograniczenie strat powodziowych na terenie gminy Gorzyce. 

Planowane prace polegają przede wszystkim na podwyższeniu istniejącej korony wałów rzeki Łęg.  

W odniesieniu do lewego wału rzeki Łęg zostanie ono w znacznej większości (4 362 m) zrealizowane przez 

nadbudowę skarpy od strony odpowietrznej (zewnętrznej), natomiast podwyższenie korony wału prawego 

w większości (5 087 m) poprzez nadbudowę skarby odwodnej (przesunięcie korony w kierunku 

międzywala), co ogranicza zajęcie terenu. 

Dla inwestycji uzyskano decyzję Wojewody Podkarpackiego nr N-VIII.7820.3.4.2019 o pozwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki  

w km 0+082 - 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 - 5+236 na terenie gm. 

Gorzyce”, która uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych. 

 

Konsultacje Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń 

Jednocześnie informujemy o konsultacjach społecznych Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń. 

Wyżej powołany Plan przedstawia informacje o zasadach i trybie pozyskania terenu dla potrzeb 

przedmiotowej inwestycji, opisuje prawa przysługujące osobom dotkniętym skutkami Projektu. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią projektu dokumentu dostępnego pod adresem: 

 PGW WP RZGW w Rzeszowie https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/ 

 Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 

http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ogloszenia/  

 Urzędu Gminy w Gorzycach www.gminagorzyce.pl 

 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu www.tarnobrzeski.pl 

 oraz zgłaszania do niego uwag lub wątpliwości. 

 

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/ogloszenia/
http://www.gminagorzyce.pl/
http://www.tarnobrzeski.pl/


 

 

Nasi Konsultanci będą dla Państwa dostępni w dniach roboczych od 22 stycznia  do 12 lutego 2021 r. w 

godz. od 12.00 do 15.00 pod następującymi numerami telefonów oraz adresami e-mail: 

 Przedstawiciel Konsultanta Wsparcia Technicznego (Aecom Polska Sp. z o.o.): 

Tel. +48 32 7822 652, e-mail: ik_rzeszow@aecom.com 

lub 

 Przedstawiciele Inwestora (PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie): 

Tel. +48 17 8537 441,  e-mail: rzeszow@wody.gov.pl. 

Bardzo chętnie odpowiemy na Państwa pytania dotyczące wskazanych w Planie zagadnień oraz udzielimy 

odpowiedzi na pytania związane z planowaną inwestycją. Osoby, które nie mogą zapoznać się z projektem 

Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń w formie elektronicznej, na wniosek zgłoszony do 

Konsultantów mogą otrzymać projekt ww. dokumentu drogą pocztową. 

 

Po okresie konsultacji zaplanowaliśmy również zorganizowanie internetowej telekonferencji tzw. 

webinarium, w którym mogą wziąć udział wszyscy zaineresowani przedmiotową inwestycją posiadający 

komputer z dostępem do Internetu. Takie wirtualne spotkanie odbędzie się w dniu 12 lutego 2021r.  

w godzinach 14.00 – 16.00. Link do strony umożliwiającej włączenie się do telekonferencji zostanie 

opublikowany na stronie internetowej PGW WP RZGW w Rzeszowie pod adresem: 

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/ na 5 dni przed planowaną datą telekonferencji. 

 

Skargi związane z procesem inwestycyjnym 

W trakcie prowadzenia inwestycji, realizacji prac budowlanych, także posiadacie Państwo prawo zgłaszania 

uwag czy skarg w sprawach związanych z inwestycją. W załączeniu przesyłamy do ewentualnego 

wykorzystania formularz skargi. 

 

Inne informacje: 

Rozpoczęcie budowy związane jest z przejęciem przez inwestora terenu w faktyczne posiadanie. Jeżeli część 

terenu przejęta na mocy decyzji Wojewody wskazanej wyżej, była przez Państwa użytkowana i pobierano 

dopłaty z tego tytułu, należy odpowiednią korektę złożyć do ARiMR. 

 

Dane kontaktowe: 

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez 

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 

ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów 

tel. +48 17 8537441, e-mail: rzeszow@wody.gov.pl 

 

Konsultant Wsparcia Technicznego: 

 AECOM Polska Sp. z o.o.  

 ul. Limanowskiego 18 

 35-205 Rzeszów 

 Tel. +48 668 892 412,  e-mail ik_rzeszow@aecom.com 

 

Załącznik: 

Formularz skargi 

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/

