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Broszura informacyjna 
 

dla osób z terenów objętych realizacją 
zadania inwestycyjnego pn. 

Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki 
Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od 

Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa 
(granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) 

 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zlokalizowane na 
terenie miasta Tarnobrzega na osiedlach Dzików, 
Zakrzów, Sielec i Wielowieś, realizowane jest jako 
element Projektu ochrony przeciwpowodziowej w 

dorzeczu Odry i Wisły w ramach 
Podkomponentu 3B: Ochrona przed powodzią 

Sandomierza i Tarnobrzega, Kontrakt na roboty 3B.3: 
Ochrona przeciwpowodziowa Tarnobrzega – etap 1 

(Wisła 1) 
 
 

 
 

Rzeszów, lipiec 2016 

 
 

Osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe 
informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji 

zachęcamy do kontaktu 
 

PUNKT INFORMACYJNY DLA OSÓB OBJĘTYCH 
ODDZIAŁYWANIEM PROJEKTU: 

 

 Bezpośrednio w biurze:  
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie  
Oddział Tarnobrzeg 
ul. Sienkiewicza 86  
39-400 Tarnobrzeg, Polska 
 
w godzinach pracy Biura 7.00-15.00 

 

 Osoba odpowiedzialna: Jerzy Łakomy  
tel. +48 15 822 51 12, 518 182 874 

 

 Za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej. 
 

 Telefoniczna linia informacyjna : 
tel. +48 15 822 51 01  
fax: +48 17 85 37 458 

 

 Internet:  
 

                  strona internetowa: www.pzmiuw.pl 
adres e-mail: piu@rzeszow.pl 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.pzmiuw.pl/
mailto:piu@pzmiuw.pl
http://www.pzmiuw.pl/


 

 

Szanowni Państwo  

 

 

Niniejsza broszura zawiera  podstawowe informacje na temat 

terminów realizacji planowanego przedsięwzięcia, możliwości 

składania ewentualnych wniosków o wykup części 

nieruchomości, która po podziale nie została przejęta pod 

inwestycję, a także możliwości i sposobu zgłaszania 

ewentualnych skarg i wniosków. 

 

 

     Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Rzeszowie uprzejmie informuje o planowanym rozpoczęciu 

przedsięwzięcia  inwestycyjnego związanego z rozbudową 

prawego wału rzeki Wisły na odcinku o długości ok. 9,9km  (km 

wału  5+950 – 15+819 ) tj. od Tarnobrzega (Skalna Góra) do 

Koćmierzowa na pograniczu województwa podkarpackiego i  

województwa świętokrzyskiego. Zadanie jest  przewidziane do 

realizacji m.in. ze środków Banku Światowego i Banku Rozwoju 

Rady Europy, a prognozowanym terminem rozpoczęcia robót jest 

przełom roku 2016 i 2017. O dokładnym terminie rozpoczęcia 

robót zainteresowani zostaną poinformowani przez Wykonawcę 

robót.  

Projektowana rozbudowa wałów ma za zadanie zwiększyć 

bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na terenie miasta 

Tarnobrzeg w obrębie dzielnic: Dzików, Zakrzów, Sielec i 

Wielowieś tj. zapewnić ochronę mieszkańcom zamieszkującym 

obszar ok. 4 846 ha. 

 

I. Wykup pozostałej części nieruchomości 

          Wypłata odszkodowań z tytułu przeniesienia na rzecz 

Skarbu Państwa własności nieruchomości niezbędnych do 

wykonania przedmiotowego zadania jest sukcesywnie 

prowadzona od momentu uprawomocnienia się pozwoleń na 

realizację inwestycji.  

 

 

Prawo do złożenia wniosku o wykup pozostałej części 

nieruchomości (czyli tzw. resztówki) przysługuje każdemu 

właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości 

objętej realizacją Projektu, w przypadku, gdy po podziale 

nieruchomości i zajęciu jej części pod inwestycję pozostała 

część nie będzie się nadawała do dalszego wykorzystania na 

dotychczasowe cele. 

Uprawnienie takie wynika z zapisów art. 23, ust. 2 ustawy o 

szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U.2015.966,1777) 

tj. „W przypadku nieruchomości o których mowa w art. 9 pkt 5 

lit.a, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część 

nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na 

dotychczasowe cele, inwestor jest obowiązany do nabycia, na 

wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego 

nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo 

jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.” 

Wnioski należy składać w formie pisemnej. Mogą one być 

składane  bezpośrednio w siedzibie Inwestora, tj. 

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Rzeszowie albo wysyłane pocztą. 

I.  

II. II.  Skargi i wnioski 

Prawo do złożenia skargi i wniosku przysługuje każdemu. 

Złożenie skarg i wniosków nie podlega opłatom. Skargi i 

wnioski mogą być składane w formie pisemnej, drogą mailową 

i ustnie do protokołu. Mogą one być składane w siedzibie 

PZMiUW w Rzeszowie, albo wysyłane pocztą na adres: 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Rzeszowie, 35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9. Jeżeli skarga i 

wniosek zostaną złożone w niewłaściwym organie, ma on 

obowiązek przesłania tej skargi lub wniosku do jednostki 

właściwej do ich rozpoznania. 

Mechanizm zgłaszania skarg i wniosków dotyczących 

prowadzonych robót budowlano-montażowych przez 

Wykonawcę zostanie wdrożony na początku całego procesu i 

będzie obowiązywać przez cały czas realizacji, funkcjonowania 

oraz zamknięcia Kontraktu. 

III.  Miejsce i sposób składania skarg i wniosków 

Skarga lub wniosek może być złożony przez Osobę objętą 

Projektem w następujący sposób: 

a) Bezpośrednio w głównym biurze Projektu, które 
będzie pełniło funkcję punktu konsultacyjnego:  
Biuro Inżyniera - Konsultanta, (adres tego biura 

zostanie podany na stronie internetowej Inwestycji 

przed rozpoczęciem prac) 

 

b) Bezpośrednio w siedzibie Inwestora: 

Podkarpacki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 

              Oddział Tarnobrzeg 

  ul. Sienkiewicza 86 

39-400 Tarnobrzeg 

 

c) Dodatkowo skargi i wnioski mogą być wnoszone: 

- Za pośrednictwem poczty na adres: 

Podkarpacki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 

              ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów 

lub:  

poprzez internet na adres e-mail: 

rzeszow@pzmiuw.pl  

Strona internetowa www.pzmiuw.pl  

 

IV.  Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków: 

- W przypadku gdy nie będzie konieczne 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego: 

w ciągu 7 dni od złożenia skargi lub wniosku. 

- W przypadku, gdy będzie konieczne 

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego: 

w ciągu 14 dni od złożenia skargi lub wniosku. 

- W przypadkach szczególnie skomplikowanych: 

w ciągu 30 dni od złożenia skargi lub wniosku. 

 

 


