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Przedmiotowe przedsi wzi cie, zlokalizowane na terenie powiatów
Miasta Krakowa oraz wielickiego realizowane jest jako element
Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wis y
w ramach Komponentu 3: Ochrona przed powodzi  Górnej Wis y,
Podkomponentu 3A: Ochrona przed powodzi  Krakowa i Wieliczki.

O INWESTYCJI

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wis y jest

wspó finansowany ze rodków Mi dzynarodowego Banku Odbudowy

i Rozwoju (nazywanego równie  Bankiem wiatowym) oraz Banku

Rozwoju Rady Europy, jak równie  przy wsparciu rodków z Funduszu

Spójno ci Unii Europejskiej (POIi  2014 - 2020) oraz bud etu pa stwa.

Nadrz dnym celem Kontraktu pn.: „3A.2 Zwi kszenie zabezpieczenia

powodziowego w dolinie rzeki Serafy” w ramach, którego b dzie

realizowany m.in. Kontrakt na roboty 3A.2/4 „Zwi kszenie

zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – zbiornik

Serafa 2” jest ochrona ycia ludzkiego i mienia przed skutkami

powodzi bezpo rednio na obszarze Miasta na prawach powiatu tj.

Krakowa oraz powiatu wielickiego. Inwestycja stanowi doko czenie

przeprowadzonych w ubieg ych latach prac zwi zanych z rozbudow

obwa owa  rz. Wis y i nale y j  traktowa  jako element ca ego

realizowanego systemu ochrony przeciwpowodziowej Krakowa.
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Osoby, które chcia yby uzyska
dodatkowe informacje dotycz ce

przedmiotowej inwestycji
zach camy do kontaktu.

PUNKT INFORMACYJNY DLA OSÓB
OBJ TYCH ODDZIA YWANIEM

PROJEKTU:

Bezpo rednio lub telefonicznie

AECOM Polska Sp. z o.o.
Biuro POPDOW
al. Pokoju 1, Budynek K1 - pi tro 4
31-548 Kraków

Pani Marta Rak:
tel. +48 601 824 298

Pan Tomasz Jankowski:
tel. +48 505 028 137

Za po rednictwem poczty na adres
jak wy ej

Telefoniczna linia informacyjna

tel. +48 601 824 298
tel. +48 505 028 137

Internet

strona internetowa:
http://www.krakow.wody.gov.pl

adres e-mail:
jrp.krakow@wody.gov.pl



KTO JEST INWESTOREM PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI?
Inwestorem Kontraktu jest Pa stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny 
Zarz d Gospodarki Wodnej w Krakowie.

KIEDY ROZPOCZNIE SI  PROCEDURA NABYWANIA NIERUCHOMO CI NA POTRZEBY 
REALIZACJI INWESTYCJI?

Proces nabywania nieruchomo ci w zwi zku z realizacj  Kontraktu rozpocznie si  w dniu,            
w którym Wojewoda Ma opolski zawiadomi o wszcz ciu post powania administracyjnego po 
wyst pieniu Pa stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarz d 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, do tego organu z wnioskiem o wydanie Decyzji                                 
o pozwoleniu na realizacj  inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zwanej dalej 
PNRI. We wniosku tym okre lone zostan  granice inwestycji i do czone zostan  mapy 
zawieraj ce projekty podzia ów nieruchomo ci. Wojewoda Ma opolski ma 90 dni na wydanie 
PNRI.
Decyzja PNRI zatwierdzi podzia y nieruchomo ci oraz okre li dzia ki, które stan  si  z mocy 
prawa w asno ci  Skarbu Pa stwa, z dniem w którym decyzja ta stanie si  ostateczna. Od 
momentu zawiadomienia o wszcz ciu post powania, w przypadku zbycia w asno ci lub 
prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci nale cej do osoby fizycznej lub osoby 
prawnej (nie dotyczy Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego i IMGW) a obj tej 
wnioskiem o wydanie PNRI nabywca i zbywca s  zobowi zani do zg oszenia Wojewodzie 
Ma opolskiemu danych nowego w a ciciela albo u ytkownika wieczystego. Dotychczasowi 
w a ciciele nie otrzymaj  samej decyzji PNRI (zazwyczaj jest ona bardzo obszerna i zawiera 
mnóstwo za czników), a jedynie zawiadomienie o jej wydaniu, które przesy a si  na adres 
wskazany w katastrze nieruchomo ci. W a ciciele i u ytkownicy wieczy ci s  zobowi zani na 
bie co aktualizowa  swoje dane adresowe w ewidencji gruntów i budynków. Je li dane nie 
b d  aktualne w a ciciele/u ytkownicy wieczy ci mog  nie dowiedzie  si  o trwaj cym 
post powaniu i wydaniu decyzji PNRI.
By ym w a cicielom i u ytkownikom wieczystym przys uguj  odszkodowania za przej te 
nieruchomo ci. Dodatkowo osobom, które w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o wydaniu PNRI zg osz  si  do PGW WP - RZGW w Krakowie lub prze l
o wiadczenie i wydadz  nieruchomo , odszkodowanie przys uguj ce za wyw aszczenie 
nieruchomo ci zostanie podwy szone o 5 %.

