
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 - legionowski Serock Warszawa Dębe Przebudowa pompowni wokół Jeziora Zegrzyńskiego Budowa 14 urządzeń niezbędnych do odwodnienia terenów leżących wokół Jeziora Zegrzyńskiego. 641569,8 520868,9 - Narew- Jezioro Zegrzyńskie - brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 

realizację inwestycji
01.01.2022 31.12.2027 24 000 000

Minister właściwy do 
spraw GW

brak danych brak danych - - aPZRP liczba wykonanych 
pompowni

nie występują OCHK Warszawski nie dotyczy nie dotyczy tak 2

2 - legionowski Jabłonna Warszawa Warszawa
Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły 

na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki
Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego o długości 18,23  km .W roku 2020 - Opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonanie robót budowlanych
616942,6 506882,2 - Wisła

odcinek Jabłonna – 
Nowy Dwór 
Mazowiecki

brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 

realizację inwestycji
31.12.2021 30.11.2025 137 745 000

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, Rezerwat przyrody Ławice 
Kiełpińskie

nie dotyczy nie dotyczy tak 3

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]


