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1. Wprowadzenie
Konieczność opracowania dokumentu „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”
wnoszą zapisy art. 88s ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 145).

Niniejsze opracowanie stanowi drugi etap „Projektu planu przeciwdziałania
skutkom suszy” realizowanego na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, a swoim zakresem obejmuje stworzenie katalogu działań celowych dla
łagodzenia skutków suszy wraz z kompleksowym programem działań. Wyniki prac
służyć będą jako podstawa do realizacji Planu przeciwdziałania skutkom suszy na
obszarze regionów wodnych:
•
•
•
•
•
•

Środkowej Odry,
Izery,
Metuje,
Łaby i Ostrożnicy (Upa),
Orlicy,
Morawy.

2. Zakres prac
Zadania realizowane w zakresie niniejszego projektu objęły opracowanie
katalogu działań służących łagodzeniu skutków suszy oraz programu działań na
podstawie analizy dokumentów planistycznych i programowych na poziomie krajowym
i regionalnym oraz przeprowadzenie ankietyzacji wśród jednostek samorządu
terytorialnego i innych instytucji zajmujących się gospodarką wodną i prowadzących
inwestycje w tym zakresie na obszarze działania RZGW we Wrocławiu.
Prace objęły również przygotowanie harmonogramu i programu prac związanych
z przygotowaniem Planu.
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3. Identyfikacja dokumentów planistycznych i programowych
związanych z gospodarka wodną w zakresie ograniczenia
skutków suszy
W ramach prac nad projektem została przeprowadzona identyfikacja
dokumentów planistycznych i programowych, na poziomie krajowym i regionalnym
związanych z gospodarką wodną w zakresie ograniczenia skutków suszy.
Zidentyfikowane następujące dokumenty krajowe:

1. Krajowy Program Zwiększania Lesistości, Warszawa 2003 r.

2. Program: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i
suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych, Warszawa 2009 r.

3. Program: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach
górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie, Warszawa 2010 r.
4. Projekt Polityki wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016),
5. Strategia gospodarki wodnej, Warszawa 2005 r.

6. Strategia Gospodarki Wodnej – Projekt aktualizacji strategii,

7. Program dla Odry – 2006 – aktualizacja (Projekt), Wrocław 2011 r.

8. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW, Warszawa
2011 r.
9. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa
2011 r.

10. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju, KZGW, Warszawa
2011 r.

11. Plan gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry,
MKOOpZ , Wrocław 2009 r.
12. Program wodno-środowiskowy kraju, KZGW, Warszawa 2010 r.,

13. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
Warszawa 2008 r.
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14. II Polityka ekologiczna Państwa.

Zestawienie
zidentyfikowanych
oraz
przeanalizowanych
dokumentów
planistycznych na poziomie wojewódzkim przedstawia zamieszczona poniżej tabela.
Tabela 1. Dokumenty planistyczne na poziomie wojewódzkim.

Województwo
dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie
śląskie

Program małej
retencji
+
+
+
+
+

Program udrożnienia
wód płynących
+
+
+
+

Program ochrony
środowiska
+
+
+
+
+

4. Ankietyzacja
W ramach projektu przeprowadzono ankietyzację jednostek samorządu
terytorialnego i innych instytucji zajmujących się gospodarką wodną i prowadzących
inwestycje w tym zakresie w granicach administracyjnych RZGW we Wrocławiu.
Ankietyzacją objęto 435 podmioty, tj. Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Nadleśnictwa,
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) oraz Regionalne
Dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP).

Stopień szczegółowości rozesłanych ankiet zależał od przyporządkowania
danego obszaru w pierwszym etapie prac, jako obszaru wymagającego szczególnych
działań łagodzących skutki suszy (ankietowano Urzędy Gmin), obszaru wymagającego
podstawowych i doraźnych działań łagodzących skutki suszy (ankietowano Starostwa
Powiatowe) oraz obszaru niewymagającego działań łagodzących skutki suszy zarówno
pod kątem wystąpienia suszy hydrologicznej jak i hydrogeologicznej. Ankietyzację na
poziomie regionalnym (obejmującą WZMiUW, RDLP oraz Nadleśnictwa)
przeprowadzono na całym obszarze objętym projektem zarówno w zakresie suszy
hydrologicznej i hydrogeologicznej. Dodatkowo wszystkie ankiety uwzględniały aspekt
rolniczy. W tabeli poniżej zestawiono informację o ilości wysłanych ankiet w
odniesieniu do ankietowanych oraz rodzaju wysłanej ankiety.
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Tabela 2. Zestawienie rodzaju wysłanych ankiet do poszczególnych ankietowanych.
Podmiot

W zakresie suszy
hydrologicznej

W zakresie suszy
hydrogeologicznej

138

126

W zakresie suszy
hydrologicznej i
hydrogeologicznej
14

161

149

85
5
4
125

Urzędy Gmin
Starostwa
Powiatowe
Nadleśnictwa
WZMiUW
RDLP
Razem

23

23

17

Razem
278
63

85
5
4
435

Odpowiedź zwrotną otrzymano z 265 na 435 ankietowanych podmiotów, co daje
ok. 61% zwrotu. W 92 z 265 otrzymanych ankiet wskazuje się inwestycje/działania
planowane do przeprowadzenia do roku 2021 w zakresie przeciwdziałania zjawisku
suszy oraz łagodzeniu jego skutków. Szczegółowy rozkład uzyskanych odpowiedzi
przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Liczbowe zestawienie wyników ankietyzacji.
Podmiot
Urzędy Gmin
Starostwa
Powiatowe
Nadleśnictwa
WZMiUW
RDLP
Razem

Ankietowani
278
63

85
5
4
435

Wskazano
inwestycje
35

Brak planów
inwestycyjnych
90

47
4
2
92

28
1
160

4

41

2

Brak
odpowiedzi
151

9
1
13

1
1
170

Inne

1

17

Działania planowane do przeprowadzenia oraz aktualnie wykonywane na
obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, są realizowane głównie w
ramach następujących programów inwestycyjnych:
• Programu dla Odry – 2006,
• Programu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi
i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”,
• Programu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach
górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie”.

Wyniki ankietyzacji zostały uwzględnione w programie działań oraz posłużyły do
stworzenia katalogu działań.
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5. Katalog działań
W ramach Projektu stworzono katalog działań służących ograniczaniu skutków
suszy. Katalog, o którym mowa w art. 88r, będący częścią programu przeciwdziałania
skutkom suszy, zawiera szereg działań zarówno o charakterze nietechnicznym, jak i
technicznym. Wyszczególnione działania mają bezpośredni oraz pośredni wpływ na
zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska suszy oraz ograniczania skutków jej
wystąpienia.

Katalog działań stanowi zbiór możliwych do przeprowadzenia działań mających
na celu ograniczenie skutków suszy, pogrupowanych wg poniższego schematu:
Działania w zlewni w
odniesieniu do różnych form
zagospodarowania

Działania związane z zabudową
hydrotechniczną zlewni

Działania na obszarach rolnych

Zbiorniki wodne

Działania na obszarach leśnych

Mała retencja

Działania na obszarach
zurbanizowanych

Zwiększenie retencji dolinowej rzek
Modernizacja urządzeń wodnych

Działania na obszarach o szczególnych
walorach przyrodniczych
Działania na terenach górskich

Inne działania
Korzystanie z wód
Działania zatrzymujące wody
deszczowe w miejscach ich opadu
Działania formalno-prawne
Agregacja sieci wodociągowej
Śledzenie raportów SMSR (IUNG) i
IMGW oraz PIG
Rysunek 1. Schemat działań zawartych w katalogu działań.
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•

•

•

Katalog działań zawiera:

51 działań w zlewni w odniesieniu do różnych form zagospodarowania (13 dla
obszarów rolnych, 16 dla leśnych, 13 dla zurbanizowanych, 7 dla obszarów o
szczególnych walorach przyrodniczych oraz 2 dla terenów górskich),

12 działań związanych z zabudową hydrotechniczną zlewni (1 w zakresie
budowy zbiorników wodnych, 6 w zakresie małej retencji, 2 w zakresie retencji
dolinowej rzek oraz 3 w zakresie urządzeń wodnych),

23 inne działania (7 dotyczących korzystania z wód, 1 dot. zatrzymania wód
deszczowych w miejscach ich opadu, 12 działań formalno-prawnych, 2 dot.
agregacji sieci wodociągowej oraz 1 w zakresie monitoringu informacji dot.
zjawiska suszy).

W sumie w katalogu znalazło się 86 działań.

6. Charakterystyka obszarów
Szczegółowa charakterystyka obszarów wskazanych w pierwszym etapie prac
nad projektem, sporządzona w formie tabelarycznej stanowi załącznik 3 do niniejszego
opracowania.
Charakterystyka obszarów sporządzona została na podstawie wyników prac
przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu i zawiera:
•

•

W odniesieniu do zlewni wód powierzchniowych: przypisaną klasę
intensywności potrzeb wodnych dla trzech aspektów, stopień zagrożenia
skutkami suszy hydrologicznej, moduł odpływu granicznego niżówki oraz klasę
zhierarchizowanych obszarów;
W odniesieniu do SCWP: liczbę mieszkańców, moduł poboru wody podziemnej,
stopień zagrożenia skutkami suszy hydrogeologicznej

Zarówno dla zlewni wód powierzchniowych, jak i scalonych części wód
przypisano odpowiadającą im jednolitą część wód podziemnych wraz z przypisaną jej
klasą hierarchizacji w odniesieniu do suszy hydrogeologicznej.
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7. Program działań
Program działań Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy, zawierający
716 działań, został podzielony na 3 grupy pod względem rodzaju działań:

Działania grupy I – budowa, odbudowa, modernizacja zbiorników wodnych (439)
- działania wynikające z ankietyzacji oraz obowiązujących planów/programów.

Działania grupy II – budowa, odbudowa, modernizacja pozostałych urządzeń
wodnych oraz renaturyzacja i inne działania inwestycyjne (239) - działania wynikające z
ankietyzacji oraz obowiązujących planów/programów.

Działania grupy III – działania ogólne (38) - działania wynikające z ankietyzacji
oraz obowiązujących planów/programów oraz wskazane przez Wykonawcę działania
dodatkowe wynikające z zapisów katalogu działań.

Program działań zawiera działania odnoszące się zarówno do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki
(w tym: rolnictwa, przemysłu, żeglugi) oraz do zaspokojenia potrzeb wodnych
środowiska naturalnego.

W Programie uwzględnia się zarówno działania prewencyjne, ograniczające
szkody wynikłe z wystąpienia suszy, jak i działania dotyczące dynamicznego
bilansowania zasobów.
Działania zostały rozróżnione na działania podstawowe oraz uzupełniające w
zależności od: realności wykonania, zapewnionego źródła finansowania, skuteczności
działania oraz wpływu na możliwość zapobiegania lub minimalizowania skutków suszy
(czy wpływa w sposób bezpośredni czy pośredni).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program zawiera następujące informacje:

odpowiadający działaniu kod działań z katalogu działań,
nazwę działania,

opis działania wraz z charakterystyką,

obszar działania (lokalizacja inwestycji),

jednostkę odpowiedzialną za wdrożenie,

narzędzie/instrument wdrażania (plan, program, podstawę prawną),
spodziewany efekt, wpływ na środowisko,
źródło finansowania,
termin realizacji,
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•
•
•

źródło pochodzenia informacji,

rodzaj działania (podstawowe, uzupełniające),

lokalizację działania pod względem administracyjnym, SCWP, zlewni 3 rzędu
oraz JCWPd wraz z klasą hierarchizacji dla tych obszarów (jedynie
w wersji elektronicznej Programu).

Wersja papierowa Programu działań wykonana została w skróconej wersji (dla
zwiększenia czytelności wydruku).

Program działań uwzględnia również zapisy istniejących planów i programów na
poziomie krajowym i regionalnym. Zapisy programów małej retencji województw
zlokalizowanych na analizowanym obszarze, wskazujące planowane do budowy
zbiorniki małej retencji, ze względu na znaczny okres jaki upłynął od ich opracowania,
zostały zweryfikowane poprzez kontakt z zarządami melioracji i urządzeń wodnych,
gminami oraz nadleśnictwami.

Działania grupy I i II zostały zlokalizowane na warstwie wektorowej oraz
przedstawione w formie graficznej na mapie, na tle podziału administracyjnego obszaru
administrowanego przez RZGW we Wrocławiu oraz form zagospodarowania terenu
CORINE Land Cover.
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Rysunek 2. Mapa lokalizacji działań grupy I w odniesieniu do podziału administracyjnego oraz form zagospodarowania terenu.
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Rysunek 3. Mapa lokalizacji działań grupy II w odniesieniu do podziału administracyjnego oraz form zagospodarowania terenu.
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Na mapach powyżej przedstawiono rozkład przestrzenny planowanych do
realizacji działań inwestycyjnych grupy I i II. W przypadku planowanych zbiorników
retencyjnych (działania grupy I) zauważa się ich nagromadzenie w południowej części
obszaru oraz w województwie lubuskim. Z kolei działania w zakresie
budowy/rozbudowy innych urządzeń wodnych zlokalizowane są głownie w obrębie
województwa wielkopolskiego.

8. Harmonogram i program prac (projekt)
Harmonogram i program prac opracowano na podstawie Ustawy Prawo wodne
z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. 2012 poz. 145) oraz Ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.).
Tabela 4. Harmonogram i program prac (projekt)

Kolejność

Zadanie

Czas/ termin realizacji

I. Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy

1

13 m-cy
Opracowanie projektu planu
przeciwdziałania skutkom suszy w
regionach wodnych na obszarze działania
RZGW we Wrocławiu zgodnie z zapisami Art. kwiecień 2012 r. - sierpień 2013 r.
88r, s ustawy Prawo Wodne

II. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

1

Podanie do publicznej wiadomości, na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, w celu zgłoszenia uwag :
- harmonogramu i programu prac
związanych z przygotowaniem planów
przeciwdziałania skutkom suszy
14

W terminie 6 miesięcy od dnia
podania do publicznej wiadomości
dokumentów, o których mowa w
ust. 3, zainteresowani mogą
składać do dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki
wodnej uwagi do ustaleń
zawartych w tych dokumentach Art. 88s ust 5
listopad 2013 r. - maj 2014 r.
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Kolejność

Zadanie

Czas/ termin realizacji

- projektu planów przeciwdziałania skutkom
suszy, co najmniej na rok przed
czerwiec 2014 r. - grudzień 2014 r.
rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te
plany - Art. 88s ust 3

2

3

4

5
6
7
8

Uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w
prognozie oddziaływania na środowisko
projektu planu przeciwdziałania skutkom
suszy z Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska oraz Głównym Inspektorem
Sanitarnym (art. 57 ust. 4, art. 58 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r.).
Sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko, zgodnie z art. 51 oraz art. 52
ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie z dnia 3
października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 ze zm.)
Opiniowanie projektu planu
przeciwdziałania skutkom suszy oraz
prognozy oddziaływania na środowisko z
Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska oraz Głównym Inspektorem
Sanitarnym

Opiniowanie projektu planu
przeciwdziałania skutkom suszy oraz
prognozy oddziaływania na środowisko ze
społeczeństwem
Rozpatrzenie uwag i wniosków z I i II
konsultacji - opracowanie tzw. tabeli
rozbieżności
Uwzględnienie uwag w prognozie
oddziaływania na środowisko

Opracowanie zasadniczego planu
przeciwdziałania skutkom suszy
w regionach wodnych na obszarze działania
RZGW we Wrocławiu
15

w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o uzgodnienie
(art. 53)
lipiec 2014 r.

szacowany czas: 5 m-cy
styczeń 2015 r. - maj 2015 r.
w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie
opinii (art. 54, ust. 1)
czerwiec 2015 r.

21 dni (art. 39, ust. 1)
czerwiec 2015 r.
30 dni

lipiec 2015 r.
21 dni

lipiec 2015 r.

30 dni

sierpień 2015 r.
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Kolejność

9

10

Zadanie

Czas/ termin realizacji

Przygotowanie podsumowania o którym
mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie oraz przekazanie w/w
dokumentu Generalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska oraz Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu

sierpień 2015 r.

Uchwalenie planu przeciwdziałania skutkom
suszy w regionach wodnych na obszarze
październik 2015 r. - spełnienie
działania RZGW we Wrocławiu wymogu art. 88s ust 3, pkt 2
rozporządzenie

9. Podsumowanie i wnioski
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację prac nad Projektem Planu
przeciwdziałania skutkom suszy (etap I) zrealizowanym w 2012 roku oraz bazuje na ich
wynikach. Do wyłonionych w pierwszym etapie prac obszarów wymagających
szczególnych działań łagodzących skutki suszy, obszarów wymagających podstawowych
i doraźnych działań oraz obszarów niewymagających działań łagodzących została
dobrana odpowiednia szczegółowość przeprowadzonej na analizowanym obszarze
ankietyzacji. Z kolei każde z zaplanowanych działań programu działań posiada
przyporządkowaną klasę hierarchizacji obszaru na którym będzie zrealizowane, pod
względem suszy hydrologicznej oraz hydrogeologicznej.

W ramach prac stworzono Katalog działań, Charakterystykę obszarów
wyłonionych w I etapie prac, Program działań oraz Harmonogram i program prac
(projekt). Niniejsze dokumenty stanowią załączniki do opracowania.

Katalog działań stanowi kompleksowy zbiór możliwych do przeprowadzenia
działań mających na celu łagodzenie skutków suszy lub jej zapobiegania. Na zapisach
katalogu bazuje Program działań. Charakterystyka obszarów z kolei przedstawia wyniki
prac przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu i zawiera wyłonione w jego
trakcie wskaźniki charakteryzujące zlewnie wód powierzchniowych trzeciego rzędu,
scalone części wód oraz jednolite części wód podziemnych.
Zestawienie działań wyłonionych w trakcie ankietyzacji, analizy dokumentów
planistycznych i programowych oraz wskazanych przez Wykonawcę bazując na
zapisach Katalogu działań stanowi Program działań. Działania odnoszą się zarówno do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zaopatrzenie w wodę sektora
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gospodarki (w tym: rolnictwa, przemysłu, żeglugi) oraz zaspokojenia potrzeb wodnych
środowiska naturalnego.

Program działań Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy, zawierający
716 działań, został podzielony na 3 grupy pod względem rodzaju działań. Działania
grupy I to działania dotyczące budowy, odbudowy oraz modernizacji zbiorników
wodnych (439 działań), działania grupy II dotyczą budowy, odbudowy, modernizacji
pozostałych urządzeń wodnych oraz renaturyzacji i inne działania inwestycyjne (239
działań). Działania zaklasyfikowane do grupy III to tzw. działania ogólne (38 działań)
i są to między innymi działania związane ze zwiększeniem lesistości, ochrony
bioróżnorodności, zmianą w korzystaniu z wód (racjonalizacja korzystania z wód), jak
również działania na obszarach NATURA 2000 oraz działania edukacyjne.

Działania grupy I i II zostały zlokalizowane na warstwie wektorowej oraz
przedstawione w formie graficznej na mapie, na tle podziału administracyjnego obszaru
działania RZGW we Wrocławiu oraz form zagospodarowania terenu CORINE Land
Cover.
Dla działań wskazanych w programie działań często za główny cel przyjmuje się
ochronę przeciwpowodziową, jednak mają one niemniejsze znaczenie dla
przeciwdziałania zjawisku suszy oraz łagodzeniu jego skutków. Przykładem w tej
kwestii mogą być inwestycje realizowane w ramach Programu dla Odry 2006, gdzie
strategicznym celem tego programu jest wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju całego dorzecza Odry oraz
niepogarszanie stanu środowiska, a także poszanowanie bogatych na tym obszarze
zasobów przyrody.

Realizacja zapisów Planu przeciwdziałania skutkom suszy, którego projekt
przedstawia niniejsze opracowanie pozwoli na zapobieganie wystąpienia zjawiska
suszy, a w szczególności łagodzenie skutków jego wystąpienia. Należy jednak zauważyć,
iż działania mające na celu zwiększanie retencji zlewni oraz ochrony jej zasobów mają
pozytywny wpływ nie tylko na ograniczenie występowania oraz nasilenia zjawiska
suszy, a również na ochronę przeciwpowodziową czy zwiększenie bioróżnorodności
obszaru.

17

Projekt planu przeciwdziałania
skutkom suszy – etap II

Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w ramach umowy nr
S/1/7140/DZ/2012/2013 z dnia 17.01.2013 r.
Wykonawca:
„Pectore-Eco” Sp. z o.o.
Al. Przyjaźni 7/2
44-100 Gliwice

Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gliwice, 2013 r.

15

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

Praca zrealizowana przez zespół w składzie:
inż. Katarzyna Banaszak

mgr inż. Monika Gajda

mgr inż. Agnieszka Hobot

mgr inż. Małgorzata Komosa
mgr inż. Joanna Kozołub

mgr inż. Agnieszka Stachura - Węgierek
dr inż. Andrzej Wałęga

2

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

Spis treści
1.
2.

Wprowadzenie ......................................................................................................................................... 4

Zakres prac ................................................................................................................................................ 4

3. Identyfikacja dokumentów planistycznych i programowych związanych z
gospodarka wodną w zakresie ograniczenia skutków suszy ......................................................... 5
3.1. Dokumenty na poziomie krajowym ............................................................................................ 5

4.
5.

6.

7.

8.

9.

3.2 Dokumenty na poziomie wojewódzkim .................................................................................. 34
Ankietyzacja ........................................................................................................................................... 51

Katalog działań ..................................................................................................................................... 52

Charakterystyka obszarów .............................................................................................................. 54

Program działań ................................................................................................................................... 55

Harmonogram i program prac (projekt) .................................................................................... 60

Podsumowanie i wnioski .................................................................................................................. 62

Spis tabel i rysunków .................................................................................................................................. 64

3

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

1. Wprowadzenie
Konieczność opracowania dokumentu „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”
wnoszą zapisy art. 88s ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2012, poz. 145).

Według zapisów art. 88r tejże ustawy Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Niniejsze opracowanie stanowi drugi etap „Projektu planu przeciwdziałania
skutkom suszy” realizowanego na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, a swoim zakresem obejmuje stworzenie katalogu działań celowych dla
łagodzenia skutków suszy wraz z kompleksowym programem działań. Wyniki prac
służyć będą jako podstawa do realizacji Planu przeciwdziałania skutkom suszy na
obszarze regionów wodnych:
•
•
•
•
•
•

Środkowej Odry,
Izery,
Metuje,
Łaby i Ostrożnicy (Upa),
Orlicy,
Morawy.

2. Zakres prac
Zadania realizowane w zakresie niniejszego projektu objęły opracowanie
katalogu działań służących łagodzeniu skutków suszy na podstawie analizy
dokumentów planistycznych i programowych na poziomie krajowym i regionalnym oraz
przeprowadzenie ankietyzacji wśród jednostek samorządu terytorialnego i innych
instytucji zajmujących się gospodarką wodną i prowadzących inwestycje w tym zakresie
na obszarze działania RZGW we Wrocławiu.

Kolejno opracowano kompleksowy program działań, bazujący na sporządzonym
katalogu działań, który stanowić będzie załącznik do „Planu przeciwdziałania skutkom
suszy”.
Prace objęły również przygotowanie harmonogramu i programu prac związanych
z przygotowaniem Planu.
4

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

3. Identyfikacja dokumentów planistycznych i programowych
związanych z gospodarka wodną w zakresie ograniczenia
skutków suszy
3.1. Dokumenty na poziomie krajowym
Zidentyfikowane dokumenty krajowe:

1. Krajowy Program Zwiększania Lesistości, Warszawa 2003 r.
2. Program: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i
suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych, Warszawa 2009 r.
3. Program: Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach
górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie, Warszawa 2010 r.
4. Projekt Polityki wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016),
5. Strategia gospodarki wodnej, Warszawa 2005 r.
6. Strategia Gospodarki Wodnej – Projekt aktualizacji strategii,
7. Program dla Odry – 2006 – aktualizacja (Projekt), Wrocław 2011 r.
8. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW, Warszawa
2011 r.
9. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby, KZGW, Warszawa
2011 r.
10. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju, KZGW, Warszawa
2011 r.
11. Plan gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry,
MKOOpZ , Wrocław 2009 r.
12. Program wodno-środowiskowy kraju, KZGW, Warszawa 2010 r.,
13. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016,
Warszawa 2008 r.
14. II Polityka ekologiczna Państwa.

1. Krajowy Program Zwiększania Lesistości
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: art. 48 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717, z późn. zm.)

Obszar obowiązywania: obszar całego kraju
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Cel: Zapewnienie warunków do zwiększenia lesistości do 30%, ustalenie priorytetów
ekologicznych i gospodarczych oraz wykorzystanie ich do optymalnego rozmieszczenia
zalesień wraz z opracowaniem odpowiednich instrumentów realizacyjnych.
Opis:

Krajowy Program Zwiększania Lesistości jest opracowaniem o charakterze
strategicznym. Jest to instrument polityki leśnej, pozwalający kształtować przestrzeń
przyrodniczą kraju. Zawiera on ogólne wytyczne do sporządzania regionalnych planów
zagospodarowania przestrzennego w dziedzinie zwiększania lesistości.
Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki przestrzennej,
ekologicznej i gospodarczej kraju, jest również jednym z ważniejszych elementów
polityki leśnej państwa. Realizacja celów tej polityki ma przyczynić się do zwiększenia
lesistości kraju do 30% w 2020 roku i 33 % po roku 2050.
Konieczność rozwinięcia programu zalesień w Polsce związana jest głównie
z globalnymi i lokalnymi przemianami środowiska. Lasy oddziałują korzystnie na wiele
elementów środowiska, a także przyczyniają się do poprawy warunków życia ludności
w rejonach zurbanizowanych.
Zgodnie z zapisami Programu, zwiększenie lesistości kraju uzasadnione jest
przede wszystkim potrzebą większego wykorzystania funkcji lasów w:
• retencjonowaniu i łagodzeniu ekstremalnych stanów przepływu wód
powierzchniowych i gruntowych,
• przeciwdziałaniu degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu,
• wiązaniu CO 2 i gazów przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz
neutralizacji ich negatywnego działania,
• korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na
terenach rolniczych,
• zachowaniu zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu różnorodności
biologicznej i naturalności krajobrazu,
• tworzeniu możliwości wypoczynku dla ludności oraz poprawy warunków życia
na terenach zurbanizowanych.
Integralną częścią analizowanego programu są:
• przestrzenny model zwiększania lesistości (obejmujący ustalenie preferencji
zalesieniowych gmin) oraz rozmiar zalesień w układzie kraju, województw
i powiatów,
• założenia programów regionalnych i lokalnych,
• zadania dla administracji rządowej, władz samorządowych na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym i gminnym oraz dla gospodarki leśnej,
• harmonogram realizacji i aspekty ekonomiczne.
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2. Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy
w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych
Obszar obowiązywania: ekosystemy nizinne w Polsce

Cel: Celem analizowanego programu jest zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód
w obrębie małych zlewni, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju
krajobrazu naturalnego.
Opis:

Głównym zadaniem programu jest poprawa bilansu wodnego małych zlewni w
nadleśnictwach, co przyczyni się do zminimalizowania negatywnych skutków suszy oraz
do przeciwdziałania powodzi. Realizacja programu umożliwi okresowe zatrzymanie
około 40 mln m3 wody stosując metody techniczne małej retencji. Przyczyni się również
do zachowania różnorodności biologicznej obszarów wodno-błotnych oraz
renaturyzacji bagien i mokradeł.
Program zawiera m.in. opis uwarunkowań, potrzeb i metod retencjonowania wód
w lasach oraz wykaz obiektów małej retencji planowanych do realizacji wraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Program „Zwiększanie możliwości retencyjnych…” swym zasięgiem obejmuje
ekosystemy nizinne na terenie całego kraju. W ramach programu planowana jest
realizacja ponad 1000 zadań, na kwotę około 190 mln zł, a uczestniczyć w nim będzie
około 190 Nadleśnictw. Planuje się budowę i modernizację wielu obiektów piętrzących
bądź retencjonujących wodę, a wśród nich będą:
• urządzenia piętrzące: zastawki, progi, jazy, groble, przelewy, mnichy, przepusty
piętrzące, przepusto-zastawki,
• obiekty liniowe: renaturyzowane kanały i rowy, groble powyżej 5 m długości,
• obiekty powierzchniowe: zbiorniki, obszary wodno-błotne,
• brody,
• przepusty.
Autorzy opracowania wskazują na nasilanie się zjawiska suszy w Polsce oraz na
jej znaczne negatywne oddziaływanie na rolnictwo, leśnictwo i inne działy gospodarki.
W lasach susza objawia się zmniejszeniem wilgotności gleby i ściółki leśnej. Skutkuje to
występowaniem wielu niekorzystnych zjawisk, m.in.:
• obniżaniem lustra wody w jeziorach, poziomu wód gruntowych,
• wysychaniem małych cieków w lasach, zanikiem oczek wodnych,
• spowolnieniem lub brakiem wzrostu drzew, spadkiem ich odporności,
• brakiem grzybów, jagód i innych owoców runa leśnego,
• zanikiem naturalnych wodopojów zwierzyny leśnej,
• zanikiem i degradacją naturalnych wilgotnych siedlisk w lasach,
• zmniejszeniem różnorodności biologicznej,
• występowaniem pożarów.
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Retencjonowanie wody w lasach może w znacznym stopniu przyczynić się do
ograniczenia ujemnego oddziaływania suszy na ekosystemy leśne. Należy zatem
stwierdzić, że realizacja programu Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych
przyczyni się do osiągnięcia szeregu pozytywnych skutków środowiskowych
i społeczno-ekonomicznych.
3. Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich.
Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie.
Obszar obowiązywania: obszary wyżynne i górskie w Sudetach i Karpatach

Cel: Celem programu jest spowolnienie odpływu wód z terenów górskich poprzez
zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni.
Opis:

Analizowany program realizowany będzie w newralgicznych obszarach górskich
zlewni. Główny cel programu zostanie osiągnięty poprzez realizację kilku tysięcy zadań
inwestycyjnych w ramach celów szczegółowych, które obejmować będą:
• retencjonowanie i renaturyzację cieków stałych oraz obszarów podmokłych,
• ograniczanie i kontrolę spływu powierzchniowego,
• wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych.
W programie bierze udział większość nadleśnictw z terenów wyżynnych
i górskich. Zadania są zlokalizowane w 55 nadleśnictwach należących administracyjnie
do czterech regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, tj.: we Wrocławiu (16
nadleśnictw), Katowicach (9 nadleśnictw), w Krośnie (18 nadleśnictw) oraz w Krakowie
(12 nadleśnictw).
Do wykonania zaplanowano działania zwiększające możliwości retencyjne
obszarów górskich, a wśród nich m.in. budowę zbiorników, renaturyzację potoków
i obszarów podmokłych, a także działania chroniące stoki przed nadmiernym spływem
powierzchniowym. Prace będą polegać na spowalnianiu i ograniczaniu gwałtownego
spływu wód w potokach górskich oraz spływu powierzchniowego. W tym celu tworzone
będą oczka wodne, zbiorniki retencyjne, tereny podmokłe i zalewowe. Prowadzone będą
również prace na ciekach: renaturyzowane będą cieki uregulowane, przywracana będzie
krętość cieków oraz ciągłość morfologiczna (budowa przepławek, modernizacja
istniejących budowli). Prowadzone będą również prace polegające na ochronie skarp
potoków, zabezpieczeniu zboczy dróg leśnych przed nadmiernym spływem
powierzchniowym. Wszystkie te zabiegi spowodują spowolnienie obiegu wody
w zlewniach górskich oraz wzrost retencjonowania wód opadowych w ściółce i glebie
leśnej. Dzięki tym zabiegom zminimalizowane zostaną negatywne skutki zjawisk
8
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naturalnych tj. niszczącego działania wód wezbraniowych, powodzi oraz suszy na
górskich obszarach leśnych.
Treść programu we wstępie obejmuje charakterystykę warunków
fizjograficznych obszarów objętych programem, wraz z charakterystyką lasów tego
rejonu. Przedstawiono tu także zakres występowania zjawisk ekstremalnych
powodujących uszkodzenia drzewostanów, koryt potoków oraz infrastruktury wodnej
i komunikacyjnej. W dalszej części scharakteryzowano stan gospodarki wodnej i
ochrony przed skutkami hydrologicznych zjawisk ekstremalnych oraz przedstawiono
cele programu. Kolejna część zawiera opis kierunków działań retencyjnych i metod
ochrony przed skutkami gwałtownych spływów wód powierzchniowych wraz
z charakterystyką przyjętych metod, planowanych rozwiązań technicznych i zasadami
realizacji programów.
Podsumowując, realizacja programu poprzez podejmowane działania, będzie
miała duże znaczenie w zminimalizowaniu występowania zjawiska suszy na górskich
obszarach leśnych. Przyczyni się do wzrostu retencjonowania wód i tym samym
spowoduje spowolnienie odpływu wody ze zlewni.
4. Projekt polityki wodnej Państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu
2016)
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 r. nr 84, poz.712 z późn. zm.).
Obszar obowiązywania: obszar całego kraju

