
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

X Y od do
potencjalny wpływ na elementy biologiczne, w tym 

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1
RDLP Warszawa 

Nadleśnictwo Garwolin
garwoliński Borowie Warszawa Warszawa

Uszczelnienie przepustu, ewentualnie  wykonanie zastawki 
od nowa.

Przygotowanie terenu, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych, zagęszczanie nasypów ubijakami 
mechanicznymi, wzmocnienia skarp przy przepuście, humusowanie skarp.

456565,89 688092,43 - Nieużytkowany zbiornik wodny - Wstępny etap planowania inwestycji
Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, pozwolenia wodnoprawne
2022 2025 28 000

Partnerzy zewnętrzni, 
fundusz leśny,  

Nadleśnictwo Garwolin
Nadleśnictwo Garwolin brak danych

od kilkuset m3 

do kilku tys. m3 

zretencjonowan
ej wody

-
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Możliwy negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji, 
zależny od od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 

materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanych budowli, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia 

prac budowlanych. Na etapie eksploatacji spodziewany wpływ pozytywny 
polegający na zwiększeniu uwilgotnionych siedlisk. Fauna -  możliwe negatywne 
oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie 
planowanej realizacji budowli, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie 

eksploatacji spodziewne oddziaływania pozytywne - powstawanie nowych siedlisk 
dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).

tak 2

2
RDLP Warszawa 

Nadleśnictwo Garwolin
garwoliński Garwolin Warszawa Warszawa Wykonanie nowego przepustu oraz zastawki 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, wmontowanie przepustu rurowego z 
piętrzeniem, obsypanie przepustu, humusowanie skarp, wykonanie umocnień betonowych.

448380,5 682973,77 - Naturalny zbiornik wodny - Wstępny etap planowania inwestycji
Przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, pozwolenia wodnoprawne
2022 2025 55 000

Partnerzy zewnętrzni, 
fundusz leśny, 

Nadleśnictwo Garwolin
Nadleśnictwo Garwolin brak danych

od kilkuset m3 

do kilku tys. m3 

zretencjonowan
ej wody

-
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Możliwy negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji, 
zależny od od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 

materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanych budowli, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia 

prac budowlanych. Na etapie eksploatacji spodziewany wpływ pozytywny 
polegający na zwiększeniu uwilgotnionych siedlisk. Fauna -  możliwe negatywne 
oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie 
planowanej realizacji budowli, ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie 

eksploatacji spodziewne oddziaływania pozytywne - powstawanie nowych siedlisk 
dla licznych gatunków fauny (ptaków wodno-błotnych, płazów, ryb).

tak 2

3
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
garwoliński Maciejowice Warszawa Radom

Zabezpieczenie erodowanego brzegu Wisły w km 417 w m. 
Wróble - Kobylnica, gm. Maciejowice, pow. Garwolin, woj. 

Mazowieckie

Budowa opaski brzegowej na rzece Wiśle w km 417 na dł. ok. 300 m w m. Wróble-Kobylnica, gm. 
Maciejowice, pow. Garwolin. Dodatkowo zakłada się odbudowę przetamowania na długości 38,5 m.

677902 422412 - Wisła
417 km na dł. ok 300 

m
etap planowania Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski 44562 46752 2 000 000 ZZ Radom NW Kozienice brak danych brak danych - aPZRP nie dotyczy

OSO Dolina Środkowej 
Wisły

OCHK Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i 
otwocki)

Możliwy negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji, 
zależny od od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 

materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanych budowli, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia 

prac budowlanych. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki 
ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanej realizacji budowli, 

ze względu na zniszczenie ich siedlisk.

tak 3

4 - garwoliński Maciejowice Warszawa Warszawa
Zabezpieczenie erodowanego brzegu rzeki Wisły w km 

434+700-435+500 w m. Kępa Podwierzbiańska, 
gm.Maciejowice, pow. Garwolin, woj. Mazowieckie

Odbudowa opaski brzegowej długości ok. 800 mb. na rzece rzeki Wiśle w km 434+700-435+500 w m. Kępa 
Podwierzbiańska, gm. Maciejowice, pow. Garwolin, woj. Mazowieckie.

