
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 196
ankietyzacj

a
Gmina Stoczek węgrowski Stoczek Lublin Sokołów Podlaski Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ugoszcz

projektowany zbiornik o pow. 317,700 m3, i pow. lustra wody 26,00 ha. Powierchnia zlewni rzeki w przekroju 
budowlanym wynosi ok. 80km2. Zbiornik będzie elementem małej retencji oraz będzie sprawował funkcje związana z 
ochrona przeciwpożarową wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenów przyległych na funkcje rekreacyjne. 

Budowa infrastruktury technicznej (oświetlenia, dróg dojazdowych, deptaków, ścieżek rowerowych, punktów 
usługowych, infrastruktury bazy noclegowej). 

525729,9 697755,58 - Ugoszcz -
etap planowania i przygotowania dokumentacji oraz 

realizacji inwestycji 
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2023 2027 20 000 000 Gmina Stoczek Gmina Stoczek 30 ha 317,7 -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują Nadbużański Park Krajobrazowy

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

2 197
ankietyzacj

a
Miasto Węgrów węgrowski Węgrów Lublin Sokołów Podlaski

Planowana budowa suchego zbiornika zlokalizowanego na 
prawym brzegu rzeki Ada w Węgrowie.

Planowany zbiornik jest niesterowany, który wykorzystuje naturalną retencję doliny zalewowej. Zakłada się swobodny 
przepływ wody z cieku Ada na teren zbiornika dodatkowo ułatwiony dzięki 25m przelewowi bocznemu w km 2+720. 
Opróżnianie zbiornika następuje za pomocą sterowanego upustu dennego i następuje po rzejściu fali powodziowej.

52.411111 22.034722 - Ada od 2+120  do 2+920 etap przygotowania dokumentacji
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2027

60 000  (szacowane koszty 
inwestycyjne na rok 2018)

Miasto Węgrów Miasto Węgrów brak danych 7 300 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

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. Wynika to z prowadzenia 
prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna 
będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich 

zakresu.

tak 2

3 198
ankietyzacj

a
Miasto Węgrów węgrowski Węgrów Lublin Sokołów Podlaski

Planowana budowa suchego zbiornika "górnego" 
zlokalizowanego na prawym brzegu rzeki Czerwonka w 

Węgrowie.

Planowany zbiornik jest niesterowany, który wykorzystuje naturalną retencję doliny zalewowej. Zakłada się swobodny 
przepływ wody Czerwonki na teren zbiornika. Opróżnianie zbiornika następuje za pomocą sterowanego upustu dennego i 

następuje po rzejściu fali powodziowej. 
52.410556 22.056389 - Czerwonka od 4+150  do 4+600 etap przygotowania dokumentacji

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2027
28 000  (szacowane koszty 
inwestycyjne na rok 2018)

Miasto Węgrów Miasto Węgrów brak danych 11 500 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

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. Wynika to z prowadzenia 
prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna 
będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich 

zakresu.

tak 2

4 199
ankietyzacj

a
Miasto Węgrów węgrowski Węgrów Lublin Sokołów Podlaski

Planowana budowa suchego zbiornika "dolnego" 
zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Czerwonka w 

Węgrowie.

Planowany zbiornik jest niesterowany, który wykorzystuje naturalną retencję doliny zalewowej. Zakłada się swobodny 
przepływ wody Czerwonki na teren zbiornika ułatwiony dodatkowo dzięki obecności 30m przelewu bocznego. 

Opróżnianie zbiornika następuje za pomocą sterowanego upustu dennego i następuje po rzejściu fali powodziowej.
52.401944 22.028056 - Czerwonka - etap przygotowania dokumentacji

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2027
40 000  (szacowane koszty 
inwestycyjne na rok 2018)

Miasto Węgrów Miasto Węgrów brak danych 4 000 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

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. Wynika to z prowadzenia 
prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna 
będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich 

zakresu.

tak 2

5 200
ankietyzacj

a
Miasto Węgrów węgrowski Węgrów Lublin Sokołów Podlaski

Planowana budowa suchego zbiornika zlokalizowanego na 
lewym brzegu cieku dopływającego z Ruchny.

Planowany zbiornik jest niesterowany, który wykorzystuje naturalną retencję doliny zalewowej. Zakłada się swobodny 
przepływ wody z dopływu Rychny na teren zbiornika ułatwiony dodatkowo dzięki przelewowi bocznemu w km 2+720. 
Swobodne rozlewanie się wody na tereny dolinowe, w tym również tereny zamieszkałe, ograniczają zapora boczna i 

zapora czołowa. Opróżnianie zbiornika następuje za pomocą sterowanego upustu dennego i następuje po rzejściu fali 
powodziowej.