Cel: Zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz
istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu
z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu
uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu
do wyrównania dysproporcji regionalnych.
Opis:

Projekt Polityki wodnej państwa jest dokumentem strategicznym w zakresie
gospodarki wodnej w Polsce. Uszczegóławia on zapisy pozostałych dokumentów
związanych z gospodarką wodną kraju, jest także ściśle powiązany z krajowymi
dokumentami strategicznymi. Dokument ten wytycza priorytetowe kierunki
gospodarowania wodami w długim horyzoncie czasowym, na których skoncentrowane
będą działania państwa. Określa on zasady i warunki, do których wszyscy użytkownicy
wód będą zobowiązani dostosować swoje działania i zamierzenia w gospodarowaniu
wodami. Polityka wodna Państwa adresowana jest do wszystkich tych, którzy wpływają
na stan wód, są użytkownikami wody bądź tworzą, eksploatują lub wykorzystują efekty
istnienia infrastruktury wodnej.
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Celami strategicznymi Polityki wodnej Państwa dla osiągnięcia celu nadrzędnego są:
• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych z nimi
ekosystemów,
• zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności,
środowiska naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb
wodnych gospodarki,
• ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych,
• wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi
i gospodarowania wodami.
Analizowany dokument określa kierunki reformy umożliwiającej skuteczniejsze
realizowanie w/w celów oraz wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej, a także realizację
idei trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarowaniem zasobami wodnymi
w Polsce. Cel ten ma być osiągnięty przez zbudowanie zintegrowanego systemu
gospodarowania wodami wykorzystującego nowoczesne mechanizmy prawne,
instrumenty ekonomiczne, konsultacje społeczne i podstawy naukowe.
Głównym założeniem reformy jest realizacja zlewniowej polityki gospodarowania
wodami, zgodnie z wymogami i standardami Unii Europejskiej, spełniającej kryteria
funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju. W Projekcie
określono także działania niezwiązane z reformą, które powinny być wdrożone do roku
2016 – głównie dot. ochrony przed powodzią.
Plan wdrożenia Polityki wodnej Państwa obejmuje:
• działania wynikające z wdrożenia dyrektyw UE zgodnie z terminami
wymaganymi prawem,
• działania związane z wdrożeniem reformy gospodarki wodnej według ustalonego
harmonogramu,
• inne działania priorytetowe do roku 2016.
Założono, iż reforma systemu gospodarki wodnej zostanie zrealizowana do 31 grudnia
2013 r. Do tego czasu zostaną opracowane szczegółowe rozwiązania organizacyjne,
finansowe i prawne, a także wdrożona zostanie nowa struktura funkcjonowania
instytucjonalnego.
W Polityce wodnej Państwa zidentyfikowano m.in. główne problemy gospodarki
wodnej, również w zakresie zagrożenia zjawiskiem suszy.
Zgodnie z zapisami PWP, do głównych problemów gospodarki wodnej w zakresie
poziomu zagrożenia i stanu zabezpieczenia przed powodzią i suszą należą:
• niekontrolowany wzrost zagrożenia powodziowego na skutek utraty naturalnej
retencji zlewni i retencji dolinowej rzek w procesie rozwoju urbanizacji,
• presja osadnicza i rozwój gospodarczy na obszarach narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi,
• niewystarczający zakres opracowania, standaryzacji i wykorzystania
prewencyjnych i nietechnicznych metod ograniczania skutków powodzi, w tym
systemu monitoringu, prognozowania wezbrań i ostrzegania, edukacji
10
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•

•

•
•
•

powodziowej oraz kontroli zmian w użytkowaniu terenu i regulowania spływu
powierzchniowego w terenach słabo zagospodarowanych,
niewystarczająca pojemność rezerw powodziowych w istniejących zbiornikach
retencyjnych i brak mechanizmów dla ich uzyskania przez zmianę zasad
gospodarowania akwenem w sezonie powodziowym,
niewykorzystanie możliwości technicznych i nietechnicznych dla podnoszenia
i odbudowy retencyjności zlewni cząstkowych i obszarów drenażowych, a także
brak standardowych działań dla retencjonowania wody w systemach
melioracyjnych,
zły stan utrzymania rzek w należytym stanie ułatwiającym przejście wód
wezbraniowych,
brak rzetelnej oceny efektywności funkcjonowania i celowości utrzymywania
niektórych technicznych obiektów ochrony przeciwpowodziowej,
zły stan techniczny flotylli lodołamaczy.

5. Strategia Gospodarki Wodnej
Obszar obowiązywania: obszar całego kraju

Cel: Strategia Gospodarki Wodnej precyzuje podstawowe kierunki rozwoju gospodarki
wodnej do roku 2020 oraz zasady działania, które umożliwią realizację idei trwałego i
zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Do celów kierunkowych
Strategii zaliczamy:
• zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy
poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód,
• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów
wodnych i od wód zależnych,
• podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.
Wyżej wymienione działania mają charakter trwały i będą również precyzować kierunki
działań w dalszej perspektywie. Wykonanie zapisów zawartych w omawianym
dokumencie nastąpi w wyniku realizacji przedsięwzięć w obrębie każdego z działań.

Opis:

Strategia Gospodarki Wodnej jest dokumentem samoistnym, określającym ramy
funkcjonowania działu administracji rządowej w dłuższej perspektywie. W bardziej
szczegółowy sposób odnosi się do działań pozostający w gestii administracji rządowej
i jej agend zajmujących się zasobami wodnymi. W dokumencie tym zostały wyróżnione
osie problemowe, które zostały omówione na tle syntetycznie ujętych treści
diagnostycznych charakteryzujących obecny stan gospodarki wodnej oraz
uwarunkowań prawno-organizacyjnych. W Strategii uwzględniono:
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• oś techniczną – związana z utrzymaniem i odtworzeniem majątku jak również
z nowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
• oś finansową – dotyczy nakładów na gospodarkę wodną, kosztów utrzymania
oraz potrzeb finansowych,
• oś instytucjonalną – obejmuje zarządzanie wodami i koordynację gospodarki
wodnej.
Strategia wytycza także priorytetowe kierunki działań (nie wnikając w zagadnienia
realizacyjne) dla problemów o charakterze lokalnym bądź regionalnym.
Cel I - zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy
poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód uwzględnia następujące
działania:

• opracowanie i wdrażanie Krajowego programu retencjonowania wód,
• zwiększenie zasobów dyspozycyjnych – dokończenie budowy wielozadaniowych
zbiorników retencyjnych, rozwój małej retencji wodnej i budowę nowych
zbiorników retencyjnych o znaczeniu ponadregionalnym na obszarze, gdzie
funkcje społeczne i gospodarcze będą uzasadniały wysokość nakładów,
• zwiększenie zasobów wód dla produkcji rolnej (rozwój małej retencji wodnej
oraz wspieranie melioracji nawadniających),
• udostępnianie obiektów piętrzących do budowy małych elektrowni wodnych,
• opracowanie i wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych,
• poprawa jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia,
• poprawa jakości wody w kąpieliskach,
• udokumentowanie warunków hydrogeologicznych na obszarach wydzielonych
zbiorników wód podziemnych wymagających szczególnej ochrony,
• utrzymanie i modernizację istniejących dróg wodnych – przede wszystkim
o charakterze turystycznym wraz z uwzględnieniem obiektów wpisanych do
rejestru zabytków.

Działania dążące do osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wód, a w szczególności
ekosystemów wodnych i od wód zależnych (cel II) to:
• opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły
i Odry i wykonanie działań przedstawionych w planach,
• realizacja programów wodno-środowiskowych,
• utworzenie programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych
w obszarach dorzeczy,
• wykonanie zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
• wyposażenie zakładów sektora rolno – spożywczego w oczyszczalnie ścieków,
• wyposażenie aglomeracji poniżej 2000 RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie
ścieków,
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• ograniczenie lub eliminowanie azotanów i substancji szczególnie szkodliwych
wprowadzanych do wód,
• zagospodarowanie osadów ściekowych,
• zrealizowanie przedsięwzięć służących wypełnianiu przepisów dyrektyw
dotyczących:
ochrony
przyrody
(92/43/EWG,
79/409/EWG),
ocen
oddziaływania na środowisko (85/337/EWG), dużych katastrof (Seveso,
96/82/WE), środków ochrony roślin (91/414/EWG).

Cel III – podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy uzyska się
w wyniku:

• opracowania planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom
suszy dla obszaru kraju,
• odpowiedniego utrzymania koryt rzecznych i stworzenia warunków dla
swobodnego spływu wód powodziowych i lodów,
• zwiększenia retencji dolinowej rzek (wyznaczenie obszarów zalewowych
i polderów),
• stymulowania działań zatrzymujących wodę w glebie poprzez modernizację
melioracji szczegółowych (nawadnianie),
• poprawy stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zagrażających
bezpieczeństwu – obowiązkowe wykonywanie robót remontowych
i modernizacyjnych na podstawie monitoringu sprawności technicznej,
• budowy i modernizacji urządzeń przeciwpowodziowych (zbiorniki, stopnie, wały
przeciwpowodziowe, poldery),
• utrzymania rzek oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie
technicznym, przywrócenie floty lodołamaczy w celu zapewnienie swobodnego
spływu wód Wisły i Odry w okresach zlodzenia,
• komunalizacji wałów przeciwpowodziowych,
• stworzenia systemu obowiązkowych ubezpieczeń majątku od powodzi.
W realizacji trzech podstawowych celów strategicznych istotne będą palny
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry i Wisły oraz plany ochrony
przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju. Cele
kierunkowe gospodarki wodnej wspomagane będą instrumentami horyzontalnymi, do
których zaliczamy działania podejmowane w sferze prawnej, organizacyjnej
i edukacyjnej.
Istotny problem dla gospodarki kraju stanowią coraz częściej występujące susze.
Zapobieganie skutkom suszy należy do obowiązków publicznych, realizowanych
zarazem przez jednostki administracji rządowej jak i samorządowej. Zważywszy na fakt,
iż nie istnieje system zabezpieczeń przed skutkami suszy możliwe jest jedynie
łagodzenie jej skutków poprzez różnorodne formy retencji naturalnej, nawodnienia oraz
agrotechnikę ograniczającą parowanie wody.
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Strategia Gospodarowania Wodami przedstawia obecny stan wiedzy w ramach
możliwości realizacyjnych jak również określa sfery finansowania. Parametry te będą
ulegały zmianom, zatem ważna jest cykliczna ocena realizacyjna strategii i jej
aktualizacja.
6. Strategia Gospodarki Wodnej – Projekt aktualizacji strategii
Obszar obowiązywania: obszar całego kraju

Cel: Projekt aktualizacji strategii uściśla podstawowe cele, kierunki i zasady rozwoju
gospodarki wodnej do roku 2020, które umożliwią realizację idei trwałego
i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Można zatem wyodrębnić
następujące równorzędne cele kierunkowe:
• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów
wodnych i od wód zależnych,
• zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy
poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód,
• podniesienie skuteczności ochrony w sytuacjach nadzwyczajnych(powódź, susza,
awarie obiektów hydrotechnicznych, awarie przemysłowe).
Głównym zadaniem analizowanego dokumentu jest przedstawienie warunków
brzegowych i ograniczeń rozwoju związanych z gospodarką wodną.
Opis:

Jednym z ważniejszych elementów strategii zrównoważonego rozwoju jest
Strategia Gospodarki Wodnej. Jest to dokument samoistny przedstawiający diagnozę
i uwarunkowania gospodarki wodnej. W aktualizacji zostały wytyczone priorytetowe
cele kierunkowe gospodarki wodnej wraz ze sposobem ich realizacji.

Cel I – osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów
wodnych i od wód zależnych uzyska się poprzez:
• realizację zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
• opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły
i Odry oraz wykonanie programów działań przedstawionych w tych planach,
• realizację programów wodno-środowiskowych,
• utworzenie programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych
w obszarach dorzeczy,
• wyposażenie zakładów sektora rolno – spożywczego w oczyszczalnie ścieków,
• wyposażenie aglomeracji poniżej 2000 RLM w systemy kanalizacji i oczyszczalnie
ścieków,
• ograniczenie lub eliminowanie substancji szczególnie szkodliwych i azotanów
wprowadzanych do wód,
14
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• zagospodarowywanie osadów ściekowych,
• zrealizowanie przedsięwzięć służących wypełnianiu przepisów dyrektyw
dotyczących:
ochrony
przyrody
(92/43/EWG,
79/409/EWG),
ocen
oddziaływania na środowisko (85/337/EWG), dużych katastrof (Seveso,
96/82/WE), środków ochrony roślin (91/414/EWG),
• renaturyzację silnie antropogenicznie zmodyfikowanych odcinków koryt
rzecznych (jeżeli nie stoją na przeszkodzie względy gospodarcze i społeczne),
• utworzenie warunków dla odtworzenia bagien i torfowisk, przede wszystkim na
terenach silnie odwodnionych i nie mających znaczenia dla rolnictwa,
• przywrócenie istnienia gatunków roślin i zwierząt, które wyginęły uwzględniając
stan historyczny oraz uwarunkowania społeczne i gospodarcze,
• zalesianie gruntów rolnych i nieużytków w ramach Krajowego Programu
Zwiększania Lesistości, za wyjątkiem ekosystemów otwartych,
• odbudowę retencji obszarowej w wyniku usprawnienia eksploatacji systemów
melioracji podstawowych,
• kontrolę nielegalnych poborów wody i zrzutu ścieków,
• ochronę zasobów wód podziemnych przed nadmierną eksploatacją
i zanieczyszczeniem,
• właściwe planowanie przestrzenne, z uwzględnieniem zmian w spływie
powierzchniowym odnośnie ilości i jakości wód.

Cel II - zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy
poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, uzyska się poprzez:

• opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Retencjonowania Wód,
• zwiększenie zasobów dyspozycyjnych (dokończenie budowy wielozadaniowych
zbiorników retencyjnych, rozwój małej retencji wodnej, budowa nowych
zbiorników retencyjnych),
• uporządkowanie gospodarowania wodą w rolnictwie, np. zwiększenie zasobów
wód dla produkcji rolnej w wyniku rozwoju małej retencji wodnej oraz
popierania melioracji nawadniających,
• uporządkowanie gospodarowania wodą w gospodarce komunalnej i przemyśle,
• racjonalizację planowania przestrzennego ze względu na możliwość pokrycia
zapotrzebowania na wodę,
• wyrównanie przepływów dyspozycyjnych w rzekach i potokach dla pokrycia
uzasadnionych potrzeb użytkowników,
• udostępnianie obiektów piętrzących do budowy małych elektrowni wodnych,
• opracowanie i wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych,
• poprawę jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia,
• racjonalizację rekreacyjnego wykorzystania wód,
• ustanawianie obszarów ochronnych na wymagających szczególnej ochrony
obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych, dla których w trybie i na
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zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) określone
zostały warunki hydrogeologiczne,
• utrzymanie i modernizację istniejących oraz budowę nowych dróg wodnych, w
szczególności o charakterze turystycznym oraz obiektów wpisanych do rejestru
zabytków,
• racjonalizację poborów kruszywa z rzek i potoków,
• racjonalizację gospodarki rybackiej.

Działania dążące do podniesienia skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami
suszy (cel III) to:

• opracowanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom
suszy dla obszaru kraju,
• właściwe utrzymanie koryt rzecznych aby umożliwić swobodny spływ wód
powodziowych i lodów,
• zwiększenie retencji dolinowej rzek (wyznaczenie obszarów zalewowych
i polderów),
• stymulowanie działań zatrzymujących wodę w glebie wskutek modernizacji
melioracji szczegółowych,
• poprawę stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zagrażających
bezpieczeństwu – obowiązkowe wykonywanie remontów i modernizacji na
podstawie monitoringu sprawności technicznej,
• budowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych (zbiorników, stopni,
wałów przeciwpowodziowych, polderów),
• utrzymanie rzek i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie technicznym,
przywrócenie floty lodołamaczy dla zapewnienie swobodnego spływu wód
i lodów Wisłą i Odrą w okresach zlodzenia,
• zwiększenie naturalnej retencji,
• opracowanie systemu ubezpieczeń przed skutkami powodzi i suszy,
• modernizację państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej
służby hydrogeologicznej,
• usprawnienie systemów wczesnego ostrzegania oraz organizacji akcji zwalczania
i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gospodarce wodnej,
• utworzenie systemu prawno – ekonomicznego planowania przestrzennego
zwiększającego retencję oraz gospodarowanie w strefach zagrożenia
powodziowego,
• usprawnienie zarządzania obiektami technicznymi w celu redukcji fali
powodziowej oraz alimentacji rzek w okresach suszy,
• wdrożenie postanowień projektowanej dyrektywy powodziowej.

Wytyczone cele osiągnie się na skutek zbudowania sprawnie działającego
systemu wykorzystującego instrumenty legislacyjno - prawne, finansowe i zarządzania.
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Obszary działań z uwagi na swój trwały charakter będą także określać kierunki działań
w dalekiej perspektywie. Będą one wspomagane instrumentami horyzontalnymi, do
których zaliczamy działania podejmowane w sferze prawnej, organizacyjnej
i edukacyjnej.

W ostatnich latach istotnym problemem dla gospodarki kraju są susze,
prowadzące do zwiększenia zapotrzebowania na wodę, głównie dla rolnictwa.
Zapobieganie skutkom suszy należy do obowiązków publicznych, realizowanych
zarazem przez jednostki administracji rządowej jaki samorządowej. Zważywszy na fakt,
iż nie istnieje kompleksowy system zabezpieczeń przed skutkami suszy możliwe jest
jedynie łagodzenie jej skutków poprzez różnorodne formy retencji naturalnej,
nawodnienia oraz agrotechnikę ograniczającą parowanie wody. Na podstawie analizy
realizacji dotychczasowych działań z zakresu małej retencji sformułowane zostały
cztery następujące wnioski. Działania inwestycyjne w programie małej retencji
poprawiają struktury bilansu wodnego w małych zlewniach rzecznych, do pewnego
stopnia ograniczają skutki powodzi i suszy oraz w istotny sposób zwiększają biologiczną
różnorodność krajobrazu rolniczego. Konsekwencją realizacji rozwoju małej retencji jest
poprawa stanu środowiska przyrodniczego w wyniku zwiększenie uwilgotnienia
siedlisk hydrogenicznych, wzrostu biologicznej różnorodności (strefy ekotonowe wodaląd) oraz poprawy jakości wód powierzchniowych. Działania prowadzone w tym
zakresie są ważnym elementem wdrożeń Ramowej Dyrektywy Wodnej. Rozwoju
programu małej retencji bazował głównie na działaniach inwestycyjnych z pominięciem
zwiększenia retencyjności zlewni metodami nieinwestycyjnymi (przekształcenie
krajobrazu rolniczego, poprawa eksploatacji systemów melioracyjnych, zmiana systemu
gospodarowania wodą itp.). Dla zwiększenia zdolności retencyjnych małych zlewni
rzecznych zasadne jest zwiększenie wsparcia dla rozwoju małej retencji poprzez
stworzenie odpowiednich uwarunkowań formalno-prawnych.
7. Program dla Odry – 2006 – aktualizacja (Projekt)
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. 2001 r. Nr 98
poz. 1067, z późn. zm.)
Zakres: W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:
•
•
•
•

zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
usunięcia szkód powodziowych,
prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji
ekosystemów,
• zwiększenia lesistości,
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• utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
• energetycznego wykorzystania rzek.

Obszar obowiązywania: dorzecze Odry

Cel: Strategicznym celem Programu dla Odry – 2006 jest:
• wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju,
• poszanowanie bogatych zasobów przyrody dorzecza,
• niepogarszanie stanu środowiska.
Do szczegółowych celów podstawowych analizowanego dokumentu zaliczono wszystkie
zadania przedstawione w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Program dla Odry – 2006”.

Opis:

Program dla Odry – 2006 jest średniookresową strategią modernizacji
Odrzańskiego Systemu Wodnego, w której realizacja działań powinna doprowadzić co
najmniej do odbudowy zniszczeń powodziowych, zrealizowania nowego programu
ochrony przeciwpowodziowej, trwałej poprawy jakości wody, zachowania i poprawy
ekosystemów wodnych i bezpośrednio od wód zależnych oraz stworzenia warunków
dla stabilnej Żeglugi na odcinku Gliwice – Szczecin. Program łączy inicjatywy
wewnątrzkrajowe i międzynarodowe oraz uwzględnia bilateralną współpracę
transgraniczną.

Cel strategiczny planuje się osiągnąć poprzez zbudowanie systemu zintegrowanej
gospodarki wodnej dorzecza Odry z uwzględnieniem potrzeb minimalizacji ryzyka
powodziowego, ochronę czystości wody i środowiska przyrodniczego, sporządzenie
prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego łącznie z zachowaniem
i poprawą funkcji transportowych rzeki oraz jej znaczenia gospodarczego.

W dotychczasowym okresie wdrażania Programu głównie dokonano wielu
usprawnień systemu gospodarki wodnej w dorzeczu Odry powyżej Wrocławia. Na
poprawę jakości wód wpłynie również budowa nowych lub modernizacja istniejących
oczyszczalni ścieków. Prowadzenie zaplanowanych działań w lasach i na terenach
leśnych przyczyni się do poprawy ich stanu oraz zwiększenia retencji wody na tych
terenach. Ponadto, zrealizowane projekty doprowadziły do polepszenia bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego oraz pozwoliły na integrowanie działań podejmowanych
w ramach całego dorzecza Odry.

Aktualizacja Programu stanowi podstawę do nowelizacji ustawy o ustanowieniu
programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”. W aktualizacji poruszono
następujące kwestie:
18
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• w zakresie bezpieczeństwa powodziowego – głównie ochrona przed powodzią
dużych skupisk ludności położonych w dolinie Odry jak również zapewnienie
bezpieczeństwa terenom, gdzie powodzie są częste i charakteryzują się
gwałtownym przebiegiem,
• w zakresie działań proekologicznych – wspomaganie osiągnięcia niniejszych
celów: osiągnięcie dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych (zgodnie
z Ramową Dyrektywą Wodną) oraz zachowanie korzystnego stanu ochronnego
siedlisk i gatunków (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w
sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywa
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich
ptaków z późn. zm.),
• w odniesieniu do funkcji transportowej rzeki – założenie, że dla całej Odrzańskiej
Drogi Wodnej osiągnie się parametry klasy III, a w wyniku jej rozbudowy
i modernizacji osiągnięcie klasy IV,
• utrzymanie planowania przestrzennego, co pozwoli na efektywne wykorzystanie
obszarów zalewowych w oparciu o zrównoważone modele rozwoju
gospodarczego, społecznego i środowiskowego,
• popularyzację Odry jako turystycznej drogi wodnej,
• wykorzystanie energetycznego potencjału rzek w dorzeczu oraz modernizację już
istniejących elektrowni.

W aktualizacji Programu dla Odry – 2006 został uwzględniony pełny zakres
rozwiązań ochrony przed powodzią, wynikający z ustawy Prawo wodne oraz Dyrektywy
dotyczącej oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Dokument uwzględnia
również powiązane z nim aspekty ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
turystyki i gospodarki, poprzez realizację zadań zawartych w Ramowej Dyrektywie
Wodnej i ustawie Prawo wodne.
W omawianym dokumencie zostały wskazane działania w zakresie zalesiania
i zwiększania retencji na obszarach leśnych. Realizacja komponentu LASY przyczyni się
do magazynowania wody i spowalniania jej odpływu z terenów leśnych. Działania
przewidziane w ramach tego programu są zbliżone do takich dokumentów jak:
„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych” oraz „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz
związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”. Do preferowanych działań zaliczamy
m. in.:
• podniesienie stopnia lesistości – głównie na obszarach wododziałowych,
• budowę i utrzymanie systemu małej retencji w lasach,
• budowę małych zbiorników, m. in. pojników dla zwierząt hodowlanych na
pastwiskach i łąkach,
• zabudowę przeciwerozyjną potoków i odsłoniętych stoków górskich,
• budowę dodatkowych obwałowań lub przesunięcie istniejących, w taki sposób
aby cenniejsze lasy łęgowe nie były odcięte wałem od koryt rzecznych lub/oraz
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•
•
•
•
•
•
•

wykonanie systemu regulacyjnego, który pozwoli na przyjmowanie wód
wezbraniowych przez lasy łęgowe,
odtworzenie warunków zalewowych lasom znajdujących się poza obszarem
obwałowanym,
przebudowa drzewostanów w kierunku zgodnym z siedliskiem,
przywrócenie zadrzewień produkcyjnych i promocja zadrzewień śródpolnych,
podjęcie działań na rzecz Parku Narodowego Ujścia Warty dla odtworzenia
warunków do utrzymania okresowych rozlewisk,
odtwarzanie górnej granicy lasu na terenach górskich,
weryfikację danych dotyczących występującego stepowienia (susz) oraz
monitoringu zagrożenia pożarowego lasów.
zapewnienie ciągłości i trwałości lasu.

8. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Zakres: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera:

1) ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący
w szczególności:
a) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych, wraz z podaniem ich
typów i ustalonych warunków referencyjnych,
b) wykaz jednolitych części wód podziemnych,
2) podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny
ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
3) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo
wodne, wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu ich granic oraz
określeniem podstaw prawnych ich utworzenia,
3a) wykazy, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt. 1a ustawy Prawo wodne, wraz z ich
graficznym przedstawieniem, o ile jest dostępne,
4) mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych,
5) ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów
chronionych,
6) podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód,
7) podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, z
uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych,
8) wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru
dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód,
wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów,
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9) podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa
i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w
planie,
10) wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza,
11) informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji
źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji
o spodziewanych wynikach realizacji planu.

Obszar obowiązywania: dorzecze Odry

Cel: Celem Planu gospodarowania wodami jest zapewnienie osiągnięcia celów
środowiskowych, poprzez wskazanie tych celów oraz działań, których realizacja pozwoli
na spełnienie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Opis:

Plan gospodarowania wodami (PGW) stanowi fundament w podejmowaniu
decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania
zasobami wodnymi w danym cyklu planistycznym. Dokument ten wpływa na
kształtowanie gospodarki wodnej oraz na sektory gospodarki tj.: przemysł, rolnictwo,
leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo i turystkę. Ustalenia
przedstawione w planach powinny zostać uwzględnione w sporządzanych dokumentach
planistycznych na poziomie krajowy oraz regionalnym.

Przedmiotowy dokument określa aktualny stan wód dorzecza Odry. Zawarto
w nim ogólny opis cech charakterystycznych obszaru, przegląd znaczących oddziaływań
i wpływu działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych, wykaz
obszarów chronionych oraz monitoring wód z oceną stanu. Ponadto, dokument
precyzuje cele środowiskowe i określa odstępstwa od ich osiągnięcia dla niektórych
części wód. PGW podsumowuje również działania zapisane w programach i planach,
które są niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód. Zgodnie zapisami ustawy, w
dokumencie przedstawiono podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód.
Istotnym elementem Planu jest synteza działań opracowanych w Programie wodnośrodowiskowym kraju, które powinny zostać zrealizowane na omawianym obszarze
dorzecza celem zapewnienia utrzymania lub poprawy stanu wód do 2015 r. lub
w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym. Omawiane działania odnoszą
się do konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również do środków
o charakterze administracyjnym, ekonomicznym, badawczym, informacyjnym lub
edukacyjnym.

Wprowadzenie przepisu dotyczącego uwzględnienia PGW, planów zarządzania
ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, w planach
zagospodarowania przestrzennego województw, w studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania gmin oraz w miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego,
reguluje problem spójności powstających dokumentów. Rzeczywista zmiana będzie
odczuwalna gdy zostanie wykonana aktualizacja poszczególnych dokumentów
związanych z gospodarką przestrzenną kraju.
9. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
Zakres: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera:
1) ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący
w szczególności:
a) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych, wraz z podaniem ich
typów i ustalonych warunków referencyjnych,
b) wykaz jednolitych części wód podziemnych,
2) podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny
ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
3) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo
wodne, wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu ich granic oraz
określeniem podstaw prawnych ich utworzenia,
3a) wykazy, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt. 1a ustawy Prawo wodne, wraz z ich
graficznym przedstawieniem, o ile jest dostępne,
4) mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych,
5) ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów
chronionych,
6) podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód,
7) podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju,
z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych,
8) wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru
dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód,
wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów,
9) podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa
i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w
planie,
10) wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza,
11) informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji
źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji
o spodziewanych wynikach realizacji planu.
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Obszar obowiązywania: dorzecze Łaby

Cel: Celem Planu gospodarowania wodami jest zapewnienie osiągnięcia celów
środowiskowych, poprzez wskazanie tych celów oraz działań, których realizacja pozwoli
na spełnienie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Opis:

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby przedstawia aktualny
stan wód oraz podsumowuje działania zapisane w programach i planach, które są
niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód. Zawiera on informacje o dorzeczu tj.:
ogólną charakterystykę wraz z wykazem jednolitych części wód powierzchniowych
i podziemnych, streszczenie znaczących oddziaływań i wpływu działalności człowieka
na stan wód, wykaz obszarów chronionych, monitoring wód z oceną stanu oraz określa
cele środowiskowe i odstępstwa od ich osiągnięcia. Ponadto, zgodnie zapisami ustawy
w planie zamieszczono podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód.

Niniejszy dokument jest narzędziem planistycznym będący syntezą wszystkich
prac przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu planistycznym.
Istotnym elementem analizowanego opracowania jest podsumowanie działań Programu
wodno-środowiskowym kraju, które powinny zostać zrealizowane na omawianym
obszarze dorzecza w celu zapewnia utrzymania lub poprawy stanu wód do 2015 r. lub
w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym. Przytoczone działania odnoszą
się zarówno do działań inwestycyjnych jak również do środków mających charakter
administracyjny, ekonomiczny, badawczy, informacyjny lub edukacyjnym. Omawiany
dokument zawiera również wykaz programów i planów wraz z krótką charakterystyką.
Ustalenia zawarte w Planie powinny zostać uwzględnione w dokumentach krajowych
i regionalnych, w zależności od stopnia zbieżności tematycznej.
Plan gospodarowania wodami jest podstawą w podejmowaniu decyzji, które
mają wpływ na stan zasobów wodnych oraz na zasady gospodarowania wodami
w dorzeczu. Ponadto, dokument ten wpływa na kształtowanie gospodarki wodnej oraz
na sektory gospodarki tj.: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną,
transport rybołówstwo i turystkę. Ustalenia przedstawione w planach powinny zostać
uwzględnione w sporządzanych dokumentach planistycznych na poziomie krajowy oraz
regionalnym.

