
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
lipski Chotcza Warszawa Radom

Budowa wału rzeki Wisły na długości 0,96 km w 
miejscowości Gniazdków, gm. Chotcza

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 wykonaniem nowego wału 
przeciwpowodziowego długości 1,285 km wraz z obiektami towarzyszącymi jak.: przejazdy wałowe, murki oporowe, 

umocnienia itp.

379748,72 693953,85 - Wisła 0+240 – 0+550 etap przygotowania dokumentacji
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na 
budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji

2024 2026 9 139 000 ZZ Radom NW Lipsko brak danych brak danych - aPZRP
długość zbudowanego 

wału [km]

OSO Małopolski Przełom 
Wisły, SOO Dolina 

Zwoleńki, SOO Przełom 
Wisły w Małopolsce

OCHK Solec nad Wisłą, OCHK Dolina rzeki 
Zwolenki

nie dotyczy nie dotyczy tak 3

2
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
lipski Rzeczniów Warszawa Radom

Zwiekszenie retencji korytowej rzeki Krepianka poprzez 
remont budowli piętrzących

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z remontem budowli piętrzącej:
zastawka

364797,85 667584,20 - Krępianka 35+714 etap planowania Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski 2023 2026 30 000 ZZ Radom NW Lipsko brak danych brak danych -
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

3
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
lipski Rzeczniów Warszawa Radom

Zwiekszenie retencji korytowej rzeki Krepianka poprzez 
remont budowli piętrzących

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z remontem budowli piętrzącej:
zastawka

364937,24 666940,63 - Krępianka 36+377 etap planowania Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski 2023 2026 30 000 ZZ Radom NW Lipsko brak danych brak danych -
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

4
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
lipski Lipsko Warszawa Radom

Zwiekszenie retencji korytowej rzeki Krepianka poprzez 
remont budowli piętrzących

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z remontem budowli piętrzącej:
stopień z piętrzeniem

368676,00 684060,00 - Krępianka 15+333 etap planowania Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski 2023 2026 40 000 ZZ Radom NW Lipsko brak danych brak danych -
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

5
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
lipski Lipsko Warszawa Radom

Zwiekszenie retencji korytowej rzeki Krepianka poprzez 
remont budowli piętrzących

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z remontem budowli piętrzącej:
stopień z piętrzeniem

368491,42 683439,75 - Krępianka 15+992 etap planowania Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski 2023 2026 40 000 ZZ Radom NW Lipsko brak danych brak danych -
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

6
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
lipski Lipsko Warszawa Radom

Zwiekszenie retencji korytowej rzeki Krepianka poprzez 
remont budowli piętrzących

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z remontem budowli piętrzącej:
stopień z piętrzeniem

368307,14 682944,91 - Krępianka 16+543 etap planowania Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski 2023 2026 40 000 ZZ Radom NW Lipsko brak danych brak danych -
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

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]


