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Załącznik nr 4 – raport z konsultacji  

 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PRZEPROWADZONYCH W FORMIE KORESPONDENCYJNEJ  
 

 

Projekt/Kontrakt: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 

(POPDOW) Kontrakt na roboty 1B.5/1 Przebudowa mostów w celu zapewnienia 

minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rz. Regalicy w Szczecinie  

 

Organizator spotkania: Konsultant działający z upoważnienia Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie – SWECO Consulting Sp. z o.o.  

 

Prowadzący: radca prawny Mariusz Ciaś – Ekspert ds. nieruchomości w zespole ds. 

nieruchomości Konsultanta.  

 

Uczestnicy: Według listy obecności (dane osobowe poddano anonimizacji). 

 

Mając na uwadze fakt współfinansowania Zadania 1B.5/1 Przebudowa mostów w celu 

zapewnienia minimalnego prześwitu – most kolejowy w km 733,7 rz. Regalicy w Szczecinie 

(dalej: Zadanie) realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w 

Dorzeczu Odry i Wisły  (dalej: POPDOW) ze środków pochodzących z Banku Światowego i 

tym samym konieczność stosowania polityki operacyjnej Banku Światowego (BŚ) OP 4.12. 

przygotowany został Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (dalej 

PPNiP). 

 

Dokument ten podlegał konsultacjom społecznym zorganizowanym w formie 

korespondencyjnej. Celem konsultacji było umożliwienie zapoznania się z PPNiP wszelkim 

zainteresowanym osobom, instytucjom i innym podmiotom, a także zapewnienie 

możliwości składania wniosków, uwag, skarg i zapytań, co do jego treści. 

Ze względu  na  ograniczenia,  które  dotyczą  życia  społecznego  w  Polsce,  spowodowane 

pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19  uznano, 

uwzględniając zalecenia Banku Światowego i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom zainteresowanym, że nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty 

publicznej. W celu realizacji  obowiązku przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  i  

zapewnieniu  możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia 

wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie 

korespondencyjnej. 
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Upublicznienie PPNiP rozpoczęło się dnia 15 czerwca 2020 roku poprzez rozesłanie 

dokumentacji do PAP na posiadane przez Konsultanta adresy e-mail, za pośrednictwem 

których dotychczas kontaktowano się z PAP bądź osobami ich reprezentującymi. Ponadto 

zamieszczono obwieszczenia o możliwości zapoznania się z dokumentem, składania uwag i 

wniosków oraz o organizowanym webinarium, w języku polskim i angielskim w lokalnej 

prasie – Kurier Szczeciński oraz na stronach internetowych: PGW WP – RZGW w Szczecinie, 

stronie internetowej Projektu, Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w 

Dorzeczu Odry i Wisły, portalu wszczecinie.pl. Poniżej przedstawiono treść obwieszczenia, 

które okazało się we wskazanych powyżej miejscach. 

 

 

 

Strona internetowa Projektu: bs.rzgw.szczecin.pl 
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Prasa lokalna: Kurier Szczeciński 
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Portal internetowy: wszczecinie.pl 
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Strona internetowa Biura Koordynacji Projektu: odrapcu2019.odrapcu.pl 

 

 

 

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone na terenie Polski z uwagi na pojawienie się wirusa 

SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 i tym samym brak możliwości dostępu do 

urzędów dla interesariuszy, dokument PPNiP został przekazany PAP za pośrednictwem 

wiadomości e-mail oraz przesłano stosowane pisemne zawiadomienia. Ponadto można się 

było z nim zapoznać przez strony internetowe: 

⎯ PGW WP RZGW w Szczecinie – https://szczecin.wody.gov.pl/,  

⎯ PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa Projektu) – 

http://bs.rzgw.szczecin.pl/,  

⎯ Biura Koordynacji Projektu – http://odrapcu2019.odrapcu.pl/. 

 

Po siedmiu dniach od dnia przekazana dokumentów, rozpoczęto proces bezpośrednich 

rozmów telefonicznych z PAP, których celem było przedstawienie wpływu inwestycji na ich 

sytuację oraz przekazanie informacji dotyczących nieruchomości zajmowanych na potrzeby 

realizacji Zadania, a także wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości w zakresie treści PPNiP.  

https://szczecin.wody.gov.pl/
http://bs.rzgw.szczecin.pl/
http://odrapcu2019.odrapcu.pl/
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W trakcie opracowywania projektu PPNiP dla Zadania zidentyfikowano wyłącznie 4 PAP – 

jedną osobę fizyczną będącą użytkownikiem wieczystym nieruchomości, spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością będącą użytkownikiem wieczystym nieruchomości, 

Nadleśnictwo Gryfino, któremu także jedna z nieruchomości oddana jest w użytkowanie 

wieczyste oraz Gminę Miasto Szczecin.  