Wprowadzenie przepisu dotyczącego uwzględnienia PGW, planów zarządzania
ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, w planach
zagospodarowania przestrzennego województw, w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gmin oraz w miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego,
reguluje problem spójności powstających dokumentów. Rzeczywista zmiana będzie
odczuwalna gdy zostanie wykonana aktualizacja poszczególnych dokumentów
związanych z gospodarką przestrzenną kraju.
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10. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
Zakres: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera:

1) ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący
w szczególności:
a) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych, wraz z podaniem ich
typów i ustalonych warunków referencyjnych,
b) wykaz jednolitych części wód podziemnych,
2) podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny
ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
3) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4 ustawy Prawo
wodne, wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu ich granic oraz
określeniem podstaw prawnych ich utworzenia,
3a) wykazy, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt. 1a ustawy Prawo wodne, wraz z ich
graficznym przedstawieniem, o ile jest dostępne,
4) mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych,
5) ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów
chronionych,
6) podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód,
7) podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju,
z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych,
8) wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru
dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód,
wraz z omówieniem zawartości tych programów i planów,
9) podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa
i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian
w planie,
10) wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru
dorzecza,
11) informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji
źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji
o spodziewanych wynikach realizacji planu.

Obszar obowiązywania: dorzecze Dunaju

Cel: Celem Planu gospodarowania wodami jest zapewnienie osiągnięcia celów
środowiskowych, poprzez określenie tych celów oraz działań, których realizacja pozwoli
na spełnienie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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Opis:
Plan gospodarowania wodami (PGW) jest podstawą w podejmowaniu decyzji,
które mają wpływ na stan zasobów wodnych oraz na zasady gospodarowania wodami
w dorzeczu. Dokument ten ma wpływ na kształtowanie gospodarki wodnej oraz na
sektory gospodarki tj.: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport
rybołówstwo i turystkę. Sporządzane dokumenty planistyczne na poziomie krajowym
i regionalnym powinny uwzględniać ustalenia wymienione w Planie.

Jednym z elementów analizowanego dokumentu jest opis aktualnego stanu wód
oraz podsumowanie działań zapisanych w programach i planach, niezbędnych do
osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód. W celu scharakteryzowania stanu wód
w dokumencie tym znalazł się ogólny opis cech charakterystycznych obszaru,
podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływu działalności człowieka na stan wód
powierzchniowych i podziemnych, wykaz obszarów chronionych, opis monitoringu wód
wraz z oceną stanu. Dokument wskazuje cele środowiskowe oraz określa odstępstwa od
ich osiągnięcia dla niektórych jednolitych części wód. Plan również podsumowuje
analizę ekonomiczną korzystania z wód.
Niniejszy dokument jest syntezą prac przeprowadzonych na obszarze dorzecza w
pierwszym cyklu planistycznym. W PGW znajduje się podsumowanie działań zawartych
w Programie wodno-środowiskowym kraju, które powinny zostać zrealizowane na
omawianym obszarze dorzecza w celu zapewnienia utrzymania lub poprawy stanu
wód do 2015 r. lub w uzasadnionych przypadkach w terminie późniejszym. Omawiane
działania odnoszą się do konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz do środków
o charakterze administracyjnym, ekonomicznym, badawczym, informacyjnym lub
edukacyjnym.

Wprowadzenie przepisu dotyczącego uwzględnienia PGW, planów zarządzania
ryzykiem powodziowym i planów przeciwdziałania skutkom suszy w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, w planach
zagospodarowania przestrzennego województw, w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gmin oraz w miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego,
reguluje problem spójności powstających dokumentów. Rzeczywista zmiana będzie
odczuwalna gdy zostanie wykonana aktualizacja poszczególnych dokumentów
związanych z gospodarką przestrzenną kraju.
11. Plan gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza
Odry
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: artykuł 13 Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 22 grudnia
2000 r.)
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Zakres: Plany gospodarowania wodami w dorzeczu obejmują następujące elementy:

1. ogólny opis charakterystyki obszaru dorzecza wymaganej na mocy art. 5
i załącznika II RDW. Obejmuje on:
1.1 dla wód powierzchniowych
− odwzorowanie położenia i granic części wód,
− odwzorowanie ekoregionów i typów części wód powierzchniowych
w dorzeczu,
− określenie warunków referencyjnych dla typów części wód
powierzchniowych,
1.2 dla wód podziemnych:
− odwzorowanie położenia i granic części wód podziemnych,
2. podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów działalności człowieka na
stan wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:
− oszacowanie punktowych źródeł zanieczyszczeń,
− oszacowanie rozproszonych źródeł zanieczyszczeń, w tym podsumowanie
przeznaczenia gruntów,
− oszacowanie oddziaływań wywieranych na ilościowy stan wód, w tym
pozyskiwania wody,
− analizę innych wpływów działalności człowieka na stan wód,
3. określenie i odwzorowanie obszarów chronionych wymaganych na mocy art. 6
i załącznika IV RDW,
4. mapę sieci monitorowania ustalonego do celów art. 8 i załącznika V RDW, oraz
przedstawienie, w formie mapy, wyników programów monitorowania
przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami tych przepisów dla określenia stanu:
4.1 wód powierzchniowych (ekologicznego i chemicznego),
4.2 wód podziemnych (chemicznego i ilościowego),
4.3 obszarów chronionych,
5. wykaz celów środowiskowych, ustalonych na mocy art. 4 RDW dla wód
powierzchniowych, wód podziemnych oraz obszarów chronionych, w tym
w szczególności określenie przypadków, gdzie zastosowano przepisy zawarte
w art. 4 ust. 4, 5, 6 i 7 RDW oraz towarzyszące temu informacje wymagane na
mocy tego artykułu,
6. podsumowanie analizy ekonomicznej użytkowania wód wymaganej na mocy art.
5 oraz załącznika III RDW,
7. podsumowanie programu lub programów środków przyjętych na mocy art. 11
RDW, w tym sposoby osiągnięcia celów ustalonych na mocy art. 4 RDW,
7.1 podsumowanie środków wymaganych dla wdrożenia prawodawstwa
wspólnotowego w zakresie ochrony wód,
7.2 sprawozdanie z podjętych kroków i środków w celu zastosowania zasady
zwrotu kosztów użytkowania wód, zgodnie z art. 9 RDW,
7.3 podsumowanie środków podjętych dla spełnienia wymagań art. 7 RDW,
26

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

7.4 podsumowanie kontroli poborów i magazynowania wód, w tym odniesienia
do rejestrów i określenie przypadków, dla których zastosowano wyłączenia
na mocy art. 11 ust. 3 lit. e) RDW,
7.5 podsumowanie kontroli przyjętych dla zrzutów ze źródeł punktowych
i innych działań wpływających na stan wód zgodnie z przepisami art. 11 ust. 3
lit. g) oraz art. 11 ust. 3 lit. i) RDW,
7.6 określenie przypadków, w których udzielono zezwolenia na bezpośrednie
zrzuty do wód podziemnych zgodnie z przepisami art. 11 ust. 3 lit. j) RDW,
7.7 podsumowanie środków podjętych zgodnie z art. 16 RDW w odniesieniu do
substancji priorytetowych,
7.8 podsumowanie środków podjętych, dla zapobieżenia lub zmniejszenia
wpływu przypadkowych zanieczyszczeń,
7.9 podsumowanie środków podjętych na podstawie art. 11 ust. 5 RDW dla części
wód, dla których mało prawdopodobne jest osiągnięcie celów określonych na
mocy art. 4 RDW,
7.10 dane szczegółowe dotyczące dodatkowych środków uznanych
za konieczne dla spełnienia ustalonych celów środowiskowych,
7.11 dane szczegółowe dotyczące działań podjętych w celu uniknięcia wzrostu
zanieczyszczenia wód morskich, zgodnie z art. 11 ust. 6 RDW,
8. rejestr wszelkich pozostałych szczegółowych programów i planów
gospodarowania dla obszaru dorzecza dotyczących szczególnie zlewni, sektorów,
zagadnień lub typów wód, wraz z podsumowaniem ich zawartości,
9. podsumowanie środków na rzecz informowania społeczeństwa i konsultacji
publicznych, ich wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie,
10. wykaz właściwych władz zgodnie z załącznikiem I RDW,
11. punkty kontaktowe i procedury niezbędne do otrzymania źródłowej
dokumentacji i informacji określonych w art. 14 ust. 1 RDW, w szczególności
danych szczegółowych dotyczących działań kontrolnych przyjętych zgodnie z art.
11 ust. 3 lit. g) oraz art. 11 ust. 3 lit. i) RDW, a także aktualnych danych
monitorowania, zebranych zgodnie z art. 8 i załącznikiem V RDW.

Obszar obowiązywania: międzynarodowy obszar dorzecza Odry

Cel: Dokument ma na celu skoordynowanie wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy
Wodnej w dorzeczu Odry. Istotą dokumentu jest wskazanie kluczowych problemów
gospodarki wodnej międzynarodowego dorzecza Odry oraz przedstawienie programów
działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód.
Opis:

Analizowany dokument powstał na podstawie Planów gospodarowania wodami,
które opracowano w krajach leżących w obrębie Międzynarodowego Obszaru Dorzecza
Odry, tj. Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec.
Sporządzony PGW dla MODO pozwoli na wzajemne dopasowanie krajowych metodyk
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mających na celu ocenę stanu wód i ustalenie celów środowiskowych w następnych
cyklach planistycznych.

Omawiany obszar międzynarodowego dorzecza Odry został podzielony na 6
obszarów opracowania: Odra Górna, Środkowa i Dolna, Zalew Szczeciński, Nysa Łużycka
i Warta.

PGW dla MODO obejmuje elementy tj. ogólna charakterystyka
międzynarodowego obszaru dorzecza Odry, podsumowanie znaczących presji oraz
wpływów działalności człowieka na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
Opierając się na analizie oddziaływań antropogenicznych oraz ocenie ich wpływu na
stan zasobów wodnych zostały zidentyfikowane istotne problemy gospodarki wodnej
międzynarodowego obszaru dorzecza Odry, do których zaliczamy:

• zmiany morfologiczne wód powierzchniowych,
• znaczące zanieczyszczenia wód,
• pobór wód oraz przerzuty wody.
Wyżej wymieniona lista problemów uzupełniona jest o kluczowe problemy gospodarki
wodnej o charakterze regionalnym odnoszące się do wód powierzchniowych
i podziemnych.
W dalszej części PGW dla MODO wskazano cele środowiskowe dla wód
powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych polskiej, czeskiej
i niemieckiej części dorzecza. Omawiany dokument jest również syntezą analizy
ekonomicznej korzystania z wód, z której wynika, że państwa leżące na obszarze
międzynarodowego dorzecza Odry do 2015 roku osiągną zwrot kosztów usług wodnych.
Jednym z zadań Planu jest wyznaczenie programów działań, których celem jest
dążenie do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód. Zostały one podzielone na:

• działania podstawowe – minimalne wymagania, które mają na celu poprawę lub
utrzymanie dobrego stanu wód,
• działania uzupełniające – dodatkowe działania, które należy podjąć dla
jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych nieosiągnięciem celów
środowiskowych.
Działania podzielono według grupy i typu presji dla poszczególnych obszarów
opracowań oraz wszystkich trzech Stron Umowy i przedstawiono w formie katalogu.
Spośród wymienionych w opracowaniu działań, największe znaczenie mają te, które
skierowane są na rozwiązanie istotnych problemów gospodarki wodnej. Do
najistotniejszych działań dotyczących zmian morfologicznych wód powierzchniowych
zaliczamy te, które ukierunkowane są na zapewnienie ciągłości liniowej na urządzeniach
piętrzących, zachowanie przepływu nienaruszalnego w ciekach, umożliwienie
kształtowania się naturalnego procesu odpływu wód powierzchniowych w zlewni oraz
na przywrócenie naturalnego kształtu cieku wodnego w ramach koryta. Ponadto, do tej
kategorii zaliczono działania związane z odtwarzaniem lub zachowaniem naturalnej
28

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

retencji. Działania dotyczące rozwiązywania problemów związanych ze znaczącym
zanieczyszczeniem wód substancjami biogennymi i szkodliwymi ukierunkowane
są głównie na zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z punktowych i obszarowych
źródeł. Dla punktowych źródeł zanieczyszczeń są to działania dotyczące komunalnych
oczyszczalni ścieków oraz działania związane z urządzeniami służącymi odprowadzaniu
i oczyszczaniu oraz retencji ścieków. Do najważniejszych działań związanych
z obszarowymi źródłami zanieczyszczeń zaliczamy redukcję zanieczyszczeń
substancjami biogennymi oraz ładunków środków ochrony roślin pochodzących
z rolnictwa oraz działania w celu redukcji zanieczyszczeń obszarowych pochodzących
z innych źródeł antropogenicznych. Dla obszaru problemowego związanego z poborem
wody oraz przerzutami wody, działania polegają na redukcji poboru wody na potrzeby:
przemysłu, górnictwa, rolnictwa i gospodarki komunalnej.

Wykonanie programów działań przedstawionych w opracowaniu pozwoli na
osiągnięcie dobrego stanu/potencjału ekologicznego przez 1419 JCWP, a dla
pozostałych, które nie osiągną celów środowiskowych RDW zastosowano derogacje. Dla
wód podziemnych dobry stan do roku 2015 osiągną 52 JCWPd, natomiast dla
pozostałych wyznaczone zostały odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych.
12. Program wodno-środowiskowy kraju

Podstawa prawna utworzenia dokumentu: art. 113a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Obszar obowiązywania: obszar całego kraju

Cel: Program wodno-środowiskowy kraju precyzuje działania podstawowe
i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód
w poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce.
Opis:

Program wodno-środowiskowy kraju stanowi kluczowy element planu
gospodarowania wodami i uwzględnia wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Przedstawione w dokumencie działania zostały zidentyfikowane, zebrane i opracowane
dla każdej scalonej części wód, uwzględniając podział na działania podstawowe
i uzupełniające. Działania podstawowe – skierowane do realizacji prawie we wszystkich
częściach wód, podzielono na grupy: A i B. Do działań podstawowych grupy A zaliczamy
działania pochodzące z programów:
• Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
• program wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków
i systemy kanalizacji zbiorczej,
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• program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie
mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód
w urządzenia zapewniające wymagane przez polskie prawo standardy ochrony
wód,
• programy przyjęte dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia
rolniczego,
• działania zapobiegające zanieczyszczeniu wód substancjami zanieczyszczającymi.
Działania podstawowe grupy B obejmują:
• działania dla silnie zmienionych i sztucznych części wód, które pozwolą na
osiągnięcie przez te części wód dobrego potencjału,
• działania wymagane na mocy części A załącznika VI RDW,
• zestawienie pozostałych działań podstawowych wymagane na mocy art. 11 ust. 3
RDW.
Działania uzupełniające to drugi rodzaj działań wskazanych przez RDW
i przetransportowanych do polskiego prawodawstwa, które są opracowane i wdrażane
jako uzupełnienie działań podstawowych dla realizacji celów wskazanych w art. 4 RDW.
Należą do nich:

• środki prawne, administracyjne i ekonomiczne pozwalające na wdrożenie
przyjętych działań,
• wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska,
• działania na rzecz ograniczenia emisji,
• zasady dobrej praktyki,
• działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej
wykorzystaniu (promowanie technologii polegających na efektywnym
wykorzystaniu wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień itp.),
• przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.
W ramach opracowania Programu został wykonany Katalog działań, będący
zbiorem działań, z których dokonano wyboru podczas opracowywania programów dla
poszczególnych części wód. Katalog działań składa się z dwóch części – część pierwsza
obejmuje działania podstawowe na terenie całego kraju, które skierowane są do
wszystkich części wód (bez względu na status zagrożenia nieosiągnięciem celów
środowiskowych). Do drugiej części zostały zaliczone działania wybrane jako
podstawowe lub jeśli zachodzi taka potrzeba, te same działania jako działania
uzupełniające.
Program określa również podmioty odpowiedzialne za realizację zadań oraz
przedstawia szereg mechanizmów finansowych pozwalających na uzyskanie dotacji,
pożyczek umożliwiających sfinansowanie znaczącej części przedsięwzięć związanych
z realizacją zaplanowanych działań.
Ustalenia Programu wodno-środowiskowego kraju powinny
zostać
uwzględnione w strategiach, programach operacyjnych i rozwojowych, planach
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zagospodarowania
przestrzennego,
studiach
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz w planach i programach tematycznych
związanych z gospodarką wodną.
13. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku
2016
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
Zakres: Polityka ekologiczna państwa określa w szczególności:
1) cele ekologiczne,

2) priorytety ekologiczne,

2a) poziomy celów długoterminowych,

3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne
i środki finansowe.

Obszar obowiązywania: obszar całego kraju

Cel: Dokument ten ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia
właściwej ochrony środowiska. Polityka opiera się na zasadzie zrównoważonego
rozwoju, precyzuje zasady postępowania wobec środowiska oraz priorytety jego
ochrony.
Opis:

Polityka ekologiczna zawiera cele i planowane kierunki działań na najbliższe lata
kontynuując jednocześnie prace podejmowane we wcześniejszym okresie. Istotnym
elementem opisywanego dokumentu jest konieczność ochrony zasobów naturalnych.

Analizowany dokument opisuje obecny stan środowiska poszczególnych
komponentów, dla których zostały wyznaczone cele średniookresowe do 2016 r. oraz
kierunki działań na lata 2009-2012. Kierunki działań o charakterze systemowym zostały
uporządkowane wg następujących kategorii:
•
•
•
•
•

uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,
zarządzanie środowiskowe,
udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
rozwój badań i postęp techniczny,
31

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

• odpowiedzialność za szkody w środowisku,
• aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.
Polityka zawiera szczegółowy opis kierunków działań, jakie powinny być podjęte
w najbliższych latach oraz wyznacza cele średniookresowe związane z ochroną zasobów
naturalnych. Zasoby naturalne zostały podzielone na pięć kategorii: ochrona przyrody,
ochrona i zrównoważony rozwój lasów, racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,
ochronę powierzchni ziemi oraz gospodarowanie zasobami geologicznymi. Niniejszy
dokument skupia się również na poprawie jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego. Obszarami zainteresowania są: środowisko a zdrowie, jakość powietrza,
ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych
oraz substancje chemiczne w środowisku.
Z uwagi na nieuniknione zmiany klimatyczne, przyczyniające się do pogłębienia
deficytu wody oraz niewielkie zasoby wodne, ważne jest racjonalne gospodarowanie
zasobami wodnymi. Prace melioracyjne prowadzone przez dziesięciolecia przyczyniły
się do zmniejszenia możliwości naturalnej retencji wody na terenach podmokłych łąk,
torfowisk i bagien oraz na terenach leśnych. Pojemność zbiorników retencyjnych,
stanowiąca 5,7% średniego rocznego odpływu, może być niewystarczająca
w reagowaniu na zagrożenie suszą lub powodzią. W związku z powyższym, w Programie
zostały przedstawione cele i kierunki zadań, które mają uchronić gospodarkę narodową
od deficytów wody. Głównym zadaniem będzie maksymalna oszczędność zasobów
wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne oraz zwiększenie retencji wodnej, w tym
rozwój tzw. małej retencji wody. Również planowane są działania związane
z modernizacją systemów melioracyjnych w taki sposób aby umożliwić sterowanie
odpływem. Na terenach leśnych ważna jest dotychczasowa retencja wodna i jej
powiększenie na terenach wodno-błotnych. Innym ważnym zadaniem jest ochrona
głównych zbiorników wód podziemnych, stanowiących rezerwę czystej wody dla
ludności, przed nadmierną i nieuzasadnioną ich eksploatacją. W latach 2009-2012
przewiduje się także prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych związanych
z tematyką oszczędzania wody.
14. II Polityka ekologiczna Państwa
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
Obszar obowiązywania: obszar całego kraju

Cel: Podstawowym celem sporządzenia dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju – mieszkańców, infrastruktury społecznej i zasobów
przyrodniczych oraz stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji strategii
zrównoważonego rozwoju kraju.
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Opis:
Najważniejszą zasadą Polityki jest zasada zrównoważonego rozwoju, która
powinna być uzupełniona szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących, m. in.
o zasadę przezorności oraz związaną z nią zasadę wysokiego poziomu ochrony
środowiska, zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, zasadę
równego dostępu do środowiska przyrodniczego, zasadę regionalizacji i uspołecznienia,
zasadę „zanieczyszczający płaci”, zasadę stosowania najlepszych dostępnych technik
(BAT), zasadę subsydiarności i klauzul zabezpieczających oraz zasadę skuteczności
ekologicznej i efektywności ekonomicznej.

W omawianym dokumencie poruszone są problemy o charakterze strategicznym
oraz problemy o charakterze taktycznym (realizacyjnym). Do pierwszej kategorii
zakwalifikowano:

• wpływ na takie kształtowanie polityk makroekonomicznych oraz
makroekonomicznych wskaźników w gospodarce, aby dążyć do modelu rozwoju
zrównoważonego,
• dostosowanie
polityk
sektorowych
do
zadania
zrównoważonego
gospodarowania i ochrony zasobów naturalnych,
• poprawa jakości środowiska (powietrze, wody, gleby, ekosystemy, gatunki i ich
naturalne siedliska, klimat, krajobraz),
• ograniczenie presji konsumpcji na środowisko,
• zagwarantowanie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku, udziału
w podejmowaniu decyzji itp.,
• zagwarantowanie zgodności polskiej polityki ekologicznej z kierunkami
i zakresem działań przyjętych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej,
• promowanie zrównoważonego rozwoju w kontaktach międzynarodowych,
przystępowanie do nowych konwencji mających znaczenie dla ochrony polskiego
środowiska i polskiej przyrody oraz współpracę z sąsiadami i innymi krajami
w rozwiązywaniu problemów transgranicznych.
Z kolei problemy o charakterze technicznym to usprawnienie prawnych,
administracyjnych i ekonomicznych mechanizmów regulacji korzystania ze środowiska,
ulepszenie struktur zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach, promowanie
zasad i systemów zarządzania środowiskowego oraz negocjacje z Unią Europejską
na temat okresów dostosowawczych unijnych wymagań w dziedzinie ochrony
środowiska do prawa Polskiego oraz rodzaju i skali pomocy, której Unia mogłaby nam
udzielić w tym zakresie.
W omawianym dokumencie kierunki działań zmierzające do realizacji
zamierzonych celów zostały podzielone według horyzontu czasowego na trzy etapy:
• etap realizacji celów krótkookresowych (do 2002 r.),
• etap realizacji celów średniookresowych (do 2010 r.),
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• etap realizacji celów długookresowych (do 2025 r.).
Priorytetem w realizacji Polityki określono łączenie efektów gospodarczych
z efektami ekologicznymi według tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów
zarządzania środowiskowego. Ponadto, do skutecznej realizacji zamierzeń
przedstawionych w dokumencie, kluczowe jest stworzenie nowoczesnego i spójnego
wewnętrznie systemu prawa ochrony środowiska. W związku z tym, w Polityce zostały
wyznaczone zadania krótkookresowe, koncentrujące się na transpozycji przepisów Unii
Europejskiej do przepisów prawa polskiego oraz zadania średniookresowe związane
z nowymi uregulowaniami prawnymi. Przedmiotowy dokument omawia także
narzędzia
i instrumenty polityki ekologicznej oraz programy wykonawcze i kontrolę realizacji.

Do jednych z ważniejszych elementów Polityki należy zaopatrzenie w wodę.
Pobór wody nie powinien zakłócać naturalnej równowagi w środowisku, a użytkowanie
zasobów wodnych powinno być racjonalne. Wiąże się to ze zmianami
w gospodarowaniu wodami. Przemysł, rolnictwo, turystyka oraz gospodarka komunalna
są w szczególności zależne od dostępności wody w odpowiedniej jakości
i w wystarczających ilościach. Zatem strategiczne działania prowadzone w tym
kierunku powinny być ukierunkowane na:

• restrukturyzację poboru wód – zasoby wód podziemnych powinny być
użytkowane wyłącznie dla potrzeb ludności, jako woda do picia i surowiec dla
przemysłu spożywczego, z kolei wody powierzchniowe przede wszystkim dla
potrzeb rolnictwa, przemysłu i energetyki, z zachowaniem ich walorów
rekreacyjnych,
• budowę zbiorników retencyjnych i małej retencji – wyrównanie przepływu w
rzekach oraz ograniczenie szybkiego spływu wód opadowych w celu uniknięcia
przesuszenia terenu,
• zachowanie naturalnych zbiorników retencyjnych, tj. terenów podmokłych
i nieuregulowanych cieków wodnych.
3.2 Dokumenty na poziomie wojewódzkim

W ramach prac na obszarze administrowanym przez Dyrektora RZGW we
Wrocławiu zidentyfikowano następujące dokumenty planistyczne i programowe na
poziomie wojewódzkim, w których poruszono zagadnienie zjawiska suszy:
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Tabela 1. Dokumenty planistyczne na poziomie wojewódzkim.

Województwo
dolnośląskie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie
śląskie

Program małej
retencji
+
+
+
+
+

Program udrożnienia
wód płynących
+
+
+
+

Program ochrony
środowiska
+
+
+
+
+

Województwo dolnośląskie
Program malej retencji wodnej w województwie dolnośląskim, 2006
Podstawa prawna utworzenia dokumentu:
• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2006 r..
Nr 129, poz. 902, z późn. zm.),
• Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
późn. zm.),
• Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004.257.2573),
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.
U.1997.21.111)
• Porozumienie z dnia 21.12.1995 r. zawarte między Wiceprezesem Rady
Ministrów – Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a Ministrem
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczące współpracy
w zakresie programu małej retencji,
• Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji
wodnej oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod
retencjonowania wody z dnia 11 kwietnia 2002 r.
Obszar obowiązywania: województwo dolnośląskie

Cel: określenie zasad gospodarowania wodą oraz tworzenie zasobów wodnych
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Opis:
Program małej retencji województwa dolnośląskiego obejmuje swym zakresem
analizę zasobów wodnych województwa w zakresie charakterystyki sieci rzecznej,
charakterystyki fizyczno-geograficznej oraz hydrologiczno-meteorologicznej zlewni
rzecznych, analizę występowania zjawiska suszy hydrologicznej, analizę dokumentów
planistycznych wykonanych po roku 1995 oraz ewidencję istniejących obiektów małej
retencji wodnej w województwie. Elementem wynikowym opracowania jest
zaktualizowany program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim wraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym jego realizacji.

Program w zakresie budowy zbiorników małej retencji został podzielony na
4 części, tj. zbiorniki planowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych (7 obiektów w zlewni Kaczawy, 3 obiekty w zlewni Widawy, 2 obiekty
w zlewni Ślęży, 2 obiekty na bezpośrednich dopływach Odry, 1 obiekt w zlewni Nysy
Kłodzkiej, 2 obiekty w zlewni Baryczy oraz 2 w zlewni Kwisy), samorządny gminne (96
obiektów), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (25 zbiorników
suchych) oraz Lasy Państwowe (46 obiektów). Wskazano również planowane do
realizacji przez użytkowników indywidualnych stawy rybne – 28 obiektów oraz obiekty
retencji korytowej w planach Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, tj.
78 jazów, 227 zastawek, 11 przepustów, 1 stopień wodny i 1 inny obiekt. Zwraca się
również uwagę na istnienie sieci obszarów chronionych na terenie województwa, co
warunkuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
inwestycji zlokalizowanej na takim obszarze.
Program ochrony i przystosowania rzek i potoków
dwuśrodowiskowych w województwie dolnośląskim

dla

rozwoju

ryb

Obszar obowiązywania: województwo dolnośląskie

Cel: Celem Programu jest zwiększenie zasięgu i liczebności ryb poprzez odtworzenie
ciągłości rzek.
Opis:

Treść dokumentu obejmuje charakterystykę województwa dolnośląskiego, która
składa się z ogólnego opisu warunków hydrograficznych, hydrogeologicznych oraz
klimatycznych. W Programie znajduje się opis ichtiofauny rzek Dolnego Śląska,
charakterystyka aktualnych warunków migracji ryb w rzekach oraz zdefiniowanie
potrzeb udrożnienia rzek. Niniejszy dokument zawiera także specyfikację urządzeń
umożliwiających migrację ryb tj. obejście, przepławki ryglowej, bystroku – rampy oraz
przepławki szczelinowej, których zastosowanie jest możliwe w województwie
dolnośląskim.
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W procesie udrożnienia cieków województwa dolnośląskiego wyznaczono dwa
etapy. W etapie I, działania przewidziane do 2015 r., proponuje się udrożnić następujące
rzeki :

• Odra – pierwsza przegroda w Wałach Śląskich,
• Kaczawa na odcinku do przegrody w Jerzmanicach Zdroju wraz z odcinkiem Nysy
Szalonej do zapory w Słupie,
• Barycz na odcinku do ujścia Orli,
• Widawa do zapory w Michalicach.
Wykonanie zadań tego etapu przyczyni się do ułatwienia oraz umożliwienia
przemieszczania się ryb w rzekach. Długość tarlisk ryp łososiowatych zwiększy się
o 130 km, z kolei dla cery - o ponad 35 km.
W etapie II, przewidzianym po 2015 r., planuje się udrożnienie następujących cieków:
•
•
•
•

Odra – na całym odcinku w granicach województwa,
Nysa Kłodzka – na całym biegu w granicach województwa,
Oława na odcinku do ujścia Krynki,
Bystrzyca na odcinku do zbiornika Mietków i Strzegomka do zbiornika
w Dobromierzu,
• Bóbr do zapory w Pilchowicach i Kwisa do zapory w Leśnej do granicy
województwa,
• Nysa Łużycka od granicy województwa do punktu trójgranicznego.
Rezultatem przewidzianych prac będzie ułatwienie bądź umożliwienie przemieszczania
się ryb w rzekach na odcinkach o długości ponad 820 km, przy czym długość tarlisk ryb
łososiowatych zwiększy się o ponad 380 km, a tarlisk certy – o 370 m.
Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata
2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

Podstawa prawna utworzenia dokumentu: art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Obszar obowiązywania: województwo dolnośląskie

Cel: Naczelną zasadą Programu jest zasada zrównoważonego rozwoju pozwalająca na
harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny z zachowaniem równowagi przyrodniczej
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Dokument ten wyznacza cele
i kierunki działań oraz zadania służące poprawie stanu środowiska przyrodniczego na
terenie województwa dolnośląskiego. Stanowi on podstawę planowania strategicznego
w zakresie Polityki ekologicznej państwa z przeniesieniem jej celów na poziom
województwa. Zadaniem Programu jest również wskazanie źródeł finansowania działań
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i inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, jak również
zapewnienie efektywnego i sprawnego ich wykorzystania.
Opis:

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska został opracowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o założenia wynikające z dokumentów
strategicznych z zakresu ochrony środowiska, zarówno krajowe jaki i wojewódzkie.
Treść programu obejmuje ocenę stanu środowiska zawierającą charakterystykę
poszczególnych komponentów środowiska. Na podstawie szczegółowej analizy
w dokumencie została określona polityka na lata 2008-2015, która polega na
wytyczeniu kierunków działań w obrębie przyjętych celów oraz uszczegółowienie celów
w postaci planu operacyjnego na lata 2008-2011. Z wyznaczonych w niniejszym
dokumencie celów wybrano najistotniejsze zagadnienia tzw. priorytety ekologiczne,
które w najbliższej przyszłości przyczynią się do poprawy stanu środowiska na terenie
województwa dolnośląskiego. Ponadto, w dokumencie tym omówiono cele i kierunki
działań mające na celu poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Zostały one podzielone na 8 kategorii: ocena zasobów wodnych i ich jakości, jakość
powietrza atmosferycznego, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, poważne
awarie i zagrożenia naturalne, ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona gleb oraz
ochrona zasobów kopalin.

