
Tabela 9 Zestawienie inwestycji

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

ichtiofaunę
wpływ na różnorodność biologiczną

1 Gmina Rząśnik wyszkowski Rząśnik Warszawa Dębe Zbiornik retencyjny w m. Wólka Folwark w fazie opracowywania koncepcji 656146,74 536903,75 - Prut brak danych etap planowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2023 2026 10 000 000 Gmina Rząśnik Gmina Rząśnik 5 brak danych -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Puszcza Biała 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 Rząśnik wyszkowski Rząśnik Warszawa Dębe Zbiornik retencyjny w m. Rząśnik w fazie opracowywania koncepcji 659731,62 541581,66 - nie dotyczy nie dotyczy etap planowania
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie 

wodnoprawne, pozwolenie na budowę
2023 2026 15 000 000 Gmina Rząśnik Gmina Rząśnik 5 brak danych -

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 Gmina Rząśnik wyszkowski Rząśnik Warszawa Dębe Regulacja melioracji na terenach rolnych Gminy Rząśnik brak danych 661114,07 540992,96 - nie dotyczy nie dotyczy etap planowania pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację inwestycji 2023 2027 10 000 000 RZSW RZSW 10 brak danych -
inwestycja zgłoszona podczas 

ankietyzacji
powierzchnia 

zmeliorowana [ha]
OSO Bagno Pulwy nie występują brak oddziaływania brak oddziaływania tak 1

4 Gmina Somianka wyszkowski Somianka Warszawa Dębe "Przebudowa stawu w Jakowie Górnym"

Planowana operacja zakłada przebudowę istniejącego zbiornika wodnego - stawu. W ramach operacji zostaną wykonane 
roboty geodezyjne na gruncie oraz roboty ziemne: mechaniczne karczowanie zagajników gęstych, usunięcie za pomocą 
spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu), odmulenie koparko-odmularkami, roboty ziemne wykonane koparkami 

podsiębiernymi, skarpowanie brzegów, wykonanie opasek z kiszek faszynowych oraz umacnianie skarp wykopów i 
nasypów (humusowanie z obsiewem). 

522362,56 651287,81 Zalew Zegrzyński nie dotyczy nie dotyczy
Podpisana umowa z wykonawcą. Rozpoczęcie 

robót w terenie.
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację inwestycji 05.2022 12.2022 195 000 Gmina Somianka Gmina Somianka nie dotyczy nie dotyczy -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

stopień realizacji zadania 
względem planu

nie występują nie występują brak oddziaływania brak oddziaływania nie -

5 Gmina Zabrodzie wyszkowski Zabrodzie Warszawa Dębe Budowa zbiornika retencyjnego
Budowa zbiornika  retencyjnego wód opadowych z terenów utwardzonych, parkingów, dachów budynku Urzędu Gminy, 

Szkoły, GOPS
664561,38 518092,53 - brak danych brak danych etap planowania pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na realizację inwestycji 2023 2027 200 000 Gmina Zabrodzie Gmina Zabrodzie 20 brak danych -

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

6
RZGW Lublin ZZ 

Sokołów Podlaski  NW 
Ostrów-Mazowiecka

wyszkowski Brańszczyk Lublin Sokołów Podlaski

Opracowanie dokumentacji w celu uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody do nawodnień z 
wykorzystaniem istniejących budowli  piętrzących na rzece 

Tuchełka w km: 7+530, 11+905

7+530 - wykonanie operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodą 540216 681800 - Tuchełka 7+530 etap planowania - brak danych brak danych 5 000
Państowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie
Państowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie
brak danych 1,2 -

inwestycja zgłoszona podczas 
ankietyzacji

- OSO Puszcza Biała nie występują brak oddziaływania- opracowanie dokumentacji brak oddziaływania- opracowanie dokumentacji tak 1

7
RZGW Warszawa ZZ w 

Dębem
wyszkowski Zabrodzie Warszawa Dębe

Odbudowa stopnia z piętrzeniem w km 7+378 rzeki Fiszor 
Środkowy

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami 

uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową stopnia wodnego: zniszczonego obiektu 
hydrotechnicznego i umożliwienie prowadzenia piętrzenia wody.

657148,1 520822,7 - Fiszor Środkowy 7+378 etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2024 2027 100 000

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie

6 2 - PPNW
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Dolnego 
Bugu

SOO Ostoja Nadbużańska
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.

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. 

tak 2

8
RZGW Warszawa ZZ w 

Dębem
wyszkowski Zabrodzie Warszawa Dębe

Odbudowa zastawki na rz. Fiszor Środkowy w km 11+017 w 
miejscowości Zabrodzie, gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami 

uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową zastawki.
665112,5 518972,5 - Fiszor Środkowy 11+017 etap planowania

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

2024 2027 250 000
Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie

6 2 - PPNW
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.

