
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1
Gmina Cegłów oraz 
Gminna SW Cegłów

miński Cegłów Warszawa Warszawa
Koncepcja zwiększenia zdolności retencyjnych rzeki Mienia 
poprzez budowę zbiornika retencyjnego

powierzchnia zbiornika ok. 10 ha, pojemność zbiornika ok. 130 tys. km3, jedna główna budowla piętrząca w korycie rzeki - 
jaz dwuprzęsłowy z możliwością regulacji przepływu

479433 683848 Mienia 41+500 - 42+500 etap planowania i przygotowania dokumentacji
karta informacyjna przedsięwzięcia, operat wodnoprawny i instrukcja gospodarowania wodą, pozwolenie 
wodnoprawne, projekt budowlany, pozwolenie na budowę

2023 2027 350 000 Gmina Cegłów Gmina Cegłów ok. 70 ha ok. 130

redukuje ryzyko i skalę zjawisk powodzi i 
suszy, wspiera retencję naturalną, 
uzupełnia okoliczne zasoby wód 
podziemnych, poprawia warunki gruntowo-
wodne

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 

tak 2

2 Gmina Latowicz miński Latowicz Warszawa Warszawa
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Świder w gminie 
Latowicz

Planowane przedsięwzięcie polega na opracowaniu dokumentacji, uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i wybudowaniu 
zbiornika retencyjnego na rzece Świder w m. Latowicz. Zbiornik powstanie w wyniku spiętrzenia budowlą piętrzącą wód 
rzeki Świdra do optymalnego poziomu. Pojemność zbiornika (ok. 300 tys. m3) zostanie uzyskana poprzez wytworzenie 
odpowiednio ukształtowanej czaszy zbiornika. Powierzchnia ok. 0,2 km2 . Zadanie polega na wybudowaniu budowli 
piętrzącej (jazu) w korycie rzeki pozwalającej na spiętrzenie wód do rzędnej 138,00 lub 138,5 m n.p.m. Zespół budowli 
obejmuje: 1) jaz z ruchomymi zamknięciami, niecką wypadową i wnękami na zamknięcia remontowe; 2) obwałowania 
ograniczające zbiornik; 3) przepławkę dla ryb; 4) czaszę zbiornika; 5) umocnienie brzegów przy jazie; 6) umocnienia koryta 
odpływowego poniżej jazu; 7) łaty pomiarowe na WG i WD.

690923 465312 Świder 68+750 - 69+990 etap przygotowania dokumentacji
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

2022 2027
15 000 000

500 000
Gmina Latowicz Gmina Latowicz 165 300

Spiętrzenie wód rzeki Świder spowoduje 
zalanie części gruntów w bezpośrednim 
sąsiedztwie koryta rzeki. Stabilizacja 
przepływów w korycie rzeki poprawi 
warunki życia organizmów wodnych, tym 
ryb, dla których zróżnicowane warunki 
przepływów w ciągu roku ograniczają  
możliwości rozmnażania i odżywiania. 
Przedsięwzięcie poprawi uwodnienie i 
odpowiednie utrzymanie  roślinności 
nadrzecznej.       Planowane funkcje: 1) 
zwiększenie retencji wód rzeki Świder; 2) 
regulacja przepływów w korycie rzeki 
poniżej zbiornika; 3) przeciwdziałanie 
skutkom suszy poprzez magazynowanie 
wód; 4) ograniczenie zalewania gruntów 
podczas wezbrań; 5) umożliwi prowadzenie 
gospodarki rybnej

aPZRP, PPSS
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

3 - miński Kotuń Lublin Sokołów Podlaski

Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Kostrzyń 
poprzez odbudowę budowli piętrzących w km 24+400. 

26+484. 33+144. 36+190 wraz z wykonaniem dokumentacji 
projektowej i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem 

pozwoleń

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, odbudowa jazu oraz 
wykonanie przepławki w celu umożliwienia migracji ryb okresach prowadzonych nawodnień.

700934,4 478816,2 Kostrzyń 26+484 planowane
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

2022 2022 400 000 RZGW w Lublinie RZGW w Lublinie brak danych brak danych - PPNW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
OSO Dolina Kostrzynia OCHK Miński

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 jedynie lokalny wpływ inwestycji na roślinność wodną i 
nadbrzeżną (makrofity) na etapie prowadzenia prac budowlanych, który ustąpi po 

zakończeniu robót. W sytuacji pozostawienia dotychczasowego poziomu piętrzenia 
budowli, inwestycja nie wpłynie na zmianę warunków siedliskowych i nie będzie 
oddziaływała na różnorodność biologiczną gatunków flory. Fauna - przewiduje się 

jedynie lokalny wpływ inwestycji na ichtiofaunę na etapie prowadzenia prac 
budowlanych, który ustąpi po zakończeniu robót. W sytuacji pozostawienia 

dotychczasowego poziomu piętrzenia budowli, inwestycja nie wpłynie na zmianę 
warunków siedliskowych i nie będzie oddziaływała na różnorodność biologiczną 

gatunków fauny.

tak 2

4 - miński Latowicz 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.

686395 463760 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. Wielkość 
oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu.

tak 2

5 - miński Latowicz Warszawa Warszawa Budowa zbiornika retencyjnego nad rzeką Świder - koncepcja Budowa zbiornika retencyjnego 699827 464076 Świder brak danych brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 500 000 Urząd Gminy Wodynie Urząd Gminy Wodynie brak danych brak danych - aPZRP 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

6 - miński Mrozy Lublin Sokołów Podlaski
Budowy zbiornika retencyjnego na rzece Witówka II w 

miejscowości Grodzisk, gmina Mrozy
Budowa zbiornika retencyjnego o pow. 20 ha 694959,39 480566,37 Witówka II brak danych brak danych

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

brak danych brak danych 4 000 000 Gmina Mrozy Gmina Mrozy brak danych 300 - Zał 1C PPSS
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
OSO Dolina Kostrzynia; 

SOO Gołe Łąki

ochk: Miński,
Pukowski Obszar Chronionego Krajobrazu,

Siedlecko-Węgrowski;
rezerwaty przyrody: Przełom Witówki,

Rudka Sanatoryjna,
Barania Ruda,

Kulak,
Florianów,

Torfowisko Jeziorek

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

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]

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 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


