
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 111 ankietyzacja
RZGW Lublin ZZ 

Sokołów Podlaski
łosicki Platerów Lublin Sokołów Podlaski

W miarę pozyskania środków finansowych odbudowa 4 
jazów na rz. Toczna w gminie Platerów. - 755062,76 498205,14 - brak danych brak danych brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 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

2 112 ankietyzacja Gmina Sarnaki łosicki Sarnaki Lublin Sokołów Podlaski Zagospodarowanie stawów pobrowarnych w m. Sarnaki Oczyszczenie stawów pobrowarnych, przystosowanie do celów przeciwpozarowych oraz rekreacyjnych 765267.26 501695.86 - stawy nie dotyczy
wykonany projekt technicznym, uzyskane pozwolenie na 

budowe - straciło moc
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2026 2027 8 000 000 Gmina Sarnaki Gmina Sarnaki 10 90 -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują Nie ocenia się ze względu, że inwestycja dotyczy stawów Nie ocenia się ze względu, że inwestycja dotyczy stawów tak 1

3 221 208 - łosicki Platerów Lublin Sokołów Podlaski
Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Toczna poprzez 

odbudowę budowli piętrzących w km 11+640. 12+316. 
13+079 i 13+695

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień; Prace
1. Odwodnienie budowli ( wykonanie obwodnicy) 2.Roboty rozbiórkowe zniszczonych elementów betonowych.

3.Wykonanie płyty dennej ponuru i poszuru.
4. Wykonanie betonowych schodów skarpowych.

5.Wykonanie betonowych umocnień skarp.
6.Wykonanie podsypki pod umocnienia i przyczółki.

7.Wykonanie kozłów stalowych. 8.Wykonanie kładki i poręczy.
9. Wykonanie i okucie szandorów.

754479,8 499725,2 - Toczna 13+695 planowane
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2022 2022 150 000,00 RZGW w Lublinie RZGW w Lublinie brak danych 1152 - 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

4 222 207 - łosicki Platerów Lublin Sokołów Podlaski
Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Toczna poprzez 

odbudowę budowli piętrzących w km 11+640. 12+316. 
13+079 i 13+695

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień; Prace
1. Odwodnienie budowli ( wykonanie obwodnicy) 2.Roboty rozbiórkowe zniszczonych elementów betonowych.

3.Wykonanie płyty dennej ponuru i poszuru.
4. Wykonanie betonowych schodów skarpowych.

5.Wykonanie betonowych umocnień skarp.
6.Wykonanie podsypki pod umocnienia i przyczółki.

7.Wykonanie kozłów stalowych. 8.Wykonanie kładki i poręczy.
9. Wykonanie i okucie szandorów.

754209,2 500225,2 - Toczna 13+079 planowane
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2022 2022 150 000,00 RZGW w Lublinie RZGW w Lublinie brak danych 2156 - 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

5 223 206 - łosicki Platerów Lublin Sokołów Podlaski
Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Toczna poprzez 

odbudowę budowli piętrzących w km 11+640. 12+316. 
13+079 i 13+695

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień; Prace
1. Odwodnienie budowli ( wykonanie obwodnicy) 2.Roboty rozbiórkowe zniszczonych elementów betonowych.

3.Wykonanie płyty dennej ponuru i poszuru.
4. Wykonanie betonowych schodów skarpowych.

5.Wykonanie betonowych umocnień skarp.
6.Wykonanie podsypki pod umocnienia i przyczółki.

7.Wykonanie kozłów stalowych. 8.Wykonanie kładki i poręczy.
9. Wykonanie i okucie szandorów.

753732,9 500806,2 - Toczna 12+306 planowane
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2022 2022 150 000,00 RZGW w Lublinie RZGW w Lublinie brak danych 1953 - 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

6 224 205 - łosicki Platerów Lublin Sokołów Podlaski
Zwiekszenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Toczna poprzez 

odbudowę budowli piętrzących w km 11+640. 12+316. 
13+079 i 13+695

Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień; Prace
1. Odwodnienie budowli ( wykonanie obwodnicy) 2.Roboty rozbiórkowe zniszczonych elementów betonowych.

3.Wykonanie płyty dennej ponuru i poszuru.
4. Wykonanie betonowych schodów skarpowych.

5.Wykonanie betonowych umocnień skarp.
6.Wykonanie podsypki pod umocnienia i przyczółki.

7.Wykonanie kozłów stalowych. 8.Wykonanie kładki i poręczy.
9. Wykonanie i okucie szandorów.

753395,8 501351,3 - Toczna 11+640 planowane
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2022 2022 150 000,00 RZGW w Lublinie RZGW w Lublinie brak danych 1102 - 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

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 ciekuID ID_Dok 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


