
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1
Starostwo Powiatowe 

w Przasnyszu
przasnyski Warszawa Dębe

Koncepcja zagospodarowania zasobów wodnych na terenie 
powiatu  przasnyskiego

- - - - - - - - brak danych brak danych brak danych
Starostwo Powiatowe w 

Przasnyszu
- - - -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

- nie występują nie występują brak wpływu- prace koncepcyjne brak wpływu- prace koncepcyjne tak 1

2
Starostwo Powiatowe 

w Przasnyszu
przasnyski Chorzele Warszawa Dębe

Konserwacja, modernizacja zbiornika retencyjnego w  
miejscowości Chorzele

- - - - - - - - brak danych brak danych brak danych
Starostwo Powiatowe w 

Przasnyszu
- - - -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

- nie występują nie występują brak wpływu- prace koncepcyjne brak wpływu- prace koncepcyjne tak 1

3
Starostwo Powiatowe 

w Przasnyszu
przasnyski Przasnysz Warszawa Dębe

Zlecenie  opracowania  dokumentacji  technicznej  
dotyczącej  budowy zbiornika  retencyjnego  w  

miejscowości Przasnysz  na odcinku Przasnysz-Sierakowo 
- - - - - - - - brak danych brak danych brak danych

Starostwo Powiatowe w 
Przasnyszu

- - - -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
- nie występują nie występują brak wpływu- prace koncepcyjne brak wpływu- prace koncepcyjne tak 1

4
Starostwo Powiatowe 

w Przasnyszu
przasnyski Przasnysz Warszawa Dębe

Prace koncepcyjne  nad  zagospodarowaniem  zbiornika  
miejskiego  na  rzece Węgierka  

w  miejscowości  Przasnysz
- - - - - - - - brak danych brak danych brak danych

Starostwo Powiatowe w 
Przasnyszu

- - - -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
- nie występują nie występują brak wpływu- prace koncepcyjne brak wpływu- prace koncepcyjne tak 1

5
Starostwo Powiatowe 

w Przasnyszu
przasnyski

Krzynowłoga Mała, 
Przasnysz

Warszawa Dębe
Prace koncepcyjne nad renowacją i modernizacją  

zbiorników wodnych w miejscowości  Łoje gm. Krzynowłoga 
Mała oraz w miejscowości Karwacz gm. Przasnysz

- - - - - - - - brak danych brak danych brak danych
Starostwo Powiatowe w 

Przasnyszu
- - - -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

- nie występują nie występują brak wpływu- prace koncepcyjne brak wpływu- prace koncepcyjne tak 1

6
RZGW Warszawa ZZ w 

Dębem
przasnyski Krzynowłoga Mała Warszawa Dębe

Przebudowa koryta rzeki Ulatówka w km 18+600 - 24+130, 
przebudowa przepustów drogowych, budowa budowli 

piętrzących dla zadania: Zapewnienie odpowiedniej 
przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600 - 22+850, gm. 

Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski 

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 przebudową koryta rzeki do 

parametrów zapewniających bezpieczne przeprowadzenie wód miarodajnych i kontrolnych 
oraz trwałość przekroju regulacyjnego oraz wykonaniu budowli piętrzących w postaci 20 

zastawek szandorowych.

20,87087 53,16663 - Ulatówka 18+600-24+130 etap planowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2024
2020

2027
2021

5 400 000 RZGW w Warszawie RZGW w Warszawie 33,2 18,3 - PPNW, PPSS, aPZRP, 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 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

7 przasnyski Przasnysz Warszawa Dębe
Przebudowa rzeki Węgierka w km 9+700 - 20+650 wraz z 

budową jazu, gm. Przasnysz

Kontynuacja robót wykonanych w km 0+000 - 9+700 w latach 2013 - 2016, na odcinku w 
km 9+700 - 20+650 - dalsze ukształtowanie spadku podłużnego rzeki bez wyraźnych  zmian 

przebiegu trasy koryta, przebudowa przekroju poprzecznego (nadanie projektowanych 
parametrów technicznych; szerokość w dnie, nachylenie skarp), wykonanie umocnień 

przeciwerozyjnych skarp z materiałów naturalnych, budowa jazu w km 11+875.

632410,9587 570008,4173 - Węgierka brak danych etap planowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2019 2022 32 038 000 RZGW w Warszawie RZGW w Warszawie - brak danych - PPNW, aPZRP, 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 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 przasnyski
Czernice Borowe, 

Krasne
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.

613566,959 576198,4025 - Nie dotyczy nie dotyczy - - 01.01.2022 31.12.2027 2 000 000 Lasy Państwowe - - - - aPZRP
powierzchnia zalesiona 

[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

9 przasnyski Krzynowłoga Mała Warszawa Dębe

Przebudowa rz. Morawka w km9+430-23+260 wraz z 
budowlami związanymi z nią funkcjonalnie oraz 

modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
pow. przasnyski

- 620493 583384 - Morawka 9+430-23+260 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
- 31.12.2024 25 000 000

RZGW w Warszawie/ZZ 
w Dębem

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Dębem

- - - 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 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 1

10 przasnyski Krzynowłoga Mała Warszawa Dębe

Przebudowa rzeki Czerniczka w km 0+000-10+100 wraz z 
budowlami związanymi z nią funkcjonalnie oraz 

modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
pow. Przasnyski

- 625116,67 589493,1 - nie dotyczy  0+000-10+100 brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
- 31.12.2024 16 000 000

RZGW w Warszawie/ZZ 
w Dębem

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Dębem

- - - 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 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 1

11 przasnyski Chorzele Białystok Ostrołęka
Kształtowanie profilu podłużnego i poprzecznego koryta 
Płodownica w km 0+000-3+270 - 17+500-39+630 pow. 

ostrołęcki i przasnyski
- 631868,48 606125,35 - Płodownica

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

brak danych
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
- 31.12.2027 7 600 000

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

RZGW w Białymstoku/ZZ 
w Ostrołęce

- - - 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 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

12 przasnyski Czernice Borowe Warszawa Dębe
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
zadania Jastrzębiec zad.2, gm. Czernice Borowe pow. 

przasnyski
- 618546,25 577629,39 - Węgierka brak danych brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub pozwolenie na 
realizację inwestycji

- 31.12.2023 brak danych
RZGW w Warszawie/ZZ 

w Dębem
RZGW w Warszawie/ZZ w 

Dębem
- - - II aPGW

powierzchnia 
zmieliorowanego 

obszaru [ha]
nie występują nie występują 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 inwestycji (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