Istotnym elementem opisywanego dokumentu jest ocena zasobów wodnych i ich
jakości, dla którego wyznaczony cel strategiczny to poprawa jakości wód
powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalnym
ich wykorzystaniem. Celem długoterminowym do 2015 roku jest dążenie do osiągnięcia
dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych pod względem jakościowym
określonych przez Dyrektywę 2000/60/WE (Ramową Dyrektywę Wodną) poprzez ich
ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,
przemysłowych i rolniczych.
W dalszej części dokumentu przedstawiono aspekty finansowe realizacji
Programu ze wskazaniem źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony
środowiska. Ponadto, w dokumencie przedstawiono zasady i instrumenty zarządzania
środowiskiem wynikające z uprawnień administracji samorządowej, gdyż wdrożenie
zapisów niniejszego Programu głównie zależy od sprawności zarządzania ochroną
środowiska na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Województwo lubuskie
Program malej retencji wodnej terenów zarządzanych przez Lasy Państwowe
w województwie lubuskim, 2007
Obszar obowiązywania: województwo lubuskie
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Cel: usystematyzowanie wiedzy o stanie zasobów i urządzeń wodnych na terenach
zarządzanych przez Lasy Państwowe w obrębie województwa lubuskiego

Opis:

Program zawiera charakterystykę ogólną oraz hydrograficzną województwa
wraz z inwentaryzacją istniejących oraz wskazaniem planowanych obiektów i urządzeń
wodnych. Obejmuje również identyfikację leśnych obszarów hydrogenicznych oraz
opisuje występującą na obszarze województwa retencję leśną.
Program został opracowany na podstawie przeprowadzonej w 2006 roku
inwentaryzacji na poziomie nadleśnictw województwa lubuskiego, która pozwoliła na
stworzenie spójnej dokumentacji tabelarycznej obiektów i urządzeń wodnych
istniejących oraz projektowanych. Łącznie zinwentaryzowano 2783 obiekty retencji
zbiornikowej o sumarycznej powierzchni 36 397 ha i objętości 51 920 754 m3
(w regionie wodnym Odry Środkowej – 1298 obiekty o powierzchni 33 466 ha
i objętości 32 214 119 m3), 472 obiekty retencji korytowej (w tym 319 w regionie
wodnym Środkowej Odry). Program obejmuje 151 projektowanych obiektów retencji
zbiornikowej o łącznej powierzchni 216 ha i objętości 745 849 m3 (w tym 124 obiekty
w regionie wodnym Środkowej Odry o powierzchni 195 ha i objętości 578 999 m3) oraz
437 projektowanych obiektów retencji korytowej (w tym 271 w regionie wodnym
Środkowej Odry).
Mała retencja wodna w województwie lubuskim. Komponent rolny, 2006
Obszar obowiązywania: województwo lubuskie

Cel: przedstawienie w syntetycznej i poglądowej formie całości problemów
związanych przede wszystkim z poprawą bilansu wodnego w zlewniach, poprzez
odbudowę, utrzymanie i powiększenie zasobów wodnych na obszarze województwa
lubuskiego.
Opis:

Program w części dotyczącej retencji istniejącej wykorzystywanej, obejmuje
wszystkie zbiorniki retencyjne, o powierzchni ponad 1 ha, położone poza terenem
administrowanym przez Lasy Państwowe, obiekty retencji korytowej na ciekach,
w stosunku do których wykonywanie uprawnień zostało powierzone Marszałkowi
Województwa oraz zestawienie istniejących siedlisk hydrogenicznych mających
wpływ na retencyjność zlewni (tereny bagienne podmokłe i torfowiska) niezależnie
od położenia, o powierzchni powyżej 50ha. Z kolei w części dotyczącej retencji
projektowanej zawarto wszystkie zbiorniki retencyjne projektowane o powierzchni
ponad 1 ha, położone poza terenami Natura 2000 (obszary zatwierdzone
i proponowane) oraz Parkami Narodowymi, obiekty retencji korytowej na ciekach
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w stosunku do których wykonywanie uprawnień zostało powierzone Marszałkowi
Województwa, projektowane zbiorniki na terenach prawnie chronionych (obszary
Natura 2000 zatwierdzone i proponowane oraz Parki Narodowe), zbiorniki, które
uzyskały negatywna opinię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze,
przedstawione jako potencjalne możliwości magazynowania wody w zlewni, ale nie
ujęte w harmonogramach planowanych do realizacji oraz projektowana retencja
korytowa na terenach prawnie chronionych (obszary Natura 2000 zatwierdzone
i proponowane oraz Parki Narodowe).
Zapisy programu wskazują na występowanie ogółem w województwie lubuskim
765 obiektów retencji zbiornikowej o łącznej powierzchni zalewu 16 733 ha, 106
obiektów retencji korytowej, o łącznej objętości retencyjnej 1.536 tys. m3 oraz 27
większych kompleksów siedlisk hydrogenicznych, mających wpływ na retencyjność
zlewni o łącznej powierzchni 80 452 ha.
W granicach regionu wodnego Środkowej Odry sytuacja prezentuje się
następująco: 282 obiekty retencji zbiornikowej o powierzchni zalewu 5 034 ha, 70
obiektów retencji korytowej o objętości retencyjnej 753 tys. m3. Bazując na
opracowaniach i materiałach roboczych jednostek terenowych Lubuskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych, wytypowano obiekty o potencjalnych możliwościach
magazynowania wody w postaci retencji zbiornikowej i korytowej. Łącznie potencjalne
możliwości magazynowania wody w województwie lubuskim wynoszą 98 973 tys. m3,
z czego w najbliższej przyszłości przewiduje się wykonać 96 obiektów retencji
zbiornikowej o łącznej objętości retencyjnej 38 226 tys. m3.
Program udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim
na lata 2005-2020
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: ustawa z 5 czerwca 1998 roku o
Samorządzie Województwa (Dz.U.01.142.1590)
Obszar obowiązywania: województwo lubuskie

Cel: Celem Programu jest odtworzenie populacji cennych gospodarczo
dwuśrodowiskowych i minogów w ciekach województwa lubuskiego.

ryb

Opis:

Analizowany Program jest dokumentem długofalowym o horyzoncie czasowym
na lata 2005-2020 zachowującym spójność z okresem planowania przyjętym
w opracowywanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - strategii rozwoju
obszarów wiejskich i rolnictwa. Dokument ten dla bezpośrednich beneficjentów
i jednoczesnych realizatorów programu stanowi wytyczne do uwzględnienia przy
realizacji inwestycji hydrotechnicznych na ciekach, działań z zakresu gospodarki
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rybackiej i wędkarskiej oraz podbudowę i wzmocnienie uzasadnień realizacji projektów
aplikujących o wsparcie środkami publicznymi.

Główny cel Programu zamierza się osiągnąć poprzez przywrócenie cennym
gospodarczo gatunkom ryb dwuśrodowiskowych i minogów warunków swobodnej
migracji w obu kierunkach biegu rzek i kanałów z równoczesnym prowadzeniem akcji
zarybieniowych. W procesie udrożnienia cieków województwa lubuskiego wyznaczono
cztery następujące priorytety:

• Priorytet I – obejmuje kilka dużych przedsięwzięć o najważniejszej roli dla
populacji ryb wędrownych regionu. Realizacja tego etapu pozwoli na otworzenie
rzeki Bóbr na długości kilkudziesięciu kilometrów, Nysy Łużyckiej oraz wyraźnie
zwiększy dostępność Drawy dla ryb wędrownych do wysokości elektrowni
wodnej Borowo,
• Priorytet II – kategoria ta odnosi się do 11 dużych budowli na Nysie Łużyckiej
i Bobrze, które w granicach województwa lubuskiego kończą udrożnienie tych
rzek i jednocześnie otwierają Kwisę dla ryb wędrownych. Ponadto w tej grupie
znalazło się mniejsze przedsięwzięcie związane z budową przejścia na rzece
Młynówka Chlebowo w celu ochrony ginącej populacji rozradzającego się tu
minoga rzecznego,
• Priorytet III – do tej grupy należą liczne cieki o średniej i małej wielkości.
Planowane przedsięwzięcia pozwolą na udostępnienie dolnych i środkowych
odcinków ich biegu dla ryb wędrownych,
• Priorytet IV – zostały tu wymienione działania dotyczące najczęściej górnych
fragmentów niewielkich cieków w obrębie, których występują liczne stawy rybne
lub jeziora. Głównym celem ochrony jest węgorz dlatego skoncentrowano się
tutaj na budowie przepławek typu węgorzowego.
Jednym z czynników determinujących zaplanowane efekty udrożnienia cieków jest
trwająca od dłuższego czasu susza hydrologiczna. Niskie stany i przepływy w ciekach
ograniczają przyrodnicze możliwości oraz wykorzystanie rybackie. Tym, niemniej
obecna sytuacja hydrologiczna nie może przesądzić o ewentualnym zaniechaniu budowy
przejść dla ryb zważywszy na kilkudziesięcioletni horyzont czasowy Programu.
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z
perspektywą do 2019 roku

Podstawa prawna utworzenia dokumentu: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z
późn. zm.)
Obszar obowiązywania: województwo lubuskie
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Cel: Nadrzędnym celem programu jest zrównoważony rozwój województwa lubelskiego
uwzględniający poprawę i właściwe wykorzystanie środowiska naturalnego.
Analizowany dokument dąży również do osiągnięcia założeń omówionych
w dokumentach strategicznych kraju, zwłaszcza Polityki Ekologicznej Państwa na
poziomie województwa.
Opis:

Program ochrony środowiska zawiera analizę uwarunkowań wynikających
z polityki ekologicznej państwa oraz pozostałych dokumentów strategicznych
krajowych i wojewódzkich. Omawiany dokument obejmuje analizę stanu aktualnego
środowiska
10
najważniejszych
komponentów
województwa:
powietrza
atmosferycznego, zasobów wodnych, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, terenów
poprzemysłowych, hałasu, pola elektromagnetycznego, zapobiegania powstawaniu
poważnych awarii przemysłowych, zasobów naturalnych i gleb użytkowanych rolniczo.
Ponadto, Program zawiera wnioski w zakresie istniejących problemów i zagrożeń
dotyczących
poszczególnych
komponentów
oraz
klasyfikację
problemów
środowiskowych województwa z nadaniem im hierarchii. Biorąc pod uwagę stan
środowiska, główne problemy środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany
przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, programy i strategie rządowe, regionalne
i lokalne koncepcje oraz dokumenty planistyczne, dla każdego z komponentów
w Programie wyznaczono cele krótkoterminowe na lata 2012-2015 oraz
długoterminowe, które powinny być osiągnięte do roku 2019. Osiągnięcie wytyczonych
celów zamierza się osiągnąć w wyniku działań określonych w planie operacyjnym,
ze wskazaniem odpowiedzialnych podmiotów oraz szacunkowych kosztów ich
realizacji. Dodatkowo w dokumencie określono zasady zarządzania Programem
i monitoringu jego realizacji, dokonano oceny efektywności instrumentów prawnoadministracyjnych, finansowych oraz oddziaływania społecznego, jak również wskazano
możliwości finansowania działań środowiskowych oraz finansowania zadań zawartych
w harmonogramie.
W Programie znalazły się również zapisy dotyczące zjawiska suszy. Obejmowały
one zadania mające na celu ochronę przed skutkami suszy za pomocą efektywnych
działań technicznych, tj. zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni poprzez małą retencję
zbiornikową, zalesienia, właściwe zabiegi agrotechniczne i melioracyjne.

Województwo opolskie
Program budowy zbiorników malej retencji w województwie opolskim, 2007
Podstawa prawna utworzenia dokumentu:
• Dyrektywa 2000/60/WE, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna,
42

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

• Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji
wodnej oraz upowszechniania i wdrażania proekologicznych metod
retencjonowania z dnia 11 kwietnia 2002 r.
• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2006 r..
Nr 129, poz. 902, z późn. zm.),
• Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
późn. zm.),
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 z
późn. zm.).

Obszar obowiązywania: województwo opolskie

Cel: uaktualnienie i usystematyzowanie wiedzy o istniejących, powstających
i planowanych do budowy zbiornikach małej retencji na terenie województwa
opolskiego
Opis:

Program składa się z trzech części, tj. inwentaryzacyjnej, programowej oraz
przyrodniczej. Część inwentaryzacyjna obejmuje ogólną charakterystykę województwa
opolskiego, opis form i możliwości oraz efektów retencjonowania wody,
charakterystykę zlewni większych cieków na terenie województwa, stan zasobów
wodnych w zlewniach, warunki meteorologiczne, zestawienie zbiorników i stawów
należących do gospodarstw rybackich, Lasów Państwowych, Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz użytkowników indywidualnych oraz zestawienie budowli
piętrzących na ciekach administrowanych przez WZMiUW Opole. Część programowa
obejmuje karty obiektów planowanych zbiorników małej retencji. Część przyrodnicza,
z kolei zawiera uwarunkowania środowiskowe Programu.
Zapisy programu bazują na wynikach ankietyzacji przeprowadzonej wśród gmin,
nadleśnictw, oddziałów PZW, RZGW oraz oddziałów terenowych WZMiUW działających
na terenie województwa opolskiego. Na terenie województwa istnieje 7 zbiorników
retencyjnych o powierzchni 224,39 ha i objętości 5 443 400 m3, w tym jeden zbiornik
suchy (6 z nich w zarządzie WZMiUW w Opolu, jeden zarządzany przez Gminę
Namysłów). Zbiorniki w województwie opolskim położone na południu pełnią głównie
funkcję przeciwpowodziową, natomiast w przypadku zbiorników położonych
w północnej części województwa przeważa funkcja retencyjna. Istotnymi dla retencji
w województwie opolskim są stawy rybne. W 75 kompleksach stawów rybnych
o łącznej powierzchni 2 439 ha i pojemności ok. 36 585 000 m3, przetrzymywane jest
70% zasobów wodnych gromadzonych za pomocą malej retencji w województwie. Na
terenie województwa opolskiego zlokalizowane są 163 budowle piętrzące. W ramach
projektu wskazano 65 zbiorników małej retencji planowanych do budowy.
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Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2010
z perspektywą do roku 2014
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2006r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art.
14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach (Dz. U. 2007r. nr 39, poz. 251 z późn.
zm.)
Obszar obowiązywania: województwo opolskie

Cel: Program ochrony środowiska realizuje cele aktualnej polityki ekologicznej
województwa opolskiego. W dokumencie wyznaczono cele i kierunki działań w zakresie:
•
•
•
•
•

Opis:

włączania aspektów ekologicznych do polityk sektorowych,
planowania przestrzennego zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju,
rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną środowiska i krajobrazu,
edukacji ekologicznej społeczeństwa,
innowacyjności prośrodowiskowej.

Program ochrony środowiska województwa opolskiego został opracowany
zgodnie z obowiązującymi dokumentami na szczeblu krajowym, głównie „Polityką
ekologiczną państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 –
2014” oraz na szczeblu regionalnym mających znaczenie strategiczne. Podstawą
omawianego dokumentu jest specyfika środowiska w województwie opolskim,
określająca istotne obszary analizy. Treść dokumentu obejmuje ocenę stanu środowiska
wraz z charakterystyką poszczególnych komponentów. Na podstawie stanu
wyjściowego sformułowano cel strategiczny i cele średniookresowe do 2014 r.,
uwarunkowania prawne oraz główne działania na lata 2007 – 2010.

Podstawowe cele i kierunki działań zawarte w charakteryzowanym dokumencie
z punktu widzenia ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych zostały
wyznaczone w oparciu o kształtowanie i racjonalizację wykorzystania zasobów
wodnych, ochronę głównych zbiorników wód podziemnych oraz ochronę przed
powodzią. Ochronę i racjonalne użytkowanie zasobów wodnych powinny uwzględniać
wszystkie dziedziny gospodarki, które korzystają z zasobów wodnych, zwłaszcza
przemysł, gospodarka komunalna i rolnictwo. Niezwykle istotnym problemem jest
również ograniczenie wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych w okresach
niżówek hydrologicznych. W związku z powyższym jednym ze strategicznych celów
uwzględniających wymogi Polityki Ekologicznej Państwa jest odbudowa naturalnej
retencji glebowo-gruntowej oraz wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji
w odniesieniu do zużycia wody na cele przemysłowe, komunalne i rolnicze.
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Omówione w Prognozie cele i zadania o charakterze systemowym łączą rozwój
gospodarczo-społeczny województwa z ochroną środowiska, jak również zwiększają
udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska. W omawianym
dokumencie został przedstawiony program wykonawczy zawierający narzędzia
i instrumenty niezbędne do realizacji założonych celów Programu. Istotnym elementem
opisywanego dokumentu jest harmonogram rzeczowo-finansowy ze wskazaniem zadań
własnych, koordynowanych oraz powiatowych i gminnych (skala lub znaczenie
działania posiada rangę ponadlokalną). Analizowany dokument określa strukturę
zarządzania programem, sprawozdawczość oraz monitorowanie i ocenę realizacji
Programu. Co więcej, w Programie zostały przedstawione koszty wdrożenia
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Zostały one podzielone dla poszczególnych
komponentów środowiska na zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne. Wskazano
również źródła finansowania tych przedsięwzięć.
Województwo wielkopolskie
Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego, 2004
Cel: aktualizacja informacji o planowanych inwestycjach z zakresu małej retencji,
analiza możliwości dodatkowych inwestycji, powiększenie retencji wodnej
w województwie.
Obszar obowiązywania: województwo wielkopolskie

Opis:

Program bazuje przede wszystkim na dotychczas wykonanych programach,
opracowanych w latach 1994-1996 (dla byłych województw: poznańskiego,
konińskiego, pilskiego, kaliskiego i leszczyńskiego).
Propozycje budowy obiektów małej retencji zostały zweryfikowane przez
rejonowe Oddziały Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu przy udziale urzędów miast i gmin. Przy ustalaniu kolejności odbudowy
obiektów kierowano się zapisami „Programu udrażniania rzek w województwie
wielkopolskim”, tj. w pierwszej kolejności odbudową zostaną objęte obiekty
zlokalizowane przy ujściu rzek, sukcesywnie udrażniając rzeki dla migracji ryb.
Propozycje budowy obiektów małej retencji w lasach zostały opracowane przy udziale
Nadleśnictw wchodzących w skład regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu i Pile. Proponowane obiekty małej retencji planuje się zrealizować do 2015
roku. Zauważa się, że w województwie wielkopolskim istnieje potrzeba realizacji
obiektów małej retencji ze względu na częste pojawianie się okresów posusznych.
W wyniku przeprowadzonych analiz topograficznych i hydrologicznych
określono, iż istnieje możliwość wykonania 48 spiętrzeń jezior (o łącznej powierzchni
3023 ha i pojemności 33,008 mln m3), 62 zbiorników dolinowych (o powierzchni łącznej
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4868 ha i pojemności 81,228 mln m3), 230 budowli piętrzących (co pozwoli uzyskać
8,99 mln m3 retencji korytowej) oraz 282 stawów wiejskich (o łącznej powierzchni
0,629 ha i pojemności 12,132 mln m3). Wykonanie tych obiektów zwiększy retencję
obszaru województwa o ponad 139 mln m3, co stanowi wzrost w stosunku do stanu
z roku 2005 o ok. 55%.
Wojewódzki program udrożnienia rzek – wód płynących. Program udrożnienia rzek
woj. wielkopolskiego
Obszar obowiązywania: województwo wielkopolskie

Cel: Niniejszy dokument zawiera działania mające na celu odtworzenie dawnego zasięgu
występowania ryb wędrownych w rzekach Polski. Program udrożnienia rzek dąży do
ustalenia potrzeb budowy przepławek dla ryb oraz uwzględnienia kolejności ich
budowy.
Opis:

Kluczowym elementem omawianego dokumentu jest przedstawienie
przedsięwzięć mających na celu umożliwienie migracji ryb. Działania te podzielono na
etapy, ze względu na wymagania siedliskowe ryb:

• do etapu I zostały zakwalifikowane budowle na rzekach, gdzie występowały
i występują ryby wędrowne- troć, łosoś i certa,
• w etapie II zostały zaplanowane działania dla przepławek przy budowlach na
rzekach, w których dotychczas nie występowały ryby wędrowne, ale warunki
topograficzne i hydrologiczne pozwalają sądzić, że ryby wędrowne mogą do nich
wchodzić. Głównie dotyczy to budowli usytuowanych w dolnym biegu tych rzek,
gdzie budowla przepławki stwarza możliwość wejścia troci i łososia,
• do etapu III zostały zaliczone przepławki na rzekach zasobnych w wodę,
przegrodzonych przez progi (elektrownie wodne, jazy oraz zniszczone, nieczynne
młyny z pozostałością progów). Głównie są to budowle usytuowane w
środkowych i górnych partiach rzek, gdzie nie występowały ryby wędrowne
i możliwość ich wejścia jest bardzo ograniczona,
• etap IV to etap najbardziej odległy, obejmujący udrożnienie rzek przy budowlach
położonych w górnych partiach rzeki głównej poza zasięgiem występowania ryb
wędrownych.

Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 – 2011
z perspektywą na lata 2012 – 2019
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: art.17 i art.14 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
46

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

Obszar obowiązywania: województwo wielkopolskie
Cel: Celem strategicznym dokumentu jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego
województwa oraz dostosowanie rozwoju społecznego i gospodarczego
z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Opis:

Podstawą Programu ochrony środowiska jest analiza uwarunkowań
wewnętrznych oraz zewnętrznych, które odnoszą się do zamierzeń rozwojowych
i środowiskowo-przestrzennych województwa wielkopolskiego. Omawiany dokument
jest zgodny z ustaleniami i rekomendacjami wynikającymi z polityki ekologicznej
państwa i strategii rozwoju kraju oraz wojewódzkich dokumentów programowych
i planistycznych. Program zawiera ocenę stanu wraz z przedstawieniem głównych
zagrożeń środowiska w województwie wielkopolskim. Na podstawie tej charakterystyki
zostały sformułowane priorytety i cele ekologiczne oraz kierunki działań dążące do
utrzymania na obecnym poziomie stanu środowiska lub jego poprawy. Dla racjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi oraz jakości wód i gospodarki wodno-ściekowej
zostały określone w Programie cele długoterminowe do 2019 roku:
• zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią
i suszą,
• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego,
• usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę.
Charakteryzowany dokument wyznacza również kierunki działań województwa dla
każdego z komponentów środowiska oraz precyzuje priorytety ekologiczne
i harmonogram realizacji Programu. W dokumencie wskazano organy administracji
i instytucje odpowiedzialne za poszczególne przedsięwzięcia oraz szacunkowy koszt ich
realizacji. Dokument opisuje zasady zarządzania Programem wskazując poszczególnym
organom administracji publicznej, terminy weryfikacji lub opracowywania
poszczególnych elementów programu oraz głównych działań w zakresie zarządzania
środowiskiem. Ponadto, jednym z zadań analizowanego dokumentu jest wskazanie
potrzeb finansowych oraz źródeł finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska.

Jednym z priorytetów strategii województwa jest wzrost zasobów wód
powierzchniowych. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić poprzez budowę nowych
zbiorników zwiększających magazynowanie do ok. 15% rocznego odpływu. Dodatkowo,
w analizowanym dokumencie uwzględniono zapisy z Programu małej retencji dotyczące
planowanych przedsięwzięć łagodzących skutki suszy, do których zaliczamy:
• budowę dolinowych zbiorników retencyjnych,
• spiętrzenie jezior,
• budowę stawów wiejskich,
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• budowle piętrzące, umożliwiające uzyskanie retencji korytowej.
Wykonanie ww. zadań pozwoli zwiększyć zasoby wodne województwa wielkopolskiego
o 126,37 mln m3. Dodatkowe zmagazynowanie o ok. 2,52 mln m3 planuje się osiągnąć
poprzez wykonanie na terenach leśnych zbiorników śródleśnych oraz budowli
piętrzących na ciekach.
Województwo śląskie
Program malej retencji dla województwa śląskiego – projekt, 2005
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: Porozumienie w sprawie współpracy na
rzecz zwiększenia rozwoju małej retencji wodnej oraz upowszechniania i wdrażania
proekologicznych metod retencjonowania z dnia 11 kwietnia 2002 r.
Obszar obowiązywania: województwo śląskie

Cel: dążenie do zwiększenia zasobów wodnych na terenie całego województwa
Opis:

W programie wskazano główne działania z zakresu proekologicznych metod
retencji, służące zwiększeniu zasobów wodnych przy jednoczesnej poprawie stanu
środowiska ekosystemów wodnych, tzw. działania nietechniczne, jak również
techniczne formy retencji (92 obiekty retencyjne planowane do budowy). Opisano
obszar województwa w zakresie topograficznym, hydrograficznym i środowiskowym.
Opracowanie stanowi syntezę opracowanych programów małej retencji dla
byłych województw: bielskiego, częstochowskiego i katowickiego. Programy te
obejmowały swoim zakresem 92 obiekty małej retencji, przewidziane do budowy lub
modernizacji. W ramach prac nad programem wyłoniono 163 możliwe lokalizacje
zbiorników, z których po weryfikacji, wykluczono 71. Obowiązujący program obejmuje
92 obiekty retencyjne: zbiorniki wodne, stawy rybne i suche zbiorniki. Zgodnie
z hierarchią potrzeb i kolejnością ich wykonania ustalono trzy grupy obiektów:
I.

II.
III.

obiekty małej retencji ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego gmin
(plany obowiązujące, uchwalone lub przygotowane do uchwalenia) i/lub
inwestycje w trakcie wydawania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń,
przewidziane do realizacji w latach 2005-2010;
obiekty małej retencji planowane do ujęcia w planach zagospodarowania
przestrzennego gmin (plany w trakcie przygotowania lub brak planów),
przewidziane do realizacji w latach 2008-2012;
obiekty małej retencji, w stosunku do których stwierdzono ryzyko zaniechania
ich realizacji, przewidziane do realizacji od roku 2012.
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Realizację założeń programu przewidziano na okres do końca roku 2015.

W zlewni rzeki Małej Panwi, będącej w zarządzie RZGW we Wrocławiu, planuje
się budowę 4 nowych zbiorników retencyjnych (o powierzchni łącznej 44,5 ha
i pojemności 572 tys. m3), dwóch stawów ziemnych (o powierzchni łącznej 2,7 ha
i pojemności 32,7 tys. m3) oraz modernizację 2 istniejących zbiorników retencyjnych
ziemnych (o powierzchni łącznej 25,9 ha i pojemności 215 tys. m3).
Szacuje się, iż w wyniku realizacji obiektów, ujętych w programie, retencja
województwa śląskiego wzrośnie o około 15,3 mln m3.
Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie
udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych
Obszar obowiązywania: województwo śląskie

Cel: Analizowany dokument ma na celu zdefiniowanie priorytetów w zakresie kolejności
udrożnienia rzek oraz określenie podstaw działań zmierzających do poprawy istniejącej
sytuacji.
Opis:

Program zawiera charakterystykę rzek województwa śląskiego zarówno pod
kątem aktualnej oraz przewidzianej do osiągnięcia jakości wód, jak również
w odniesieniu do historycznych miejsc wędrówki i tarła ryb dwuśrodowiskowych.
Dokument zawiera listę przegród występujących na ciekach, które stanowią potencjalną
przeszkodę dla migracji ryb dwuśrodowiskowych. Istotnym elementem Programu są
opisane priorytety w zakresie kolejności udrożnienia rzek oraz działania dążące do
poprawy istniejącej sytuacji. Miejsca przewidziane do udrożnienia rzek podzielono pod
względem priorytetowości działań na pięć kategorii.
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018
Podstawa prawna utworzenia dokumentu: art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z
późn. zm.)
Obszar obowiązywania: województwo śląskie

Cel: Przedmiotowy dokument precyzuje nadrzędne cele związane z zasadą
zrównoważonego rozwoju umożliwiająca harmonizację rozwoju gospodarczego
i społecznego zgodną z ochroną środowiska. Dokument ma na celu:
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• określenie ram dla późniejszych przedsięwzięć, wykonywanych w ramach
Programów sektorowych województwa,
• wskazanie wytycznych do programów ochrony środowiska na poziomie
powiatów, miast i gmin,
• zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych
na wskazane działania,
• dążenie do systematycznej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim z
jednoczesnym ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko źródeł
zanieczyszczeń,
• ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego
zasobami uwzględniając konieczność ochrony środowiska.

Opis:

Program ochrony środowiska zawiera analizę uwarunkowań wynikających
z polityki ekologicznej państwa oraz pozostałych dokumentów strategicznych
krajowych i wojewódzkich. Obejmuje on również ocenę stanu środowiska województwa
śląskiego biorąc pod uwagę prognozowane dane oraz wskaźniki ilościowe cechujące
poszczególne komponenty środowiska w latach 2010-2013. W dokumencie tym opisano
10 najważniejszych komponentów województwa: powietrze atmosferyczne, zasoby
wodne, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, tereny poprzemysłowe, hałas, pole
elektromagnetyczne, zapobieganie powstawaniu poważnych awarii przemysłowych,
zasoby naturalne i gleby użytkowane rolniczo. Ponadto, na podstawie szczegółowej
analizy stanu środowiska, dokonano klasyfikacji problemów środowiskowych
województwa (w podziale na problemy środowiskowe oraz systemowe) w celu nadania
im hierarchizacji.

Na podstawie analiz: stanu środowiska, głównych problemów środowiskowych,
obowiązujących i planowanych zmian przepisów prawa polskiego i wspólnotowego,
programów i strategii rządowych, regionalnych i lokalnych koncepcji oraz dokumentów
planistycznych wyznaczono cele krótkoterminowe na lata 2010-2013 oraz
długoterminowe do roku 2018 dla każdego z wyznaczonych priorytetów
środowiskowych.

Niniejszy dokument określa także organy administracji i instytucje
odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych przedsięwzięć, wielkości niezbędnych
nakładów i wskazuje ewentualne źródła finansowania. W dokumencie wskazano zasady
zarządzania Programem ochrony środowiska i monitoringu jego realizacji oraz
dokonano oceny efektywności dostępnych do zarządzania środowiskiem narzędzi.
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4. Ankietyzacja
W ramach projektu przeprowadzono ankietyzację jednostek samorządu
terytorialnego i innych instytucji zajmujących się gospodarką wodną i prowadzących
inwestycje w tym zakresie w granicach administracyjnych RZGW we Wrocławiu.
Ankietyzacją objęto 435 podmioty, tj. Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Nadleśnictwa,
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) oraz Regionalne
Dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP).

Stopień szczegółowości rozesłanych ankiet zależał od przyporządkowania
danego obszaru w pierwszym etapie prac, jako obszaru wymagającego szczególnych
działań łagodzących skutki suszy (ankietowano Urzędy Gmin), obszaru wymagającego
podstawowych i doraźnych działań łagodzących skutki suszy (ankietowano Starostwa
Powiatowe) oraz obszaru niewymagającego działań łagodzących skutki suszy zarówno
pod kątem wystąpienia suszy hydrologicznej jak i hydrogeologicznej. Ankietyzację
na poziomie regionalnym (obejmującą WZMiUW, RDLP oraz Nadleśnictwa)
przeprowadzono na całym obszarze objętym projektem zarówno w zakresie suszy
hydrologicznej i hydrogeologicznej. Dodatkowo wszystkie ankiety uwzględniały aspekt
rolniczy. Wzór ankiety stanowi załącznik 1 do niniejszego opracowania. W tabeli
poniżej zestawiono informację o ilości wysłanych ankiet w odniesieniu do
ankietowanych oraz rodzaju wysłanej ankiety.
Tabela 2. Zestawienie rodzaju wysłanych ankiet do poszczególnych ankietowanych.
Podmiot
Urzędy Gmin
Starostwa
Powiatowe
Nadleśnictwa
WZMiUW
RDLP
Razem

W zakresie suszy
hydrologicznej

W zakresie suszy
hydrogeologicznej

138

126

W zakresie suszy
hydrologicznej i
hydrogeologicznej
14

161

149

85
5
4
125

23

23

17

Razem
278
63

85
5
4
435

Odpowiedź zwrotną otrzymano z 265 na 435 ankietowanych podmiotów, co daje
ok. 61% zwrotu. W 92 z 265 otrzymanych ankiet wskazuje się inwestycje/działania
planowane do przeprowadzenia do roku 2021 w zakresie przeciwdziałania zjawisku
suszy oraz łagodzeniu jego skutków. Szczegółowy rozkład uzyskanych odpowiedzi
przedstawiono w tabeli poniżej.

