
 

Raport z konsultacji społecznych Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń 

dla Kontraktu 1B.8: 

Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie  

realizowanego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry 

i Wisły (POPDOW) 

 

Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (PPNiP) dla Kontraktu 1B.8: 

Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie podlegał konsultacjom społecznym, 

prowadzonym zgodnie z wymaganiami polityki operacyjnej Banku Światowego (OP 4.01). Ich 

celem było umożliwienie zapoznania się osobom fizycznym, instytucjom i wszystkim 

zainteresowanym z treścią tego dokumentu oraz zapewnienie możliwości wniesienia 

ewentualnych uwag, zapytań i wniosków do jego treści. 

Po opracowaniu projektu PPNiP przekazano dokument do Banku Światowego w celu 

uzyskania akceptacji dla rozpoczęcia procedury upublicznienia. Po uzyskaniu akceptacji Banku 

Światowego przystąpiono do procedury upublicznienia projektu PPNiP. W celu zapewnienia 

jak najszerszego dostępu do informacji, z uwagi na zagrożenie epidemiczne w Polsce, 

zdecydowano, że wersja elektroniczna dokumentacji będzie zamieszczona i dostępna dla 

wszystkich zainteresowanych w okresie od 26.08.2020 r. do 09.09.2020 r. włącznie (tj. 14 dni) 

na następujących stronach internetowych: 

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu –  www.wroclaw.wody.gov.pl  (Ryc. 1, 2, 3); 

• Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 

– www.odrapcu2019.odrapcu.pl (Ryc. 4, 5, 6); 

• Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – www.krosnoodrzanskie.pl (Ryc. 7) 

• Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim – www.powiatkrosnienski.pl (Ryc. 8,9) 

• Urzędu Gminy Dąbie - http://www.dabie.pl/ (Ryc. 10,11) 

Informacje o możliwości zapoznania się z treścią projektu PPNiP oraz zgłoszenia 

wniosków i uwag wraz ze wskazaniem szczegółowych danych do kontaktu (adres e-mail, 

nr telefonu, godziny urzędowania) podano do publicznej wiadomości również poprzez: 

• ogłoszenia  w lokalnej prasie - w dniu 26.08.2020 r. w Gazecie Lubuskiej (Błąd! Nie 

można odnaleźć źródła odwołania.13) oraz 27.08.2020 r. w Gazecie Tygodniowej 

(Ryc. 12), 

• obwieszczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w urzędów (Ryc. 14,15) 

W opublikowanym Obwieszczeniu zawarto informację o zmienionej formule 

przeprowadzenia konsultacji publicznych (webinarium) ze względu na stan zagrożenia 

epidemicznego w Polsce. Obwieszczenie zawierało także informacje o dacie, godzinie, i adresie 

strony internetowej, na której zamieszczony był bezpośredni link do webinarium i instrukcja 

„krok po kroku”. 

http://www.krosnoodrzanskie.pl/
http://www.powiatkrosnienski.pl/
http://www.dabie.pl/


 

Dokument wraz z załącznikami wyłożono również do wglądu w siedzibach w/w 

urzędów. 

Ponadto przekazano listem poleconym osobom dotkniętym skutkami realizacji projektu 

(PAP) pismo przewodnie z zaproszeniem do zapoznania się z PPNiP na powyższych stronach 

internetowych (Rys. 14). Do pisma dołączono także formularz skargi. Lista osób, do których 

przesłano powiadomienie zostaje dołączona do raportu jako dokument wewnętrzny.  

Spotkanie konsultacyjne 

Po zakończeniu okresu upublicznienia projektu PPNiP (wersja elektroniczna 

dokumentacji była dostępna dla wszystkich zainteresowanych w okresie od 26.08.2020 r. do 

09.09.2020 r. włącznie) zorganizowano webinarium otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 

Webinarium transmitowano w dniu 09.09.2020 r. z dwóch lokalizacji: 

1. siedzibie Konsultanta wsparcia technicznego firmy Sweco Consulting sp. z o.o. (ul. 

