
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1
Gmina Ożarów 

Mazowiecki
warszawski 

zachodni
Ożarów Mazowiecki Warszawa Łowicz

Remont i przebudowa Kanału Ożarowskiego wraz z 
remontem przepustów

koncepcja w toku opracowania - - - Kanał Ożarowski 17 etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
brak danych brak danych brak danych Wody Polskie Wody Polskie 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 regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich 
siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu 

realizacji prac i użytych materiałów.

tak 2

2
Gmina Ożarów 

Mazowiecki
warszawski 

zachodni
Ożarów Mazowiecki Warszawa Łowicz

Rozbudowa, remont i przebudowa urządzeń 
melioracyjnych, nowe funkcje odwadniająco-nawadniające

wszystkie systemy na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki - - - - - brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
brak danych brak danych brak danych

właściciele działek, spółka 
wodna

właściciele działek, spółka 
wodna

brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji

powierzchnia 
zmieliorowanego 

obszaru [ha]
nie występują nie występują brak wpływu brak wpływu tak 1

3
Gmina Ożarów 

Mazowiecki
warszawski 

zachodni
Ożarów Mazowiecki Warszawa Łowicz Zbiorniki retencyjne tereny gminne, koncepcja w opracowaniu 620741,44 484980,25 - gromadzenie wód opadowych - brak danych

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

brak danych brak danych brak danych
Gmina Ożarów 

Mazowiecki
Gmina Ożarów 

Mazowiecki
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

4
Gmina Ożarów 

Mazowiecki
warszawski 

zachodni
Ożarów Mazowiecki Warszawa Łowicz Modernizacja niewielkich urządzeń wodnych - 625120,3 485284,52 - 0-16, 0-6, 0-11, U-7, U-5 - 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

liczba 
zmodernizowanych 

urządzeń
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 Gmina Stare Babice
warszawski 

zachodni
Stare Babice Warszawa Łowicz Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Borzęcin Duży Zbiornik retencyjny przy układzie komunikacyjnym 488862 618841 - - - etap planowania

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

2024 2025 brak danych gmina Stare Babice gmina Stare Babice brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują brak wpływu brak wpływu tak 1

6 Gmina Stare Babice
warszawski 

zachodni
Stare Babice Warszawa Łowicz Budowa zbiornika miejscowości Borzęcin Duży Suchy zbiornik wodny 488959 619130 - bn (rów) brak danych etap planowania

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2025 2075 brak danych gmina Stare Babice gmina Stare Babice 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 2

7 Gmina Stare Babice
warszawski 

zachodni
Stare Babice Warszawa Łowicz Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Janów Zbiornik retencyjny przy układzie komunikacyjnym 488866 626402 - - - etap planowania/ przygotowania dokumentacji

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

2024 2025 brak danych gmina Stare Babice gmina Stare Babice brak danych brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują brak wpływu brak wpływu tak 1

8 Gmina Stare Babice
warszawski 

zachodni
Stare Babice Warszawa Łowicz Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Stare Babice Suchy zbiornik wodny 488944 625918 - bn (rów) brak danych etap planowania

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2023 2027 brak danych gmina Stare Babice gmina Stare Babice 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 2

9 -
warszawski 

zachodni
Łomianki Warszawa Warszawa

Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku 
rzeki Wisły w km 525+000-537+400 w gm. Łomianki

Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w 
km 525+000÷537+400, gm. Łomianki. Zakres projektowanych robót 
obejmuje (na długości 10,68km, wysokość wału 3m-5,5m, rzędne: w 

km 0+000: 82,35 m n.p.m., w km 10+680: 80,31 m n.p.m.): 
uszczelnienie korpusu i podłoża istniejącego wału.

628200,8 501099,4 - Wisła
525+000 - 
537+400

brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
31.12.2021 31.12.2025 90 000 000

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

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

długość 
przebudowanych/ 
rozbudowanych 

odcinków wałów [km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły, SOO Kampinoska 

Dolina Wisły
OCHK Warszawski brak wpływu brak wpływu tak 3

10
Starostwo Powiatu 

Warszawskiego 
Zachodniego

warszawski 
zachodni

Kampinos Warszawa Łowicz Budowa zbiornika na rzece Utracie
Opracowanie dokumentacji, budowa zbiornika wstępnego o 
powierzchni 12-14 ha oraz budowa zbiornika zasadniczego o 

powierzchni 75 ha na rzece Utracie
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 1 200 - 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

11 -
warszawski 

zachodni
Ożarów Mazowiecki Warszawa Łowicz

Zapewnienie odpowiedniej przepustowości koryta Kanału 
Ożarowskiego zad. V w km 13+056÷16+294

- 616222,54 485636,44 - dopływ spod Ożarowa Maz. 13+056÷16+294 brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
- 31.12.2027 brak danych

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Łowiczu

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Łowiczu

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 regulowanego cieku, ze względu na zniszczenie ich 
siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od sposobu 

realizacji prac i użytych materiałów.

tak 2

12 -
warszawski 

zachodni
Kampinos Warszawa Łowicz

Opracowanie dokumentacji i budowa zbiorników 
retencyjnych/ budowli piętrzących na rzece Utracie w 

powiecie warszawskim zachodnim i sochaczewskim

1. Opracowanie dokumentacji,
2. Budowa zbiorników retencyjnych/budowli piętrzących

597099 486556,81 - Utrata brak danych brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
brak danych brak danych 98 000 000

Urząd Gminy w 
Kampinosie

brak danych brak danych 1 120 - Zał 1C PPSS
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]

OSO Puszcza 
Kampinoska,

Dolina Środkowej Wisły; 
SOO Puszcza 
Kampinoska,

Kampinoska Dolina Wisły

ochk: Warszawski,
Nadwiślański; 

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

13 -
warszawski 

zachodni
Kampinos Warszawa Łowicz Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Utrata Budowa zbiornika retencyjnego 593381,59 488514,73 - Utrata brak danych brak danych

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

brak danych brak danych brak danych
Urząd Gminy w 

Kampinosie
brak danych brak danych brak danych - Zał 1C PPSS

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Pradolina 
Warszawsko-Berlińska; 

SOO Słone Łąki w 
Pełczyskach,

Grądy nad Lindą,
Pradolina Bzury-Neru

ochk: Puczniewski,
Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej;

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

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]


