
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 Gmina Kazanów zwoleński Kazanów Warszawa Radom Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Iłżance - 5682055,64 7532638,04 - rzeka Iłżanka 30+270 etap planowania
decyzja środowiskowa, decyzja celu publicznego, operat 
wodnoprawny, pozwolenie na budowę, dokumentacja 

projektowa
- 2027 20 000 000 Gmina Kazanów Gmina Kazanów brak danych 28 -

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
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
zwoleński Przyłęk Warszawa Radom

Budowa wału lewego rzeki Wisły na długości 1,71 km w 
miejscowości Lucimia, gm. Przyłęk

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 wykonaniem nowego 
wału przeciwpowodziowego długości 1,73 km wraz z obiektami towarzyszącymi jak: przejazdy wałowe, umocnienia.

382127,33 696313,94 - Wisła - etap przygotowania dokumentacji
Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski, pozwolenie 

na realizację inwestycji
2012 2026 17 195 000 ZZ Radom NW Zwoleń brak danych brak danych - aPZRP

długość wybudowanego 
wału  [km]

OSO Małopolski Przełom 
Wisły, SOO Dolina 

Zwoleńki, SOO Przełom 
Wisły w Małopolsce

OCHK Dolina rzeki Zwolenki brak oddziaływania brak oddziaływania tak 3

3
RZGW Warszawa ZZ 

Radom
zwoleński Zwoleń Warszawa Radom Odbudowa zastawki w km 2+076 rzeki Filipinka

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami 
uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową jazu kozłowego z zapewnieniem możliwości 

migracji ryb.

393355,59 682066,5 - Filipinka 2+076 etap planowania
Pozwolenie wodnoprawne, kosztorys inwestorski, pozwolenie 

na realizację inwestycji
2023 2025 140 000 ZZ Radom NW Zwoleń brak danych 1,2 - PPNW

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 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 2

4 - zwoleński Tczów Warszawa Radom
Budowa zbiornika na rzece Tczówce w km 5+000 w 

miejscowości Brzezinki Stare, gm. Tczów (7ha)
- 671130,5 385977,5 - Tczówka 5+000 brak danych

decyzja środowiskowa, decyzja celu publicznego, operat 
wodnoprawny, pozwolenie na budowę, dokumentacja 

projektowa
- 31.12.2025 5 000 000

RZGW w Warszawie/ZZ 
w Radomiu

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Radomiu

brak danych brak danych - II aPGW, PPSS
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

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 

Priorytet 
realizacji       

[1 - wysoki; 2 - 
średni; 3 - 

niski]


