
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 Gmina Błędów grójecki Błędów Warszawa Piotrków Trybunalski Budowa zbiornika retecyjnego "Wilcze Budki" Odmulenie rzeki na odcinku ok. 240 mb, budowa zbiornika o powierzchni 2 ha 616231,92 436253,37 - rzeka Mogielanka
26+900;
26+590

etap planowania
do projektowania

decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

2025 2027 2 000 000 Gmina Błędów Gmina Błędów 10 ha brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana 
warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków 
fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. 

Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 
materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory zlokalizowane w 
zasięgu planowanego zbiornika, ze względu na ich zniszczenie na etapie 

prowadzenia prac budowlanych. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się 
wystąpienie oddziaływania głównie na siedliska wodne i zależne od wód 

występujące powyżej i poniżej zapory, a także na charakterystyczne dla tych 
siedlisk gatunki flory. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki 

ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, ze 
względu na zniszczenie ich siedlisk. Na etapie eksploatacji zbiornika, przewiduje się 
wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód. 

Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od docelowej wielkości zbiornika oraz od 
przyjętych rozwiązań technicznych umożliwiających migrację ryb.

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

tak 2

2 Gmina Błędów grójecki Błędów Warszawa Piotrków Trybunalski
Budowa melioracji wodnych szczegółowych na obszarze 

około 200 h upraw sadowniczych
- 613433,95 439395,31 - - do projektowania

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 
realizację inwestycji

brak danych brak danych brak danych Gmina Błędów Gmina Błędów 200 ha brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
powierzchnia obszaru 
zmeliorowanego [ha]

nie występują nie występują brak wpływu brak wpływu tak 1

3
RZGW Warszawa ZZ 

Warszawa
grójecki Chynów Warszawa Warszawa

Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Czarnej 
poprzez przebudowę budowli piętrzących w km: 19+680 i 

23+503,  budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 
1+970 i 13+820

Budowa nowych budowli piętrzących - jazów  o wysokości piętrzenia od 0,90 do  1,00m, przy max do 1,20m. 452817,5 643273,1 - rzeka Czarna 1+970 etap planowania
decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2022 2027 1 200 000
PGW Wody Polskie 
RZGW- Warszawa 

PGW Wody Polskie ZZ- 
Warszawa 

40 3 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 

(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 
migrację).

Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną 
(makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu 

robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie 
oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane 
powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych 

siedlisk gatunki flory. Fauna -  na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje 
się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który 

ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 
wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 

uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

4
RZGW Warszawa ZZ 

Warszawa
grójecki Jasieniec i Warka Warszawa Warszawa

Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Czarnej 
poprzez przebudowę budowli piętrzących w km: 19+680 i 

23+503,  budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 
1+970 i 13+820

Budowa nowych budowli piętrzących - jazów  o wysokości piętrzenia od 0,90 do  1,00m, przy max do 1,20m. 443004,8 644356,3 - rzeka Czarna 13+820 etap planowania
decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2022 2027 900 000
PGW Wody Polskie 
RZGW- Warszawa 

PGW Wody Polskie ZZ- 
Warszawa 

32 1,6 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 

(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 
migrację).

Flora - przewiduje się lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i nadbrzeżną 
(makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po zakończeniu 

robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest wystąpienie 
oddziaływania na siedliska wodne oraz siedliska zależne od wód zlokalizowane 
powyżej i poniżej urządzenia wodnego, a także na charakterystyczne dla tych 

siedlisk gatunki flory. Fauna -  na etapie prowadzenia prac budowlanych, przewiduje 
się lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę i gatunki fauny zależne od wód, który 

ustąpi po zakończeniu robót. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 
wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 

uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

5
RZGW Warszawa ZZ 

Warszawa
grójecki Jasieniec Warszawa Warszawa

Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Czarnej 
poprzez przebudowę budowli piętrzących w km: 19+680 i 

23+503,  budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 
1+970 i 13+820