JAK S  USTALANE I WYP ACANE ODSZKODOWANIA ZA WYW ASZCZONE
NIERUCHOMO CI?

Wysoko  odszkodowania okre la si  w drodze uzgodnie  poczynionych pomi dzy 
inwestorem a dotychczasowym w a cicielem lub u ytkownikiem wieczystym. Podstaw
uzgodnie  jest kwota wynikaj ca z operatu szacunkowego sporz dzonego przez niezale nego 
rzeczoznawc  dzia aj cego w imieniu i na rzecz inwestora (koszt sporz dzenia operatu nie 
obci a by ego w a ciciela lub u ytkownika wieczystego). Odszkodowanie wyp acane jest 
przez PGW WP - RZGW w Krakowie. Termin wyp aty okre lony jest w porozumieniu zawartym 
przez strony.
Je li w terminie 2 miesi cy od dnia, w którym decyzja PNRI sta a si  ostateczna, nie dojdzie 
do uzgodnienia wysoko ci odszkodowania, okre li je Wojewoda Ma opolski w drodze decyzji. 
W takim przypadku odszkodowanie jest wyp acane w terminie 14 dni od dnia, w którym 
decyzja o ustaleniu wysoko ci odszkodowania sta a si  ostateczna.
Je eli w a ciciel lub u ytkownik wieczysty nieruchomo ci odwo a si  od decyzji ustalaj cej 
wysoko  odszkodowania, to na jego wniosek z o ony do PGW WP -RZGW w Krakowie 
wyp aca si  mu kwot  okre lon  w tej decyzji (odszkodowanie o bezspornej wysoko ci). 
Wyp ata tej kwoty nie ma wp ywu na post powanie odwo awcze.



