
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 175 158
RZGW Warszawa ZZ 

Łowicz
sochaczewski Brochów Warszawa Łowicz Budowa zbiornika wodnego retencyjnego ,,Łasice"

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację 
spraw własnościowych; pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane związane z 

budową zbiornika.

585955,4734 498508,3993 - Łasica - etap planowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2022 2027 10 000 000 RZGW w Warszawie RZGW w Warszawie brak danych 159,2 - PPNW, PPSS, aPZRP, II aPGW

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują OCHK Warszawski

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

2 176 ankietyzacja
RZGW Warszawa ZZ 

Łowicz
sochaczewski Rybno Warszawa Łowicz

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Rzeki 
Witonia w km 2+200-9+000 (6,8 km) wraz z przebudową 

budowli piętrzących – etap II, w gm. Rybno

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 odtworzeniem przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki, 

rozbiórką 3 zastawek znajdujących się na dnie rzeki, udrożnieniem części istniejących starorzeczy 
poprzez oczyszczenie ich koryt oraz budowę bystrotoków na korycie uregulowanym, wykonaniem 

ubezpieczeń biologicznych i faszynowych oraz ubezpieczeń siatkowo-kamiennych.

484289,51
485268,47

577636,39
568719,92

- Witonia 2+200-9+000 brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie 

na realizację inwestycji
brak danych brak danych brak danych RZGW w Warszawie RZGW w Warszawie 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 
zastosowanych materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory 
zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich 
zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna -  

możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej 
oraz fauny bytującej w obrębie cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu 
realizacji prac i użytych materiałów.

tak 2

3 178 ankietyzacja Gmina Młodzieszyn sochaczewski Młodzieszyn Warszawa Łowicz Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie Czyszczenie zbiornika stawu, skarpowanie brzegów stawu, wykonanie płotków faszynowych 5796808,81 7445177,63 -
Rów melioracyjny wpadający 
do kanału o nazwie "Dopływ z 

Miedzeszyna"
- została przygotowana dokumentacja

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie 
na realizację inwestycji

brak danych brak danych 371 250,95 Gmina Młodzieszyn Gmina Młodzieszyn

Rów zbiera wody 
z części 

miejscowości 
Leontynów, 
Justynów i 

Młodzieszyn

brak informacji -
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

4 250
W_SW_143

9
- sochaczewski Młodzieszyn Warszawa Łowicz

Przebudowa (modernizacja) lewego wału rzeki Wisły Dolina 
Iłowsko - Dobrzykowska gm. Młodzieszyn i Iłów, pow. 

sochaczewski - Etap I

Przebudowa (modernizacja) lewego wału rzeki Wisły Dolina Iłowsko - Dobrzykowska gm. 
Młodzieszyn i Iłów, pow. sochaczewski - Etap I. Do przebudowy klasyfikuje się obwałowanie na 

długości 14,78km w km wału  1+200 do 15+980  i km rzeki 587+500 do 601+800 oraz na długości 
1,330 km w km wału 17+670 do 19+000.

573815,3 501783,6 - Wisła
587+500 - 
601+800

brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie 

na realizację inwestycji
01.01.2022 30.12.2024 15 000 000

PGW WP/ZZ we 
Włocławku

PGW WP/ZZ we 
Włocławku

brak danych brak danych - aPZRP
długość 

przebudowanego 
odcinka wału [km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły, SOO Kampinoska 

Dolina Wisły

OCHK Nadwiślański (powiat płoński, płocki i 
sochaczewski), OCHK Nadwiślański (powiat 

sochaczewski)
brak wpływu brak wpływu tak 3

5 254
W_SW_171

1
- sochaczewski

Brochów,  
Młodzieszyn

Warszawa Łowicz, Włocławek
Remont lewego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 

17+000 - 31+000 gm. Brochów i Młodzieszyn

Remont lewego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 17+000 - 31+000 gm. Brochów i 
Młodzieszyn o dł. 14,0 km, dogęszczenie wału metodą impulsową i dynamiczną, poszerzenie korony 

wału do szer. 4.0 m, wycinka drzew z wału oraz w odl. 3,0 m od stopy skarpy odpowietrznej.
589730,3 502400,4 - Wisła 17+000 - 31+000 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie 
na realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 4 000 000
PGW WP/ZZ we 

Włocławku
PGW WP/ZZ we 

Włocławku
brak danych brak danych - aPZRP

długość 
przebudowanego 
odcinka wału [km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły, SOO Kampinoska 

Dolina Wisły
OCHK Warszawski brak wpływu brak wpływu tak 3

6 269
W_SW_201

0
- sochaczewski Teresin, Sochaczew Warszawa Łowicz Budowa zbiorników wodnych na rzece Utracie - koncepcja

1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych; 
2. Oczyszczenie rzeki Utraty na odcinku: Kopytów – ujście Utraty do Bzury;

3. Budowa zbiornika wstępnego, o powierzchni 12-14 ha, z funkcją oczyszczania wody do co 
najmniej 2. klasy czystości;

4. Budowa zbiornika zasadniczego o powierzchni 75 ha, głębokości 2 m (w przegłębianiach 
maksymalnie do 3.5 m), pojemności ok. 1.2 mln m3, z funkcją retencji wody: 

596036 487358 - Utrata brak danych Koncepcja programowo-przestrzenna
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
01.01.2022 31.12.2027 1 500 000 PGW WP/ZZ w Łowiczu PGW WP/ZZ w Łowiczu brak danych 1200 - aPZRP, PPSS

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują OCHK Warszawski

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

7 285 A_312_W - sochaczewski Iłów Warszawa Włocławek
Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta rzeki 

Jeżówka w km 0+000-8+330(8,33km) wraz z modernizacją 
budowli piętrzących w gm. Iłów

- 568348,63 497052,93 - Jeżówka 0+000-8+330 brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie 

na realizację inwestycji
- 31.12.2023 5 000 000

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

brak danych brak danych - II aPGW
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 
zastosowanych materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory 
zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich 
zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna -  

możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej 
oraz fauny bytującej w obrębie cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu 
realizacji prac i użytych materiałów.

tak 2

8 286 A_313_W - sochaczewski Iłów, Młodzieszyn Warszawa Włocławek
Remont Kanału Brzozówka wraz z Kanałem Giżyckim Gm. 

Iłów i Młodzieszyn na długości 14,6km wraz z przebudową 
(modernizacją) budowli piętrzących

- 571519,67 494241,72 - Kanał Brzozówka, Kanał Giżycki brak danych brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie 

na realizację inwestycji
- 31.12.2023 4 000 000

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

brak danych brak danych - II aPGW
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 
zastosowanych materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory 
zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich 
zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna -  

możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej 
oraz fauny bytującej w obrębie cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu 
realizacji prac i użytych materiałów.

tak 2

9 293 2_74_W - sochaczewski Młodzieszyn Warszawa Warszawa
Remont Kanału Żuków – Skutki w km 0+000-12+400 

(12,4km) w gm. Młodzieszyn
- 578568,52 494614,37 - Kanał Żuków-Skutki 0+000-12+400 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie 
na realizację inwestycji

- 31.12.2027 brak danych RZGW w Warszawie RZGW w Warszawie brak danych brak danych - II aPGW
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 
zastosowanych materiałów.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i gatunki flory 
zlokalizowane w zasięgu planowanych prac, ze względu na ich 
zniszczenie na etapie prowadzenia prac budowlanych. Fauna -  

możliwe negatywne oddziaływanie na gatunki ichtiofauny rzecznej 
oraz fauny bytującej w obrębie cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu 
realizacji prac i użytych materiałów.

tak 2

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 planowania/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]


