
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BROSZURA 

INFORMACYJNA 

O INWESTYCJI 
Projekt OPDOW, jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego 

Banku Odbudowy i Rozwoju (nazywanego również Bankiem Światowym) 

oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z  

Funduszu Spójności Unii Europejskiej (POIiŚ 2014 - 2020) oraz budżetu 

państwa. 

Nadrzędnym celem Kontraktu pn.: „3D.2/2 – Rozbudowa lewego 

i prawego wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów” jest ochrona życia 

ludzkiego i mienia przed skutkami powodzi na obszarze prawobrzeżnej 

i lewobrzeżnej części miasta Tarnów oraz miejscowości: Biała i Komorów, 

inwestycja ta stanowi uzupełnienie prac związanych z rozbudową 

obwałowań rz. Biała planowanych do realizacji w ramach Kontraktu 

3D.2/1 i pozwoli na kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

obszaru położonego w dolnym biegu rzeki Biała. 

Planowane prace obejmują rozbudowę istniejących wałów polegającą na 

podwyższeniu, poszerzeniu i uszczelnieniu korpusu obwałowań oraz ich 

podłoża na długości ok. 12,470 km (w tym wał lewy ok. 5,995 km, wał 

prawy ok. 6,475 km) oraz budowę nowego odcinka lewego wału na 

długości ok. 80 m i dowiązanie go do istniejącego nasypu drogowego przy 

ul. Krakowskiej oraz budowę nowego odcinka prawego wału na długości 

ok. 300 m i dowiązanie go do istniejącego obwałowania. 

Rozbudowa wałów wiąże się również z budową dróg serwisowych oraz 

z rozbudową wjazdów, zjazdów i przejazdów wałowych, przepustów oraz 

całej związanej z wałem infrastruktury. 

dla osób z terenów objętych realizacją 
zadania inwestycyjnego pn. 

3D.2/2 – Rozbudowa lewego i prawego 

wału rzeki Biała gm. Tarnów m. Tarnów 

PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY ZA 
REALIZACJĘ – INWESTOR: 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zlokalizowane na obszarze 
prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części miasta Tarnów oraz miejscowości: 

Biała i Komorów, realizowane jest jako element Projektu ochrony 
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły w ramach 

Podkomponentu 3D: Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski (PGW WP) 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 
ul. Marszałka  J. Piłsudskiego 22 
31-109 Kraków 

www.wody.gov.pl | krakow@wody.gov.pl 

Osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe informacje 
dotyczące przedmiotowej inwestycji zachęcamy 

do kontaktu 

 

PUNKT INFORMACYJNY DLA OSÓB OBJĘTYCH 
ODDZIAŁYWANIEM PROJEKTU: 

 
 

✓ Bezpośrednio lub telefonicznie: 
 
AECOM Polska Sp. z o.o.,  
Biuro POPDOW,  
Al. Pokoju 1, Budynek K1 - piętro 4,  
Kraków 31-548, 

 
Pani Marta Rak, tel. +48 601 824 298 
Pan Tomasz Jankowski, tel. +48 505 028 137 

 
✓ Za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej. 

 
✓ Telefoniczna linia informacyjna : 

tel. +48 (12) 62 84 209 
 
✓ Internet:  

 
 strona internetowa:    
 http://krakow.wody.gov.pl  
 
 adres e-mail: 
 jrp.krakow@wody.gov.pl 

 
 

http://krakow.wody.gov.pl/
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