667330 432460 - Wisła 434+700-435+500 brak danych Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski 01.01.2022 30.11.2025 3 350 000
PGW WP/ZZ w 

Warszawie
PGW WP/ZZ w Warszawie brak danych brak danych - aPZRP nie dotyczy

OSO Dolina Środkowej 
Wisły

OCHK Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i 
otwocki)

Możliwy negatywny wpływ na etapie realizacji inwestycji, 
zależny od od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 

materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanych budowli, ze względu na ich zniszczenie na etapie prowadzenia 

prac budowlanych. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki 
ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanej realizacji budowli, 

ze względu na zniszczenie ich siedlisk.

tak 3

5 - garwoliński Parysów Warszawa Warszawa
Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Świder 

poprzez utworzenie polderu Chyżyny na rzece Świder w km 
61+300 - 57+300 - koncepcja

Budowa polderu Chyżyny na rzece Świder w km 61+300 - 57+300 o pojemności 8 620 tys. m3 i powierzchni 
obszaru 203 ha.

685346,8199 463829,6083 - Świder 61+300 - 57+300 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 

realizację inwestycji
01.01.2022 31.12.2027 3 000 000

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

PGW WP/ZZ w Warszawie brak danych brak danych - aPZRP wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej 
inwestycji na ichtiofaunę; Możliwy czasowy wpływ w trakcie 
prowadzenia robót, w bezpośrednim sąsiedztwie budowli w 
wyniku możliwych zmian struktury dna i brzegów, zmiany 

warunków siedliskowych oraz warunków fizykochemicznych 
wody.

Flora - przewiduje się lokalny czasowy wpływ na florę na etapie realizacji 
przedsięwzięcia. Wielkość oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu 

prowadzenia prac i ich zakresu. Na etapie prowadzenia prac może dojść do 
lokalnego zniszczenia roślinności wodnej oraz nadbrzeżnej. Fauna - brak trwałego 

wpływu; możliwy jest lokalny czasowy wpływ na faunę w czasie prowadzenia robót. 
Wynika to z prowadzenia prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna 

będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu.

tak 2

6 - garwoliński Maciejowice Warszawa Warszawa

Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 
35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - 

Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński 
- etap II w km 23+040-30+900

Planowane roboty budolwano montażowe są kontynuacją III etapem przebudowy wałów na terenie gminy 
Maciejowice. Obejmuje przebudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły 3,86 km. W roku 2017 złożono 
wniosek do RPO WM o współfinansowanie realizacji ww zadania, który nie został rozpatrzony. Dla realizacjia 
zadania uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, które w przypadku nie wykonania zadania 

stracą ważność. Ponadto grunt niezbędny pod wał został też wykupiony.

667944,2 433537,1 - Wisła 23+040 - 35+000 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 

realizację inwestycji
31.12.2018 31.12.2022 43 915 720

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

brak danych brak danych brak danych - aPZRP długość przebudowanych 
odcinków wałów [km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły

OCHK Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i 
otwocki)

nie dotyczy nie dotyczy tak 3

7 - garwoliński Wilga Warszawa Warszawa
Rozbudowa obwałowania rzeki Wisły i Wilgi na terenie gminy 

Wilga, pow. garwoliński

Prawy wał rzeki Wisły w km 0+000-3+110 - rozbudowa wału - podwyższenie wału poprzez wykonanie 
bulwaru (ścianka stalowa od strony odwodnej, podwyższenie nasypu ziemnego, Prawy wał rzeki Wisły w km 

3+110-10+030 - rozbudowa - podwyższenie nasypu ziemnego wraz z wykonaniem przesłony 
przeciwfiltracyjnej w korpusie wału o głębokości 9,0 m, Prawy wał rzeki Wilgi - w km 0+000-2+272 - 

rozbudowa - podwyższenie nasypu ziemnego ,  Prawy wał rzeki Wilgi - w km 2+282-2+334 - rozbudowa - 
podwyższenie nasypu ziemnego wraz z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej w korpusie wału o 

głębokości 8,0 m,  Prawy wał rzeki Wilgi - w km 2+334-3+086 - budowa - budowa nasypu ziemnego wraz z 
wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej w korpusie wału o głębokości 8,0 m,      Lewy wał rzeki Wilgi w 
km 0+000-2+285 - rozbudowa wału - odwyższenie wału poprzez wykonanie bulwaru (ścianka stalowa od 

strony odwodnej, podwyższenie nasypu ziemnego, lewy wał rzeki Wilgi w km 2+298-2+350 - rozbudowa - 
podwyższenie wału w postaci nasypu ziemnego z przesłona przeciwfiltracyjną w osi wału o głębokości 8,0 m 
na długości 79 mb - mur oporowy, ponadto wykonanie przejazdów wałowych, nasadzeń wikliny, umocnień 

brzegowych.