52.385556 22.031389 - Dopływ Rychny od 2+120  do 2+920 etap przygotowania dokumentacji
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2027

5 250 000  (szacowane 
koszty inwestycyjne na rok 

2018)
Miasto Węgrów Miasto Węgrów brak danych 142 000 -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

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. Wynika to z prowadzenia 
prac w korycie cieku, a wielkość oddziaływania zależna 
będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich 

zakresu.

tak 2

6 201
ankietyzacj

a
Miasto Węgrów węgrowski Węgrów Lublin Sokołów Podlaski

Planowana lokalizacja terenu zalewowego przy ujściu cieku 
wodnego z Rychny

Planowany teren zalewowy mieści się w ujściowym odcinku dopływu z Ruchny na jego lewym brzegu. Zakłada się 
swobodny przepływ wody z dopływu z ruchny na teren zalewowy. Przepływ na teren zalewowy nie jest w żaden sposób 

sterowany. Wykorzystwana jest naturalna retencja, nie ma konieczności prowadzenia prac ziemnych związanych z 
pogłębianiem terenu. Odpływ wód następuje samoczynnie po rzejściu wód powodziowych przy pomocy istniejących 

rowów. Aby uniemożliwić niekontrolowane rozlewanie się wody poza obszar przeznaczony na teren zalewowy konieczna 
jest przebudowa fragmentu drogi gruntowej(ok. 360 m drogi)

52.392222 22.005 - Dopływ Rychny od 0+500  do 0+070 etap przygotowania dokumentacji
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2027

160000  (szacowane 
koszty inwestycyjne na rok 

2018)
Miasto Węgrów Miasto Węgrów brak danych brak danych -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Liwca nie występują brak wpływu brak wpływu tak 1

7 202 195
RZGW Lublin NW 

Węgrów
węgrowski Węgrów Lublin Sokołów Podlaski

Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Liwiec poprzez 
odbudowę budowli piętrzącej w km 51+560

Umocnienie lewej i prawej skarpy rz. Liwiec poniżej budowli na łącznej długości ok. 150 mb, prace remontowe obiektu, 
budowa przepławki

509764,7 703389,3 - Liwiec 51+560 etap planowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2022 2027 10 000 000

PGW Wody Polskie 
RZGW w Lublinie

PGW Wody Polskie RZGW 
w Lublinie

25 40 - PPNW
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Liwca
SOO Ostoja Nadliwiecka

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

8 203 197
RZGW Lublin NW 

Węgrów
węgrowski Węgrów Lublin Sokołów Podlaski

Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Liwiec poprzez 
odbudowę budowli piętrzącej w km 54+060

Umocnienie lewej i prawej skarpy rz. Liwiec poniżej budowli na łącznej długości ok. 300 mb 507888,8 704347,2 - Liwiec 54+060 etap planowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2022 2027 1 000 000

PGW Wody Polskie 
RZGW w Lublinie

PGW Wody Polskie RZGW 
w Lublinie

30 85 - PPNW
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Liwca
SOO Ostoja Nadliwiecka

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

9 204 198
RZGW Lublin NW 

Węgrów
węgrowski Węgrów Lublin Sokołów Podlaski

Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Miedzanka 
poprzez odbudowę budowli piętrzącej w km 0+982

Zabudowa wyrwy, remont budowli, przyrócenie prawidłowego biegu koryta rzeki, uzyskanie oceny środowiskowej na 
wykonianie przekopu koryta (przywrócenia pierwotnej trasy koryta)

511759,5 701742,8 - Miedzanka 0+982 etap planowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2022 2027 250 000

PGW Wody Polskie 
RZGW w Lublinie

PGW Wody Polskie RZGW 
w Lublinie

7 0,3 - PPNW
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Liwca
SOO Ostoja Nadliwiecka

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

10 226 196 - węgrowski Łochów Lublin Sokołów Podlaski
Zwiększenie zdolności retencynej zlewni rzeki Liwiec poprzez 

przebudowę budowli piętrzącej w km 34+010
Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień; Przebudowa 

jazu wraz z budową przepławki w celu umożliwienia migracji ryb  okresach prowadzonych nawodnień.
692680,2 516046,7 - Liwiec 34+010 planowane

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2022 2022 1 500 000
PGW Wody Polskie 
RZGW w Lublinie

PGW Wody Polskie RZGW 
w Lublinie

brak danych 85 - PPNW wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Liwca
SOO Ostoja Nadliwiecka

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

11 240 W_B_1613 - węgrowski Sadowne Lublin Sokołów Podlaski
Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. 

węgrowski

Projekt obejmuje przebudowę przepompowni Wilczogęby. Celem projektu jest przebudowa wyeksploatowanej 
przepompowni Wilczogęby oraz śluzy wałowej. Projektowane roboty mają na celu umożliwić sprawne odprowadzenie 

wód rz. Treblinki zarówno podczas stanów niskich w Bugu jak i podczas wezbrań powodziowych.
689330,9 537252,8 - Kanał Kacapski - brak danych

Pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 
realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2026 9 317 000
PGW Wody Polskie 
RZGW w Lublinie

PGW Wody Polskie RZGW 
w Lublinie

brak danych brak danych - aPZRP stopień realizacji zadania 
względem planu

OSO Dolina Dolnego 
Bugu, 

SOO Ostoja Nadbużańska
Nadbużański Park Krajobrazowy brak wpływu brak wpływu tak 2

12 316 76 - węgrowski Liw Lublin Sokołów Podlaski Budowa zbiornika retencyjnego we wsi Stara Wieś Budowa zbiornika retencyjnego 700024,36 514534,78 - Liwiec - brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
brak danych brak danych 55-60 mln zł Fundacja Makroregion brak danych brak danych brak danych - Zał 1C PPSS

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

SOO: Łąki w okolicach 
Kluczborka nad 

Stobrawą,
Teklusia

Nadbużański Park Krajobrazowy; ochk: 
Lasy Stobrawsko - Turawskie,

Dolina Prosny; rezerwaty przyrody: 
Las Łęgowy w Dolinie Pomianki,

Oles w Dolinie Pomianki

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 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 [tak/nie]

Priorytet 
realizacji       

[1 - wysoki; 2 - 
średni; 3 - 

niski]


