
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 Gmina Leoncin nowodworski Leoncin Warszawa Łowicz/Włocławek
Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego z 

wykorzystaniem instniejącej infrastruktury
Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe o pojemności ponad 10000m3. Woda 

przeznaczona do nawadniania gruntów rolnych przy pomocy zbiorników do transportu wody
52.420833 20.5475 - nd nd etap planowania

Projekt/Program funkcjonalno-użytkowy, pozwolenie na 
budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji

2023 2024 500 000 Gmina Leoncin
Samorządowy Zakład 
Budżetowy Leoncin

500-700 10 000 -
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 zbiornika podziemnego.

Brak wpływu - nie przewiduje się wpływu z uwagi na fakt, iż prace dotyczą zbiornika 
podziemnego.

tak 1

2
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Czosnów Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Jeziorki
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Jeziorki - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 2 urządzeń  wodnych: śluza wałowa, zastawka
506993,14 611834,82 - Jeziorka 0+150 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 30 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

160* 
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

5 -
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

3
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Czosnów Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Jeziorki
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Jeziorki - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 2 urządzeń  wodnych: śluza wałowa, zastawka
505783,86 614855,05 - Jeziorka 3+950 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 30 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

160* 
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

80 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
SOO Łąki Kazuńskie 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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

4
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Leoncin Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: śluzy wałowej, 2 zastawek i 4 przepusto zastawek 
503347,15; 597133,32 - Wilczek 0+220 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 100 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

360*
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

93 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
SOO Kampinoska Dolina 

Wisły
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

5
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Leoncin Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: śluzy wałowej, 2 zastawek i 4 przepusto zastawek 
504139,66; 599781,26 - Wilczek 2+826 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 100 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

360*
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

1 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
SOO Kampinoska Dolina 

Wisły
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

6
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Leoncin Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: śluzy wałowej, 2 zastawek i 4 przepusto zastawek 
504167,62 599815,96 - Wilczek 3+512 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 100 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

360*
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

10 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
SOO Kampinoska Dolina 

Wisły
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

7
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Leoncin Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: śluzy wałowej, 2 zastawek i 4 przepusto zastawek 
504570,09 600353,26 - Wilczek 4+225 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 100 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

360*
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

1,5 -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
SOO Kampinoska Dolina 

Wisły
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

8
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Leoncin Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: śluzy wałowej, 2 zastawek i 4 przepusto zastawek 
504799,41 601428,26 - Wilczek 6+061 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 100 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

360*
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

1,5 -
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

9
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Leoncin Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: śluzy wałowej, 2 zastawek i 4 przepusto zastawek 
505978,3 602696,18 - Wilczek 7+123 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 100 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

360*
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

1,5 -
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

10
RZGW Warszawa ZZ 

Włocławek NW 
Wyszogród

nowodworski Leoncin Warszawa Włocławek Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wilczek
Zwiększenie zdolnpości retencyjnych zlewni rzeki Wilczek - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z instrukcjami 

gospodarowania wodą dla 7 urządzeń wodnych: śluzy wałowej, 2 zastawek i 4 przepusto zastawek 
506805,68 603674,16 - Wilczek 8+458 etap planowania

opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z 
instrukcjami gospodarowania wodą

2023 2027 100 000 ZZ Włocławek NW Wyszogród

360*
*wartość 

szacunkowa 
przyjęto ~40ha/km 

cieku (ok. 200 m 
na jedną stronę 

piętrzenia)

9 -
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; Może wystąpić ograniczenie migracji organizmów 
(wpływ zależny od zastosowania urządzeń umożliwiających 

migrację).

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. Na etapie eksploatacji budowli piętrzącej, możliwe jest 

wystąpienie oddziaływania głównie na ichtiofaunę. Wielkość oddziaływania będzie 
uzależniona od przyjętych rozwiązań umożliwiających migrację ryb.

tak 2

11 - nowodworski Czosnów Warszawa Warszawa
Zwiększenie zdolności retencyjnych zlewni rzeki Wisły poprzez 
utworzenie polderu Cząstków na rzece Wiśle w km 398+300 - 

390+300 - koncepcja

Budowa polderu Cząstków na rzece Wiśle w km 398+300 - 390+300 o pojemności 24 614 tys. m3 i powierzchni obszaru 
554 ha.

619718 504401 - Wisła 398+300 - 390+300 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, 

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę
01.01.2022 31.12.2027 3 000 000

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

PGW WP/ZZ w Warszawie brak danych 24 614 - aPZRP wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
SOO Kampinoska Dolina 

Wisły
OCHK Warszawski

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. Wielkość 
oddziaływania zależna będzie od przyjętego sposobu prowadzenia prac i ich zakresu.

tak 2

12 - nowodworski
Nowy Dwór 
Mazowiecki

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
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
31.12.2021 30.11.2025 137 745 000

PGW WP/ZZ w 
Warszawie

PGW WP/ZZ w Warszawie - - - aPZRP

długość 
przebudowanych/ 
rozbudowanych 

odcinków wałów [km]

OSO Dolina Środkowej 
Wisły, SOO Kampinoska 

Dolina Wisły
OCHK Warszawski brak wpływu brak wpływu tak 3

13 - nowodworski Pomiechówek Warszawa  Ciechanów, Dębe
Budowa wałów/murków oporowych w celu zabezpieczenia 

m. Pomiechówek i Pomiechowo

Budowa wałów przeciwpowodziowych/murków oporowych lub mobilnych zabezpieczeń w m. Pomiechówek i 
Pomiechowo. Zakres rzeczowy zadania: 1) przygotowanie dokumentacji, 2) wykupy gruntów (gdy okaże się to konieczne), 

3) budowa lub instalacja
617902,6 512688,9 - Wkra - brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 13 375 000
PGW WP/ZZ w 
Ciechanowie

PGW WP/ZZ w 
Ciechanowie

- - - aPZRP długość wybudowanego 
wału [km]

nie występują OCHK Warszawski brak wpływu brak wpływu tak 3

14 - nowodworski

Nasielsk, 
Pomiechówek, 

Zakroczym, Nowy 
Dwór Mazowiecki

Warszawa Ciechanów

Realizacja zalesiesień w zlewni Wkry zgodnie z "Analiza 
możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, 

rolniczych, i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach 
utrzymania oraz zwiększenia instniejącej zdolności retencyjnej 

W Regionie Wodnym Środkowej Wisły"

Działanie polega na zmianie sposobu zagospodarowania gruntów ornych poprzez przekształcenie w każdej zlewni części 
powierzchni tych obszarów na obszary zalesione.

616560,8877 520831,1405 - nie dotyczy nie dotyczy - - 01.01.2022 31.12.2027 2 000 000 Lasy Państwowe - - - - aPZRP
powierzchnia obszaru 

zalesionego [km2]

Ze względu na charakter 
planowanego działania 

nie określa się 

Ze względu na charakter planowanego działania 
nie określa się 

brak wpływu brak wpływu tak 1

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]

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
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