Przebudowa istniejących zastawek piętrzących obejmująca zwiększenie światła budowli oraz o wyskosci piętrzenia do 
0,90m

640999,1 440834,6 - rzeka Czarna 19+680 etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę
2022 2027

300 000
w dokumenice 

planistycznym było 1 000 
000 

PGW Wody Polskie 
RZGW- Warszawa 

PGW Wody Polskie ZZ- 
Warszawa 

16

0,8 w 
dokumencie 

planistycznym 
było 3,3

- PPNW
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej 
inwestycji na skład i liczebność ichtiofauny; w trakcie realizacji 

prac możliwe czasowe oddziaływania wynikające ze 
zwiększenia zmętnienia wody, skutkującym pogorszeniem 
parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń 

organicznych. W wyniku prac może wystąpić niszczenie 
siedlisk.

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

tak 1

6
RZGW Warszawa ZZ 

Warszawa
grójecki Jasieniec Warszawa Warszawa

Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Czarnej 
poprzez przebudowę budowli piętrzących w km: 19+680 i 

23+503,  budowę dodatkowych budowli piętrzących w km: 
1+970 i 13+820

Przebudowa istniejących zastawek piętrzących obejmująca zwiększenie światła budowli oraz o wyskosci piętrzenia do 
0,90m

439556,8 637868,6 - rzeka Czarna 23+503 etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę
2022 2027 300 000

PGW Wody Polskie 
RZGW- Warszawa 

PGW Wody Polskie ZZ- 
Warszawa 

12 0,6 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu planowanej 
inwestycji na skład i liczebność ichtiofauny; w trakcie realizacji 

prac możliwe czasowe oddziaływania wynikające ze 
zwiększenia zmętnienia wody, skutkującym pogorszeniem 
parametrów z grupy warunków tlenowych i zanieczyszczeń 

organicznych. W wyniku prac może wystąpić niszczenie 
siedlisk.

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

tak 1

7 Gmina Pniewy grójecki Pniewy Warszawa Warszawa Budowa zbiornika wodnego
Budowa zbiornika wody o pojemności 200 m3 wraz z remontem i przebudową budynku SUW i infrastruktury oraz 

budową studzienki neutralizacyjnej i bezodpływowego zbiornika nieczystości ciekłych w istniejącej stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Michrów

623351,74 454250,09 Michrów - - etap realizacji
decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2022 2023 2 000 000 gmina gmina brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Ze względu na brak informacji o zakresie inwestycji i 

powiązaniu zbiornika z wodami powierzchniowymi, brak 
możliwości wskazania potencjalnych oddziaływań.

Ze względu na brak informacji o zakresie inwestycji i powiązaniu zbiornika z wodami 
powierzchniowymi, brak możliwości wskazania potencjalnych oddziaływań.

tak 2

8 Gmina Pniewy grójecki Pniewy Warszawa Warszawa Renowacja zbiornika wodnego na dz. 63 w m. Wiatrowiec - 613904,61 446372,62 Wiatrowiec - - etap przygotowania dokumentacji
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2022 2022 92 664 gmina gmina brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą zbiornika wodnego typu staw.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika 

wodnego typu staw.
tak 1

9 Miasto Warka grójecki Pniewy Warszawa Warszawa Renowacja zbiornika wodnego na dz. 48 w m. Michrówek - 621797,77 454753,27 Michrówek - - etap przygotowania dokumentacji
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2022 2022 99 372 gmina gmina brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą zbiornika wodnego typu staw.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika 

wodnego typu staw.
tak 1

10 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Zalew miejski - 51,775787 21,193046 - rzeka Pilica - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 8 000 000 Gmina Warka
Centrum Sportu i 

Rekreacji w Warce
brak danych brak danych -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