661485,9 444608,6 - Wisła, Wilga

 0+000-3+110
3+110-10+030

000-2+272
 2+282-2+334
2+334-3+086
0+000-2+285
2+298-2+350

brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 

realizację inwestycji
01.01.2022 01.01.2024 100 000 000

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

brak danych brak danych brak danych - aPZRP

długość 
przebudowanych/ 
rozbudowanych 

odcinków wałów [km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły

OCHK Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i 
otwocki)

nie dotyczy nie dotyczy tak 3

8 - garwoliński Maciejowice Warszawa Warszawa
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Okrzejki gm. 

Maciejowice, pow. garwoliński

Wydłużenie wałów wstecznych w zakresie umozliwiającym skuteczne zabezpieczenie doliny Maciejowickiej 
przed zagrożeniem powodziowym, to jest na dlugosci około15 km na obu brzegach Okrzejki (km 6+300-

21+500).
672794,6 428833 - Okrzejka 6+300-21+500 brak danych

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 

realizację inwestycji
01.01.2022 30.11.2023 62 500 000

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

brak danych brak danych brak danych - aPZRP

długość 
przebudowanych/ 
rozbudowanych 

odcinków wałów [km]

nie występują
OCHK Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i 

otwocki)
nie dotyczy nie dotyczy tak 3

9 - garwoliński Maciejowice Warszawa Radom, Warszawa

Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 
35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - 

Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński 
- etap III w km 23+040-26+900

Planowane roboty budolwano montażowe są kontynuacją III etapem przebudowy wałów na terenie gminy 
Maciejowice. Obejmuje przebudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły 3,86 km. W roku 2017 złożono 
wniosek do RPO WM o współfinansowanie realizacji ww zadania, który nie został rozpatrzony. Dla realizacjia 
zadania uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, które w przypadku nie wykonania zadania 

stracą ważność. Ponadto grunt niezbędny pod wał został też wykupiony.

669340,4 430567,6 - Wisła 23+040-26+900 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 

realizację inwestycji
31.12.2020 31.12.2027 42 582 980

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

brak danych brak danych brak danych - aPZRP długość przebudowanych 
odcinków wałów [km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły

OCHK Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i 
otwocki)

nie dotyczy nie dotyczy tak 3

Występowanie 
obszarów Natura 
2000 w zasiegu 

planowanej 
inwestycji 

Czy inwestycja planowana jest na 
pozostałych formach ochrony przyrody? 

(jeśli tak, wymienić)

Potencjalne oddziaływanie na środowisko (wstępna analiza na podstawie rodzaju i zakresu planowanej inwestycji)
Czy proponowana 

inwestycja przyczyni się 
do poprawy stanu 

gospodarki wodnej na 
obszarze powiatu 

Priorytet 
realizacji       [1 - 

wysoki; 2 - 
średni; 3 - niski]

Proponowany 
monitoring 

skuteczności - 
wskaźnik

Kilometraż cieku 
Stopień przygotowania inwstycji (etap 

planowana/etap przygotowania 
dokumentacji/etap realizacji)

Zakres wymaganej dokumentacji
Okres realizacji inwestycji (max. 2027 r.)

Szacowany koszt 
zadania [zł]

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację inwestycji

Podmiot 
odpowiedzialny za 
dalsze utrzymanie 

inwestycji

Przewidywany 
obszar 

oddziaływania na 
grunty rolne [ha]

Wielkość 
uzyskanej 

retencji [tys. 
m3]

Oddziaływanie inwestycji na 
środowisko (na elementy związane 

ze środowiskiem wodnym- jeśli 
informacja jest dostępna w 
posiadanej dokumentacji)

Dokument planistyczny w 
którym została 

uwzględniona inwestycja
ID_MAPA Nazwa cieku

Nazwa 
zgłaszającego

Powiat Gmina RZGW Zarząd Zlewni Nazwa Inwestycji/działania Całkowity zakres rzeczowy zadania/krótki opis, parametry techniczne

Współrzędne inwestycji w 
układzie 92

Uwagi dot. 
lokalizacji 

planowanej 
inwestycji


