
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 - sierpecki Zawidz, Rościszewo 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.
560309,1753 554378,4413 - - - - - 01.01.2022 31.12.2027 2 000 000 Lasy Państwowe - brak danych brak danych - 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

2 - sierpecki Rościszewo Warszawa Włocławek
Kanał Września-zapewnienie odpowiedniej przepustowości 

koryta w km 0+000-8+133 wraz z przebudową zbiornika 
wyrównawczego pompowni Września gm. Rościszewo

- 548951 566254 - Chroponianka  0+000-8+133 brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 

lub pozwolenie na realizację inwestycji
- 31.12.2024 5 000 000

RZGW w 
Warszawie/ZZ we 

Włocławku

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują OCHK Przyrzecze Skrwy Prawej

Ze względu na brak szczegółowych informacji o zakresie 
planowanych prac przyjęto, 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.

Ze względu na bagrowanie: 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 cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od 
sposobu realizacji prac i zastosowanych materiałów.

tak 2

3 - sierpecki Gozdowo, Sierpc Warszawa Włocławek
ciek Zbójno-zapewnienie odpowiedniej przepustowości 

koryta w km 2+680 -12+574 gm. Sierpc i Gozdowo
- 550952 547919 - dopływ spod Zbojna 2+680 -12+574 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 
lub pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2024 8 000 000
RZGW w 

Warszawie/ZZ we 
Włocławku

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują

Ze względu na brak szczegółowych informacji o zakresie 
planowanych prac przyjęto, 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.

Ze względu na bagrowanie: 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 cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od 
sposobu realizacji prac i zastosowanych materiałów.

tak 2

4 - sierpecki Szczutowo Warszawa Włocławek
Kanał Blizno-zapewnienie odpowiedniej przepustowości 

koryta w km 3+955 -10+655 gm. Szczutowo 
- 542764 563731 - dopływ spod Woli Starej 3+955 -10+655 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 
lub pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2024 3 500 000
RZGW w 

Warszawie/ZZ we 
Włocławku

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują OCHK Przyrzecze Skrwy Prawej

Ze względu na brak szczegółowych informacji o zakresie 
planowanych prac przyjęto, 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.

Ze względu na bagrowanie: 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 cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od 
sposobu realizacji prac i zastosowanych materiałów.

tak 2

5 - sierpecki Rościszewo Warszawa Włocławek
rzeka Chraponianka - zapewnienie odpowiedniej 

przepustowości koryta w km 0+000-3+460 gm. Rościszewo
- 548 143 565582 - Chroponianka 0+000-3+460 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 
lub pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2023 1 700 000
RZGW w 

Warszawie/ZZ we 
Włocławku

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują OCHK Przyrzecze Skrwy Prawej

Ze względu na brak szczegółowych informacji o zakresie 
planowanych prac przyjęto, 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.

Ze względu na bagrowanie: 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 cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od 
sposobu realizacji prac i zastosowanych materiałów.

tak 2

6 - sierpecki Rościszewo Warszawa Włocławek
Kanał Pszczele - budowa i odbudowa obiektów małej retencji 
wodnej w km 0+392, 0+940, 2+327 i 4+210 gm. Rościszewo

- 549269 559224 - dopływ spod Rzeszotar
0+392, 0+940, 2+327 i 

4+210
brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 
lub pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2024 2 500 000
RZGW w 

Warszawie/ZZ we 
Włocławku

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują

Ze względu na brak szczegółowych informacji o zakresie 
planowanych prac przyjęto, 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.

Ze względu na bagrowanie: 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 cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od 
sposobu realizacji prac i zastosowanych materiałów.

tak 2

7 - sierpecki Zawidz Warszawa Włocławek
Kanał Stropkowo -zapewnienie odpowiedniej przepustowości 

koryta w km 0+000 - 11+910 gm. Zawidz
- 551 943 551086 - Sierpienica  0+000 - 11+910 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę 
lub pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2024 5 500 000
RZGW w 

Warszawie/ZZ we 
Włocławku

RZGW w Warszawie/ZZ 
we Włocławku

brak danych brak danych - II aPGW
wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
nie występują nie występują

Ze względu na brak szczegółowych informacji o zakresie 
planowanych prac przyjęto, 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.

Ze względu na bagrowanie: 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 cieku, ze względu na zniszczenie ich 

siedlisk. Wielkość oddziaływania będzie uzależniona od 
sposobu realizacji prac i zastosowanych materiałów.

tak 2

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 cieku

Nazwa 
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


