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Zgodnie z WYmaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna op 4.12l, instytucji współfinansującej
realizację p roje ktu och rony przeciwpowodziowej w dorzeczu odry i w isły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd GospodarkiWodnej w Rzeszowie (pGW
WP RZGW w Rzeszowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom
PROJEKT PIANU POZYSKAN|A N|ERUCHOMOŚCI lpRzEstEDLEŃ dla Komponentu3 - achrona przed
Powodziq Gornej Wisły, Podkomponent 3.D - Bierna i czynna ochrona w zlewnisonu, Kontrakt 3D.1 -

Program dla Sanu. Bierno ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sonu. ,,San lll - rozbudowo lewego wafu
rzeki San w km 0+000 - 4+445, gm. Gorzyce woj. podkorpackie" (nazywany dalej PRoJEKTEM pLANU

PoZYSKANlA NlERUcHoMoŚcl l PRzEslEDLEŃ)

Każdy zainteresowany może:

A) zaPoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NlERUcHoMoścl l pRZESIEDLEŃ od dnia 14.12.2018r.
do dnia O2.0t.20t9r. (włącznie), w siedzibie:

o Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza L7 B, 35-109 Rzeszów, w dniach roboczych od godziny 7:O0 do 15:00,o Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, Nadzór Wodny Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 86, 39-4OO Tarnobrzeg, w dniach roboczych
od godziny 7:00 do ].5:00,

lub poprzez stronę internetową:
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PGW WP RZGW w Rzeszowie pod adresem - www.wodvpolskie,bip.gov.pl,
Urzędu Gminy w Gorzycach pod adresem - www,gminagorzvce.pl,
Urzędu Gminy w Zaleszanach pod adresem - www.zaleszanv.pl,
Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem -
www,odrapcu.pl.

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PRoJEKTU PLANU PoZYSKAN|A NlERUcHoMoŚcl l PRzEslEDLEŃ
w formie Pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
rzeszow@wody.gov.pl w dniach roboczych od t4.t2.żOl8r. do O2.ot.2OL9r. (włącznie).

lnstytucją właŚciwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Rzeszowie (osoba do kontaktu:
Dominika Zurawska, tel. +48 17 853 74 41|.

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 03.01.2019 r. o godzinie 16:00 w auli Domu
KulturY we Wrzawach, Wrzawy 486, 39-432 Gorzyce odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich
zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PRoJEKC|E PLANU PoZYSKANlA
NlERUCHOMOŚC| t PRZES|EDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także
uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Gazeta Codzienna NoWlNy
- czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Rzeszowie
i Nadzorze Wodnym w Tarnobrzegu oraz Urzędach Gmin w Gorzycach i Zaleszanach, jak również na

stronach internetowych i nstytucji wskaza nych powyżej.


