
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 Gmina Gielniów przysuski Gielniów Warszawa Piotrków Trybunalski Budowa  zbiornika  retencyjnego  w  Gałkach powierzchnia zbiornika ok. 20,00 ha 5692763,84 7464916,45 - rzeka  Gielniowianka brak  danych
inwestycja z  powodu  braku  środków  jedynie   na  

etapie  planowania 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
- 2027 22 000 000 Gmina Gielniów Gmina Gielniów brak danych 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 Gielniów przysuski Gielniów Warszawa Piotrków Trybunalski
Remont  śluzy  na  zbiorniku  wodnym  w  m.  Wywóz  wraz  

z    renowacją  zbiornika  wodnego
powierzchnia do renowacji 0,84 ha 5695070,09 7464423,01 - rzeka  Gielniowianka brak  danych

inwestycja  z  powodu  braku  środków  jedynie  na  
etapie  planowania

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

- 2027 7 000 000 Gmina Gielniów Gmina Gielniów brak danych 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.

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

prowadzenia prac budowlanych. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie na 
gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, 

ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona 
od sposobu realizacji prac.

tak 2

3 Gmina Gielniów przysuski Gielniów Warszawa Piotrków Trybunalski Regulacja  cieków wodnych w  miejscowości  Bród i Gielniów Bród regulacja cieku wodnego o długości 600 m. Gielniów regulacja cieku wodnego o długości 1300 m
5691468,43
5695881,81

7461990,76
7463252,97

- ciek  z   Brodu ciek  z  Brzezinek brak  danych
inwestycja  z  powodu  braku  środków  jedynie  na  

etapie  planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
- 2027 10 000 000 Gmina Gielniów Gmina Gielniów brak danych brak danych -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

długość cieków 
poddanych regulacji [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 
zastosowanych 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. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie na 
gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej w obrębie regulowanego cieku, ze 
względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od 

sposobu realizacji prac i użytych materiałów.

tak 2

4 Gmina Odrzywół przysuski Odrzywół Warszawa Piotrków Trybunalski Budowa zbiornika wodnego Wysokin
Wykonanie zbiornika bocznego na gruntach o powierzchni 6,75 ha wraz z budową progu wodnego przelewowego 
podpiętrzającego wodę w korycie rzeki o 0,40 cm do rzędnej 140,50 cm. Wykonanie w czaszy zbiornika 3 wysp 

ekologicznych o średnicy (góra ) D=20,00m każdy.
408262,48 608820,55 - Rzeka Drzewiczka brak danych

Wykonana dokumentacja techniczna + Program 
Funkcjonalno-Użytkowy

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

 06.2023 cze.25 17 500 000 Gmina Odrzywół Gmina Odrzywół 11ha 130 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Pilicy 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

5 Gmina Odrzywół przysuski Odrzywół Warszawa Piotrków Trybunalski
Renowacja zbiornika wodnego w Kamiennej Woli na 

dzialkach 2188 i 2065
Odmulenie istniejącego zbiornika przepływowego o powierzchni 0,33 ha. Remont skarp i remont piętrzenia wraz z 

podpiętrzeniem do 40 m.
406879,08 605388,42 - Rzeka Korczanka brak danych Dokumentacja w przygotowaniu

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację 
inwestycji

cze.23 31.12.2023 1 500 000 Gmina Odrzywół Gmina Odrzywół 2-3 ha 20 -
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.

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

prowadzenia prac budowlanych. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie na 
gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, 

ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona 
od sposobu realizacji prac.

tak 2

6 Gmina Odrzywół przysuski Odrzywół Warszawa Piotrków Trybunalski Odnowienie zbiornika wodnego w Łęgonicach Małych Odmulenie 3,5 ha zbiornika wodnego o ok. 1 m głębokości na działce nr 622/2 416373,97 605040,89 - Rzeka Kiełecznica brak danych Dokumentacja w przygotowaniu
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację 

inwestycji
01.01.2024 31.12.2024 1 500 000 Gmina Odrzywół Gmina Odrzywół 3 ha 15 -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

SOO Dolina Dolnej Pilicy 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.

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

prowadzenia prac budowlanych. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie na 
gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, 

ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona 
od sposobu realizacji prac.

tak 2

7 Gmina Rusinów przysuski Rusinów Warszawa Radom Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach
Prace będą obejmowały karczowanie porostów i samosiejek porastających czaszę zbiornika, odmulenie dna zbiornika, 

plantowanie dna zbiornika, remont istniejącej tamy faszynowo – kamiennej.
402082 608340 - rzeka Drzewiczka 24+500 koryta rzeki Wykonana dokumentacja techniczna

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację 
inwestycji

2022 2023 530 864 Gmina Rusinów Gmina Rusinów 2,63 ha 11 600 Piętrzenie wody
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.

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

prowadzenia prac budowlanych. Fauna -  możliwe negatywne oddziaływanie na 
gatunki ichtiofauny rzecznej oraz fauny bytującej na terenie planowanego zbiornika, 

ze względu na zniszczenie ich siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona 
od sposobu realizacji prac.

tak 2

8
RZGW Warszawa ZZ 
Piotrków Trybunalski

przysuski Klwów Warszawa Piotrków Trybunalski
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie 

Nadzoru Wodego w Białaczowie
konserwacja zastawek na rz. Potok od Podczaszej Woli - - - Potok od Podczaszej Woli

2+719, 3+023, 3+409, 
4+622

brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację 

inwestycji
corocznie od 2022 do 

2027 r.
wartość całego zadania w 

2022 r. 90 000 zł
PGW WP PGW WP brak danych brak danych -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

liczba zastawek objętych 
konserwacją

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

9
RZGW Warszawa ZZ 
Piotrków Trybunalski

przysuski Odrzywół Warszawa Piotrków Trybunalski
Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie 

Nadzoru Wodnego w Smardzewicach
konserwacja jazów na rz. Kiełcznicy w km 6+530, 7+480, 7+890, 8+300 oraz koryta rz. Kiełcznicy od km 6+430 do km 

8+400 
- - - Kiełcznica

od km 6+430 do km 
8+400

brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację 

inwestycji
corocznie od 2022 do 

2027 r
całość zadania 200 000 PGW Wody Polskie PGW Wody Polskie brak danych brak danych -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

liczba jazów/ długość 
cieku [km] objęty 

konserwacją
SOO Dolina Dolnej Pilicy 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

10 - przysuski
Przysucha, Gielniów, 
Rusinów, Odrzywół, 
Klwów, Potworów

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.

607904,7788 401583,1901 - Nie dotyczy nie dotyczy - - 01.01.2022 31.12.2027 1 500 000 Lasy Państwowe - brak danych brak danych - aPZRP
powierzchnia obszaru 

zalesionego [km2]

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]