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. 

tak 2

9
RZGW Warszawa ZZ w 

Dębem
wyszkowski Zabrodzie Warszawa Dębe

Odbudowa zastawki na rz. Fiszor Prawy w km 2+170 w 
miejscowości Anastazew, gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami 

uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową zastawki: zniszczonego obiektu hydrotechnicznego i 
umożliwienie prowadzenia piętrzenia wody.

667142 519613,9 - Fiszor Prawy 2+170 etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2024 2027 300 000

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie

6 2 - PPNW
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.

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. 

tak 2

10
RZGW Warszawa ZZ w 

Dębem
wyszkowski Zabrodzie Warszawa Dębe

Odbudowa zastawki na rz. Fiszor Środkowy w km 11+770 w 
miejscowości Zabrodzie, gm. Zabrodzie, pow. wyszkowski

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami 

uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową zastawki.
665326,1 518453,6 - Fiszor Środkowy 11+770 etap planowania

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

2024 2027 300 000
Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie

6 2 - PPNW
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.

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. 

tak 2

11
RZGW Warszawa ZZ w 

Dębem
wyszkowski Somianka Warszawa  Ciechanów, Dębe

Odbudowa jazu na rzece Rów A w km 5+915 w msc 
Somianka, gm. Somianka powiat wyszkowski

Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, 
uzgodnień, pozwoleń i decyzji umożliwiających realizację zadania; pełnienie wymaganych przepisami i warunkami 

uzgodnień nadzorów oraz roboty budowlane związane z odbudową jazu: zniszczonego obiektu hydrotechnicznego i 
umożliwienie prowadzenia piętrzenia wody.

657148,1 524496,5 - Rów A 5+915 etap planowania
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
2024 2027 300 000

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie

6 2 - PPNW
wielkość uzyskanej 
retencji [tys. m3]

OSO Dolina Dolnego 
Bugu

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.

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. 

tak 2

12 - wyszkowski Somianka Warszawa Dębe Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug w km 5 - 12 Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug w km 5-12. 647294,8 519918,7 - Bug 5+000-12+000 brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
01.01.2022 31.12.2027 22 000 000 PGW WP/ZZ Dębe PGW WP/ZZ Dębe brak danych brak danych - aPZRP stopień realizacji zadania 

względem planu

SOO Ostoja Nadbużańska
OSO Dolina Dolnego 

Bugu
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

13 - wyszkowski Wyszków Warszawa Dębe
Budowa wałów/murków oporowych wzdłuż rzeki Bug w celu 
zabezpieczenia m. Wyszków wraz z przepustem wałowym 

cieku Dopływ spod Kukawek

Budowa wałów przeciwpowodziowych/murków oporowych lub mobilnych zabezpieczeń w m. Wyszków. Zakres 
rzeczowy zadania: 1) przygotowanie dokumentacji, 2) wykupy gruntów (gdy okaże się to konieczne), 3) budowa lub 

instalacja
665407,6 525905,8 - Bug brak danych brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

01.01.2022 31.12.2027 20 000 000 PGW WP/ZZ Dębe PGW WP/ZZ Dębe brak danych brak danych - aPZRP
długość wybudowanego 

wału, murków 
oporowych [km]

OSO Dolina Dolnego 
Bugu, SOO Ostoja 

Nadbużańska
nie występują brak oddziaływania brak oddziaływania tak 3

14 - wyszkowski Zabrodzie Warszawa Dębe
odtworzenie dna i brzegów rzeki Fiszor Środkowy w km 

6+500 - 9+000, 10+100-18+680, pow. wyszkowski
- 664082 520152 - Fiszor

6+500 - 9+000, 10+100-
18+680

brak danych
pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 

pozwolenie na realizację inwestycji
- 31.12.2024 brak danych

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Dębem

RZGW w Warszawie/ZZ w 
Dębem

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 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

15 - wyszkowski Długosiodło Białystok Ostrołęka
Kształtowanie profilu podłużnego i poprzecznego koryta 

rzeki Kanał A w km 0+000-18+550 wraz z remontem budowli 
- 672126,81 546334,12 - Kanał A 0+000-18+550 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2026 7 350 000
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
RZGW w Białymstoku/ZZ 

w Ostrołęce
brak danych brak danych - II aPGW wielkość uzyskanej 

retencji [tys. m3]
OSO Puszcza Biała 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

16 - wyszkowski Zabrodzie Warszawa Dębe
Kształtowanie profilu podłużnego i poprzecznego koryta 

rzeki Ruda w km 0+000-10+530, pow. Wyszkowski
- 672505,72 522284,28 - Ruda 0+000-10+530 brak danych

pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę lub 
pozwolenie na realizację inwestycji

- 31.12.2024 brak danych
RZGW w Warszawie/ZZ w 

Dębem
RZGW w Warszawie/ZZ w 

Dębem
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 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

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