51

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”
Tabela 3. Liczbowe zestawienie wyników ankietyzacji.
Podmiot
Urzędy Gmin
Starostwa
Powiatowe
Nadleśnictwa
WZMiUW
RDLP
Razem

Ankietowani
278
63

Wskazano
inwestycje
35

Brak planów
inwestycyjnych
90

47
4
2
92

28
1
160

85
5
4
435

4

41

2

Brak
odpowiedzi
151

9
1
13

1
1
170

Inne

1

17

Działania planowane do przeprowadzenia oraz aktualnie wykonywane na
obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu, są realizowane głównie
w ramach następujących programów inwestycyjnych:

• Programu dla Odry – 2006,
• Programu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi
i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”,
• Programu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach
górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie”.

Działania wskazane w trakcie ankietyzacji dotyczyły zarówno działań
inwestycyjnych planowanych do realizacji przez ankietowaną jednostkę, jak również
działań utrzymaniowych, będących częścią ich działań statutowych.

Często działania planowane przez gminy mają swoje przełożenie w zapisach Planów
zagospodarowania przestrzennego oraz niejednokrotnie planowane są od lat 90. W
dalszym ciągu istnieje zapotrzebowanie na ich realizację jednak ze względu na brak
środków finansowych, termin ich realizacji jest odkładany na kolejne lata.
Wyniki ankietyzacji zostały uwzględnione w programie działań oraz posłużyły do
stworzenia katalogu działań.

5. Katalog działań
W ramach Projektu stworzono katalog działań służących ograniczaniu skutków
suszy. Katalog, o którym mowa w art. 88r, będący częścią programu przeciwdziałania
skutkom suszy, zawiera szereg działań zarówno o charakterze nietechnicznym, jak
i technicznym. Wyszczególnione działania mają bezpośredni oraz pośredni wpływ na
zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska suszy oraz ograniczania skutków jej
wystąpienia.
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Katalog działań stanowi zbiór możliwych do przeprowadzenia działań mających
na celu ograniczenie skutków suszy oraz zawiera:
•

•

•

51 działań w zlewni w odniesieniu do różnych form zagospodarowania (13 dla
obszarów rolnych, 16 dla leśnych, 13 dla zurbanizowanych, 7 dla obszarów
o szczególnych walorach przyrodniczych oraz 2 dla terenów górskich),

12 działań związanych z zabudową hydrotechniczną zlewni (1 w zakresie
budowy zbiorników wodnych, 6 w zakresie małej retencji, 2 w zakresie retencji
dolinowej rzek oraz 3 w zakresie urządzeń wodnych),

23 inne działania (7 dotyczących korzystania z wód, 1 dot. zatrzymania wód
deszczowych w miejscach ich opadu, 12 działań formalno-prawnych, 2 dot.
agregacji sieci wodociągowej oraz 1 w zakresie monitorowania informacji dot.
zjawiska suszy).

W sumie w katalogu znalazło się 86 działań.

Działania pogrupowane są wg poniższego schematu:
Działania w zlewni w
odniesieniu do różnych form
zagospodarowania

Działania związane z zabudową
hydrotechniczną zlewni

Działania na obszarach rolnych

Zbiorniki wodne

Działania na obszarach leśnych

Mała retencja

Działania na obszarach
zurbanizowanych

Zwiększenie retencji dolinowej rzek
Modernizacja urządzeń wodnych

Działania na obszarach o szczególnych
walorach przyrodniczych
Działania na terenach górskich

Inne działania

Korzystanie z wód
Działania zatrzymujące wody
deszczowe w miejscach ich opadu
Działania formalno-prawne
Agregacja sieci wodociągowej
Śledzenie raportów SMSR (IUNG) i
IMGW oraz PIG

Rysunek 1. Schemat działań zawartych w katalogu działań.
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W katalogu zestawiono działania mające zarówno charakter ogólny, jak
i szczegółowy. Działania ogólne powinny być uwzględniane przez użytkowników oraz
administratorów danej przestrzeni (obszary rolnicze, lasy, przestrzeń miejska, obszary
pod wodami, tj. rzeki, jeziora). Działania o charakterze szczegółowym z kolei powinny
być wskazane do realizacji konkretnym podmiotom. Obydwa typy działań zostały
uwzględnione w zapisach Programu działań zrealizowanego w ramach niniejszego
opracowania.
Katalog działań stanowi załącznik 2.

6. Charakterystyka obszarów
Charakterystyka obszarów sporządzona została na podstawie wyników prac
przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu w 2012 r. i zawiera wyłonione w jego
trakcie wskaźniki charakteryzujące zlewnie wód powierzchniowych trzeciego rzędu,
scalone części wód oraz jednolite części wód podziemnych. Należą do nich:
•

•

w odniesieniu do zlewni wód powierzchniowych: przypisana klasa intensywności
potrzeb wodnych dla trzech aspektów (aspekt I – zaopatrzenie ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia, aspekt II – zaopatrzenie w wodę sektora gospodarki,
w tym w szczególności rolnictwa z rozróżnieniem na produkcję roślinną i
zwierzęcą oraz aspekt III – zaspokojenie potrzeb środowiska naturalnego, w tym
w szczególności ochrony cennych przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych
wyrażone w % powierzchni, jaką zajmują te tereny), stopień zagrożenia skutkami
suszy hydrologicznej, moduł odpływu granicznego niżówki wyliczony na
podstawie danych hydrologicznych z wielolecia oraz klasę zhierarchizowanych
obszarów;
w odniesieniu do SCWP: liczbę mieszkańców (uwzględniono jako odniesienie dla
modułu poboru wody), moduł poboru wody podziemnej wyliczony poprzez
odniesienie rzeczywistej wielkości poboru wód podziemnych do powierzchni
scalonej części wód oraz stopień zagrożenia skutkami suszy hydrogeologicznej.

Zarówno dla zlewni wód powierzchniowych, jak i scalonych części wód
przypisano odpowiadającą im jednolitą część wód podziemnych wraz z przypisaną jej
klasą hierarchizacji w odniesieniu do suszy hydrogeologicznej.
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7. Program działań
Program z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego Wydawnictwa
Naukowego PWN S.A. (http://sjp.pwn.pl/) jest to plan zamierzonych czynności wraz
z założeniami, postulatami i celami tejże działalności, stanowiących podstawę do
dalszych działań.
Program działań Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy, zawierający
716 działań, został podzielony na 3 grupy pod względem rodzaju działań:

Działania grupy I – budowa, odbudowa, modernizacja zbiorników wodnych (439)
- działania wynikające z ankietyzacji oraz obowiązujących planów/programów.

Działania grupy II – budowa, odbudowa, modernizacja pozostałych urządzeń
wodnych oraz renaturyzacja i inne działania inwestycyjne (239) - działania wynikające
z ankietyzacji oraz obowiązujących planów/programów.

Działania grupy III – działania ogólne (38) - działania wynikające z ankietyzacji
oraz obowiązujących planów/programów oraz wskazane przez Wykonawcę działania
dodatkowe wynikające z zapisów katalogu działań.

Program działań zawiera działania odnoszące się zarówno do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki
(w tym: rolnictwa, przemysłu, żeglugi) oraz do zaspokojenia potrzeb wodnych
środowiska naturalnego.

W Programie uwzględnia się zarówno działania prewencyjne, ograniczające
szkody wynikłe z wystąpienia suszy, jak i działania dotyczące dynamicznego
bilansowania zasobów.

Działania zostały rozróżnione na działania podstawowe oraz uzupełniające
w zależności od: realności wykonania, zapewnionego źródła finansowania, skuteczności
działania oraz wpływu na możliwość zapobiegania lub minimalizowania skutków suszy
(czy wpływa w sposób bezpośredni czy pośredni).
•
•
•
•
•
•

Program zawiera następujące informacje:

odpowiadający działaniu kod działań z katalogu działań,
nazwę działania,

opis działania wraz z charakterystyką,

obszar działania (lokalizacja inwestycji),

jednostkę odpowiedzialną za wdrożenie,

narzędzie/instrument wdrażania (plan, program, podstawę prawną),
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•
•
•
•
•

spodziewany efekt, wpływ na środowisko,
źródło finansowania,
termin realizacji,

źródło pochodzenia informacji,

rodzaj działania (podstawowe, uzupełniające),

• lokalizację działania pod względem administracyjnym, SCWP, zlewni 3 rzędu oraz
JCWPd wraz z klasą hierarchizacji dla tych obszarów (jedynie
w wersji elektronicznej Programu).

Ze względu na silne powiązanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych
działania wykazane w Programie działań dotyczą zarówno suszy hydrologicznej, jak i
hydrogeologicznej.

Program działań prócz zadań związanych z budową lub modernizacją urządzeń
wodnych, zawiera również zapisy dotyczące działań ogólnych. Działania takie były
wskazywane w trakcie ankietyzacji jak również zostały wprowadzone przez
Wykonawcę bazując na zapisach Katalogu działań.
Działania ogólne to między innymi działania związane ze zwiększeniem lesistości,
ochrony bioróżnorodności, zmianą w korzystaniu z wód (racjonalizacja korzystania
z wód), jak również działania na obszarach NATURA 2000 oraz działania edukacyjne.

W tym miejscu należy również wspomnieć o znaczącej roli lasów w procesie
zapobiegania skutkom suszy oraz działaniach statutowych realizowanych przez Lasy
Państwowe oraz pozostałych właścicieli lasów, gdyż w myśl zapisów ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2011 Nr 12 poz. 59), w celu zapewnienia powszechnej
ochrony lasów właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w
ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w
szczególności do:
1) wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających
powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;

2) zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i
rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
3) ochrony gleby i wód leśnych.

Lasy stwarzają dodatkową pojemność retencyjną zlewni dlatego też tak istotnym
jest ich właściwe utrzymanie oraz zrównoważone zwiększanie powierzchni tej formy
użytkowania terenu.

Program działań uwzględnia również zapisy istniejących planów i programów na
poziomie krajowym i regionalnym. Zapisy programów małej retencji województw
56

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

zlokalizowanych na analizowanym obszarze, wskazujące planowane do budowy
zbiorniki małej retencji, ze względu na znaczny okres jaki upłynął od ich opracowania,
zostały zweryfikowane poprzez kontakt z zarządami melioracji i urządzeń wodnych,
gminami oraz nadleśnictwami.

Program działań stanowi załącznik 4 do niniejszego opracowania. Wersja
papierowa Programu działań wykonana została w skróconej wersji (dla zwiększenia
czytelności wydruku).

Działania grupy I i II zostały zlokalizowane na warstwie wektorowej oraz
przedstawione w formie graficznej na mapie, na tle podziału administracyjnego obszaru
administrowanego przez RZGW we Wrocławiu oraz form zagospodarowania terenu
CORINE Land Cover.
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Rysunek 2. Mapa lokalizacji działań grupy I w odniesieniu do podziału administracyjnego oraz form zagospodarowania terenu.
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Rysunek 3. Mapa lokalizacji działań grupy II w odniesieniu do podziału administracyjnego oraz form zagospodarowania terenu.
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Na mapach powyżej przedstawiono rozkład przestrzenny planowanych do
realizacji działań inwestycyjnych grupy I i II. W przypadku planowanych zbiorników
retencyjnych (działania grupy I) zauważa się ich nagromadzenie w południowej części
obszaru oraz w województwie lubuskim. Z kolei działania w zakresie
budowy/rozbudowy innych urządzeń wodnych zlokalizowane są głownie w obrębie
województwa wielkopolskiego.

8. Harmonogram i program prac (projekt)
Harmonogram i program prac opracowano na podstawie Ustawy Prawo wodne
z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. 2012 poz. 145) oraz Ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.).
Tabela 4. Harmonogram i program prac (projekt)

Kolejność

Zadanie

Czas/ termin realizacji

I. Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy

1

13 m-cy
Opracowanie projektu planu
przeciwdziałania skutkom suszy w
regionach wodnych na obszarze działania
RZGW we Wrocławiu zgodnie z zapisami Art. kwiecień 2012 r. - sierpień 2013 r.
88r, s ustawy Prawo Wodne

II. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

1

Podanie do publicznej wiadomości, na
zasadach i w trybie określonych w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, w celu zgłoszenia uwag :
- harmonogramu i programu prac
związanych z przygotowaniem planów
przeciwdziałania skutkom suszy
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W terminie 6 miesięcy od dnia
podania do publicznej wiadomości
dokumentów, o których mowa w
ust. 3, zainteresowani mogą
składać do dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki
wodnej uwagi do ustaleń
zawartych w tych dokumentach Art. 88s ust 5
listopad 2013 r. - maj 2014 r.
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Kolejność

Zadanie

Czas/ termin realizacji

- projektu planów przeciwdziałania skutkom
suszy, co najmniej na rok przed
czerwiec 2014 r. - grudzień 2014 r.
rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te
plany - Art. 88s ust 3

2

3

4

5
6
7
8

Uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w
prognozie oddziaływania na środowisko
projektu planu przeciwdziałania skutkom
suszy z Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska oraz Głównym Inspektorem
Sanitarnym (art. 57 ust. 4, art. 58 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r.).
Sporządzenie prognozy oddziaływania na
środowisko, zgodnie z art. 51 oraz art. 52
ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie z dnia 3
października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 ze zm.)
Opiniowanie projektu planu
przeciwdziałania skutkom suszy oraz
prognozy oddziaływania na środowisko z
Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska oraz Głównym Inspektorem
Sanitarnym

Opiniowanie projektu planu
przeciwdziałania skutkom suszy oraz
prognozy oddziaływania na środowisko ze
społeczeństwem
Rozpatrzenie uwag i wniosków z I i II
konsultacji - opracowanie tzw. tabeli
rozbieżności
Uwzględnienie uwag w prognozie
oddziaływania na środowisko

Opracowanie zasadniczego planu
przeciwdziałania skutkom suszy
w regionach wodnych na obszarze działania
RZGW we Wrocławiu
61

w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o uzgodnienie
(art. 53)
lipiec 2014 r.

szacowany czas: 5 m-cy
styczeń 2015 r. - maj 2015 r.
w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku o wydanie
opinii (art. 54, ust. 1)
czerwiec 2015 r.

21 dni (art. 39, ust. 1)
czerwiec 2015 r.
30 dni

lipiec 2015 r.
21 dni

lipiec 2015 r.

30 dni

sierpień 2015 r.

„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy – etap II”

Kolejność

9

10

Zadanie

Czas/ termin realizacji

Przygotowanie podsumowania o którym
mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie oraz przekazanie w/w
dokumentu Generalnemu Dyrektorowi
Ochrony Środowiska oraz Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu

sierpień 2015 r.

Uchwalenie planu przeciwdziałania skutkom
suszy w regionach wodnych na obszarze
październik 2015 r. - spełnienie
działania RZGW we Wrocławiu wymogu art. 88s ust 3, pkt 2
rozporządzenie

9. Podsumowanie i wnioski
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację prac nad Projektem Planu
przeciwdziałania skutkom suszy (etap I) zrealizowanym w 2012 roku oraz bazuje na ich
wynikach. Do wyłonionych w pierwszym etapie prac obszarów wymagających
szczególnych działań łagodzących skutki suszy, obszarów wymagających podstawowych
i doraźnych działań oraz obszarów niewymagających działań łagodzących została
dobrana odpowiednia szczegółowość przeprowadzonej na analizowanym obszarze
ankietyzacji. Z kolei każde z zaplanowanych działań programu działań posiada
przyporządkowaną klasę hierarchizacji obszaru na którym będzie zrealizowane, pod
względem suszy hydrologicznej oraz hydrogeologicznej.

W ramach prac stworzono Katalog działań, Charakterystykę obszarów
wyłonionych w I etapie prac, Program działań oraz Harmonogram i program prac
(projekt). Niniejsze dokumenty stanowią załączniki do opracowania.

Katalog działań stanowi kompleksowy zbiór możliwych do przeprowadzenia
działań mających na celu łagodzenie skutków suszy lub jej zapobiegania. Na zapisach
katalogu bazuje Program działań. Charakterystyka obszarów z kolei przedstawia wyniki
prac przeprowadzonych w pierwszym etapie projektu i zawiera wyłonione w jego
trakcie wskaźniki charakteryzujące zlewnie wód powierzchniowych trzeciego rzędu,
scalone części wód oraz jednolite części wód podziemnych.

Zestawienie działań wyłonionych w trakcie ankietyzacji, analizy dokumentów
planistycznych i programowych oraz wskazanych przez Wykonawcę bazując na
zapisach Katalogu działań stanowi Program działań. Działania odnoszą się zarówno do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zaopatrzenie w wodę sektora
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gospodarki (w tym: rolnictwa, przemysłu, żeglugi) oraz zaspokojenia potrzeb wodnych
środowiska naturalnego.

Program działań Projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy, zawierający
716 działań, został podzielony na 3 grupy pod względem rodzaju działań. Działania
grupy I to działania dotyczące budowy, odbudowy oraz modernizacji zbiorników
wodnych (439 działań), działania grupy II dotyczą budowy, odbudowy, modernizacji
pozostałych urządzeń wodnych oraz renaturyzacji i inne działania inwestycyjne (239
działań). Działania zaklasyfikowane do grupy III to tzw. działania ogólne (38 działań)
i są to między innymi działania związane ze zwiększeniem lesistości, ochrony
bioróżnorodności, zmianą w korzystaniu z wód (racjonalizacja korzystania z wód), jak
również działania na obszarach NATURA 2000 oraz działania edukacyjne.

Działania grupy I i II zostały zlokalizowane na warstwie wektorowej oraz
przedstawione w formie graficznej na mapie, na tle podziału administracyjnego obszaru
działania RZGW we Wrocławiu oraz form zagospodarowania terenu CORINE Land
Cover.

Dla działań wskazanych w programie działań często za główny cel przyjmuje się
ochronę przeciwpowodziową, jednak mają one niemniejsze znaczenie dla
przeciwdziałania zjawisku suszy oraz łagodzeniu jego skutków. Przykładem w tej
kwestii mogą być inwestycje realizowane w ramach Programu dla Odry 2006, gdzie
strategicznym celem tego programu jest wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju całego dorzecza Odry oraz
niepogarszanie stanu środowiska, a także poszanowanie bogatych na tym obszarze
zasobów przyrody.

Realizacja zapisów Planu przeciwdziałania skutkom suszy, którego projekt
przedstawia niniejsze opracowanie pozwoli na zapobieganie wystąpienia zjawiska
suszy, a w szczególności łagodzenie skutków jego wystąpienia. Należy jednak zauważyć,
iż działania mające na celu zwiększanie retencji zlewni oraz ochrony jej zasobów mają
pozytywny wpływ nie tylko na ograniczenie występowania oraz nasilenia zjawiska
suszy, a również na ochronę przeciwpowodziową czy zwiększenie bioróżnorodności
obszaru.
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Consulting w ochronie środowiska

Charakterystyka działania
Lp

Działanie

Opis działania wraz z
charakterystyką techniczną dla
działań inwestycyjnych

1
…

W zakresie suszy hydrologicznej

Narzędzie/
instrument
wdrażania (plan,
program, podstawa
prawna)

Spodziewany
efekt,
wpływ na
środowisko

Źródło
finansowania

Termin
realizacji
(od – do)

W zakresie suszy hydrogeologicznej

1
…

W zakresie suszy rolniczej

1
…

Obszar działania
(zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna
za wdrożenie

imię i nazwisko:
numer telefonu:
adres e-mail:
instytucja:

Załącznik 1

Osoba wypełniająca:

Katalog działań Projektu planu przeciwdziałania sku
Kod
grupy
działań

Typ/grupa działań

Kod
działania

Działanie
Działania w zlewni w odniesieniu do różnych form

1

Działania na
obszarach rolnych

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

2

Działania na
obszarach leśnych

1.13
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
2.9

2.10
2.11
2.12

Zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów
retencyjnych takich jak torfowiska, lasy łęgowe, łąki
wilgotne, rozlewiska powodowane przez bobry

Zachowanie i ochrona naturalnych koryt rzecznych na obszarach
niezabudowanych
Ochrona i odtwarzanie starorzeczy jako naturalnych
zbiorników retencyjnych
Renaturyzacja rzek i biotopów dolinowych

Odtwarzanie i ochrona przed zabudową terenów
zalewowych

Wprowadzenie i egzekwowanie zasad zagospodarowania
rolniczego terenów międzywala i polderów opartego na
użytkach zielonych
Zwiększanie lesistości na obszarach zlewniowych
kosztem wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów
marginalnych o niskiej wartości przyrodniczej

Upowszechnianie w gospodarce rolnej właściwych zabiegów i
metod zalecanych przez Kodeks dobrej praktyki rolniczej

Upowszechnianie w gospodarce rolnej sposobów użytkowania
oraz agrotechnicznych zabiegów przeciwerozyjnych zalecanych
przez Kodeks dobrej praktyki rolniczej
Tworzenie i ochrona śródpolnych oczek wodnych

Konserwacja istniejących obiektów i urządzeń
wodnomelioracyjnych oraz budowa i właściwa
eksploatacja nowych - stosowanie agromelioracji
Promowanie produkcji rolnej, takiej jak uprawa roslin o
zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę na terenach
narazonych na suszę
Nawadnianie gruntów ornych

Zwiększanie lesistości zlewni, zwłaszcza ich górnych
części oraz terenów wododziałowych

Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie
produktywności ekosystemów leśnych, ich zdrowotności i
witalności
Przywracanie lasom ich naturalnej struktury gatunkowej,
wiekowej, warstwowej i przestrzennej
Właściwe kształtowanie architektury drzew oraz wprowadzanie
do drzewostanów iglastych drzew liściastych, podnoszenie
wieku rębności i tworzenie małych luk
Zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego cieków
(zachowanie ich biologicznej integralności) i zbiorników
wodnych (w tym: zakaz stosowania zrębów zupełnych wzdłuż
cieków i zbiorników wodnych, zakaz zrywki drewna korytami
cieków wodnych)
Zachowanie lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych
zbiorowisk w dolinach cieków

Zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych bagien,
trzęsawisk, mszarów i torfowisk
Rewitalizacja cieków i odtwarzanie zbiorników wodnych

Właściwe gospodarowanie na terenach leśnych, m.in.: unikanie
zrębów na płytkich glebach, ograniczanie orki i pielęgnacji gleby
do minimum, ograniczanie stosowania rębni zupełnych oraz
powierzchni zrębów, preferowanie odnowienia naturalnego,
właściwe projektowanie, wykonywanie i eksploatowanie dróg
leśnych
Poprawa struktury gleby i wzrost zawartości próchnicy,
pozostawianie pniaków do naturalnego rozkładu
Budowa i utrzymanie systemu małej retencji w lasach

Przywrócenie warunków zalewowych lasom, które znalazły się
poza obszarem obwałowanym

Katalog działań Projektu planu przeciwdziałania sku
Kod
grupy
działań

Typ/grupa działań

Kod
działania
2.13

2.14
2.15

2.16
3

Działania na
obszarach
zurbanizowanych

3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12

4

Działania na
obszarach o
szczególnych
walorach
przyrodniczych

3.13
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
5

Działania na terenach
górskich

5.1

Działanie

Fitomelioracyjne zabiegi pielegnacyjne przywracające procesy
glebowe

Zwiększanie miąższosci czynnej warstwy gleb, któremu sprzyja
m.in. nawożenie
Polepszenie warunków rozwoju grzybów mykoryzowych
rozkładających ściółkę i wytwarzających warstwę próchniczną
Zabudowa oraz modernizacja szlaków zrywkowych

Zwiększanie udziału powierzchni przepuszczalnych
poprzez preferowanie w obiektach infrastruktury na
obszarach zabudowanych materiałów przepuszczalnych (asfalt
porowaty, ażurowa krata trawnikowa, przepuszczalny układ
kostki brukarskiej, powierzchnia o podłożu mineralnym,
powierzchnia trawiasta) oraz rozszczelnianie istniejących
powierzchni nieprzepuszczalnych i trudnoprzepuszczalnych
(parkingi, place, drogi dojazdowe)
Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań architektonicznych
m.in. zastosowanie podpiętrzenia na płaskich dachach
budynków oraz wprowadzanie roślinności na dachy i fasady
budynków
Właściwe kształtowanie i pielęgnacja zieleni miejskiej
(nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ulic i cieków,
zwiększanie powierzchni parków i skwerów, poprawa
żywotności drzew i krzewów w miastach)
Poprawa struktury gleby (zwiększanie udziału próchnicy)
poprzez pozostawianie materii organicznej na terenach
zielonych (parki, skwery, nieużytki)
Tworzenie oczek wodnych i stawów, niecek i zagłębień na
terenach zielonych

Właściwe kształtowanie i rekultywacja biologiczna
antropogenicznych form terenu typu hałdy, zwałowiska, nasypy
Rekultywacja w kierunku wodnym zalewisk w
zapadliskach, dołów poeksploatacyjnych, wyrobisk
Odtwarzanie i ochrona przed zabudową terenów
zalewowych

Zachowanie naturalnych obszarów bagiennych w dolinach
rzecznych na terenie miasta
Gromadzenie wód deszczowych w prowizorycznych
zbiornikach na terenach ogrodów działkowych

Posadowienie "beczkowych" pojemników na wody opadowe i
roztopowe przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
Budowa zbiorników wód deszczowych służących
przetrzymywaniu wód opadowych i roztopowych

Tworzenie pojemności retencyjnych w sieci kanalizacyjnej
Zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów
retencyjnych takich jak torfowiska, lasy łęgowe, lasy
olsowe, łąki wilgotne, rozlewiska powodowane przez
bobry
Preferowanie ekstensywnej gospodarki łąkarskiej na
obszarach rolnych
Zachowanie i ochrona naturalnych koryt rzecznych
Renaturyzacja rzek i biotopów dolinowych.

Ochrona i odtwarzanie starorzeczy jako naturalnych
zbiorników retencyjnych

Objęcie ochroną w formie rezerwatów przyrody, użytków
ekologicznych bądź zespołów przyrodniczokrajobrazowych
najcenniejszych obszarów wodnobłotnych i dolin rzecznych
Ochrona różnorodności biologicznej, zachowanie
produktywności ekosystemów leśnych, ich zdrowotności i
witalności

Nowoczesne, bliskie naturze, utrzymanie koryt rzek i potoków
górskich, spełniające wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej
UE, z zastosowaniem stosownych budowli wspomagających
życie biologiczne cieków

Katalog działań Projektu planu przeciwdziałania sku
Kod
grupy
działań

Typ/grupa działań

Kod
działania
5.2

Działanie
Zachowanie jak największej ilości koryt roztokowych,
rygorystyczny zakaz usuwania łach korytowych oraz
eksploatacji żwiru rzecznego na całej długości cieku

Działania związane z zabudową hydrotechni

6

Zbiorniki wodne

6.1

7

Mała retencja

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8

9

Zwiększenie retencji
dolinowej rzek
Modernizacja, remont
oraz bieżące
utrzymanie urządzeń
wodnych

7.6
8.1
8.2

9.1
9.2
9.3

Budowa dużych zbiorników wielozadaniowych
Budowa zbiorników retencyjnych o pojemności do 5 mln m3 na
rzekach i potokach głównie w zlewniach górskich i podgórskich
Odbudowa i budowa małych śródpólnych zbiorników wodnych
Odbudowa i budowa małych zbiorników wodnych - oczek
wodnych
Odbudowa i budowa małych zbiorników wodnych w
starorzeczach (pozostawienie i umożliwienie zasilania wodą
odciętych starorzeczy)
Budowa urządzeń piętrzących na ciekach podstawowych
Budowa stawów rybnych

Likwidacja zbędnej technicznej zabudowy liniowej
np. murów oporowych, grobli i wałów

Podpiętrzanie wody w sieci rowów melioracyjnych i na
wyerodowanych ciekach
Poprawa stanu technicznego budowli hydrotechnicznych dla
umożliwienia ich działania w sposób zgodny z założeniami
projektowymi
Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych polegające głównie na
odmulaniu rowów, udrażnianiu przepustów, usuwaniu
zakrzaczeń z trasy rowów, konserwacji zastawek
Modernizacja istniejących urządzeń wodnych służących
poprawie warunków uwodnienia

Inne działania

10

Korzystanie z wód

10.1
10.2
10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11
12

Działania
zatrzymujące wody
deszczowe w
miejscach ich opadu
Działania formalnoprawne

11.1
12.1
12.2

12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w
tym wprowadzenie rozwiązań związanych z wprowadzaniem
zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii
produkcji
Redukcja poboru wody na potrzeby rolnictwa

Wprowadzenie systemu opłat za korzystanie z wód na potrzeby
rolnictwa
Redukcja poboru wody na potrzeby stawów (w tym rybnych)

Wprowadzenie systemu opłat za korzystanie z wód na potrzeby
stawów
Racjonalizacja poboru wody dla potrzeb komunalnych, w tym
modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę,
ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody
Wprowadzenie czasowego ograniczenia korzystania z wód w
przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w zakresie
poboru wody, wprowadzania ścieków do wód albo do ziemii
oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach
retencyjnych
Kształtowanie ładu przestrzennego w zlewniach: układu
gruntów ornych, użytków zielonych, zadrzewień, miedz, dróg i
lasów
Opracowanie i wdrażenie Krajowego Programu
Retencjonowania Wód

Opracowanie systemu ubezpieczeń przed skutkami powodzi i
suszy
Stała modernizacja państwowej służby hydrologicznometeorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

Usprawnienie systemów wczesnego ostrzegania oraz organizacji
akcji zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w
gospodarce wodnej
Usprawnienie zarządzania obiektami technicznymi w celu
alimentacji rzek w okresach suszy

Utworzenie systemu prawno – ekonomicznego planowania
przestrzennego zwiększającego retencję
Opracowanie i wdrażanie planów przeciwdziałania skutkom
suszy w regionach wodnych
Opracowanie i wdrażanie planów przeciwdziałania skutkom
suszy na obszarach dorzeczy

Katalog działań Projektu planu przeciwdziałania sku
Kod
grupy
działań

Typ/grupa działań

Kod
działania
12.9
12.10
12.11

13

Agregacja sieci
wodociągowej

12.12
13.1

13.2
14

Śledzenie raportów
SMSR (IUNG) i IMGW
oraz PIG

14.1

Działanie
Projekty edukacyjne i działania służące upowszechnianiu
wiedzy oraz informowaniu opinii publicznej w tym działania na
rzecz aktywizacji do udziału w konsultacjach społecznych
Opracowanie i wdrożenie strategii przeciwdziałania skutkom
susz w rolnictwie
Opracowanie i ustanowienie Warunków korzystania z wód
regionu wodnego
Opracowanie i ustanowienie Warunków korzystania z wód
zlewni

Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz
usprawnienie istniejących systemów wodociągowych w
kierunku agregacji i tworzenia alternatywnych połączeń
wodociągów zaopatrujących obszary dotknięte klęską suszy,
bądź zagrożonych deficytem zasobów wodnych
spowodowanych niskimi zasobami i nadmierną eksploatacją (w
tym umożliwienie przerzutów wody między zlewniami)
W zlewniach i JCWPd wymagających szczególnych działań
łagodzących skutki suszy przygotowanie strategii i wskazanie
alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę w czasie klęski
suszy

Sformułowanie i wcielenie zapisów nakładających obowiązek na
ZMiUW i RZGW do korzystania z monitoringu zjawiska suszy
hydrologicznej, hydrogeologicznej i rolniczej w prowadzeniu
gospodarowania wodami w zlewniach i regionach wodnych