SOO Dolina Dolnej Pilicy nie występują
Ze względu na brak informacji o zakresie inwestycji, brak 

możliwości wskazania potencjalnych oddziaływań.
Ze względu na brak informacji o zakresie inwestycji, brak możliwości wskazania 

potencjalnych oddziaływań.
tak 2

11 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Wichradz - 51,788839 21,128949 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

12 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Wichradz - 51,787384 21,130102 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

13 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Kazimierków - 51,78205 21,111372 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

14 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Wola Palczewska - 51,75021 21,039614 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

15 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Wrociszew - 51,748091 21,071602 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

16 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Hornigi - 51,840055 21,152694 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

17 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Michalczew - 51,840841 21,110398 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

18 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Piaseczno - 51,820927 21,199968 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

19 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Klonowa Wola - 51,843849 21,226511 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

20 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Gąski - 51,840189 21,172734 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

21 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Ostrówek - 51,866417 21,254429 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

22 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Nowa Wieś - 51,816005 21,070479 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

23 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Murowanka - 51,820729 21,098645 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

24 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Laski - 51,801014 21,144252 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

25 Miasto Warka grójecki Warka Warszawa Piotrków Trybunalski Modernizacja stawów wiejskich - Opożdżew - 51,763513 21,09157 - staw wiejski - etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 

budowę lub pozwolenie na realizację 
inwestycji

2023 2027 33 000 Gmina Warka sołectwo brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż 

prace dotyczą stawów.
Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą stawów. tak 1

26
RZGW Warszawa ZZ 
Piotrków Trybunalski

grójecki Magnuszew Warszawa Piotrków Trybunalski
Rozbudowa wału lewego rzeki Pilicy na odcinku Przylot - 

Niwy Ostrołęckie w km 0+000-4+950, gm. Warka

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie 

wymaganych przepisami i warunkami uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z rozbudową wału 
polegającą na wykonaniu zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego korpusu i podłoża oraz wyrównaniu niwelety korony wału 

oraz remontem obiektów towarzyszących. 

656169,1 443718,4 - Pilica
1+300 -7+700
0+000-4+950

brak danych

decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

2024 2027
3 000 000
9 460 000

PGW WP/ZZ w 
Piotrkowie Trybunalskim

brak danych brak danych brak danych - aPZRP

długość 
przebudowanych/ 
rozbudowanych 

odcinków wałów [km]

OSO Dolina Pilicy, SOO 
Dolina Dolnej Pilicy

OCHK Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki brak wpływu brak wpływu tak 3

27
RZGW Warszawa ZZ 
Piotrków Trybunalski

grójecki Błędów Warszawa Piotrków Trybunalski
Wykonanie odbudowy progów na rzece Machnatce 

gm.Błedów

Progi piętrzace na rzece Machnatce zostały wykonane w ramach regulacji  rzeki w latach 1968-1970, w celu redukcji 
spadku podłużego  oraz retencji korytowej. Budowle posiadały możliwość piętrzenia wody w korycie rzeki za pomocą 

istniejacych progów redukcyjnych działajacych w systemie kaskadowym. Z uwagi na wieloletnie użytkowanie stan 
techniczny uległ pogorszeniu,nie  pozwala na właściwe wykonywanie funkcji retencyjnych.Przewidzianych do odbudowy 
jest 17 szt progów.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami 
i warunkami uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową zniszczonych progów.

617467,31 435694,68 - Machnatka 0+890-10+890 etap planowania
decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2023 2027 1 500 000 PGW WP PGW WP brak danych brak danych - PPNW
długość cieku, na którym 

dokonano odbudowy 
progów [km]

nie występują nie występują

Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana 
warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków 
fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. 

Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 
materiałów.