Roosevelta 22, 60-829 Poznań) – moderacja webinarium  

2. siedzibie Konsultanta wsparcia technicznego firmy Sweco Consulting sp. z o.o. (ul. 

Kożuchowska, 65-364 Zielona Góra) – prezentacja, udzielanie odpowiedzi na pytania 

Zgodnie z zawiadomieniem spotkanie rozpoczęto o godz. 14.00. (Ryc. 16).  

Podczas webinarium przedstawiono informacje dot. zasad opracowania i 

funkcjonowania PPNiP w trakcie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Banku 

Światowego oraz szczegółowe informacje dot. projektu PPNiP dla Kontraktu 1B.8: 

Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie (Ryc. 17). Na spotkanie przybyli:  

• przedstawiciele Biura Koordynacji Projektu  

• przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt  

• przedstawiciel Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie 

• przedstawiciele Konsultanta wsparcia technicznego  

• osoba dotknięta skutkami realizacji projektu (PAP) 

Po prezentacji otwarto dyskusję i umożliwiono zadawanie pytań do udostępnionych treści 

dokumentów (Ryc. 18). Pytania i uwagi można było zadawać poprzez czat (Ryc. 19), jak 

również osobiście, dołączając do spotkania on-line. Jeden z uczestników (PAP) zadał pytanie 

dot. kwestii wysokości odszkodowania. PAP został poinformowany o uzgodnieniu szczegółów 

poprzez kontakt telefoniczny ze specjalistą ds. nieruchomości ze strony Konsultanta wsparcia 

technicznego.   

Spotkanie zakończono o godzinie 16.00 (Ryc. 20). 

ZGŁOSZONE UWAGI W OKRESIE UPUBLICZNIANIA 



W toku procedury upubliczniania projektu PPNiP nie złożono żadnych uwag do jego 

treści lub załączników. 

W związku z powyższym proces konsultacji społecznych uznano za zakończony – 

Konsultant przystąpił do opracowania Raportu z konsultacji społecznych projektu PPNiP dla 

Zadania 1B.8. 

  



 
Ryc. 1 Obwieszenie na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu (cz.1) 

 

Ryc. 2 Obwieszenie na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu (cz.2) 



 

Ryc. 3 Obwieszenie na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu (cz.3) 

 

Ryc. 4 Treść projektu dokumentu na stronie internetowej BKP OPDOW (cz. 1)  



 

Ryc. 5 Treść projektu dokumentu na stronie internetowej BKP OPDOW (cz. 2)  

 

Ryc. 6 Treść projektu dokumentu na stronie internetowej BKP OPDOW (cz. 3)  

 



 
Ryc. 7 Obwieszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie 

 

 

Ryc. 8 Obwieszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Krosno Odrzańskie (cz. 1) 



 

Ryc. 9 Obwieszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Krosno Odrzańskie (cz. 2) 

 
Ryc. 10 Obwieszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbie (cz.1) 



 

Ryc. 11 Obwieszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbie (cz.2) 

 

Ryc. 12 Obwieszenie w Gazecie Tygodniowej z dnia 27.08.2020 r.  



 

Ryc. 13 Obwieszenie w Gazecie Lubuskiej z dnia 26.08.2020 r. 

 

 

 

 



 

Ryc. 14 Obwieszczenie rozwieszone na tablicach urzędów (cz.1)  

 

 

 



 

Ryc. 15 Obwieszczenie rozwieszone na tablicach urzędów (cz.2)  

 



 

Ryc. 16 Powiadomienie rozesłane do osób dotkniętych skutkami realizacji projektu (PAP) 

 



 

Ryc. 17 Zakończenie prezentacji, zaproszenie do dyskusji (widok z urządzenia mobilnego) 

 

Ryc. 18 Podgląd czatu (cz.1, widok z urządzenia mobilnego) 



 