Załącznik 2
utkom suszy (etap II)
Efekty wprowadzenia działania
zagospodarowania
Zachowanie/odtworzenie naturalnych terenów retencyjnych zredukuje
spływ wód, zwiększy retencyjność zlewni, poprawi stan ekosystemów
zależnych od wód oraz zwiększy ich liczebność
Zachowanie naturalnych koryt rzecznych przyczyni się do zatrzymania wody
w zlewni przez spowolnienie spływu oraz pozwoli na zachowanie
naturalnych ekosystemów rzecznych
Ochrona i odtwarzanie starorzeczy przyczyni się do zwiększenia
retencyjności zlewni, poprawi stan ekosystemów zależnych od wód oraz
zwiększy ich liczebność
Przywrócenie uregulowanym lub przekształconym rzekom i biotopom
dolinnym stanu zbliżonego do naturalnego, poprawa bilansu wodnego zlewni
poprzez zmniejszenie odpływu wód powierzchniowych
Skutkiem działania będzie zwiększenie potencjalnej retencyjności zlewni,
poprawi stan ekosystemów zależnych od wód na terenach zalewowych

Zagospodarowanie rolnicze terenów międzywala opartego na użytkach
zielonych pozwoli na zwiększenie zdolności retencyjnych tych obszarów oraz
zachowanie ich pojemności
Zwiększenie zadrzewienia przyczyni się do magazynowania wody,
ograniczając straty wody na skutek parowania gleby oraz wzbogacanie
powietrza w parę wodną łagodząc uciążliwość okresów posuchy
Odpowiednie zabiegi i metody przyczynią się do zwiększenia retencji
glebowej i spowolnieniu spływu wód

Działania te przyczynią się do ograniczenia spływu powierzchniowego i
zwiększenia zasilania wód podziemnych

Śródpolne zbiorniki wodne pozwolą na retencjonowanie wód, zwiększając
tym samym retencyjność zlewni
Prace melioracyjne przyczynią się do polepszenia stosunków wodnych w
zlewni, zwiększenia jej retencyjności

Uprawa roslin o zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę na terenach
narazonych na suszę pozwoli zarówno na otrzymywie wymiernych plonów,
jak i mniej odczuwalne skutki suszy
Działanie to pozwoli nawodnić grunty, na których koniecznym jest
przeprowadzenie takiego działania ze względu na potrzeby roślin
Zwiększenie zadrzewienia przyczyni się do magazynowania wody,
ograniczając straty wody na skutek parowania gleby oraz wzbogacanie
powietrza w parę wodną łagodząc uciążliwość okresów posuchy
Ochrona różnorodności biologicznej przyczyni się do zwiększenia możliwości
magazynowania wody przez ekosystemy leśne, ograniczenia strat wody na
skutek parowania gleby oraz wzbogacania powietrza w parę wodną łagodząc
uciążliwość okresów posuchy
Przywracanie lasom ich naturalnej struktury gatunkowej, wiekowej,
warstwowej i przestrzennej przyczyni się do zwiększenia możliwości
magazynowania wody przez ekosystemy leśne, ograniczenia strat wody na
skutek parowania gleby oraz wzbogacania powietrza w parę wodną łagodząc
uciążliwość okresów posuchy
Właściwe kształtowanie architektury drzew pozwoli na zwiększanie
intercepcji opadu

Zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego cieków i zbiorników
wodnych ograniczy szybki spływ wód powierzchniowych przyczyniając się
do magazynowania wody, zwiększenia zasilania wód podziemnych
Zachowanie lasów łęgowych, olsów i innych naturalnych zbiorowisk w
dolinach cieków hamuje szybki odpływ wód opadowych i roztopowych, co
sprzyja zatrzymaniu wody w gruncie terenów leśnych oraz obszarów
przyległych; spowolniony odpływ wody ze zlewni sprzyja zasilaniu wod
podziemnych,
Zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych bagien, trzęsawisk,
mszarów i torfowisk ogranicza szybki odpływ wód opadowych i
roztopowych, zatrzymując wodę w gruncie leśnych terenów bagiennych,
torfowych; spowolnienie odpływu wody zasila wody podziemne; poprawa
stanu ekosystemów zależnych od wód
Rewitalizacja cieków i odtwarzanie zbiorników wodnych przyczyni się do
spowolnienia spływu wód oraz zwiększenia retencyjności zlewni
Odpowiednie gospodarowanie terenami leśnymi spowoduje ograniczenie
spływu powierzchniowego poprzez ochronę przed erozją, tym samym
zwiększając retencyjność zlewni

Poprawa struktury gleby i wzrost zawartości próchnicy zwiększy zdolność
gleb do retencjonowania wody, tym samym zwiększając retencyjność zlewni

Przewidywane piętrzenie i magazynowanie wody spowoduje wyrównanie
przepływu prowadząc do przetrzymania wód powierzchniowych, tym
samym zwiększając retencyjność zlewni
Przywrócenie warunków zalewowych lasom pozwoli na poprawę stosunków
wodnych, poprawę stanu ekosystemów od wód zależnych oraz zwiększenie
retencyjności zlewni

utkom suszy (etap II)
Efekty wprowadzenia działania
Biologiczna melioracja związana z zalesianiem, zadrzewianiem lub uprawą
roślin specjalistycznych poprawia strukturę gleb, tym samym ograniczając
spływ powierzchniowy i parowanie wody z gleby oraz zmniejszając erozję
gleby, co przyczynia się do zwiększenia retencyjności zlewni

Zwiększanie miąższosci czynnej warstwy gleb w środowisku leśnym
przyczyni się do retencji wód w glebie
Poprawa struktury gleby i wzrost zawartości próchnicy zwiększy retencję
glebową w okresach dostepności wody, a w okresie niedoboru wody "odda
ją" ograniczając skutki suszy. Działanie to poprawi warunki wilgotnościowe
otaczających gruntów oraz spowolni spływ wód opadowych i roztopowych,
tym samym przyczyni się do zwiększenia retencji zlewni i poprawy
bioróżnorodności
zabudowa szlaków zrywkowych ma na celu powstrzymanie nadmiernego
spływu powierzchniowego i powodowanego przez niego erozję denną i
boczną
Zwiększanie udziału powierzchni przepuszczalnych na obszarach
zurbanizowanych przyczyni się do umożliwienia przesączania wody w
gruncie, ograniczając spływ powierzchniowy, zwiększając zasilanie wód
gruntowych, zwiększa to retencyjność zlewni
Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań architektonicznych przyczyni się do
poprawy intercepcji

Właściwe kształtowanie i pielęgnacja zieleni miejskiej hamuje szybki
odpływ wód opadowych i roztopowych, co sprzyja zatrzymaniu wody w
gruncie; spowolniony odpływ wody ze zlewni sprzyja zasilaniu wód
podziemnych
Poprawa struktury gleby i wzrost zawartości próchnicy zwiększy retencję
glebową, co poprawi warunki wilgotnościowe otaczających gruntów oraz
spowolni spływ wód opadowych i roztopowych
Tworzenie oczek wodnych i stawów, niecek i zagłębień na terenach zielonych
ma na celu zwiększenie retencji wód powierzchniowych poprzez
zatrzymanie wód opadowych w miejscu wystąpienia opadu
Właściwe kształtowanie i rekultywacja biologiczna
antropogenicznych form terenu przyczyni się do zwiększenia retencji
glebowej, co poprawi warunki wilgotnościowe otaczających gruntów oraz
spowolni spływ wód opadowych i roztopowych
Rekultywacja w kierunku wodnym zalewisk w
zapadliskach, dołów poeksploatacyjnych, wyrobisk ma w celu zwiększenia
retencji wód powierzchniowych w zlewni
Odtwarzanie i ochrona przed zabudową terenów
zalewowych pozwoli na spowolnienie spływu wód ze zlewni, zwiększając
tym samym retencyjność zlewni
Zachowanie naturalnych terenów retencyjnych zredukuje spływ wód
opadowych i roztopowych, zwiększy retencyjność zlewni
Gromadzenie wód deszczowych i roztopowych pozwoli na ich wykorzystanie
w przypadku niedoboru wód m. in. do nawodnień, zwiększy retencyjność
zlewni
Gromadzenie wód deszczowych i roztopowych pozwoli na ich wykorzystanie
w przypadku wystąpienia niedoboru wód m. in. do nawodnień

Gromadzenie wód deszczowych i roztopowych pozwoli na ich wykorzystanie
w przypadku wystąpienia niedoboru wód m. in. do nawodnień, spowalnia
spływ wód, zwiększa retencyjność zlewni
Tworzenie pojemności retencyjnych w sieci kanalizacyjnej spowalnia spływ
wód, zwiększa retencyjność zlewni
Zachowanie/odtwarzanie torfowisk, lasów łęgowych, lasów olsowych, łąk
wilgotnych, rozlewisk powodowanych przez bobry ograniczy spływ wód
opadowych i roztopowych oraz zatrzyma wodę w gruncie; spowolnienie
odpływu wody zwiększy zasilanie wód podziemnych, zwiększy się
retencyjność zlewni
Preferowanie ekstensywnej gospodarki łąkarskiej przyczyni się do
zatrzymania wody w gruncie, zmniejszy spływ powierzchniowy, tym samym
zwiększając retencję zlewni
Zachowanie naturalnych koryt rzecznych przyczyni się do zatrzymania wody
w zlewni przez spowolnienie odpływu oraz zachowanie naturalnych
ekosystemów rzecznych
Przywrócenie uregulowanym lub przekształconym rzekom i biotopom
dolinnym stanu zbliżonego do naturalnego poprawia bilans wodny zlewni
oraz zmniejsza odpływ wód powierzchniowych
Ochrona i odtwarzanie starorzeczy przyczyni się do zwiększenia
retencyjności zlewni, poprawi stan ekosystemów zależnych od wód oraz
zwiększy ich liczebność
Objęcie ochroną najcenniejszych obszarów wodnobłotnych i dolin rzecznych
przyczyni się do ich zachowania i ograniczenia przekształcania poprzez
działalność antropogeniczną, co ograniczy odpływ wód opadowych i
roztopowych oraz zatrzyma wodę w gruncie, zwiększając retencyjność
zlewni
Ochrona różnorodności biologicznej przyczyni się do zwiększenia możliwości
magazynowania wody przez ekosystemy leśne, ograniczenia strat wody na
skutek parowania gleby oraz wzbogacania powietrza w parę wodną łagodząc
uciążliwość okresów posuchy
Odpowiednie utrzymanie koryt rzecznych przyczyni się do spowolnienia
odpływu oraz do zachowania naturalnych ekosystemów rzecznych

utkom suszy (etap II)
Efekty wprowadzenia działania
Zachowanie koryt roztokowych, zakaz usuwania łach korytowych oraz
eksploatacji żwiru rzecznego przyczyni się do zatrzymania wody w zlewni
przez spowolnienie odpływu oraz do zachowania naturalnych ekosystemów
rzecznych
iczną zlewni

Budowa wielozadaniowych zbiorników retencyjnych przyczyni sie do
zwiększenia zasobów dyspozycyjnych w zlewni, alimentacja
zretencjonowanej w zbiornikach wody może łagodzić deficyty wody w cieku
na odcinku poniżej zbiornika w okresach występowania niżówek

Budowa zbiorników retencyjnych spowoduje zwiększenie możliwości
retencyjnych zlewni górskich i podgórskich oraz spowolnienie odpływu wód

Budowa śródpolnych zbiorników wodnych spowoduje zwiększenie
możliwości retencyjnych zlewni oraz spowolnienie odpływu wód
Budowa oczek wodnych spowoduje zwiększenie możliwości retencyjnych
zlewni oraz spowolnienie odpływu wód
Odbudowa i budowa małych zbiorników wodnych w starorzeczach
doprowadzi do zwiększenia możliwości retencyjnych zlewni oraz
spowolnienie odpływu wód
Budowa urządzeń piętrzących wodę spowoduje zwiększenie możliwości
retencyjnych zlewni oraz spowolnienie odpływu wód
Budowa stawów rybnych spowoduje zwiększenie możliwości retencyjnych
zlewni oraz zatrzymanie wody w zlewni
Likwidacja zbędnej zabudowy cieków przyczyni się do spowolnienia
odpływu w wyniku umożliwienia wylewów wody, zwiększając tym samym
retencję wody w gruncie
Podpiętrzanie wody spowoduje zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni
oraz spowolnienie odpływu wód
Działanie to pozwoli na odtworzenie pierwotnie założonego sposobu
funkcjonowania budowli oraz realizację przypisanych jej celów

Wyrównanie i spowolnienie spływu; przyczyni się to m. in. do zabezpieczenia
wody dla rolnictwa
Przebudowa urządzeń wodnych mająca na celu zmianę ich parametrów
pozwoli sprostać wymaganiom wodnym użytkowników/środowiska
naturalnego

racjonalizacja użytkowania wody poprzez wprowadzenie zamkniętych
obiegów wody w zakładach przemysłowych - zmniejszenie zużycia wody, co
poprawi bilans wodny zlewni
Redukcja poboru wody przyczyni się do mniejszego zużycia wody przez ten
sektor, zwiąkszając tym samym dostępność wody dla bardziej
priorytetowych sektorów, np. dla sektora komunalnego, dla zachowania
ekosystemów od wód zależnych
Racjonalizacja użytkowania wody

Redukcja poboru wody przyczyni się do mniejszego zużycia wody przez ten
sektor, zwiąkszając tym samym dostępność wody dla bardziej
priorytetowych sektorów, np.dDla sektora komunalnego, dla zachowania
ekosystemów od wód zależnych
Racjonalizacja użytkowania wody

Racjonalizacja poboru wody i zmniejszenie strat wody przyczyni się do
mniejszego zużycia wody, co poprawi bilans wodny zlewni,

Czasowa znaczna redukcja poboru wody w okresie stanu klęski żywiołowej
w postaci suszy pozwoli na zachowanie przepływu nienaruszalnego w
ciekach oraz ochronić zbiorniki wód podziemnych przed
przeeksploatowaniem

Kształtowanie właściwego ładu przestrzennego w zlewniach przyczyni się do
zatrzymania wody w gruncie oraz poprawy stosunków wodnych.
Zwiększając tym samym retencyjność zlewni

Realizacja programu spowoduje zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni
oraz spowolnienie odpływu wód
Opracowanie systemu ubezpieczeń przed skutkami powodzi i suszy pozwoli
na rekompensatę strat spowodowanych tymi zjawiskami, a pośrednio
poprzez uwarunkowanie wysokości składki od spełniania przez
ubezpieczonego określonych wymagań, również w pewnym stopniu pozwoli
na zwiększenie retencyjności zlewni
Stała modernizacja państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i
państwowej służby hydrogeologicznej pozwoli na skuteczne monitorowanie
zjawiska suszy
Usprawnienie systemów wczesnego ostrzegania oraz organizacji akcji
zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w gospodarce wodnej
pozwoli na ograniczenie niekorzystnych skutków m.in. zjawiska suszy

Usprawnienie zarządzania obiektami technicznymi w celu alimentacji rzek w
okresach suszy pozwala na kontrolowanie przepływu (np.. zapewnienie
przepływu nienaruszalnego) w rzekach, na których te obiekty są
zlokalizowane
Wprowadzenie systemu spowoduje zwiększenie możliwości retencyjnych
zlewni oraz spowolnienie odpływu wód
Realizacja założeń planu spowoduje zwiększenie możliwości retencyjnych
zlewni oraz spowolnienie odpływu wód
Realizacja założeń planu spowoduje zwiększenie możliwości retencyjnych
zlewni oraz spowolnienie odpływu wód

utkom suszy (etap II)
Efekty wprowadzenia działania
Edukacja mieszkańców (ulotki, plakaty, materiały informacyjne oraz
prelekcje) odnośnie działań nakłaniających do oszczędzania wody (sposoby
oszczędzania, aspekt ekonomiczny) - przyczyni się to do zmniejszenia ilości
zużywanej wody co poprawi bilans wodny zlewni
Realizacja założeń strategii spowoduje zwiększenie możliwości retencyjnych
zlewni oraz spowolnienie odpływu wód
Realizacja założeń "Warunków.." pozwoli na racjonalne korzystanie z wód
regionu wodnego
Realizacja założeń "Warunków.." pozwoli na racjonalne korzystanie z wód
zlewni
Agregacja sieci wodociągowej pozwoli na zapewnienie dostaw wody na
tereny dotknięte klęską suszy, bądź zagrożonych deficytem zasobów
wodnych
Realizacja strategii pozwoli na zapewnienie dostaw wody na tereny
dotknięte klęską suszy, bądź zagrożonych deficytem zasobów wodnych

Obowiązek korzystania z monitoringu zjawiska suszy pozwoli na szybką
reakcję w momencie wystąpienia klęski żywiołowej, jak również racjonalne
gospodarowanie wodami, odpowiadające aktualnemu stanowi zjawiska
suszy na danym obszarze

JCWPd

Zlewnia wód powierzchniowych

Lp

Numer
JCWPd

Klasa
zhierarchizowanych
obszarów

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

2

3

68

2

78

2

95

2

76
92
105

2
2
2

69

93

2

2

77

2

79

1

Przypisana klasa
intensywności
potrzeb wodnych
(aspekt II) Rysunek 5.1.3.3
(Etap I)

Nazwa zlewni wód powierzchniowych

Kod zlewni wod
powierzchniowych

Przypisana klasa
intensywności
potrzeb wodnych
(aspekt I) - Rysunek
5.1.3.2 (Etap I)

4
Ołobok
Biela
Odra od Bieli do Nysy Łużyckiej (l)
Odra od Obrzycy do Ołoboku (p)
Odra od Ołoboku do Bobru (l)
Odra od Bobru do Bieli (p)

5
158
172
173
157
159
171

6
4
4
4
4
4
4

7
1
4
4
4
4
4

Rudna
Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)
Odra od Baryczy do Rudnej (l)

152
153
151

4
4
4

3
1
4

Odra od Krzyckiego Rowu do Obrzycy (p)

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

Odra od Widawy do Kaczawy (l)
Odra od Bystrzycy do Widawy (p)
Obrzyca
Krzycki Rów
Nysa Łużycka

155

139
137
135
156
154
174

Kwisa
Bóbr od Kamiennej do Szprotawy (p) cz. 1

166
163 cz.1

Bóbr od Czernej Wielkiej do ujścia
Bóbr od Kwisy do Czernej Wielkiej (l)
Czerna Wielka
Szprotawa
Orla
Polski Rów
Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p)
Barycz od Polskiego Rowu do ujścia
Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p)
Sąsiecznica (Sieczka)

169
167
168
164
146
148
147
149
145
144

Bóbr od Szprotawy do Kwisy (l)

Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l)

165

143

4

4
4
4
1
4
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4
1
4
4
3
1
2
1
4

4
4
2
4
3
4
2
4
4
4
3

JCWPd

Zlewnia wód powierzchniowych

Lp

Numer
JCWPd

Klasa
zhierarchizowanych
obszarów

1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2

3

80

1

106

2

47
48
49

94
96
97

2
1
1

Przypisana klasa
intensywności
potrzeb wodnych
(aspekt II) Rysunek 5.1.3.3
(Etap I)

Nazwa zlewni wód powierzchniowych

Kod zlewni wod
powierzchniowych

Przypisana klasa
intensywności
potrzeb wodnych
(aspekt I) - Rysunek
5.1.3.2 (Etap I)

4
Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l)

5
143

6
4

7
3

Izera od granicy państwa koło m. Horni Kożenov do Mumlavy (l)

987

4

4

Polska Woda
Barycz do Polskiej Wody (l)
Kaczawa
Widawa
Stobrawa
Izera do Łącznika (l)
Łącznik
Izera od Łącznika do Jagnięcego Potoku (l) (rzeka graniczna)
Jagnięcy Potok

Mumlava
Izera od Jagnięcego Potoku do granicy państwa koło m. Horni
Kożenov (rzeka graniczna) (l)

142
141
138
136
132
981
982
983
984
988
985

4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
1
4
1
4
4
4
4
4
4

JCWPd

Zlewnia wód powierzchniowych

Nazwa zlewni wód powierzchniowych

Kod zlewni wod
powierzchniowych

4
Kamienna
Bóbr od Kamiennej do Szprotawy (p) cz.2
Bóbr do Kamiennej (l)

5
162
163 cz.2
161

6
1
jak w cz.1
1

7
3
jak w cz.1
1

2

Nysa Kłodzka od Ścinawki do zb. Otmuchów cz.1
Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia zb. Nysa cz.1

123 cz.1
125 cz.1

3
1

2
1

2

Ścinawka

122

Lp

Numer
JCWPd

Klasa
zhierarchizowanych
obszarów

1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2

3

107

3

126

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

122
125
124
108

2
2
2

109

2

127

1

127
139
137
138
110
123

Przypisana klasa
intensywności
potrzeb wodnych
(aspekt II) Rysunek 5.1.3.3
(Etap I)

Przypisana klasa
intensywności
potrzeb wodnych
(aspekt I) - Rysunek
5.1.3.2 (Etap I)

1
2
2
2
1
2

Lićna

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)
Bystrzyca

Odra od Stobrawy do Bystrzycy (l)

Nysa Kłodzka od Ścinawy Niemodlińskiej do ujścia

Nysa Kłodzka od zapory zb. Nysa do Ścinawy Niemodlińskiej (p)

922
121
134
133
129
127

4
2
2
1
1
4
4

4
2
3
2
1
4
4

Nysa Kłodzka od Ścinawki do zb. Otmuchów cz.2
Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia zb. Nysa cz.2
Ścinawa Niemodlińska

123 cz.2
125 cz.2
128

jak w cz.1
jak w cz.1
4

jak w cz.1
jak w cz.1
4

Odra od Małej Panwi do Nysy Kłodzkiej (l)

119

4

4

Odra od Nysy Kłodzkiej do Stobrawy (p)
Odra od Kłodnicy do Małej Panwi (p)
Żydawka (Żidovka)
Czermnica (l)
Klikawa (Bystra, Szybka)
Oleszanka
Orlica do Cichej Orlicy (l)
Mała Panew (p)
Metuje do Żydawki (l)

131
117

942
944
946
948
961
118
941

4
4
4
2
3
4
4
4
4

4
1
4
4
3
4
4
1
4

Załącznik 3
Udział powierzchni
Stopień zagrożenia Identyfikator suszy zajętej przez siedliska
skutkami suszy
moduł odpływu
od wód zależne i
granicznego niżówki
hydrologicznej
tereny chronione
(q10%) [l/s z km2] [pkt] (aspekt III) [%] Rysunek 4.2.2.2
Rysunek 5.2.1.1
Rysunek 4.2.5.5 (Etap
(Etap I)
(Etap I)
I)

Klasa
zhierarchizowanych
obszarów

8
0,762
23,114
32,447
7,697
24,203
76,748

9
4
2
2
2
2
2

10
2,716
2,716
2,877
2,658
2,658
2,716

11
2
3
3
3
3
2

1,038
5,986
46,726

4,5
5
3

1,934
2,345
2,205

3
2
2

7,674
86,757
28,346
5,152

5
3
5
3,5

34,796
36,420

4,5
4,5

2,907
29,674
63,306
30,448
14,436
1,353
9,802
35,670
10,831
8,820

3
3
4
4
4,5
4
5
4
4
4

7,443

19,002

10,979

57,301

70 460

2

4

6

3

45

2,658

1,876
2,229
2,178
2,510
2,336
3,208
3,472
3,781
2,279

2,677
2,920
2,761
1,800
1,443
1,635
1,360
2,084
1,539
1,636
1 636

3

2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Udział powierzchni
Stopień zagrożenia Identyfikator suszy zajętej przez siedliska
skutkami suszy
moduł odpływu
od wód zależne i
granicznego niżówki
hydrologicznej
tereny chronione
(q10%) [l/s z km2] [pkt] (aspekt III) [%] Rysunek 4.2.2.2
Rysunek 5.2.1.1
Rysunek 4.2.5.5 (Etap
(Etap I)
(Etap I)
I)

Klasa
zhierarchizowanych
obszarów

8
70,460

9
4,5

10
1,636

11
2

9,891

1

4,518

3

29,870
38,974
25,008
4,183
30,365
42,177
100,000
34,560
99,904
15,670
43,266

4
4
8
4
5
2
2
1
1
1
1

2,064
1,968
2,357
2,076
2,808
4,148
4,148
4,148
4,429
5,050
4,523

2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
3

Udział powierzchni
Stopień zagrożenia Identyfikator suszy zajętej przez siedliska
skutkami suszy
moduł odpływu
od wód zależne i
granicznego niżówki
hydrologicznej
tereny chronione
(q10%) [l/s z km2] [pkt] (aspekt III) [%] Rysunek 4.2.2.2
Rysunek 5.2.1.1
Rysunek 4.2.5.5 (Etap
(Etap I)
(Etap I)
I)

Klasa
zhierarchizowanych
obszarów

8
58,214
jak w cz.1
54,592

9
3,5
jak w cz.1
5

10
6,161
jak w cz.1
6,355

11
2
2
2

13,130
6,142

2,5
5

4,664
5,390

3
2

25,946

3,5

12,852

7

17,844
38,586
21,372
11,634
1,733

2
3
7
3
1

4,148
5,988
3,828
2,204
2,279
2,855
4,434

jak w cz.1
jak w cz.1
9,998

jak w cz.1
jak w cz.1
1

jak w cz.1
jak w cz.1
4,180

5,859

3

3,015

35,916
5,127

25,929
68,124
88,833
4,785
0,892
4,540
4,679

3
3
2
2
2
1
1
4
2

2,855
4,442
3,898
4,022
4,191
4,360
4,575
2,839
4,022

3
3
2
1
1
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

1

urządzenia
9.1
wodne

I1

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Odbudowa kaskady na cieku
Brzeźniak

Utrwalenie koryta cieku w obrębie istniejącej
kaskady z zachowaniem istniejącego spadu dna
dz. Ewid. 297/1, , obręb ewid.
za pomocą umocnień gabionowych 0,30 i 0,50 m
Drzonków, gm. Zielona Góra
dna i skarp koryta. Szerokość dna i koryta w
obrębie odbudowanej kaskady - 1,50 m.

PGL LP Nadlesnictwo
Przytok

-

PGL LP Nadleśnictwo
Sulechów

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych”, Warszawa 2009,
Program zatwierdzony i wprowadzony do
stosowania w jednostkach Lasów Panstwowych
Zarzadzeniem nr 85
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 15 grudnia 2009 r. (Zn. spr. ZH740/43/2009).

2

urządzenia
8.2
wodne

I2

Budowa urządzeń małej retencji w
Nadleśnictwie Sulechów.

budowa urządzeń piętrzących tj. systemu
czterech zastawek drewnianych na cieku
Zadania realizowane są w
naturalnym odprowadzającym wody do
dorzeczu rzeki Sulechówki
zbiornika wodnego, j.w. o wysokości do 0,5 m.
będącej dopływem rzeki Odry.
Przewidywana objętość retencjonowanej wody –
3 740 m3.

3

urządzenia
8.2
wodne

I3

Mała retencja - budowa zastawek

Budowa zastawek na cieku (rów leśny nr 2
wpływający do rzeki Bóbr)

Leśnictwo Złotnik, miejscowość
PGL LP Nadleśnictwo
Olszyniec, oddz. Leśne 113A,
Lipinki
113, 112, 111, 110

4

urządzenia
8.2
wodne

I4

Mała retencja - budowa zastawek

Budowa zastawek na cieku (rów leśny nr 3
wpływający do rzeki Bóbr)

5

urządzenia
1.13
wodne

I5

Modernizacja deszczowni szkółki
leśnej w Grochowie

Leśnictwo Złotnik, miejscowość
PGL LP Nadleśnictwo
Olszyniec, oddz. Leśne 128, 120,
Lipinki
119, 118, 125, 124

6

renaturyzac
1.4
ja

7

inne

10.6

8

urządzenia
9.1
wodne

Budowa nowej pompowni, automatyzacja
nawodnień deszczownianych. Budowa Stacji
meteorologicznej.

-

-

Teren szkółki leśnej 8,5 ha
kwater uprawowych

PGL LP Nadleśnictwo
Oleśnica Śląska

Plan inwestycji Nadleśnictwa

PGL LP Nadleśnictwo
Prudnik

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

I6

Retencja korytowa

Renaturyzacja cieku ,,Sarniego Potoku”

ciek Sarni Potok

I7

Przebudowa stacji uzdatniania
wody w Pieńsku z wykorzystaniem
sieci wodociągowej dla Gminy
Neisseaue wraz z infrastrukturą
towarzyszącą zapewniającą
obustronną dostawę wody pitnej

Stacja Uzdatniania Wody w
Pieńsku znajduje się przy ul.
Gmina Pieńsk ul.
Rzecznej. Swoim zasięgiem
Bolesławiecka 29, 59obejmuje Miasto i Gminę Pieńsk
930 Pieńsk
oraz sąsiednią niemiecką Gminę
Neisseaue

Pozwolenie wodno-prawne na szczegołowe
korzystanie z wód

I8

Odtworzenie liniowego obiektu
melioracji wodnej w leśnictwie
Kolsko

Zadanie polega na: modernizacji istniejącej stacji
uzdatniania wody w Pieńsku (prace budowlane i
technologiczne), budowie odcinka rurociągu
tranzytowego łączącego sieć polską i niemiecką,
przebudowie odcinka sieci wodociągowej
łączącego ul. Batorego z Wysoką wraz z
pompownią sieciową wody, budowie 2
zbiorników retencyjnych na wodę o pojemności
2x500 m3 każdy
Usunięcie namułu z kinety rowu, usunięcie
nalotu drzew i krzewów ze skarp rowu.

Rów o długości 436 mb, zlewnia PGL LP Nadleśnictwo
rzeki Obrzyca
Sława Śląska

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.
U. 2012 Nr 0, poz. 145).

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

9

urządzenia
9.1
wodne

10

urządzenia
8.2
wodne

11

renaturyzac
1.1
ja

12

renaturyzac
1.1
ja

13

urządzenia
8.2
wodne

I9

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Odtworzenie liniowego obiektu
Usunięcie namułu z kinety rowu, usunięcie
melioracji wodnej w leśnictwie Gola nalotu drzew i krzewów ze skarp rowu.

Obszar działania (zasięg)

Rów o długości 450 mb, zlewnia PGL LP Nadleśnictwo
rzeki Obrzyca
Sława Śląska

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.
U. 2012 Nr 0, poz. 145).

PGL LP Nadleśnictwo
Sulechów

woj. dolnoślaskie
powiat jeleniogórski
gmina Szklarska Poręba,
Leśnictwo Kamieńczyk oddz.
144 fh, 184 cd

PGL LP Nadleśnictwo
Szklarska Poręba

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

Renaturyzacja torfowiska

Zabiegi renaturyzacyjne torfowisk - wykonane
133 zastawek na rowach odwadniajacych

woj. dolnoślaskie
powiat jeleniogórski
gmina Szklarska Poręba,
Leśnictwo Szklarska Poręba
oddz. 138 cd, 139 ab

PGL LP Nadleśnictwo
Szklarska Poręba

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

Budowa urządzeń małej retencji
wraz z odtworzeniem rowów
melioracyjnych rzeki Ruda

odbudowa 429 km rowów, budowa dwóch i
remont trzech mnichów, wykonanie 33
przepustów z piętrzeniem, wykonanie 45
przepustów bez piętrzenia, wykonanie 15
zastawek, wykonanie 37 progów kamiennych

Województwo lubuskie, powiat
Żagań, Gmina Malomice,
PGL LP Nadleśnictwo
miejscowość (leśnictwo)
Szprotawa
Śliwnik, zlewnia: Odra - Bóbr Ruda

Budowa urządzeń małej retencji w
Nadleśnictwie Sulechów

Renaturyzacja torfowiska

Zabiegi renaturyzacyjne torfowisk - wykonane
133 zastawek na rowach odwadniajacych

I12

I13

I11

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych”, Warszawa 2009,
Program zatwierdzony i wprowadzony do
stosowania w jednostkach Lasów Panstwowych
Zarzadzeniem nr 85
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 15 grudnia 2009 r. (Zn. spr. ZH740/43/2009).

budowa pięciu drewnianych zastawek na rowach
odprowadzających wodę z obszarów leśnych do
Zadania realizowane są w
rzeki Sulechówka, o wysokości piętrzenia do 0,5
dorzeczu rzeki Sulechówki
m. Przewidywana objętość retencjonowanej
będącej dopływem rzeki Odry.
wody dla wymienionego wyżej zadania – 3 090
m3.

