
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 Gmina Goworowo ostrołęcki Goworowo Białystok Białystok
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Orz w 

miejscowości Wólka Brzezińska
Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr 58 w obrębie ewid. Wólka Brzezińska, gm. Goworowo 

o szacunkowej wielkości 0,7 ha.
5863303 7538066 - Orz brak danych etap planowania - pozyskanie gruntu

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 
wodnoprawne, pozwolenie na budowę

2026 2027 5 000 000 Gmina Goworowo Gmina Goworowo 70 15 -
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 Gmina Łyse ostrołęcki Łyse Białystok Ostrołęka Budowa zbiornika retencyjnego budowa zbiornika retencyjnego o poj. 0,03mln m3 5914950 7535500 - Kanał Kaczor 4+900 etap planowania  
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2026 2027 4 000 000 Gmina Łyse Gmina Łyse 20 000 30 -

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

3
RZGW Białystok ZZ 

Ostrołęka
ostrołęcki

Lelis, Kadzidło, 
Myszyniec

Białystok Ostrołęka
Poprawa retencji w zlewni rzeki Piasecznica  poprzez 

odbudowę zastawek, pow. ostrołęcki 

odbudowa zastawek w km 9+680, 10+420 w m. Łodziska, gm. Lelis, 21+320 w m. Kuczyńskie, 
22+150, 23+370 w m. Strzałki, 24+690, 25+850, 27+810, 29+340 w m. Piasecznia, gm. Kadzidło 

34+720, 36+430 w m. Olszyny, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki. 

592718,1 
591838,4 
595789,4 
599081,2 
599610,4 
599908,1 
599920,2 
599751,3 
600002,9 
604747,1 
605252,8

666589,9 
666375,4 
664956,8 
661489,6 
661038,9 
660431,7 
660004,9 
659362,2 
658693,4 
651535,7 
650459,5

- Piasecznica

9+680; 10+420; 
21+320; 22+150; 
23+370; 24+690; 
25+850; 27+810; 
29+340; 34+720; 

36+430

brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2022 2024 2 887 500

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

brak danych brak danych - PPNW, PPSS, aPZRP
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują

OCHK Równiny Kurpiowskiej i Doliny 
Dolnej Narwi

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 Białystok ZZ 

Ostrołęka
ostrołęcki Myszyniec Białystok Ostrołęka

Poprawa retencji w zlewni rzeki Pełtówka, poprzez 
odbudowę przepustów z piętrzeniem, pow. Ostrołęcki

odbudowa przepustów z piętrzeniem w km 1+430, 1+940, 3+480 w m. Wydmusy, 5+360, 7+480 w 
m. Myszyniec, gm. Myszyniec, pow. ostrołęcki

611487,4 
611788,9 
612373,3 
613554,5 
614492,0

659304,9 
658716,6 
657106,0 
655361,1 
654416,2

- Pełtówka
1+430; 1+940+; 

3+480; 5+360; 7+480
brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

brak danych brak danych brak danych
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
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 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 Białystok ZZ 

Ostrołęka
ostrołęcki

Myszyniec                     
Łyse

Białystok Ostrołęka
Poprawa retencji w zlewni rzeki Szkwa na rzece Kanał 
Chruściel, Kanał Kaczor  poprzez odbudowę zastawek i 

przepustów z piętrzeniem,  pow. ostrołęcki

odbudowa zastawki na rzece Kanał Chruściel w km 5+570 w m. Wolkowe, gm. Myszyniec, 
odbudowa zastawek na rzece Kanał Kaczor w km 12+110, 12+970, 15+260 w m. Łyse  oraz 

przepustu z piętrzeniem w km 18+940 w m. Łyse, gm. Łyse pow. ostrołęcki

619027,3 
611744,8 
611958,0 
613871,7 
616367,4

660504,5 
669921,9 
669551,5 
668442,7 
669518,5

- Kanał Chruściel, Kanał Kaczor
5+570; 12+110; 

12+970; 15+260; 
18+940

brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
brak danych brak danych brak danych

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

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 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 - ostrołęcki Ostrołęka Białystok Ostrołęka
Odbudowa lewostronnego obwałowania  rzeki Narew w 

Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nim 
funkcjonalnie. 

Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót mających na celu uszczelnienie prawostronnego 
obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku 4,4 km poprzez zagęszczenie korpusu i podłoża 

wału wraz z odbudową budowli wałowych. 
670892,5 581196,9 - Narew - brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 14 350 000
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
- - - aPZRP

długość 
przebudowanych/ 
rozbudowanych 

odcinków wałów [km]

nie występują nie występują brak wpływu brak wpływu tak 3

7 - ostrołęcki Ostrołęka Białystok Ostrołęka
Odbudowa prawostronnego obwałowania rzeki Narew w 
Ostrołęce wraz z odbudową śluzy wałowej w km 1+237.

Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót mających na celu uszczelnienie prawostronnego 
obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce na odcinku 1,95 km poprzez zagęszczenie korpusu i podłoża 

wału  wraz z odbudową śluzy wałowej w km  w km 1+237. 
672642,6 584824,3 - Narew - brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 7 275 000
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
- - - aPZRP

długość 
przebudowanych/ 
rozbudowanych 

odcinków wałów [km]

OSO Dolina Dolnej Narwi nie występują brak wpływu brak wpływu tak 3

8 - ostrołęcki Ostrołęka Białystok Ostrołęka
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony Osiedla 

Leśne w Ostrołęce

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie zgód administracyjnych, a następnie realizacji 
robót budowlanych. Działanie obejmuje budowę noego wału przeciwpowodziowego o długości ok. 

1350 m, dostosowania nasypu kolejowego do funkcji wału p.pow. na długości ok. 530 m oraz 
podniesienie ul. Wierzbowej powyżej wody miarodajnej na długości ok. 250 m (alternatywnie 

zastosowane zostaną murki przeciwpowodziowe lub zamknięcia mobilne).

669728,9 581962,7 - Omulew - brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
01.01.2022 31.12.2027 45 000 000

Ostrołęka, Olszewo-Borki, 
RZGW Białystok

Ostrołęka, Olszewo-Borki, 
RZGW Białystok

- - - aPZRP długość wybudowanego 
wału [km]

nie występują nie występują brak wpływu brak wpływu tak 3

9 - ostrołęcki Baranowo Białystok Ostrołęka
Kształtowanie profilu podłużnego i poprzecznego koryta 
Płodownica w km 0+000-3+270 - 17+500-39+630 pow. 

ostrołęcki i przasnyski
- 653032,53 593242,19 - Płodownica

0+000-3+270 - 17+500-
39+630 

brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
- 31.12.2027 7 600 000

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
OSO Doliny Omulwi i 

Płodownicy
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 planowanego zbiornika, 

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 - ostrołęcki Lelis, Olszewo-Borki Białystok Ostrołęka
Przebudowa profilu podłużnego i poprzecznego koryta rzeki 

Piasecznica w km 0+250-7+250 pow. Ostrołęcki
- 666597,96 593366,07 - Piasecznica 0+250-7+250 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2026 5 000 000
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
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 planowanego zbiornika, 

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 - ostrołęcki Troszyn Białystok Ostrołęka
Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Kanał Susk 

Troszyn w km 0+000-3+000, pow. Ostrołęcki
- 683010,66 578101,35 - Czeczotka 0+000-3+000 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2025 1 000 000
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
brak danych brak danych - II aPGW

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

nie występują nie występują

Ze względu na brak szczegółowych informacji nt. zakresu 
planowanej inwestycji założono, że 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 planowanego zbiornika, 

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 - ostrołęcki Myszyniec Białystok Ostrołęka Budowa jazu na rzece Szkwa w km 42+000, pow. ostrołęcki - 664598 622092 - Szkwa 42+000 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
- 31.12.2025 1 000 000

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

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 oraz od umożliwienia migracji.

Flora - możliwe negatywne oddziaływanie na siedliska i 
gatunki flory zlokalizowane w zasięgu planowanego zbiornika, 

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

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]