W trakcie prowadzonych konsultacji zidentyfikowano dodatkowo jednego PAP – spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością, która jest użytkownikiem wieczystym dwóch działek. 

Późniejsze zidentyfikowanie PAP wynika z faktu nabycia prawa użytkowania wieczystego 

przez tego PAP po dacie zebrania przez Konsultanta danych dotyczących nieruchomości i 

ustaleniu ich stanu prawnego. W ramach aktualizacji danych dotyczących nieruchomości 

ujawniona została zamiana użytkownika wieczystego.  

Z uwagi na powyższe Konsultant przekazał pocztą oraz na adres mailowy dokument PPNiP, 

pismo informacyjne o Projekcie i Zadaniu wraz ze wskazaniem wpływu Inwestycji na 

nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym spółki. Poinformowano także o 

trwającym procesie upubliczniania dokumentu i konsultacjach społecznych, w tym że z 

uwagi na ustalenie użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Spółki już po 

rozpoczęciu upubliczniania dokumentu, nie została ona uwzględniona w jego treści jako 

podmiot dotknięty skutkami realizacji projektu (PAP). Wskazano również, że po 

zakończeniu procesu upubliczniania Projektu PPNiP, dokument ten zostanie 

zaktualizowany poprzez uwzględnienie przysługującego Spółce prawa w jego treści. 

Ponadto poinformowano, że wszelkie pozostałe informacje wynikające z treści PPNiP, w 

szczególności procedury związane z pozyskiwaniem nieruchomości i przysługiwaniem oraz 

przekazywaniem ewentualnych rekompensat, możliwością składania uwag, skarg i 

wniosków będą miały zastosowane także w przypadku Spółki, zgodnie z tym, co opisano w 

poszczególnych rozdziałach. Zaproszono także osobę reprezentującą Spółkę na 

zaplanowane webinarium. 

Spółka po otrzymaniu powyższego, skontaktowała się bezpośrednio z Konsultantem i 

przedstawiła swoje wątpliwości w zakresie wpływu Inwestycji na obiekt mieszczący się na 

nieruchomości. Po przekazaniu oczekiwanych informacji oraz fragmentów projektu 

zagospodarowania terenu, a także mapki z zaznaczoną inwestycją i wyjaśnieniu przez 

zespół projektowy pojawiających się pytań, ostatecznie osoba reprezentująca Spółkę 

wskazała, że otrzymane wyjaśnienia są wystarczające, a zakres i sposób prowadzenia 

inwestycji jest akceptowany.  

 

Poniżej przedstawiam przebieg rozmów ze zidentyfikowanymi w trakcie opracowywania 

dokumentu PAP oraz pozyskane w ich trakcie informacje.  

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – użytkownik wieczysty  

Osoba, z którą prowadzono rozmowę, tj. Prezes Zarządu, wskazał, iż zapoznał się z 

przekazanym dokumentem. Po jego przeczytaniu pojawiły się pytania w przedmiocie 

planowanych ograniczeń na obszarze nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 

Spółki. Prezes Zarządu zwrócił się z prośbą o wskazanie, jakie prace będą prowadzone w 

związku z ograniczeniem terenu oraz jaki dokładnie obszar ma zostać ograniczony.  
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W odpowiedzi wskazano, że w granicach terenu niezbędnego, na którym określono 

ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości planuje się przebudowę toru bocznicowego nr 

2, rozbiórkę toru bocznicowego nr 1, przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz 

przebudowę oświetlenia. Wskazano także, że Ekspert ds. nieruchomości zwróci się do 

zespołu projektowego z prośbą o potwierdzenie powyższych informacji oraz o przekazanie 

mapki stanowiącej fragment projektowanego zagospodarowania terenu dla działki. 

Zachęcono ponadto ponownie do wzięcia udziału w zaplanowanym na dzień 6 lipca 

webinarium.  

 

Następnego dnia po rozmowie, Konsultant przekazał drogą mailową oczekiwane 

informacje. 

2. Urząd Miasta Szczecina 

Konsultant podjął próby (w przeciągu 5 dni) w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej w 

zakresie planowanej Inwestycji bądź osoby, która zapoznała się z przekazanym 

dokumentem.  

Celem ustalenia powyższego przeprowadzono rozmowy z pracownikami: Biura Obsługi 

Interesantów, kancelarią Urzędu Miasta, Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem 

Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydziałem Zasobu i Obrotu 

Nieruchomościami, Wydziałem Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych 

Nieruchomości. Ponadto rozmawiano z pracownikami Wydziału Inwestycji Miejskich w 

celu ustalenia, jaki wydział w Urzędzie Miasta mógłby być odpowiedzialny za zapoznanie 

się z PPNiP.  