JAK USTALA SI  WYSOKO  ODSZKODOWANIA?
Do ustalenia wysoko ci odszkodowania stosuje si  zasady okre lone w ustawie o gospodarce 
nieruchomo ciami.
Wysoko  odszkodowania ustalana jest przez uprawnionych rzeczoznawców maj tkowych, na 
podstawie warto ci rynkowej (a je li nie mo na jej ustali , to na podstawie warto ci 
odtworzeniowej) nieruchomo ci wed ug stanu nieruchomo ci w dniu wydania decyzji PNRI co 
oznacza, e wszelkie nak ady i koszty jakie poniesie w a ciciel na nieruchomo ci po wydaniu 
decyzji PNRI nie b d  mog y by  uwzgl dnione przy ustalaniu wysoko ci odszkodowania. 
Odszkodowanie przys uguj ce dotychczasowemu w a cicielowi lub u ytkownikowi wieczystemu 
pomniejsza si  o kwot  ustanowionych na nieruchomo ciach ograniczonych praw rzeczowych 
(np. u ytkowanie, s u ebno , zastaw, spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu czy hipoteka). 
Wysoko  odszkodowania jest ustalana wed ug stanu nieruchomo ci w dniu wydania PNRI, ale 
wed ug warto ci nieruchomo ci z dnia, w którym nast puje ustalenie wysoko ci odszkodowania. 
Odszkodowanie w formie pieni nej b dzie przyznawane, je eli:
a) zaj cie nieruchomo ci lub jej cz ci pozostaje bez wp ywu na
mo liwo  wykorzystywania nieruchomo ci na dotychczasowe cele,
b) osoba ekonomicznie dotkni ta skutkami Projektu wyra a wol  otrzymania
rekompensaty pieni nej,
c) na rynku brak jest nieruchomo ci o podobnym potencjale produkcyjnym
i warto ci rynkowej, co uniemo liwia realizacj  kompensaty na zasadzie „ziemia za ziemi ”.
W przypadku odszkodowania w formie „ziemia za ziemi ” ró nic  mi dzy wysoko ci
odszkodowania ustalonego w decyzji, a warto ci  nieruchomo ci zamiennej wyrównuje si  przez 
dop at  pieni n . Odszkodowanie mo e by  ustalone na rzecz dotychczasowych w a cicieli 
nieruchomo ci, u ytkowników wieczystych lub osób, którym przys ugiwa o do tych 
nieruchomo ci ograniczone prawo rzeczowe (np. u ytkowanie, s u ebno  osobista, s u ebno
gruntowa lub hipoteka). Dzieje si  tak dlatego, e PNRI nie tylko pozbawia w asno ci 
nieruchomo ci lub prawa u ytkowania wieczystego, ale tak e wygasza ograniczone prawa 
rzeczowe.
Wszystkie osoby, którym przys uguje odszkodowanie tj. dotychczasowi w a ciciele 
nieruchomo ci, u ytkownicy wieczy ci i osoby, którym przys ugiwa o do tych nieruchomo ci 
ograniczone prawo rzeczowe, jak równie  PGW WP -RZGW w Krakowie, bior  udzia
w post powaniu jako strony. Co za tym idzie, dysponuj  szeregiem narz dzi prawnych, dzi ki 
którym mog  wp ywa  na wysoko  odszkodowania.

CO SI  DZIEJE, JE ELI WYW ASZCZONO JEDYNIE CZ  NIERUCHOMO CI, A POZOSTA A
CZ  NIE B DZIE SI  NADAWA A DO PRAWID OWEGO WYKORZYSTYWANIA NA
DOTYCHCZASOWE CELE (ZOSTANIE TZW. RESZTÓWKA)?
Je eli pod realizacj  Inwestycji przej to tylko cz  nieruchomo ci a pozosta a jej cz , tak
zwana resztówka, nie nadaje si  do prawid owego wykorzystania na dotychczasowe cele, PGW
WP - RZGW w Krakowie ma obowi zek wykupi  j  na wniosek w a cicieli.

Sk adaj c wniosek o nabycie przez PGW WP - RZGW w Krakowie resztówki trzeba pami ta
o tym, aby wniosek zawiera  uzasadnienie dlaczego pozosta a po przej ciu cz  nieruchomo ci 
nie nadaje si  do wykorzystania na dotychczasowe cele. Do wniosku nale y do czy  kopi
mapy ewidencji gruntów z zaznaczon  resztówk . Wniosek o nabycie przez PGW WP - 
RZGW w Krakowie resztówki zostanie oceniony przez komisj  powo an  przez Inwestora.
W przypadku podj cia decyzji o wykupie resztówki PGW WP - RZGW w Krakowie zleci
niezale nemu bieg emu rzeczoznawcy oszacowanie warto ci tej nieruchomo ci. Opinia bieg ego
zostanie udost pniona wnioskodawcy posiadaj cemu tytu  prawny do resztówki, który b dzie
móg  si  z ni  zapozna  i w razie potrzeby zg osi  do niej swoje uwagi.



Po przeprowadzeniu negocjacji dotycz cych ceny wykupu resztówki zawarta zostanie umowa 
wykupu resztówki, w formie aktu notarialnego.
W przypadku, je eli w a ciciel lub u ytkownik wieczysty nie dojdzie do porozumienia z PGW 
WP - RZGW w Krakowie w zakresie wykupu resztówki albo wysoko ci odszkodowania, b dzie 
móg  wyst pi  z pozwem do s du cywilnego.

