
                                                           

AECOM Polska Sp z o. o. 
Biuro Projektu 
Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków, Poland 
Tel: +48 12 340 93 30 
www.aecom.com 
 
Siedziba AECOM Polska  Sp. z o.o.: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska  
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS: KRS 0000035426 Kapitał podstawowy 10 000 000 PLN NIP 7830000292  
 
 

 
 
 
1. DZIAŁKOWCY – osobom uprawnionym do korzystania z działki w Rodzinnym Ogrodzie 

Działkowym na podstawie prawa do działki, która będzie podlegała likwidacji przysługuje 
odszkodowanie za nasadzenia oraz należące do nich elementy infrastruktury (podstawa prawna 
art. 21 ust. 10 pkt. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych z dnia 8 lipca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019  poz. 933).  

 
 

OGRÓDKI DO LIKWIDACJI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ZAJĘCIU STAŁYM (W MIEJSCU BUDOWY WAŁU 
PRZECIWPOWODZIOWEGO) 

 
2. ODSZKODOWANIE – wysokość należnego odszkodowania ustalana będzie przez niezależnych 

rzeczoznawców majątkowych (działających w imieniu Wojewody Małopolskiego), którzy 
sporządzą operaty szacunkowe na podstawie danych zebranych w trakcie przeprowadzonych 
inwentaryzacji ogrodów.  
Koszty sporządzenia operatów szacunkowych nie będą obciążały użytkowników działek. 

 
3. W oparciu o operat szacunkowy Wojewoda wyda decyzje o wysokości odszkodowania 

przysługującego danemu użytkownikowi. Wypłata odszkodowania nastąpi po 
uprawomocnieniu się decyzji Wojewody. 
Wypłaty odszkodowań będą dokonywane przez Inwestora na konto bankowe wskazane przez 
użytkownika ogródka w oświadczeniu przesłanym przez RZGW w Krakowie (Inwestora), które 
będzie przesłane pocztą i po wypełnieniu trzeba je będzie odesłać do Inwestora. 
 

 
4. Jeżeli zainteresowany nie zgodzi się z wysokością odszkodowania określoną w decyzji 

Wojewody, to będzie mógł odwołać się od decyzji do Ministra Inwestycji i Rozwoju za 
pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. W przypadku odwołania od decyzji Wojewody 
Małopolskiego ustalającej wysokość odszkodowania i trwającego postępowania odwoławczego 
przysługuje prawo do wypłaty kwoty ustalonej przez Wojewodę w przedmiotowej decyzji. 
Jest to tzw. kwota bezsporna, która może być wypłacona Stronie na jej pisemny wniosek 
złożony do RZGW w Krakowie. Wypłata tej kwoty nie ma wpływu na prowadzone 
postępowanie odwoławcze. 

  
5. Jeżeli zainteresowany w dalszym ciągu nie będzie zadowolony z zaproponowanej kwoty, 

wówczas będzie mógł zaskarżyć wydaną przez Ministra decyzję do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. Od wyroku sądu przysługuje prawo do skargi kasacyjnej 
wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 
W DORZECZU ODRY I WISŁY 

3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała 
w mieście Tarnów, gm. m. Tarnów 
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1. ODSZKODOWANIE – wysokość należnego odszkodowania ustalana będzie przez 
niezależnych rzeczoznawców majątkowych (działających w imieniu Inwestora), którzy 
sporządzą operaty szacunkowe na podstawie danych zebranych w trakcie 
przeprowadzonych inwentaryzacji ogrodów.  
Koszty sporządzenia operatów szacunkowych nie będą obciążały użytkowników działek. 

2. W oparciu o operat szacunkowy zostanie podpisany Protokół uzgodnień pomiędzy 
Inwestorem a użytkownikiem. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie w/w 
Protokołu. Wypłaty odszkodowań będą dokonywane przez Inwestora na konto bankowe 
wskazane przez użytkownika ogródka w przedmiotowym Protokole. 

3. W przypadku braku porozumienia co do wysokości zaproponowanego odszkodowania, 
użytkownikowi ogródka działkowego przysługiwać będzie prawo do dochodzenia wyższej 
kwoty odszkodowania na drodze postępowania cywilnego. 

OGRÓDKI DO LIKWIDACJI, KTÓRE ZNAJDĄ SIĘ PO WYBUDOWANIU WAŁU 
PRZECIWPOWODZIOWEGO W TZW. MIĘDZYWALU TJ. OD STRONY ZAGROŻONEJ ZALANIEM 
W CZASIE POWODZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANE KONTAKTOWE: 
 

 PGW WP RZGW w Krakowie   Aleksandra Macek tel. +48 12 62 84 209  
Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209 
 
 
 

 Konsultant – AECOM Polska Sp. z o.o.  Marta Rak tel. +48 601 824 298 
Tomasz Jankowski tel. +48 505 028 137 


