RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Projekt/Kontrakt:
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
(POPDOW) Kontrakt na roboty 1B.3/2 Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej dla
lodołamaczy na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego.
Organizator spotkania: Konsult działający z upoważnienia Państwowe Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – SWECO
Consulting Sp. z o.o.
Prowadzący: 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.3/2 Budowa infrastruktury postojowocumowniczej dla lodołamaczy na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku
żeglugowego 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, które prowadzone były zgodnie z
wymaganiami OP 4.12. Celem konsultacji społecznych 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.
Upublicznienie PPNiP rozpoczęło się dnia 14 lutego 2020 roku poprzez zamieszczenie
obwieszczenia w języku polskim i angielskim o możliwości zapoznania się z dokumentem,
składania uwag i wniosków oraz o spotkaniu otwartym dla zainteresowanych, w lokalnej
prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na
tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych PGW WP RZGW w Szczecinie,
Biura Koordynacji POPDOW, portalu wszczecinie, oraz Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.
Poniżej przedstawiono treść obwieszczenia, które okazało się we wskazanych powyżej
miejscach.

Rys. 1 – obwieszczenie w Szczecińskim dodatku do Gazety Wyborczej

Rys. 2 – obwieszczenie w Kurierze Szczecińskim

Rys. 3 – obwieszczenie na stronie internetowej wwww.wszczecinie.pl w języku polskim i angielskim

Rys. 4 – obwieszczenie na stronie http://odrapcu2019.odrapcu.pl/

Wersja papierowa PPNiP dostępna była w siedzibie:
1. PGW WP RZGW w Szczecinie;
2. Urzędu Miasta w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
3. Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
(JRP);
4. Urzędu Miejskiego w Cedyni;
5. Urzędu Miejskiego w Słubicach;
6. Urzędu Miejskiego w Cybince;
7. Urzędu Miejskiego w Słubicach,
a ponadto z treścią PPNiP można było zapoznać się przez strony internetowe: PGW WP RZGW w
Szczecinie (www.szczecin.wody.gov.pl), BKP (www.odrapcu2019.odrapcu.pl), POPDOW
(www.bs.rgzw.szczecin.pl).

Upublicznienie dokumentu PPNiP zakończyło się po 14 dniach, tj. 28 lutego 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.
Z uwagi na zidentyfikowanie w niniejszym Zadaniu jednego PAP, który z uwagi na wiek
zakwalifikowany został do grupy szczególnie wrażliwej, Konsultant wraz z przedstawicielem JRP
udał się na miejsce zamieszkania PAP w celu przedstawienia osobiście wszystkich informacji
związanych z dokumentem PPNiP. Planowano przekazać dzierżawcy informacje o pozyskaniu od
KOWR na rzecz PGW WP RZGW w Szczecinie nieruchomości będącej przedmiotem umowy
dzierżawy PAP oraz o możliwości podpisania nowej umowy dzierżawy z RZGW w Szczecinie.
Powyższe informacje zostały przekazane osobie opiekującej się PAP, jako że, z uwagi na stan
zdrowia, PAP nie wyraził zgody na spotkanie.
Otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących Projektu Planu Pozyskania
Nieruchomości i Przesiedleń dla Kontraktu 1B.3/2 odbyło się 02.03.2020 r. o godz. 16:30 w
Urzędzie Miejskim w Cedyni, przy Placu Wolności 1 w Cedyni.