I10

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

-

Identyfikacja działania
Lp

14

15

16

17

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.3
wodne

urządzenia
9.3
wodne

urządzenia
9.3
wodne

I14

I15

I16

I17

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

odbudowa grobli i urządzeń piętrzących
istniejącego wielofunkcyjnego zbiornika wody (o
Odbudowa urządzeń piętrzących i
pojemności czynnej ~52700 m3) wraz z
spowalniających spływ wody z
przebudową (odbudową) leśnych dróg
Woj. Lubuskie, powiat Żarski,
odbudową i przebudową leśnych
dojazdowych (o długości ~1300 m) oraz innych Gmina Przewóz Leśnictwo
dróg obsługi technicznej lasów oraz
urządzeń towarzyszących służących do
Zabłocie
ochrony przeciwpowodziowej w
spowolnienia i regulacji przepływu wody, na
obrębie wsi Sobolice
części działki nr 262 i 254 w województwie
lubuskim (o pojemności retencyjnej ~25600 m3

Oczyszczanie rowów
melioracyjnych i budowa zastawek
spowalniających odpływ wody

Oczyszczanie rowów
melioracyjnych i budowa zastawek
spowalniających odpływ wody

Oczyszczanie rowów
melioracyjnych i budowa zastawek
spowalniających odpływ wody

Oczyszczanie rowów melioracyjnych i budowa
zastawek spowalniających odpływ wody (3
zadania)

Oczyszczanie rowów melioracyjnych i budowa
zastawek spowalniających odpływ wody (2
zadania)

Oczyszczanie rowów melioracyjnych i budowa
zastawek spowalniających odpływ wody (1
zadanie)

Zlewnia rzeki Ołobok. Gmina:
Świebodzin

Zlewnia rzeki Ołobok. Gmina:
Lubrza

Zlewnia rzeki Ołobok. Gmina:
Skąpe

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

PGL LP Nadleśnictwo
Wymiarki

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych”, Warszawa 2009,
Program zatwierdzony i wprowadzony do
stosowania w jednostkach Lasów Panstwowych
Zarzadzeniem nr 85
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 15 grudnia 2009 r. (Zn. spr. ZH740/43/2009).

PGL LP Nadleśnictwo
Świebodzin

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych”, Warszawa 2009,
Program zatwierdzony i wprowadzony do
stosowania w jednostkach Lasów Panstwowych
Zarzadzeniem nr 85
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 15 grudnia 2009 r. (Zn. spr. ZH740/43/2009).

PGL LP Nadleśnictwo
Świebodzin

PGL LP Nadleśnictwo
Świebodzin

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych”, Warszawa 2009,
Program zatwierdzony i wprowadzony do
stosowania w jednostkach Lasów Panstwowych
Zarzadzeniem nr 85
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 15 grudnia 2009 r. (Zn. spr. ZH740/43/2009).
„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych”, Warszawa 2009,
Program zatwierdzony i wprowadzony do
stosowania w jednostkach Lasów Panstwowych
Zarzadzeniem nr 85
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 15 grudnia 2009 r. (Zn. spr. ZH740/43/2009).

Identyfikacja działania
Lp

18

19

20

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
8.2
wodne

urządzenia
1.1
wodne

urządzenia
8.2
wodne

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Budowa trzech progów kamiennych i jednego
mnicha z przepustem o wysokości piętrzenia
wody od 0,4 m do 0,6 m. Dodatkowo planuje się
wykonanie 2 grobli, łącznie na odcinku ok. 40 m
oraz mocnienie brzegów i dna faszyną lub
kamieniem polnym na długości ok. 3 m od
urządzenia.

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

PGL LP Nadleśnictwo
Wolsztyn

„Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych”, Warszawa 2009,
Program zatwierdzony i wprowadzony do
stosowania w jednostkach Lasów Panstwowych
Zarzadzeniem nr 85
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
dnia 15 grudnia 2009 r. (Zn. spr. ZH740/43/2009).

I18

Budowa urządzeń melioracji
szczegółowej

I19

bród drewniano-kamienny z nawierzchnią z
kamienia łamanego układanego na warstwie
kruszywa bez spoinowania. Konstrukcja
otoczona opaską z palików drewnianych o
średnicy 120-150 mm i długości 1,2 m; kaszyce i
przegrody belkowe przewidziano dwa odcinki
kaszyc drewniano-kamiennych z bali o średnicy
min. 200 mm .Pierwszy odcinek ma 80 mb
długości i 1,5 m wysokości, drugi 200 mb
Przywracanie funkcji obszarom
długości i 1,2 m wysokości. Dno potoku wzdłuż
mokradłowym na potoku B-16 Biały projektowanych konstrukcji zostanie
Obszar Nadleśnictwa Zdroje
Potok w leśnictwie Zdrój
zastabilizowane belkami drewnianymi
połączonymi z kaszycami i wkopanymi w
przeciwległy brzeg na głębokość min. 1,0 m;
rumosz drzewny wyłożone w poprzek koryta
cieku bali drewnianych o średnicy większej niż
200 mm w odległości co około 10m na odcinku
200m; zastawki z bali drewnianych średnicy 250
mm ustabilizowane za pomocą wbijanych pali
średnicy 300 mm w ilości 10 szt piętrzących
wodę na wysokość 20 cm

PGL LP Nadleśnictwo
Zdroje

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

Przeciwdziałanie niszczącej sile
wód wezbraniowych w zespole
cieków : w Sarnim Potoku 0-6 i
rowie 0-6-1 w leśnictwie Orlica

PGL LP Nadleśnictwo
Zdroje

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

I20

3 brody wykonane z kamienia łamanego
grubości 30-50 cm bez spoinowania i betonu
ułożone na podbudowie żwirowej grubości 2060 cm;
55 zastawek wykonanych z belek drewnianych
przewidywane piętrzenie wody 0,2m
rozmieszczone co 10 m; opaska drewnianokamienna o długości 50m, całkowita wysokość
kaszycy wynosi 0,6m co daje łączną
powierzchnię kaszyc 30m2

Leśnictwo Zacisze, obr. ewid.
Obra, zlewnia jez. Wuszno

Obszar Nadleśnictwa Zdroje

Identyfikacja działania
Lp

21

22

23

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
8.2
wodne

urządzenia
wodne,
1.1, 1.4
renaturyzac
ja

urządzenia
2.8, 8.2
wodne

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

budowa bystrza z kamieni i palików
drewnianych o
zwiększonej szorstkości i łącznej powierzchni
26,3 m2; wykonanie systemu kierownic
deflektorów z bali
drewnianych z przestrzeniami uzupełnionymi
kamieniem naturalnym w ilości 10 szt;
wykonanie przepustu z blachy falistej o
Obszar Nadleśnictwa Zdroje
przekroju łukowo – kołowym i świetle
2,75x1,95m długość dołem 11,14m górą 5,19m,
przed przepustem przewidziano umocnienie
dna na długości 3,0m narzutem kamiennym
grubości 15 cm oraz za przepustem na długości
5,5m; odmulenie dwóch zbiorników z
umocnieniem wlotów i wylotów ze zbiorników
poprzez wyłożenie kamieniem łamanym
zapalikowanych na krawędziach dna i skarp

I21

Zwiększenie możliwości
retencyjnych zlewni potoku B-2
„Księży Potok” w leśnictwie
Piekiełko

I22

przepust z blachy falistej ocynkowanej o
przekroju łukowym w świetle 1,95x0,86m i
długości 10m, na fundamencie żelbetowym.
Ścianki czołowe z kamienia na zaprawie
cementowej, dno przepustu z kamienia
łamanego, dno wylotu na długości 5 m
ubezpiecza się narzutem kamiennym o wadze
Przywracanie funkcji obszarom
powyżej 50 kg ; bród piętrzący drewnianomokradłowym i renaturyzacja
kamienny o konstrukcji z belek podłużnych i
potoku G-2 w leśnictwie
poprzecznych wykonanych z drewna okrągłego
Bobrowniki. Przebudowa przepustu iglastego korowanego , połączenia na wrąb
oraz brodu
gwoździowane i klamrowane. Wypełnienie
powierzchni między belkami kamieniem
łamanym o grubości 20cm ułożony na warstwie
tłucznia o grubości 10 cm i uziarnieniu4-31,5
mm . Dno i skarpy poniżej brodu ubezpiecza się
brukiem z kamienia łamanego układanego na
sucho.; kałuża ekologiczna która powstanie w
wyniku budowy brodu piętrzącego.

I23

Obszar działania (zasięg)

Obszar Nadleśnictwa Zdroje

przepławka dla ryb w formie nowego koryta.
Konstrukcja obejmuje system sześciu zbiorników
połączonych kaskadami. Długość projektowanej
przepławki wynosi 50m. Na projektowanym
odcinku dno oraz skarpy do wysokości min. 1,0m
Zwiększenie możliwości
retencyjnych zlewni potoków L-4 i L- zostaną umocnione narzutem kamiennym frakcji
200-300 mm o grubości warstwy 300-500 mm; Obszar Nadleśnictwa Zdroje
4-2 oraz renaturyzacja obiektu
zastawki i przegrody belkowe wykonane z
Szklarska Woda w leśnictwie
poziomo ułożonych bali drewnianych średnicy
Bobrowniki
250 mm na całej szerokości cieku. Wysokość
piętrzenia 10-20 cm ułożone w dwóch odcinkach
215mb i 150 mb po 10 szt na każdym odcinku

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

PGL LP Nadleśnictwo
Zdroje

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

PGL LP Nadleśnictwo
Zdroje

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

PGL LP Nadleśnictwo
Zdroje

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

24

urządzenia
9.1
wodne

25

urządzenia
9.1
wodne

26

urządzenia
9.1
wodne

27

urządzenia
9.1
wodne

I24

I25

I26

I27

28

urządzenia
9.1
wodne

I28

29

urządzenia
9.1
wodne

I29

30

urządzenia
9.1
wodne

31

urządzenia
9.1
wodne

32

urządzenia
9.1
wodne

I30

I31

I32

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Niechlów - Jaz Bartodzieje (km 5+502) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
Mała retencja wodna - remont jazów
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)

Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Niechlów - Jaz Żabin (km 8+767) - zwiększenie
Mała retencja wodna - remont jazów sprawności jazu, zmniejszenie jego awaryjności,
zapewnienie eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)

Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Góra - Jaz Miechów (km 14+186) - zwiększenie
Mała retencja wodna - remont jazów sprawności jazu, zmniejszenie jego awaryjności,
zapewnienie eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Góra - Jaz Ryczeń (km 21+800) - zwiększenie
Mała retencja wodna - remont jazów sprawności jazu, zmniejszenie jego awaryjności,
zapewnienie eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Góra - Jaz Wierzowice (km 27+160) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
Mała retencja wodna - remont jazów
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Wąsosz - Jaz Lechitów (km 32+278) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
Mała retencja wodna - remont jazów
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)

Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Wąsosz - Jaz Wąsosz (km 38+677) - zwiększenie
Mała retencja wodna - remont jazów sprawności jazu, zmniejszenie jego awaryjności,
zapewnienie eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)

Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Wąsosz - Jaz Ostrawa (km 42+345) - zwiększenie
Mała retencja wodna - remont jazów sprawności jazu, zmniejszenie jego awaryjności,
zapewnienie eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)

Remont jazów na rzece Barycz, pow. Góra, gm.
Wąsosz - Jaz Bartków (km 46+388) - zwiększenie
Mała retencja wodna - remont jazów sprawności jazu, zmniejszenie jego awaryjności,
zapewnienie eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

zwiększenie sprawności jazów,
zmniejszenie ich awaryjności,
zapewnienie eksploatacji
zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Milicz,
Trzebnica, gm. Żmigród - Jaz na Kanale
Młynówka Sułowsko - Radziądzka (km 0+020) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Milicz,
Trzebnica, gm. Milicz - Jaz Ruda Milicka (km
2+560) - zwiększenie sprawności jazu,
zmniejszenie jego awaryjności, zapewnienie
eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Milicz,
Trzebnica, gm. Milicz - Jaz Grabownica (km
6+100) - zwiększenie sprawności jazu,
zmniejszenie jego awaryjności, zapewnienie
eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Trzebnica,
gm. Żmigród - Jaz Niezgoda (km 70+395) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Trzebnica,
gm. Żmigród- Jaz Biedaczka (km 63+095) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)
Remont jazów na rzece Barycz, pow. Trzebnica,
gm. Żmigród- Jaz Żmigródek (km 57+360) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)

33

urządzenia
9.1
wodne

I33

Mała retencja wodna - remont jazów

34

urządzenia
9.1
wodne

I34

Mała retencja wodna - remont jazów

35

urządzenia
9.1
wodne

I35

Mała retencja wodna - remont jazów

36

urządzenia
9.1
wodne

I36

Mała retencja wodna - remont jazów

37

urządzenia
9.1
wodne

I37

Mała retencja wodna - remont jazów

38

urządzenia
9.1
wodne

I38

Mała retencja wodna - remont jazów

I39

Remont jazów na rzece Barycz, pow. Trzebnica,
gm. Żmigród- Jaz Bychowo (km 53+710), remont
zasuw i mechanizmów wyciągowych, remont
pomostu, przyczółków i filarów, remont
Mała retencja wodna - remont jazów
ubezpieczeń dna i skarp - zwiększenie
sprawności jazu, zmniejszenie jego awaryjności,
zapewnienie eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)

39

40

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I40

Remont jazów na rzece Barycz, pow. Trzebnica,
gm. Żmigród- Jaz Kędzie (km 49+980) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
Mała retencja wodna - remont jazów
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu

Identyfikacja działania
Lp

41

42

43

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I41

I42

I43

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Remont jazów w zlewni rzeki Widawa, pow.
Oleśnica i Wrocław, gm. Dobroszyce - Jaz na
rzece Dobra (km 20+830) - zwiększenie
Mała retencja wodna - remont jazów
sprawności jazu, zmniejszenie jego awaryjności,
zapewnienie eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)

Remont jazów w zlewni rzeki Widawa, pow.
Oleśnica i Wrocław, gm. Długołęka - Jaz na rzece
Oleśnica (km 13+131) - zwiększenie sprawności
Mała retencja wodna - remont jazów
jazu, zmniejszenie jego awaryjności, zapewnienie
eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)
Remont jazów w zlewni rzeki Widawa, pow.
Oleśnica i Wrocław, gm. Czernica - Jaz na rzece
Przerowa (km 2+470) - zwiększenie sprawności
Mała retencja wodna - remont jazów
jazu, zmniejszenie jego awaryjności, zapewnienie
eksploatacji zgodnej z pozwoleniem
wodnoprawnym (poziom piętrzenia)
Remont jazów na rzece Czarna Woda, pow.
Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie (km 3+160) zwiększenie sprawności jazu, zmniejszenie jego
Mała retencja wodna - remont jazów
awaryjności, zapewnienie eksploatacji zgodnej z
pozwoleniem wodnoprawnym (poziom
piętrzenia)

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu

Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu
Dolnośląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych we Wroclawiu

44

urządzenia
9.1
wodne

I44

45

urządzenia
9.1
wodne

I45

na długości 12,7 km, oddziałuje
Rów Polski - regulacja i
budowa jazu Moraczewo na Rowie Polskim w km
WZMiUW Rejonowy
na obszar
obwałowanie w km 8+100 - 21+100 11+365 o B=8,0 m, H=2,20 m
Odział Leszno
37,2 tys. m3

Program inwestycji melioracyjnych i gospodarki
wodnej województwa wielkopolskiego w 2013 r.

46

urządzenia
9.1
wodne

I46

Rów Polski - regulacja i
budowa jazu Janiszewo na Rowie Polskim w km
obwałowanie w km 8+100 - 21+100 17+125 o B=8,0 m, H= 2,20 m,

na długości 12,7 km, oddziałuje
WZMiUW Rejonowy
na obszar
Odział Leszno
3
37,2 tys. m

Program inwestycji melioracyjnych i gospodarki
wodnej województwa wielkopolskiego w 2013 r.

47

urządzenia
9.1
wodne

I47

Rów Polski - regulacja i
budowa jazu Poniec na Rowie Polskim w km
obwałowanie w km 8+100 - 21+100 21+044 o B=6,0 m, H=1,60 m

na długości 12,7 km, oddziałuje
WZMiUW Rejonowy
na obszar
Odział Leszno
37,2 tys. m3

Program inwestycji melioracyjnych i gospodarki
wodnej województwa wielkopolskiego w 2013 r.

48

urządzenia
9.1
wodne

I48

na długości 12,7 km, oddziałuje
Rów Polski - regulacja i
budowa jazu Poniec na Kanale Obiegowym w km
WZMiUW Rejonowy
na obszar
obwałowanie w km 8+100 - 21+100 1+106 o B=3,0 m, H=1,60 m
Odział Leszno
37,2 tys. m3

Program inwestycji melioracyjnych i gospodarki
wodnej województwa wielkopolskiego w 2013 r.

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

49

urządzenia
9.1
wodne

I49

Rów Polski - regulacja i
obwałowanie w km 21+100 28+200

50

urządzenia
9.1
wodne

I50

51

urządzenia
9.1
wodne

52

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

budowa jazu na Rowie Polskim w km 24+100 o
B=6,0 m, H=1,63 m

3,5 km, oddziałuje na obszar
8,89 tys. m3

WZMiUW Rejonowy
Odział Leszno

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020 (propozycja)

Rów Polski - regulacja w km 29+200
budowa jazu na Rowie Polskim w km 30+850,
- 38+678

na długości 7,0 km, oddziałuje
na obszar 18,0 tys. m3

WZMiUW Rejonowy
Odział Leszno

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020 (propozycja)

I51

Rów Polski - regulacja w km 29+200
budowa jazu na Rowie Polskim w km 34+440
- 38+678

na długości 7,0 km, oddziałuje
na obszar 18,0 tys. m3

WZMiUW Rejonowy
Odział Leszno

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020 (propozycja)

urządzenia
9.1
wodne

I52

Dąbrocznia - regulacja i
budowa jazu w km 1+700,
obwałowanie w km 1+500 - 14+580

na długości 13,0 km, oddziałuje WZMiUW Rejonowy
Odział Leszno
na obszar 40,2 tyś. m3

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020 (propozycja)

53

urządzenia
9.1
wodne

I53

Dąbrocznia - regulacja i
budowa jazu w km 4+270,
obwałowanie w km 1+500 - 14+580

na długości 13,0 km, oddziałuje
WZMiUW Rejonowy
na obszar
Odział Leszno
40,2 tyś. m3

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020 (propozycja)

54

urządzenia
9.1
wodne

I54

Dąbrocznia - regulacja i
budowa jazu w km 6+260,
obwałowanie w km 1+500 - 14+580

na długości 13,0 km, oddziałuje
WZMiUW Rejonowy
na obszar
Odział Leszno
40,2 tyś. m3

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020 (propozycja)

55

urządzenia
9.1
wodne

I55

Dąbrocznia - regulacja i
budowa jazu w km 9+100
obwałowanie w km 1+500 - 14+580

na długości 13,0 km, oddziałuje
WZMiUW Rejonowy
na obszar
Odział Leszno
3
40,2 tyś. m

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020 (propozycja)

56

urządzenia
9.1
wodne

I56

Kopanica - regulacja rzeki w km
9+600 - 22+300

budowa jazu w km 20+372

na długości 1,9 km, oddziałuje
na obszar 4,7 tys. m3

WZMiUW Rejonowy
Odział Leszno

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020 (propozycja)

57

urządzenia
9.1
wodne

I57

Regulacja rzeki Polska Woda

Odbudowa rzeki poprzez odbudowę budowli
piętrzących i wykonanie przepławek, celem
Odbudowa w km rzeki 13+000 - WZMiUW Rejonowy
zapewnienia odpływu z melioracji szczegółowej, 23+000, gm. Sośnie
Odział Ostrów Wlkp.
przyległych użytków rolnych.

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020, Program inwestycji
melioracyjnych i gospodarki wodnej w
województwie wielkopolskim w 2013 r.

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

58

urządzenia
9.1
wodne

I58

Regulacja rzeka Orla

59

urządzenia
9.1
wodne

I59

Odbudowa jazu nr 35 na rzece
Kuroch

60

61

urządzenia
7.5
wodne

urządzenia
9.3
wodne

I60

I72

Modernizacja stopnia wodnego
Ujście Nysy

urządzenia
9.3
wodne

I76

Modernizacja zabudowy
regulacyjnej rz. Nysy
Kłodzkiej od Bystrzycy do Kłodzka

63

urządzenia
3.13, 3.12
wodne

I81

Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz zbiornika wód
deszczowych w rejonie ul.
Towarowej w Tarnowskich Górach

64

urządzenia
9.1
wodne

I82

Odbudowa jazu przy zbiorniku
wodnym Czerwona Woda

65

urządzenia
8.2
wodne

I83

Budowa zastawki

I84

Budowa zastawki na cieku Olsza

urządzenia
8.2
wodne

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Odbudowa rzeki w celu dostosowania
parametrów dla zapewnienia odpływu z
melioracji szczegółowej, przyległych użytków
rolnych, regulowanie odpływu

Odbudowa w km 50+370 65+370, gm. Kobylin i Zduny

WZMiUW Rejonowy
Odział Ostrów Wlkp.

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2020

Odbudowa jazu w km 12+850 rz. Kuroch

m. Gliśnica, gm. Odolanów

WZMiUW Rejonowy
Odział Ostrów Wlkp.

Wieloletni program inwestycji melioracyjnych na
lata 2014-2021

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

gm. Malczyce
i gm. Środa Śl;
pow. średzki;
woj. Dolnośląskie

Dokończenie budowy stopnia
wodnego Malczyce na rzece Odrze w
km 300.

62

66

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Przedsięwzięcie obejmuje budowę jazu
klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km
180,5 rzeki Odry. Inwestycja spowodowana jest
gm. brzeg;
koniecznością wyrównania dysproporcji w
pow. brzeski
zabudowie hydrotechnicznej skanalizowanego
woj. Opolskie
odcinka Odry i poprawy warunków
nawigacyjnych. Nowo wybudowany jaz zastąpi
XIX – wieczny jaz kozłowo-iglicowy.
gm. Bystrzyca Kł.
i gm. Kłodzko;
pow. kłodzki;
woj. Dolnośląskie

Retencjonowanie i rozsączanie wód deszczowych
Zespół ds.. Realizacji
w rejonie ul. Towarowej w Tarnowskich Górach. ul. Towarowa Tarnowskie Góry
Projektu
Objętość retencyjna 756 m3

-

Odbudowa zniszczonej podczas powodzi
betonowej konstrukcji jazu piętrzącego wodę w
rzece Czerwona Woda, który umożliwiać będzie
Rzeka Czerwona Woda
odprowadzanie wód miarodajnych ze względu na
ochronę przeciwpowodziową terenów w pobliżu
rzeki.

Odbudowa zniszczeń popowodziowych
Gmina miejska Zgorzelec [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
4.01.2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 14.]

budowa zastawki

gm. Żagań

budowa zastawki

gm. Iłowa

PGL LP Nadleśnictwo
Świętoszów

PGL LP Nadleśnictwo
Świętoszów

Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

67

urządzenia
8.2
wodne

I85

Budowa zastawki na cieku Olsza

budowa zastawki

gm. Iłowa

urządzenia
8.2
wodne

I86

Budowa zastawki na cieku Olsza

budowa zastawki

gm. Iłowa

PGL LP Nadleśnictwo
Świętoszów

I216

wykonanie nowych zastawek

gm. Bytnica

wykonanie nowych zastawek

gm. Bytnica

Nadleśnictwo Bytnica

Budowa zastawki na cieku Biała

wykonanie nowej zastawki

gm. Bytnica

Nadleśnictwo Bytnica

I220

Budowa zastawki

wykonanie nowej zastawki

gm. Maszewo

Nadleśnictwo Krosno

I221

Budowa zastawki

wykonanie nowej zastawki

gm. Maszewo

Nadleśnictwo Krosno

I222

Budowa zastawki

wykonanie nowej zastawki

gm. Maszewo

Nadleśnictwo Krosno

I223

Budowa zastawki

wykonanie nowej zastawki

gm. Maszewo

Nadleśnictwo Krosno

I238

Budowa zastawki

budowa zastawki

gm. Żagań

wykonanie nowej zastawki

gm. Bytnica

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

urządzenia
8.2
wodne

urządzenia
8.2
wodne
urządzenia
8.2
wodne
urządzenia
8.2
wodne
urządzenia
8.2
wodne
urządzenia
8.2
wodne
urządzenia
8.2
wodne
urządzenia
8.2
wodne
urządzenia
8.2
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne

urządzenia
1.13
wodne
urządzenia
1.13
wodne
urządzenia
1.13
wodne
urządzenia
1.13
wodne

I217
I219

I335
I337

Budowa 3 zastawek ,modernizacja
rowu
Budowa 3 zastawek ,modernizacja
rowu

Budowa zastawki na cieku Lińska
Struga
Budowa jazu z mostem

Jaz z mostem na cieku Kanał Jarosz w km 2+140 gm. Świdnica

I338

Budowa jazu

Jaz na cieku Śląska Ochla w km 33+000

I339

Budowa jazu z mostem , h=1,8m

I340

Nawadnianie gruntów

I341

Nawadnianie gruntów

I342

Nawadnianie gruntów

I343

Nawadnianie gruntów

Jaz z mostem na cieku Śląska Ochla w km
27+812

gm. Świdnica
gm. Świdnica

Nawadnianie gruntów ornych kompleksu Scibórz
gm. Paczków
o pow. 95 ha - deszczownie
Nawadnianie sadu kompleksu Koperniki o pow. 7
gm. Nysa
ha - deszczownie
Nawadnianie gruntów ornych kompleksu RSP
Wierzbno o pow. 121,4 ha - deszczownie

Nawadnianie kompleksu Biała Nyska o pow. 20
ha - grawitacyjnie

gm. Otmuchów
gm. Nysa

PGL LP Nadleśnictwo
Świętoszów

Nadleśnictwo Bytnica

Nadleśnictwo
Świętoszów

Nadleśnictwo Bytnica

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007
Program malej retencji wodnej terenów
zarządzanych przez Lasy Państwowe w
województwie lubuskim, 2007

Mała retencja wodna w województwie lubuskim.
Komponent rolny, 2006
Mała retencja wodna w województwie lubuskim.
Komponent rolny, 2006
Mała retencja wodna w województwie lubuskim.
Komponent rolny, 2006
Program budowy zbiorników malej retencji w
województwie opolskim, 2007
Program budowy zbiorników malej retencji w
województwie opolskim, 2007
Program budowy zbiorników malej retencji w
województwie opolskim, 2007
Program budowy zbiorników malej retencji w
województwie opolskim, 2007

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

85

urządzenia
1.13
wodne

I344

Nawadnianie gruntów

Nawadnianie kompleksu Radzikowice dla celów
hodowli warzyw o pow. 95 ha - deszczownie

gm. Nysa

86

urządzenia
8.2
wodne

I345

Budowa zastawek

Zastawki- regulacja poziomu wody na nich

Nadleśnictwo Żmigród

PGL LP Nadleśnictwo
Żmigród

Plan Urządzania Lasu

87

urządzenia
8.2
wodne

I346

Poprawa stosunków wodnych w
Borach Dolnośląskich - budowa 20
szt. drewnianych zastawek

Budowa 20 szt. drewnianych zastawek o stałej
wysokości piętrzenia 40 cm.