Pomimo wielokrotnych rozmów i prób, nie udało się ustalić osoby, która zapoznałaby się z 

dokumentem bądź była zainteresowana przedstawieniem założeń i celu Projektu oraz 

planowanych prac w ramach Zadania 1B.5/1, a także treści i założeń PPNiP.  

3. Osoba fizyczna – użytkownik wieczysty 

Wskazana osoba fizyczna reprezentowana jest przez pełnomocnika. Konsultant, po 

przekazaniu dokumentu i pozostałych pism, podjął kilkukrotną próbę skontaktowania się z 

pełnomocnikiem PAP. Pojawiły się jednak problemy z dostępnością pełnomocnika w biurze. 

Ponadto dwukrotnie pozostawiono numer telefonu z prośbą o kontakt oraz przekazano 

ponownie wiadomość mailową z PPNiP i pozostałymi dokumentami z prośbą o kontakt.  

Wskazuję jednak, że Konsultant pozostaje z PAP w stałym kontakcie. PAP obecny był także 

na spotkaniu informacyjnym, które zorganizowane zostało w listopadzie 2019 roku, gdzie 

przedstawiono planowane prace i wpływ Inwestycji na nieruchomość będącą w 

użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, który nie zmienił się.  

Przed zaplanowanym webinarium PAP skontaktował się bezpośrednio z Konsultantem 

wskazując, że będzie w nim uczestniczył. 

4. Nadleśnictwo Gryfino – użytkownik wieczysty  
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Konsultant skontaktował się z sekretariatem Nadleśnictwa Gryfino siódmego dnia od dnia 

przekazania PPNiP i pozostałych pism. Po próbie ustalenia osoby odpowiedzialnej za 

zapoznanie się z dokumentem, wskazano, że aktualnie nie przebywa w biurze.  

Skontaktowano się ze wskazaną w trakcie rozmowy osobą następnego dnia i uzyskano 

informacje, że nie przekazano jej dokumentu, a także ewentualnych informacji o 

konieczności zapoznania się z PPNiP. Konsultant zaproponował przekazanie informacji o 

Projekcie i Zadaniu, w szczególności informacji dotyczących procedury pozyskiwania 

nieruchomości i ustalania odszkodowań. Pracownik Nadleśnictwa Gryfino wskazał, że 

posiada informację, co do planowanych prac i zajęć nieruchomości i, po uzyskaniu 

dokumentu, zapozna się z nim bądź przekaże osobie odpowiedzialnej za nieruchomości 

planowane do zajęcia, a następnie, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, 

skontaktuje z Konsultantem. Poinformowano ponownie o możliwości wzięcia udziału w 

webinarium, gdzie także będzie możliwość wskazania wniosków, pytań, czy uwag.  

 

Upublicznienie dokumentu zakończyło się po 21 dniach, tj. dnia 6 lipca 2020 roku. W 

okresie upubliczniania PPNiP nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski czy skargi ani za 

pośrednictwem wiadomości mailowych, ani telefonicznie, nie złożono ich również 

osobiście. Dnia 6 lipca 2020 roku w godzinach od 15:00 do 16:30 odbyło się internetowe 

spotkanie konsultacyjne w formie webinarium.  

 

Pomimo braku uwag, skarg i wniosków, z uwagi na pojawienie się w trakcie konsultacji 

nowych okoliczności takich jak:  

⎯ ujawnienie nowego PAP, 

⎯ zmiana powierzchni ograniczeń niektórych nieruchomości, 

⎯ pozyskanie informacji o istnieniu umów dzierżawy na niektórych 

nieruchomościach stanowiących działki inwestycyjne, w stosunku do których 

istnieje prawdopodobieństwo wpływu inwestycji na dzierżawiony teren 

(dotychczas nie zidentyfikowano takiego dzierżawcy), 

pojawiła się konieczność zaktualizowania dokumentu PPNiP odpowiednio w zakresie: 

⎯ wskazania powierzchni zajęcia nieruchomości i wpływu inwestycji na PAP, a także 

planowanych prac na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym, w 

tym także uzupełnienie załączników, 

⎯ dokonanie zmian w tabelach zawierających wskazany zakres ograniczeń, 

⎯ rozszerzenie opisu dotyczącego sytuacji dzierżawcy w przypadku dzierżawienia 

nieruchomości, która zostanie pozyskana w ramach inwestycji.  
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Raport z webinarium zorganizowanego dnia 6 lipca 2020 roku 

Webinarium odbyło się dnia 6 lipca 2020 roku w godzinach od 15:00 do 16:30. Na stronie 

Projektu udostępniono link do webinarium, a także instrukcje „krok po kroku” pokazującą 

jakie czynności należy podjąć, aby wziąć udział w spotkaniu online. 

