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Pani 
Elżbieta Bieńkowska 

Minister Rozwoju Regionalnego 

Szanowna Pani Minister 

Pragnę poinformować Panią Minister, iż do Rzecznika Praw Obywatelskich 

zwrócił się w imieniu ponad 700 mieszkańców Powiatu Mieleckiego i Tarnobrzeskiego 

Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Popiołek. W swoim wystąpieniu Poseł zasygnalizował 

zaniepokojenie swoje oraz mieszkańców faktem wykreślenia z listy projektów 

indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko na lata 2007-2013 

inwestycji zgłoszonych pod następującymi tytułami: budowa, modernizacja i poprawa stanu 

technicznego urządzeń przeciwpowodziowych na obszarze chronionym 1 Powiat Mielecki, 

obszarze chronionym 3 i 4 Powiat Mielecki oraz obszarze chronionym 5 i 6 Powiat 

Tarnobrzeski. 

Wskazane powyżej projekty w latach 2006 - 2007 uzyskały akceptację właściwych 

resortów po pozytywnym przejściu przewidzianych prawem postępowań i spełnieniu 

odpowiednich kryteriów, znalazły się na tzw. indykatywnej liście Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Gwarantowało to ich realizację bez postępowania 

konkursowego. W związku z tym, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

działający w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego zlecił opracowanie 

dokumentacji projektowych, uzyskał prawo do dysponowania nieruchomościami do 

realizacji tych inwestycji, jak również wymagane prawem pozwolenia na budowę. 

Przygotowanie tych zadań wiązało się z wydatkowaniem bardzo znacznych kwot 

finansowych. Nakłady finansowe poniosły samorządy lokalne oraz Województwo 
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Podkarpackie, widząc w ich realizacji szansę ochrony swoich mieszkańców przed 

niszczycielskimi skutkami powodzi. 

Poseł K. Popiołek podkreślił, iż mieszkańcy Powiatów Mieleckiego i 

Tarnobrzeskiego od lat cierpią z powodu ustawicznych powtarzających się co kilka lat 

powodzi. Najtragiczniejsza z nich miała miejsce w roku 1997. Wówczas woda sięgała 

pierwszych pięter domów mieszkalnych. Kolejne miały miejsce w latach 2001, 2004 oraz 

2006. 

W związku z umieszczeniem projektów na tzw. indykatywnej liście Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, część mieszkańców udostępniła nieodpłatnie 

swoje nieruchomości, umożliwiając tym samym uzyskanie pozwolenia na budowę, a 

następnie możliwość realizacji inwestycji. Jednakże w końcu 2007 roku zostały usunięte z 

listy indykatywnej z uwagi brak wystarczającego stopnia przygotowania do realizacji. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 

roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.), 

zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojego stanowiska 

Rzecznikowi oraz o szczegółowe wyjaśnienie, na czym polega niewystarczające 

przygotowanie przedmiotowych projektów do realizacji. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


