
OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej 
realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej 
wiadomości, co następuje: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
(PGW WP RZGW we Wrocławiu) - Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu 
Odry i Wisły  (JRP OPDOW), udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom 
i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI dla Kontraktu 2B.2/1: Ochrona 
przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i potoku Morawa,  (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU 
POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI lub Projektem PPN). 

Projekt PPN został udostępniony na stronach internetowych: 

▪ PGW WP RZGW we Wrocławiu: https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-
przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-dokumenty 
 

▪ Biura Koordynacji Projektu - https://odrapcu.pl/projekt-opdow/popdow-dokumenty/ 
 

▪ Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój - http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/  
 

▪ Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - http://bip.stronie.dolnyslask.pl/  

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA 
NIERUCHOMOŚCI: 

• w formie pisemnej (tj. listownej) na adres JRP We Wrocławiu: Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 
Wrocław, 

• w formie elektronicznej na adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl, 
• oraz telefonicznie pod numerem: 532 859 217 (w dniach roboczych od godziny 8:00 do godziny 

16:00)  

w okresie od 22.07.2022 r. do 12.08.2022 r. włącznie (21 dni). Instytucją właściwą do rozpatrzenia 
uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. 

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniach: 

• 17.08.2022 r. o godz. 16:30 w (Inkubator Przedsiębiorczości Lądek-Zdrój , ul. Kolejowa 6 w Lądku 
Zdroju)  

• 19.08.2022 r. o godz. 16:30 w (Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu-Śląskim, ul. 
Kościuszki 18 w Stroniu Śląskim) 

odbędą się spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których przedstawione zostaną 
informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI oraz odbędą się publiczne dyskusje 
dotyczące tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.  

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Euroregio 
Glacensis), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w RZGW we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu Inspektorat 
Kłodzko, w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim oraz ww. 
miejscowościach jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej. 
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