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Przedmiotowe przedsi wzi cie, zlokalizowane na terenie Miasta

Krakowa 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 na roboty 3A.5 pn.: 

 jest ochrona

ycia ludzkiego i mienia przed skutkami powodzi na obszarze

lewobrze nej cz ci miasta Krakowa, inwestycja ta stanowi

uzupe nienie prac zwi zanych z rozbudow  obwa owa  rz. Wis y

planowanych do realizacji w ramach Kontraktu 3

Planowane prace obejmuj  rozbudow  lewobrze nego obwa owania

rzeki Wis y wraz z budow  technicznie i funkcjonalnie po czonych

z nimi wrót przeciwpowodziowych z infrastruktur  niezb dn  do ich

prawid owego funkcjonowania.



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.

CZY MOG  UBIEGA  SI  O WYKUP CZ CI NIERUCHOMO CI, KTÓRA              
PODLEGA TRWA EMU OGRANICZENIU?

W a ciciel albo u ytkownik wieczysty nieruchomo ci obj tej TO 
(trwa ym ograniczeniem) mo e domaga  si  wykupu nieruchomo ci 
przez Skarb Pa stwa, sk adaj c wniosek w terminie 90 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o wszcz ciu post powania                      
w sprawie wydania PNRI, zgodnie z art. 22 ust. 2 specustawy 
przeciwpowodziowej1 (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). Cena wykupu b dzie 
stanowi  odpowiedni warto  nieruchomo ci o podobnym potencjale 
i przeznaczeniu.

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. Ograniczenie 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.

1Art. 22 ust. 2: W a ciciel albo u ytkownik wieczysty nieruchomo ci, o których mowa w art. 9
pkt 5 lit. b, mo e domaga  si  wykupu nieruchomo ci przez Skarb Pa stwa, jednostk
samorz du terytorialnego albo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pa stwowy
Instytut Badawczy, sk adaj c wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w art. 7 ust. 1.


