
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 149
ankietyzacj

a
Gmina Tarczyn piaseczyński Tarczyn Warszawa Warszawa

Przebudowa dwóch stawów rybnych na jeden staw 
retencyjny, budowa odcinka rowu opaskowego R-2 i 

budowa ujęcia wód powierzchniowych 
Inwestycja na terenie działek 7/3,8/2,8/3,8/4,14,18/1 obr. 0003 Drozdy 625334,84 458304,58 - Tarczynka 19+000 w trakcie przygoowania 

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 
lub pozwolenie na realizację inwestycji

2022 2024 10 000 000 Gmina Tarczyn Gmina Tarczyn 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 stawu.

Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą 
stawu.

tak 1

2 232
W_SW_182

2
- piaseczyński Konstancin-Jeziorna Warszawa Warszawa

Ubezpieczenie lewego erodowanego brzegu rzeki Wisły w 
miejscowości Kępa Oborska

Wykonanie ubezpieczenia brzegu rzeki Wisły. 648554 475990 - Wisła  440+000 - 438+500 brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację 

inwestycji
31.12.2021 31.12.2022 6 261 000

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

PGW WP/ZZ w Warszawie brak danych brak danych - aPZRP
długość wykonanego 

zabezpieczenia brzegu 
[km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły

OCHK Warszawski, rezerwat przyrody Wyspy 
Zawadowskie

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 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. 

tak 1

3 233
W_SW_184

9
- piaseczyński Konstancin-Jeziorna Warszawa Warszawa

Wykonanie zabezpieczenia erodowanego brzegu rzeki Wisły 
na terenie Gminy Konstancin - Jeziorna

Wykonanie zabezpieczenia brzegu rzeki Wisły 650874 472637 - Wisła 449+000 - 438+000 brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację 

inwestycji
31.12.2021 31.12.2025 1 000 000

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

PGW WP/ZZ w Warszawie brak danych brak danych - aPZRP
długość wykonanego 

zabezpieczenia brzegu 
[km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły

OCHK Warszawski, rezerwat przyrody Łachy 
Brzeskie, rezerwat przyrody Wyspy Świderskie i 

rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie

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 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. 

tak 1

4 235
W_SW_130

5
- piaseczyński Konstancin-Jeziorna Warszawa Warszawa

Naprawa uszkodzonej budowli regulacyjnej - tama 
regulacyjna 486 km rz. Wisły w miejscowości Piaski

Remont ubezpieczenia w km 486 rzeki Wisły, na lewym brzegu, w msc. Piaski, gm. 
Konstancin-Jeziorna. Uzupełnienie ubytków w korpusie kamiennym tamy równoległej oraz 

naprawa uszkodzeń skrzydełek.
650702 469353 - Wisła 486+000 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację 
inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 1 439 000
PGW WP/ZZ w 

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

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły

Warszawski OChK

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 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. 

tak 1

5 239
W_SW_238

1
- piaseczyński

Góra Kalwaria, 
Konstancin-Jeziorna 

Warszawa Warszawa
Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wisły 

poprzez utworzenie polderu Dębówka na rzece Wiśle w km 
452+400 - 447+000 - koncepcja

Budowa polderu Dębówka na rzece Wiśle w km 452+400 - 447+000 o pojemności 11 750 
tys. m3 i powierzchni obszaru 246 ha.

650875 466974 - Wisła 452+400 - 447+000 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę
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 OCHK Warszawski

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

6 290 A_011_W - piaseczyński Prażmów Warszawa Warszawa
zapewnienie odpowiedniej przepustowości Kanału 

Przerzutowego pow. Piaseczyński zad. I w km 0+000 ÷ 
6+677 

- 642515 460264 - Czarna 0+000 ÷ 6+677 brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 

lub pozwolenie na realizację inwestycji
- 29.09.2023 1 800 000

RZGW w Warszawie/ZZ 
w Warzszawie

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Warzszawie

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują

Ze względu na brak szczegółowych informacji dot. zakresu 
planowanej inwestycji przyjęto, że nie wystąpi wpływ na 

ichtiofaunę- 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 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. 

tak 1

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

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 

Priorytet realizacji       
[1 - wysoki; 2 - 

średni; 3 - niski]