Ryc. 19 Podgląd czatu (cz. 2, widok z urządzenia mobilnego) 

 

Ryc. 20 Zakończenie spotkania  

 

 

 

 



Informacja o przebiegu konsultacji telefonicznych 

 

W okresie od 7 września do 18 września 2020 r. przeprowadzono proces bezpośrednich rozmów 

telefonicznych z PAP, w trakcie których wskazany został wpływ inwestycji na ich sytuację oraz 

przekazane zostały informacje dotyczące nieruchomości zajmowanych na potrzeby realizacji 

Zadania. Udostępniono również informacje o możliwych innych formach kontaktu oraz 

zebrano dodatkowe pytania i uwagi wraz ze wskazaniem możliwości przekazania 

wypełnionego formularza do zgłaszania wniosków, uwag i pytań w terminie wyznaczonym na 

konsultacje korespondencyjne. Konsultacje przeprowadzono telefoniczne z uwagi na panujący 

na terenie Rzeczpospolitej Polski stan epidemii. Nie udało się skontaktować z 10 z 43 PAP, 

z uwagi na brak numeru telefonu do części z nich lub na nieodbieranie telefonu, pomimo 

podejmowania wielkokrotnych prób w różnych porach dnia. Od tych PAP nie wpłynęła żadna 

pisemna skarga, wniosek lub uwaga odnośnie projektu PPNiP. Konsultant będzie podejmował 

dalsze próby kontaktu z PAP, do których nie udało się dotrzeć. 

 

Zdecydowania większość z PAP nie miała żadnych pytań co do PPNiP ani do Zadania. 6 osób 

spośród PAP zgłosiło konieczność wizyty przedstawiciela Inwestora lub Projektanta, który 

wyjaśniłby na miejscu jakie prace będą wykonywane i na jakim dokładnie obszarze. Osoby 

zgłaszające konieczność spotkania z Projektantem mają posadowione na działkach 

podlegających zajęciom w ramach Zadania budynki gospodarcze, szopy i garaże i wyrażają 

obawy, czy wykonywane prace nie naruszą tych budynków. Zwłaszcza jeden z PAP, którym 

rozmowa trwała blisko pół godziny naciskał na spotkanie w terenie z udziałem osoby mającą 

wiedzę o aspektach technicznych zadania i oświadczył, że nadal czuje się poszkodowany 

inwestycją. Wyraził też nadzieję na pomoc w wybudowaniu nowego budynku gospodarczego. 

W rozmowach z ww. PAP zadeklarowano zorganizowanie spotkań w październiku 2020 r. 

z udziałem osoby posiadającej wiedzę o technicznych aspektach Projektu. Osoba, która 

oświadczyła, że nadal czuje się poszkodowana wskazała, że to poczucie minie, jeżeli takie 

spotkanie zostanie zorganizowane oraz jeżeli uzyska pomoc w odbudowie budynku 

gospodarczego. 

 

Część z PAP, którzy nie otrzymali jeszcze odszkodowań za wywłaszczenia chciało uzyskać 

informację kiedy to nastąpi. Podano im zatem szacunkowy termin wydania decyzji przez 



Wojewodę Lubuskiego oraz wypłaty odszkodowań. Ponadto podano PAP informacje 

o przewidywanym okresie planowanych prac. 

 

Jeden z PAP miał prośbę o wysłanie mapki obrazującej lokalizację inwestycji, co już 

wykonano. Z kolei troje z PAP zgłosiło zainteresowanie wykupem resztówki. Dwie osoby 

z tych PAP mieszkają zagranicą. 

 

Podsumowując konsultacje telefonicznie przebiegły sprawnie i żaden z PAP nie zgłaszał 

zastrzeżeń do projektu PPNIP ani nie wniósł żadnej skargi do Konsultanta. 

 

Załączniki: 

1. Lista osób, do których przesłano informację o upublicznieniu PPNiP /nie podlega 

publikacji ze względu na przepisy dotyczące danych osobowych/ 

 