Raport ze spotkania dnia 2 marca 2020 roku
Z uwagi na materiał prasowy, który ukazał się na portalu internetowym gminy Gryfino, dotyczący
innej inwestycji realizowanej przez Wody Polskie oraz deklarację burmistrza Cedyni, który
zaprosił na zaplanowane w dniu 2 marca 2020 roku spotkanie kończące konsultacje społeczne
dotyczące Zadania 1B.3/2 – Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i
granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego, mieszkańców sąsiednich gmin, w
spotkaniu informacyjnym wzięli udział zarówno przedstawiciele Inwestora działający w ramach
tego zadania jak i innych zadań realizowanych przez PGW WP RZGW w Szczecinie. Na spotkaniu
obecni byli również przedstawiciele Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły.
Wśród zaproszonych gości pojawił się Burmistrz Cedyni oraz dwóch przedstawicieli Urzędu
Miasta Cedyni. Na spotkaniu nie stawił się żaden z mieszkańców obszaru realizacji inwestycji, a
łącznie obecnych było 11 osób.
Spotkanie otworzył i prowadził Główny Ekspert ds. nieruchomości Zespołu Konsultanta. Na
wstępie przedstawiono cel spotkania i poinformowano o opracowaniu dokumentu PPNiP.
Przedstawiono również przybyłych przedstawicieli Konsultanta, BKP oraz JRP.
Z uwagi na fakt, iż poza Inwestorem w spotkaniu udział wzięli jedynie pracownicy Urzędu
Miejskiego w Cedyni oraz Burmistrz Gminy Cedynia, obrady miały przede wszystkim charakter
dyskusji.
Konsultant przedstawił kwestie związane z Zadaniem 1B.3/2, wskazał na lokalizację planowanej
infrastruktury postojowo-cumowniczej w postaci dalb usytuowanych poza granicą szlaku
żeglugowego i ich znaczenia dla ochrony przeciwpowodziowej. Poinformował, że w przypadku
realizacji niniejszego zadania pojawiła się konieczność pozyskania wyłącznie jednej
nieruchomości, która zlokalizowana jest w międzywalu. Po przedstawieniu powyższego
przedstawiciele Urzędu Miejskiego zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii.

1. W jaki sposób prowadzone będą pracę?
Przedstawiciel JRP – PGW WP RZGW w Szczecinie poinformował, przedstawiając
jednocześnie na jednym z rysunków znajdujących się w dokumencie PPNiP, że prace
prowadzone będą przede wszystkim od strony wody.
2. W jaki sposób pozyskana zostanie jedna nieruchomość, o której była mowa?
Konsultant wskazał, że nieruchomość stanowiąca działkę numer 2/1, położona w
Osinowie Dolnym, została już pozyskana na podstawie decyzji wojewody stwierdzającej
reprezentację Skarbu Państwa przez PGW WP z uwagi na położenie działki w
międzywalu. Wskazano, że nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy, która
jednak, w przypadku wyrażenia przez PAP chęci, będzie kontynuowana.
Poinformowano także, iż prowadzone są rozmowy z podmiotem uprzednio
zarządzającym nieruchomością w imieniu Skarbu Państwa, tj. KOWR w Szczecinie w
przedmiocie sposobu wyłączenia wskazanej działki z umowy dzierżawy.
Burmistrz Miasta Cedyni wskazał, że popiera inwestycje realizowane w ramach POPDOW,
z uwagi na fakt, że umożliwią zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Pojawiło się również pytanie, co do Zadania 1B.2 – Prace modernizacyjne na Odrze
granicznej, realizowanego również przez Inwestora w ramach POPDOW. Poinformowano
jednakże, że wskazana inwestycja nie jest przedmiotem spotkania. Wyjaśniono wstępnie
wątpliwości i wskazano, że zostanie zorganizowane spotkanie poświęcone Zadaniu 1B.2, na
które zaproszeni zostaną także PAP i pozostałe zainteresowane osoby, aby w sposób
wyczerpujący i szczegółowy wyjaśnić ewentualne wątpliwości i udzielić wszelkich
informacji.
Następnie Burmistrz Miasta Cedyni oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Cedyni
podjęli dyskusję z Konsultantem i przedstawicielem PGW WP – ZZ w Szczecnie, działających
w ramach Zadania 1A.2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ZE SPOTKANIA DNIA 2.03.2020 ROKU:

Załączniki:
 lista obecności.