W zorganizowanym spotkaniu wzięło udział 6 osób, w tym dwie osoby z Zespołu 

Konsultanta, przedstawiciel JRP – PGW WP – RZGW w Szczecinie oraz dwie osoby z Biura 

Koordynacji Projektu. Ponadto uczestniczył jeden PAP – osoba fizyczna będące 

użytkownikiem wieczystym nieruchomości.  

Spotkanie otworzył i prowadził Ekspert ds. nieruchomości. Na wstępie wskazano cel 

spotkania oraz wyjaśniono jego formułę, w szczególności w zakresie zadawania pytań. 

Następnie poinformowano o procesie tworzenia PPNiP ze wskazaniem podmiotu 

opracowującego dokument z zespołu Konsultanta oraz podmioty sprawdzające i 

akceptujące jego ostateczną wersję przekazywaną do Banku Światowego.   

Prowadzący przedstawił przedmiot planowanej inwestycji, wskazując na konieczność 

przebudowy mostu kolejowego w km 733,7 rz. Regalicy w Szczecinie w celu zapewnienia 

minimalnego prześwitu. Następnie poinformowano o Polityce Banku Światowego, jej 

zastosowaniu, a także wynikających z niej zasad i wytycznych. 

Poruszono ponadto kwestie wywłaszczenia nieruchomości lub ich części, jak też ograniczeń 

sposobu korzystania z nieruchomości lub jej części na podstawie specustawy kolejowej, w 

tym także procedurę ustalania prawa do odszkodowania, a także jego wysokości. 

Przedstawiono na koniec aktualny harmonogram dla Projektu, przedstawiając 

najistotniejsze z punktu widzenia PAP daty, tj. data wydania decyzji ULLK, uzyskanie 

klauzuli „no objection” BŚ dla dokumentu końcowego RAP, pozyskania nieruchomości i 

wypłaty odszkodowań. 

W trakcie prowadzenia webinarium członek zespołu ds. nieruchomości otrzymał telefon od 

biorącego udział w spotkaniu PAP, który poinformował, że z uwagi na formułę spotkania 

(brak możliwości zabrania głosu i możliwość zadawania pytań wyłącznie za pośrednictwem 

czatu) prosi o zorganizowanie spotkania indywidualnego bądź rozmowę.  

Z uwagi na powyższe, po zakończeniu spotkania online Ekspert ds. nieruchomości 

skontaktował się z przedstawicielem PAP. W trakcie rozmowy przekazano wszystkie 

oczekiwane informacje, w szczególności dotyczące procedury związanej z 

odszkodowaniami zarówno w formie pieniężnej jak i „ziemia za ziemie”. Poinformowano o 

sposobie opracowywania wycen, tj. że sporządzane są przez niezależnych rzeczoznawców, 

a w przypadku ewentualnego ich kwestionowania przez PAP istnieje możliwość złożenia 

własnej wyceny, sporządzonej przez innego rzeczoznawcę. Podkreślono przy tym, że 

decyzję o wysokości odszkodowania wydaje Wojewoda i tym samym Konsultant bądź 

Inwestor nie będzie oddziaływać zarówno na treść operatu szacunkowego, jak i ostatecznie 

na treść decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.  

PAP wskazał, że po przeanalizowaniu uzyskanych informacji, przedstawi swoje stanowisko, 

w szczególności co do formy oczekiwanej rekompensaty.  
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Celem wyjaśnienia małego zainteresowania webinarium i uczestnictwa w nim wyłącznie 

jednego PAP, wskazuję, że powyższe prawdopodobnie związane jest z faktem, iż Konsultant 

utrzymuje stały kontakt ze zidentyfikowanymi dla niniejszego Zadania PAP. Ponadto 

rozmowy w zakresie PPNiP i Zadania prowadzone były także telefonicznie na kilka dni 

przed webinarium, co zostało powyżej opisane. Ponadto w przypadku pojawienia się 

jakichkolwiek zmian co do zakresu Inwestycji bądź rodzaju planowanych prac, PAP 

informowani są na bieżąco pisemnie. Tym samym wyjaśniane są ewentualne wątpliwości, 

czy przekazywane oczekiwane informacje.  

 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że niski poziom zainteresowania webinarium 

wynika z braku ewentualnych uwag, wątpliwości czy pytań PAP oraz innych podmiotów. 

Informacje o organizowanym webinarium umieszczone zostały na podanych powyżej 

stronach, a także na portalu www.facebook.pl na profilach Wód Polskich oraz wszczecinie. 

 

 

http://www.facebook.pl/
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W załączeniu: 

⎯ lista obecności. 