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 1

28
RZGW Warszawa ZZ 
Piotrków Trybunalski

grójecki Błędów Warszawa Piotrków Trybunalski
Wykonanie odbudowy progów na rzece Machnatce 

gm.Błedów

Progi piętrzace na rzece Machnatce zostały wykonane w ramach regulacji  rzeki w latach 1968-1970, w celu redukcji 
spadku podłużego  oraz retencji korytowej. Budowle posiadały możliwość piętrzenia wody w korycie rzeki za pomocą 

istniejacych progów redukcyjnych działajacych w systemie kaskadowym. Z uwagi na wieloletnie użytkowanie stan 
techniczny uległ pogorszeniu,nie  pozwala na właściwe wykonywanie funkcji retencyjnych.Przewidzianych do odbudowy 
jest 17 szt progów.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami 
i warunkami uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową zniszczonych progów.

617646,72 441355,59 - Machnatka 0+890-10+890 etap planowania
decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2023 2027 1 500 000 PGW WP PGW WP brak danych brak danych - PPNW
długość cieku, na którym 

dokonano odbudowy 
progów [km]

nie występują nie występują

Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana 
warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków 
fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. 

Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 
materiałów.

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 1

29 - grójecki Warka Warszawa
Piotrków Trybunalski, 

Warszawa
Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Mniszew - 

Potycz w km 0+000-6+275, gm. Warka

Rozbudowa istniejącego wału przeciwpowodziowego lewego rzeki Wisły na odcinku Mniszew - Potycz w km 0+000-
6+275, gm. Warka, dostosowanie parametrów technicznych wału do II klasy obiektu, trasa wału przebiega po 

istniejącym wale, prace będą polegały na doszczelnieniu podłoża i korpusu istniejącego wału, podwyższeniu korony wału.
655471,8 447919,1 - Wisła 000-6+275 -

decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 13 000 000
PGW WP/ZZ w 

Warszawie
brak danych brak danych brak danych - aPZRP

długość 
przebudowanych/ 
rozbudowanych 

odcinków wałów [km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły, SOO Dolina Dolnej 

Pilicy
OCHK Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki brak wpływu brak wpływu tak 3

30 - grójecki Pniewy Warszawa Warszawa
Remont jazu i odmulenie zbiornika we wsi Wilczoruda - 

koncepcja
1. Remont jazu,

2. Oczyszczenie dna zbiornika z pokładów mułu.
619601 450906 - Jeziorka brak danych -

decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 10 000 000 Urząd Gminy Pniewy brak danych brak danych brak danych - aPZRP, PPSS wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują
OCHK Dolina Rzeki Jeziorki, rezerwat przyrody 

Łęgacz nad Jeziorką, rezerwat przyrody Jeziora - 
Olszyny

Wpływ negatywny może wystąpić - możliwa zmiana 
warunków siedliskowych, reżimu hydrologicznego, warunków 
fizykochemicznych wód, utrudnienia w migracji organizmów. 

Wpływ zależny od sposobu realizacji przedsięwzięcia i użytych 
materiałów.

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 1

31 - grójecki

Nowe Miasto nad 
Pilicą, Mogielnica, 

Błędów, Goszczyn, 
Belsk Duży, Warka

Warszawa Piotrków Trybunalski

Realizacja zalesiesień w zlewni Pilicy zgodnie z "Analiza 
możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, 
rolniczych, i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w 

ramach utrzymania oraz zwiększenia instniejącej zdolności 
retencyjnej W Regionie Wodnym Środkowej Wisły"

Działanie polega na zmianie sposobu zagospodarowania gruntów ornych poprzez przekształcenie w każdej zlewni części 
powierzchni tych obszarów na obszary zalesione.

621995,8467 430187,0596 - Nie dotyczy nie dotyczy - - 01.01.2022 31.12.2027 1 500 000 Lasy Państwowe - brak danych - - aPZRP
powierzchnia obszaru 

zalesionego [km]

Ze względu na charakter 
planowanego działania 

nie określa się 

Ze względu na charakter planowanego działania 
nie określa się 

brak wpływu brak wpływu tak 1

ID_MAPA Nazwa ciekuNazwa 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

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

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 [tak/nie]

Priorytet realizacji       
[1 - wysoki; 2 - 

średni; 3 - niski]