CO OZNACZA TRWA E OGRANICZENIE W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMO CI?
Trwa e ograniczenie w korzystaniu jest ustanawiane decyzj  PNRI dla nieruchomo ci, które nie 
staj  si  w asno ci  Skarbu Pa stwa, ale s  w ca o ci lub w cz ci niezb dne do funkcjonowania 
inwestycji. Ograniczenia i niedogodno ci z nimi zwi zane, ograniczenia potencja u 
ekonomicznego i rynkowego nieruchomo ci (np. zakaz zabudowy, zakaz sadzenia drzew, 
prowadzenia dzia alno ci rolniczej itp.) wp ywaj  ujemnie na warto  rynkow  nieruchomo ci          
i b d  rekompensowane s usznym odszkodowaniem, ustalonym przez uprawnionych 
rzeczoznawców maj tkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy powodziowej, je eli 
w a ciciel lub u ytkownik wieczysty uzna, e nieruchomo , na któr  zosta o na o one trwa e 
ograniczenie w korzystaniu jest nieprzydatna, mo e domaga  si  jej wykupu na drodze 
cywilnoprawnej sk adaj c wniosek w terminie 90 dni od dnia zawiadomienia o wszcz ciu 
post powania w sprawie o wydanie PNRI (wykupu nie mo e domaga  si  w a ciciel 
nieruchomo ci, na której znajduj  si  drogi publiczne, tj. jednostka samorz du terytorialnego 
lub Skarb Pa stwa).

CO SI  DZIEJE W PRZYPADKU, GDY WYW ASZCZANA NIERUCHOMO  JEST OBJ TA 
PROGRAMEM WSPARCIA FINANSOWEGO?
Wyw aszczenie nieruchomo ci obj tych dop atami i programami pomocowymi mo e 
spowodowa  brak mo liwo ci wywi zania si  z przyj tych przez rolnika w umowach                            
z pa stwow  akredytowan  agencj  p atnicz , tj. m.in. Agencj  Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zobowi za  w ramach poszczególnych programów. To z kolei 
mo e wi za  si  z okre lonymi konsekwencjami, w tym z konieczno ci  zwrotu pobranych 
p atno ci, a tak e karami administracyjnymi. Rozwi zaniem tego problemu jest wprowadzenie 
na poziomie regulacji Unii Europejskiej specjalnego mechanizmu i definicji tzw. si y wy szej,               
w oczywisty sposób uniemo liwiaj cej rolnikowi wywi zanie si  ze zobowi za  umownych. 
Przepisy te zawieraj  otwarty katalog sytuacji kiedy mamy do czynienia z si  wy sz . W ramach 
tego katalogu do si y wy szej zalicza si  m. in. wyw aszczenie nieruchomo ci. Do zastosowania 
tego trybu konieczna jest jednak inicjatywa ze strony rolnika/beneficjenta. Musi on zaistnienie 
si y wy szej (tu: wyw aszczenie i/lub trwa e ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo ci) 
zg osi  Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR na pi mie wraz z odpowiednimi dowodami 
(odpis decyzji PNRI) w ci gu 15 dni roboczych liczonych od dnia, w którym on lub upowa niona 
przez niego osoba s  w stanie dokona  tej czynno ci (w przypadku PROW 2007-2013 oraz 
2014-2020 termin ten wynosi 10 dni roboczych).

CZY MOG  U YTKOWA  NIERUCHOMO  PO WYDANIU DECYZJI PNRI?
Decyzja PNRI okre la termin odpowiednio wydania nieruchomo ci albo wydania nieruchomo ci 
i opró nienia lokali oraz innych pomieszcze .
Ka da wyw aszczona osoba b dzie uprawniona do nieodp atnego u ytkowania gruntu                       

w dotychczasowy sposób do czasu uzyskania odszkodowania lub (w przypadku nieosi gni cia 

porozumienia co do wysoko ci odszkodowania) jego niespornej cz ci. Wydanie nieruchomo ci 
nast pi po okresie zbiorów obecnych upraw, w przypadku dzia ek na których prowadzi si
dzia alno  rolnicz  w danym roku wegetacyjnym przeznaczonym dla danej uprawy. Je eli 
uprawy nie zostan  zebrane, wyp acony zostanie ekwiwalent pieni ny (w a ciciele zostan
poinformowani odr bnym pismem o konieczno ci wydania nieruchomo ci).