Teren Nadleśnictwa Ruszów

PGL LP Nadleśnictwo
Ruszów

Instrument Finansowania Life+ LIFE11
NAT/PL/428

88

urządzenia
2.8, 8.2
wodne

I347

Przywrócenie ciągłości bilologicznej cieku
Przywrócenie ciągłości bilologicznej
poprzez zwiększenie właściwości retencyjnych
Wilczki
Wilczki

Nadleśnictwo Międzylesie

PGL LP Nadleśnictwo
Międzylesie

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

89

urządzenia
7.5
wodne

Nadleśnictwo Międzylesie

PGL LP Nadleśnictwo
Międzylesie

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

90

urządzenia
9.3
wodne

Nadleśnictwo Międzylesie

PGL LP Nadleśnictwo
Międzylesie

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

91

urządzenia
2.8
wodne

Nadleśnictwo Międzylesie

PGL LP Nadleśnictwo
Międzylesie

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

I348

Budowa przepustów

I349

Modernizacja progów kamiennych

I350

Przywracanie ciagłości potoku
Nowinka

Przepusty Nowinka

modernizacja progów kamiennych

Przywracanie ciągłości potoku Nowinka

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)
Program budowy zbiorników malej retencji w
województwie opolskim, 2007

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

92

urządzenia
9.1
wodne

I351

Odbudowa przepustów

Odbudowa przepustów w Jawornicy

Nadleśnictwo Międzylesie

93

urządzenia
7.5
wodne

I359

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowa przepustu z zastawką w zlewni rzeki
Rów Krzycki w km 58+900

gm. Święciechowa, m. Długie
Nowe

95

urządzenia
7.5
wodne

I361

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowa zastawki w zlewni rzeki Rów Krzycki w
gm. Święciechowa, m. Gołanice
km 67+425

94

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

urządzenia
7.5
wodne

urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne

I360

I362
I364
I365
I366
I367
I368
I369
I370
I371
I372
I373
I374
I375

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

PGL LP Nadleśnictwo
Międzylesie

„Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z
nimi infrastruktury w dobrym stanie”, Warszawa
2010

Budowa zastawki w zlewni rzeki Rów Krzycki w gm. Święciechowa, m. Długie
km 59+144
Nowe

Budowa jazu w cieku Kopanica w zlewni rzeki
Rów Polski w km 20+372

gm. Święciechowa, m.
Henrykowo

Budowa zastawki na cieku Rów Czarkowski w
zlewni rzeki Rów Polski w km 4+784

gm. Poniec, m. Czarkowo

Budowa zastawki na cieku Rów Czarkowski w
zlewni rzeki Rów Polski w km 4+354

Budowa zastawki na cieku Rów Czarkowski w
zlewni rzeki Rów Polski w km 9+424
Budowa przepustu z zastawką na cieku Rów
Czarkowski w zlewni rzeki Rów Polski w km
9+780
Budowa przepustu z zastawką na cieku Rów
Czarkowski w zlewni rzeki Rów Polski w km
10+869
Budowa przepustu z zastawką na cieku Rów
Czarkowski w zlewni rzeki Rów Polski w km
11+412
Budowa zastawki na cieku Rów Luboński w
zlewni rzeki Rów Polski w km 2+336
Budowa zastawki na cieku Rów Luboński w
zlewni rzeki Rów Polski w km 3+272
Budowa zastawki na cieku Rów Luboński w
zlewni rzeki Rów Polski w km 3+610
Budowa zastawki na cieku Rów Luboński w
zlewni rzeki Rów Polski w km 4+132
Budowa zastawki na cieku Rów Luboński w
zlewni rzeki Rów Polski w km 4+536

gm. Poniec, m. Czarkowo

gm. Poniec, m. Łęka Wielka
gm. Poniec, m. Łęka Mała
gm. Poniec, m. Maciejewo
gm. Poniec, m. Maciejewo
gm. Krzemieniewo, m. Lubonia
gm. Krzemieniewo, m. Lubonia
gm. Krzemieniewo, m. Lubonia
gm. Krzemieniewo, m. Lubonia
gm. Krzemieniewo, m. Lubonia

Budowa mostu z zastawką na cieku Rów
gm. Krzemieniewo, m. Kociugi
Luboński w zlewni rzeki Rów Polski w km 6+685

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

109

urządzenia
7.5
wodne

I376

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowa zastawki na cieku Rów nr 1 w zlewni
rzeki Rów Polski w km 0+660

gm. Krzemieniewo, m.
Henrykowo

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

urządzenia
7.5
wodne

I378

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowa przpustu z zastawką na cieku Rów
Robczyński w zlewni rzeki Rów Polski w km
1+280

gm. Rydzyna, m. Robczysko

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

urządzenia
7.5
wodne

urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne

I377

I379
I380
I381
I382
I383
I384
I385
I386
I387
I388
I389
I390
I391
I392
I393

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowa zastawki na cieku Rów nr 1 w zlewni
rzeki Rów Polski w km 1+432

Budowa zastawki na cieku Rów Robczyński w
zlewni rzeki Rów Polski w km 1+610

gm. Krzemieniewo, m.
Henrykowo

gm. Rydzyna, m. Robczysko

Budowa przepustu z piętrzeniem na cieku Rów
gm. Święciechowa, m.
Święciechowski w zlewni rzeki Rów Polski w km
Przybyszewo
0+520
Budowa jazu z mostem w zlewni rzeki Masłówka
gm. Rawicz, m. Izbice
w km 10+427
Budowa jazu na cieku Pijawka w zlewni rzeki
Masłówka w km 0+025

gm. Rawicz, m. Masłowo

Budowa zastawki na cieku Pijawka w zlewni
rzeki Masłówka w km 3+340

gm. Rawicz, m. Łaszczyn

Budowa przepustu z zastawką na cieku Pijawka
w zlewni rzeki Masłówka w km 2+524

Budowa zastawki na cieku Pijawka w zlewni
rzeki Masłówka w km 8+860

gm. Rawicz, m. Sierakowo

gm. Miejska Górka, m. Zakrzewo

Budowa zastawki na cieku Rów Trzeboszewski w
gm. Bojanowo, m. Pakówka
zlewni rzeki Masłówka w km 1+560
Budowa zastawki na cieku Bitter w zlewni rzeki
Dąbrocznia w km 3+720

gm. Rawicz, m. Jagodnia

Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 20+840

gm. Krobia, m. Niepard

Budowa jazu w zlewni rzeki Dąbrocznia w km
14+340

Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 27+590
Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 28+090
Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 29+090
Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 30+474

gm. Miejska Górka, m. Miejska
Górka

gm. Pępowo, m. Skoraczewice
gm. Pępowo, m. Skoraczewice
gm. Pępowo, m. Wilkowice
gm. Pępowo, m. Krzekotowice

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

127

urządzenia
7.5
wodne

I394

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 35+200

gm. Pępowo, m. Pępowo

urządzenia
7.5
wodne

I396

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 35+840

gm. Pępowo, m. Pępowo

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

urządzenia
7.5
wodne

urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
wodne
urządzenia
wodne
urządzenia
wodne
urządzenia
wodne

7.5
7.5
7.5
7.5

urządzenia
7.5
wodne
urządzenia
7.5
wodne

I395

I397
I398
I399
I400
I401
I402
I403
I404
I405

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych
Budowle piętrzące na ciekach
podstawowych

Konserwacja urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych
(odmulanie, czyszczenie,
odbudowa)

Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 35+380

Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 36+450
Budowa zastawki w zlewni rzeki Dąbrocznia w
km 38+539

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

gm. Pępowo, m. Pępowo

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

gm. Pępowo, m. Babkowice

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

gm. Pępowo, m. Siedlec

Budowa jazu na cieku Orla w zlewni rzeki Orla w
gm. Koźmin, m. Koźmin
km 83+750
Budowa przepustu z zastawką na cieku
Długołęka w zlewni rzeki Orla w km 0+290
Budowa przepustu z zastawką na cieku Radęca w
zlewni rzeki Orla w km 20+924
Budowa przepustu z zastawką na cieku Radęca w
zlewni rzeki Orla w km 24+748
Budowa przepustu z zastawką na cieku Radęca w
zlewni rzeki Orla w km 26+598
Budowa zastawki na cieku Rów Graniczny w
zlewni rzeki Orla w km 2+194
Budowa przepustu z zastawką na cieku Rów
Graniczny w zlewni rzeki Orla w km 6+800

Odmulanie, czyszczenie i odtwarzanie rowów
melioracyjnych

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004
Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

gm. Jutrosin, m. Pawłowo

gm. Pogorzela, m. Pogorzela

gm. Pogorzela, m. Wziąchów
gm. Pogorzela, m. Bułaków

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

gm. Jutrosin, m. Żydowski Bród

Mała retencja wodna na terenie województwa
wielkopolskiego, 2004

gm. Jutrosin, m. Janowo

139

urządzenia
9.1
wodne

I418

140

urządzenia
9.1
wodne

I419

Konserwacja urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych
(konserwacja, odbudowa)

odbudowa i konserwacja rowów melioracyjnych Gmina Wiejska Zgorzelec

Gmina Zgorzelec, Gminne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.
Spółki Wodne
U. 2012 Nr 0, poz. 145).

141

urządzenia
8.2
wodne

I420

Prace melioracyjne, budowa
przepustów

Odmulanie rowów melioracyjnych oraz budowa
przepustów

Nadleśnictwo Krotoszyn

PGL LP Nadleśnictwo
Krotoszyn

Plany melioracyjne w Nadleśnictwie Krotoszyn na
rok 2013

142

urządzenia
8.2
wodne

I421

Retencja wody (konserwacja
Konserwacja i udrożnienie rowów melioracji
rowów, remont i budowa zastawek) podstawowej, remonty i budowa zastawek

Obszar Nadleśnictwa Nowa Sól
(24 tys. ha)

PGL LP Nadleśnictwo
Nowa Sól

Roczne plany gospodarcze nadleśnictwa

143

urządzenia
8.2
wodne

I422

Wykonywanie i konserwacja rowów wykonywanie i konserwacja rowów
melioracyjnych
melioracyjnych

Gmina Łubniny

Urząd Gminy w
Łubnianach

-

Gmina Pępowo

Gminna Spółka Wodna w
Pępowie

Identyfikacja działania
Lp

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

144

urządzenia
8.2, 9.3
wodne

I423

145

urządzenia
8.2
wodne

146

ogólne

147

148

149

150

ogólne

2.8

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

Obszar działania (zasięg)

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Utrzymanie i regulacja cieków
wodnych oraz modernizacja
zbiorników wielofunkcyjnych i
małej retencji

Modernizacja zbiorników małej retencji,
modernizacja rowów melioracyjnych,
modernizacja polączeń systemu melioracyjnego

Gmina Siechnice

Gmina Siechnice

Program Funkcyjno-Użytkowy

I424

Utrzymanie urządzeń melioracji
szczegółowej

Melioracja szczegółowa

Gmina Wleń

Rejonowy Związek
Spółek Wodnych w
Bolesławcu

Roczny plan działania

I425

Rewitalizacja cieków wodnych w N- Odtworzenie sieci cieków wodnych w N-ctwie
ctwie Kup
Kup.

Nadleśnictwo Kup

PGL LP Nadleśnictwo
Kup

Plan średsdniookres. na lata 2014-2017

PGL LP Nadleśnictwo
Prudnik

w ramach III osi priorytetowej ,,retencjonowanie
wody i zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego” (zadanie 3.1) Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na
lata 2007-2013.

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

7.1, 2.8, 4.1 I426

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I428

I429

I430

W ramach projektu zaplanowano działania
zwiększające możliwości retencyjne obszarów
górskich (m.in. budowę zbiorników,
Budowa zbiorników, renaturyzacja
renaturyzację potoków i obszarów podmokłych),
potoków i obszarów podmokłych,
Nadleśnictwo Prudnik
ochronę stoków przed nadmiernym spływem
ochrona stoków przed nadmiernym
powierzchniowym. W skład zadań
spływem powierzchniowym
inwestycyjnych będą wchodzić kompleksowe
zabiegi łączące przyjazne środowisku metody
przyrodnicze i techniczne.

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

151

152

153

154

155

156

157

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I431

I432

I433

I434

I435

I436

I437

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

158

159

160

161

162

163

164

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I438

I439

I440

I441

I442

I443

I444

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

165

166

167

168

169

170

171

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I445

I446

I447

I448

I449

I450

I451

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

172

173

174

175

176

177

178

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I452

I453

I454

I455

I456

I457

I458

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

179

180

181

182

183

184

185

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I459

I460

I461

I462

I463

I464

I465

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

186

187

188

189

190

191

192

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I466

I467

I468

I469

I470

I471

I472

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

193

194

195

196

197

198

199

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I473

I474

I475

I476

I477

I478

I479

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

200

201

202

203

204

205

206

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I480

I481

I482

I483

I484

I485

I486

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

207

208

209

210

211

212

213

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I487

I488

I489

I490

I491

I492

I493

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

214

215

216

217

218

219

220

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I494

I495

I496

I497

I498

I499

I500

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

221

222

223

224

225

226

227

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I501

I502

I503

I504

I505

I506

I507

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. lubuskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

228

229

230

231

232

233

234

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I508

I509

I510

I511

I512

I513

I514

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Identyfikacja działania
Lp

235

236

237

238

239

Kod
Unikalne
Typ
działania z
ID
Działanie
działania/
katalogu
obiektu
obiektu
działań

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

urządzenia
9.1
wodne

I515

I516

I517

I518

I519

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Odbudowa zabudowy regulacyjnej
rzeki Odry – przystosowanie do III
klasy drogi wodnej, etap I i etap II

Opis działania wraz z charakterystyką
techniczną dla działań inwestycyjnych

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

odbudowa ostróg

Obszar działania (zasięg)

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

woj. dolnośląskie

Jednostka
odpowiedzialna za
wdrożenie

Narzędzie/instrument wdrażania (plan,
program, podstawa prawna)

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

RZGW Wrocław

Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.
Program dla Odry 2006. Przyjęty do realizacji na
podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o
ustanowieniu programu wieloletniego „Program
dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z
późn. zm.) jako wieloletni program rządowy
realizowany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw
Programu dla Odry-2006.

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Zabezpieczenie dotychczasowego stanu
koryta cieku i niedopuszczenie do
środki własne
niekontrolowanych, niekorzystnych
zmian.

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

03.2013-07.2013
r.

Nadleśnictwo
Przytok

podstawowe

lubuskie

zielonogórski

15.04 – 30.09.
2013

Nadleśnictwo
Sulechów

podstawowe

lubuskie

zielonogórski

2011 - 2014 r.

Nadleśnictwo
Lipinki

uzupełniające

lubuskie

żarski

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
retencja wody w okresach suszy,
środki własne + środki
zwiększenie odporności lasów na
unijne
czynniki szkodliwe

planowane, jest
projekt, nie ma
finansowania

2011 - 2014 r.

Nadleśnictwo
Lipinki

uzupełniające

lubuskie

żarski

Retencjonowanie wody i ochrona
przeciwpowodziowa,spowolnienie
odpływu wód z terenów górskich
poprzez zwiększenie możliwości
retencyjnych zlewni. Pozwoli to na
zminimalizowanie negatywnych
skutków zjawisk naturalnych w postaci:
powodzi, niszczącego działania wód
wezbraniowych oraz suszy na górskich
obszarach leśnych.

środki własne

2013-2014

uzupełniające

dolnośląskie

trzebnicki

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Nadleśnictwo
Oleśnica

planowane, jest
projekt, nie ma
finansowania

2007-2013

Nadleśnictwo
Prudnik

opolskie

nyski

podstawowe

dolnośląskie

zgorzelecki

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Spowolnienie odpływu wody z
obszarów leśnych, uwilgotnienie gleby
w tym siedlisk przyrodniczych,
stworzenie korzystnych warunków
środowiska dla pobytu i rozwoju
zwierząt a w szczególności płazów i
ptaków.

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
retencja wody w okresach suszy,
środki własne + środki
zwiększenie odporności lasów na
unijne
czynniki szkodliwe

Poprawa wilgotności gleby w celu
zaspokojenia potrzeb wodnych roślin

Zwiększenie retencji wody dla Gmin:
Pieńsk i Neisseaue

Zadanie jest
współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu
Realizacja zadania
Rozwoju Regionalnego w
Urząd Miasta u
a latach 2012ramach Programu
Gminy Pieńsk
2013
Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej PolskaSaksonia na lata 20072013

Udrożnienie przepływu wody, poprawa
środki własne
stosunków wodnych.

Luty 2013kwiecień 2013 r.

Nadleśnictwo
Sława Śląska

działanie w trakcie
podstawowe
realizacji

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

Udrożnienie przepływu wody, poprawa
środki własne
stosunków wodnych.

Luty 2013kwiecień 2013 r.

Nadleśnictwo
Sława Śląska

podstawowe

lubuskie

wschowski

Spowolnienie odpływu wody z
obszarów leśnych, uwilgotnienie gleby
w tym siedlisk przyrodniczych,
stworzenie korzystnych warunków
środowiska dla pobytu i rozwoju
zwierząt a w szczególności płazów i
ptaków.

15.04 – 30.09.
2013

Nadleśnictwo
Sulechów

podstawowe

lubuskie

zielonogórski

2013

Nadleśnictwo
Szklarska Poręba

podstawowe

dolnośląskie

jeleniogórski

2013

Nadleśnictwo
Szklarska Poręba

podstawowe

dolnośląskie

jeleniogórski

brak danych

Nadleśnictwo
Szprotawa

uzupełniające

lubuskie

żagański

Podniesienie poziomu wód na terenie
torfowiska

Podniesienie poziomu wód na terenie
torfowiska

Zwiększenie retencji wodnej w wyniku
planowanych do przeporowadzenia
działań, zwiększenie bioróżnorodności
oraz poprawa stosunków wodnych
terenów przyległych.

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko
85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko
85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko
zadanie miało być
realizowane w ramach
Programu dla Odry 2006,
jednak zostało z niego
wyłączone, na chwilę
obecną Nadleśnictwo nie
posiada środków na
sfinansowanie tego
projektu

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Przedsięwzięciem jest odbudowa
urządzeń piętrzących i spowalniających
spływ wody w celu przywrócenia stanu
środowiska przyrodniczego na granicy
województw lubuskiego i
dolnośląskiego. Wyniku przejścia fali
powodziowej w 2010 roku i zniszczeniu
wału stawowego w obrębie mnicha
odpływowego oraz zniszczenie części
wału pomiędzy stawem a rzeka Nysą,
zakres obejmuje odbudowę grobli i
urządzeń piętrzących istniejącego
zbiornika wielofunkcyjnego oraz innych
urządzeń towarzyszących służących do
spowalniania i regulacji przepływu
wody.

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Termin do 30
kwietnia 2013
rok.

Nadleśnictwo
Wymiarki

Zwiększanie możliwości retencyjnych
obszarów przyległych do rowów
melioracyjnych oraz zbiorników
wodnych poprzez spowolnienie spływu
wód powierzchniowych z górnych części
zlewni

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

do 2013

Nadleśnictwo
Świebodzin

Zwiększanie możliwości retencyjnych
obszarów przyległych do rowów
melioracyjnych oraz zbiorników
wodnych poprzez spowolnienie spływu
wód powierzchniowych z górnych części
zlewni

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

do 2013

Zwiększanie możliwości retencyjnych
obszarów przyległych do rowów
melioracyjnych oraz zbiorników
wodnych poprzez spowolnienie spływu
wód powierzchniowych z górnych części
zlewni

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

do 2013

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

podstawowe

lubuskie

żarski

działanie w toku

podstawowe

lubuskie

świebodziński

Nadleśnictwo
Świebodzin

działanie w toku

podstawowe

lubuskie

świebodziński

Nadleśnictwo
Świebodzin

działanie w toku

podstawowe

lubuskie

świebodziński

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Spowolnienie spływu
powierzchniowego, zwiększenie
zasobów wodnych n-ctwa, poprawa
stosunków wodnych

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

2012-2013

Inwestycja ma na celu stworzenie
dogodnych warunków bytowania
płazów i gadów, ochronę gleb przed
erozją powierzchniową , spowolnienie
spływu wody, poprawę bezpieczeństwa
powodziowego terenu

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Opóźnienie spływu wody, ograniczenie
erozji gleby w dnie i na brzegach
potoku, ochrony urządzeń pod którymi
przepływa potok, zmagazynowanie
wody, poprawy warunków glebowych
w kierunku siedlisk wilgotnych

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

od
20.12.2012r
do
11.12.2013r

od
20.12.2012r
do
11.09.2013r

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

Nadleśnictwo
Wolsztyn

podstawowe

wielkopolskie

wolsztyński

Nadleśnictwo
Zdroje

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

Nadleśnictwo
Zdroje

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

opóźnienie spływu wody, umożliwienie
migracji ryb, odtworzenie mokradeł,
ograniczenie erozji gleby w dnie i na
brzegach potoku, ochrona urządzeń pod
którymi przepływa
potok, zmagazynowanie wody,
poprawa warunków glebowych w
kierunku siedlisk wilgotnych, wodopój
dla zwierząt i ptaków

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Przyjęte do realizacji zadania mają na
celu chronić ryby, rośliny, zwierzęta, raz
stwarzają warunki odpowiednie do
rozmnażania i bytowania,
projektowana zabudowa w znacznym
stopniu zmniejszy skutki zjawisk
naturalnych postaci niszczącego
działania wód wezbraniowych oraz
suszy na górskich obszarach leśnych

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Inwestycja ma na celu ochronę gleb
przed erozją powierzchniową ,
spowolnienie spływu wody, poprawę
bezpieczeństwa powodziowego terenu

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

od
20.12.2012r
do
11.09.2013r

od
20.12.2012r
do
11.09.2013r

od
20.12.2012r
do
11.10.2013r

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

Nadleśnictwo
Zdroje

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

Nadleśnictwo
Zdroje

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

Nadleśnictwo
Zdroje

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Źródło finansowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

do 2015

do 2015

do 2015

do 2015

do 2015

do 2015

do 2015

do 2015

do 2015

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

uzupełniające

dolnośląskie

górowski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Źródło finansowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

uzupełniające

dolnośląskie

trzebnicki

uzupełniające

dolnośląskie

milicki

uzupełniające

dolnośląskie

milicki

uzupełniające

dolnośląskie

trzebnicki

uzupełniające

dolnośląskie

trzebnicki

do 2015

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu

uzupełniające

dolnośląskie

trzebnicki

do 2015

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu

uzupełniające

dolnośląskie

trzebnicki

do 2015

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu

uzupełniające

dolnośląskie

trzebnicki

do 2015

do 2015

do 2015

do 2015

do 2015

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu

Uwagi dot.
działania

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

Źródło finansowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

w fazie planowania

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

do 2015

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu

uzupełniające

dolnośląskie

oleśnicki

do 2015

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu

uzupełniające

dolnośląskie

wrocławski

do 2015

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu

uzupełniające

dolnośląskie

wrocławski

uzupełniające

dolnośląskie

wrocławski

podstawowe

wielkopolskie

leszczyński

podstawowe

wielkopolskie

gostyński

podstawowe

wielkopolskie

gostyński

podstawowe

wielkopolskie

gostyński

do 2015

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Dolnośląski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Wroclawiu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu

Uwagi dot.
działania

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Rowu Polskiego

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie Kopanicy

Źródło finansowania

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

budżet państwa, PROW

Odbudowa 10 km cieku, zabezpieczenie
powodziowe użytków, retencja
budżet państwa, PROW
korytowa

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

2015-2016

2017-2018

2017-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2016-2018

2018-2020

2016-2019

Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

ostrowski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu
Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

uzupełniające

wielkopolskie

krotoszyński

uzupełniające

wielkopolskie

ostrowski

Odbudowa koryta na dł. 15 km cieku,
zabezpieczenie powodzowe użytków,
retencja korytowa

budżet państwa, PROW

Odbudowa jazu w celu zabezpieczenia
wody dla rolnictwa

budżet państwa, PROW,
WFOŚiGW

2016-2017

Wielkopolski
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych w
Poznaniu

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2012-2015

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

opolskie

opolski

regulacja wielkości przepływu wody w
korycie

środki własne według
założeń Programu dla Odry 2013-2017
2006

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

-

środki własne

90.2012 r. - II
kwartał 2013 r.

Urząd Miasta
Tarnowskie Góry

podstawowe

śląskie

tarnogórski

2013 rok

Urząd Miasta
Zgorzelec

podstawowe

dolnośląskie

zgorzelecki

od 2007

PMR Lubuskie komponent leśny

uzupełniające

lubuskie

żagański

uzupełniające

lubuskie

żagański

Promesa na odbudowę i
Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody,
zakończenie prac w 2013
ochrona przeciwpowodziowa i
roku [znak: DUSKŻ – I utrzymanie właściwego poziomu wody. 5901-8-1/2013] kwota
dotacji: 600 080,00 zł.
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

2014-2016

od 2007

PMR Lubuskie komponent leśny

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

od 2007

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

od 2007

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

od 2007

od 2007
od 2007
od 2007
od 2007
od 2007
od 2007
od 2007
od 2007

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

PMR Lubuskie komponent leśny

uzupełniające

lubuskie

żagański

PMR Lubuskie komponent leśny

uzupełniające

lubuskie

żagański

uzupełniające

lubuskie

krośnieński

uzupełniające

lubuskie

krośnieński

uzupełniające

lubuskie

krośnieński

uzupełniające

lubuskie

krośnieński

uzupełniające

lubuskie

krośnieński

uzupełniające

lubuskie

krośnieński

uzupełniające

lubuskie

krośnieński

uzupełniające

lubuskie

żagański

uzupełniające

lubuskie

krośnieński

uzupełniające

lubuskie

zielonogórski

uzupełniające

lubuskie

zielonogórski

uzupełniające

lubuskie

zielonogórski

PMR Opolskie

uzupełniające

opolskie

nyski

PMR Lubuskie komponent leśny

PMR Lubuskie komponent leśny
PMR Lubuskie komponent leśny
PMR Lubuskie komponent leśny
PMR Lubuskie komponent leśny
PMR Lubuskie komponent leśny
PMR Lubuskie komponent leśny
PMR Lubuskie komponent leśny
PMR Lubuskie komponent leśny

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

brak danych

po 2013

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

brak danych

po 2013

brak danych

po 2013

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

PMR Opolskie

uzupełniające

opolskie

nyski

brak danych

brak danych

PMR Opolskie

uzupełniające

opolskie

nyski

brak danych

brak danych

PMR Opolskie

uzupełniające

opolskie

nyski

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Poprawa wilgotności gleby w celu
zaspokojenia potrzeb wodnych roślin
Poprawa wilgotności gleby w celu
zaspokojenia potrzeb wodnych roślin
Poprawa wilgotności gleby w celu
zaspokojenia potrzeb wodnych roślin
Poprawa wilgotności gleby w celu
zaspokojenia potrzeb wodnych roślin

PMR Lubuskie komponent rolny

Uwagi dot.
działania

PMR Lubuskie komponent rolny
PMR Lubuskie komponent rolny

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Poprawa wilgotności gleby w celu
zaspokojenia potrzeb wodnych roślin

brak danych

brak danych

PMR Opolskie

Wzrost poziomu wód
powierzchniowych.

W fazie planowania

2015-2024

Nadleśnictwo
Żmigród

Zwiększenie uwilgotnienia
zdegradowanych siedlisk podniesienie
poziomu wód gruntowych

WE, NFOŚiGW, PGLLP

2014r.

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich.
Zwiększenie retencji i utrzymanie
potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie.

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich.
Zwiększenie retencji i utrzymanie
potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie.

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich.
Zwiększenie retencji i utrzymanie
potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie.

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich.
Zwiększenie retencji i utrzymanie
potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie.

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko
85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko
85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

uzupełniające

opolskie

nyski

uzupełniające

dolnośląskie

trzebnicki, milicki

Nadleśnictwo
Ruszów

podstawowe

dolnośląskie

zgorzelecki

31.12.2013 r.

Nadleśnictwo
Międzylesie

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

31.12.2013 r.

Nadleśnictwo
Międzylesie

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

31.12.2013 r.

Nadleśnictwo
Międzylesie

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

31.12.2013 r.

Nadleśnictwo
Międzylesie

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

działanie
planowane na
kolejne okresy
finansowania

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód
opadowych na terenach górskich.
Zwiększenie retencji i utrzymanie
potoków oraz związanej z nimi
infrastruktury w dobrym stanie.

85% UE + 15 % środki
własne współfinansowany przez
Unię Europejską ze
środków Funduszu
Spójności w ramach
programu Infrastruktura i
Środowisko

31.12.2013 r.

brak danych

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

brak danych

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

Nadleśnictwo
Międzylesie

podstawowe

dolnośląskie

kłodzki

2012-2015

PMR
Wielkopolskie

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

2012-2015

PMR
Wielkopolskie

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

2012-2015

2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015

Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

brak danych

2012-2015

Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

brak danych

2012-2015

brak danych

2012-2015

Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015

PMR
Wielkopolskie

PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie

Uwagi dot.
działania

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

2012-2015

Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

brak danych

2012-2015

Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

brak danych

2012-2015

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

brak danych

2012-2015

brak danych

2012-2015

brak danych

2012-2015

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody

brak danych

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

2012-2015

2012-2015

2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

PMR
Wielkopolskie

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

PMR
Wielkopolskie

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

leszczyński

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

PMR
Wielkopolskie

PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie

Uwagi dot.
działania

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

2012-2015

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

2012-2015

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy
Utrzymanie rzędnej piętrzenia wody i
utrzymanie właściwego poziomu wody
Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych
Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych
Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych
Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

2012-2015

2012-2015
2012-2015

brak danych

2012-2015

brak danych

2012-2015

brak danych
brak danych
brak danych

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
brak danych
retencja wody w okresach suszy

2012-2015
2012-2015
2012-2015
2012-2015

Spowolnienie spływu, poprawa
stosunków wodnych

brak danych

2012-2015

-

Środki własne + dotacja

corocznie

Zmeliorowanie użytków rolnych, co
pozwoli na poprawę stosunków
wodnych na tych terenach

środki własne + środki
pomocowe

Odprowadzenie lub retencja wody
spływającej po pow. gruntu
Regulacja stosunków wodnych i
retencjonowanie wody

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

PMR
Wielkopolskie

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

PMR
Wielkopolskie

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

uzupełniające

wielkopolskie

krotoszyński

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

PMR
Wielkopolskie

PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie
PMR
Wielkopolskie

Uwagi dot.
działania

uzupełniające
uzupełniające
uzupełniające
uzupełniające

wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie

rawicki

gostyński
gostyński
rawicki

uzupełniające

wielkopolskie

rawicki

Urząd Gminy w
Pępowie

uzupełniające

wielkopolskie

gostyński

na bieżąco

Urząd Gminy, ul.
Kościuszki 70, 59900 Zgorzelec

uzupełniające

dolnośląskie

zgorzelecki

środki własne

2013r.

Nadleśnictwo
Krotoszyn

uzupełniające

wielkopolskie

krotoszyński, gostyński,
ostrowski

środki własne

2013-2020

Nadleśnictwo
Nowa Sól

uzupełniające

lubuskie

nowosolski, zielonogórski,
żagański, wschowski

aktualnie

Urząd Gminy w
Łubninach

uzupełniające

opolskie

opolski

Podniesienie poziomu wód gruntowych,
środki własne
retencja wody w okresach suszy

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

Urząd Miejski
Siechnice

uzupełniające

dolnośląskie

wrocławski

2013-2021 r.

Urząd Miasta i
Gminy Wleń

uzupełniające

dolnośląskie

lwówecki

Zwiększenie możliwości przepływu wód
środki własne
w rzekach i rowach melioracyjnych.

Rok 2015.

Nadleśnictwo Kup

ogólne

opolskie

namysłowski, opolski

Retencjonowanie wody i ochrona
przeciwpowodziowa,spowolnienie
odpływu wód z terenów górskich
poprzez zwiększenie możliwości
retencyjnych zlewni. Pozwoli to na
NFOŚ i GW
zminimalizowanie negatywnych
skutków zjawisk naturalnych w postaci:
powodzi, niszczącego działania wód
wezbraniowych oraz suszy na górskich
obszarach leśnych.

2007-2013

Nadleśnictwo
Prudnik

ogólne

opolskie

nyski, brzeski, prudnicki,
głubczycki, kędzierzyńskokozielski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Środki UE, budżet Gminy,
Poprawa stanu systemu melioracyjnego
ewentualnie
na obszarze Gminy Siechnice,
dofinansowanie z Powiatu 2013/2014
zabezpieczenie przeciwpowodziowe i
Wrocławskiego i Lasów
zapobieganie suszom
Państwowych
Zwiększenie retencji wodnej w wyniku
planowanych do przeporowadzenia
działań, zwiększenie bioróżnorodności
oraz poprawa stosunków wodnych
terenów przyległych.

budżet gminy
dotacja państwa
składki członków

Uwagi dot.
działania

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

głogowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

górowski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

górowski

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

górowski

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

górowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

górowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

górowski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

legnicki

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

legnicki

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

legnicki

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

legnicki

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

legnicki

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

lubiński

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

lubuskie

nowosolski

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Spodziewany efekt, wpływ na
środowisko

Źródło finansowania

Źródło
Termin realizacji pochodzenia
informacji o
(od – do)
działaniu

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

Uwagi dot.
działania

Rodzaj
działania

Województwo

Powiat

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Utrzymanie odpowiedniej głębokości
tranzytowej

środki unijne oraz środki
własne według założeń
Programu dla Odry 2006

2013-2016

RZGW Wrocław

podstawowe

dolnośląskie

średzki

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Śląska Ochla

SO1115

217

Odra od Krzyckiego Rowu do Obrzycy (p)

3

78

2

Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej

SO1116

209

Odra od Obrzycy do Ołoboku (p)

3

68

2

Żary

Bóbr od Kwisy do Dopł. spod Nowogrodu Bobrzańskiego SO0614

219

Bóbr od Czernej Wielkiej do ujścia

3

77

2

Żary

Bóbr od Kwisy do Dopł. spod Nowogrodu Bobrzańskiego SO0614

219

Bóbr od Czernej Wielkiej do ujścia

3

77

2

Zawonia

Sąsiecznica

SO0205

249

Sąsiecznica (Sieczka)

2

79

1

Gmina

Obszar
gminy

Zielona Góra

Sulechów

obszar
wiejski

Głuchołazy

obszar
wiejski

Biała Głuchołaska

SO0911

309

Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia
zb. Nysa

2

109

2

Pieńsk

miasto

Nysa Łużycka od Żareckiego Potoku wł. do Skrody

SO0509

212

Nysa Łużycka

1

92

2

Obrzański Kanał Południowy

SO0102

221

Obrzyca

2

69

2

Kolsko

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Sława

obszar
wiejski

Obrzyca

SO0105

221

Obrzyca

2

69

2

Sulechów

obszar
wiejski

Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej

SO1116

209

Odra od Obrzycy do Ołoboku (p)

3

68

2

Szklarska Poręba

Kamienna

SO0605

267

Kamienna

2

107

3

Szklarska Poręba

Kamienna

SO0605

267

Kamienna

2

107

3

Bóbr od Bobrzycy do Kwisy

SO0608

235

Bóbr od Szprotawy do Kwisy (l)

3

93

2

Małomice

obszar
wiejski

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Przewóz

Nysa Łużycka od Żareckiego Potoku wł. do Skrody

SO0509

212

Nysa Łużycka

1

92

2

Świebodzin

Ołobok

SO1117

205

Ołobok

2

68

2

Lubrza

Ołobok

SO1117

205

Ołobok

2

68

2

Skąpe

Ołobok

SO1117

205

Ołobok

2

68

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Wolsztyn

obszar
wiejski

Obrzański Kanał Południowy

SO0102

221

Obrzyca

2

69

2

Bystrzyca Dusznicka

SO0904

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Orlica

SO1201

316

Orlica do Cichej Orlicy (l)

3

138

2

Duszniki-Zdrój

Bystrzyca Kłodzka

obszar
wiejski

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Szczytna

miasto

Bystrzyca Dusznicka

SO0904

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Szczytna

miasto

Bystrzyca Dusznicka

SO0904

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Szczytna

miasto

Bystrzyca Dusznicka

SO0904

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Niechlów

Barycz od Orli do Odry

SO0210

232

Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p)

2

79

1

Niechlów

Barycz od Orli do Odry

SO0210

232

Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p)

2

79

1

Gmina

Obszar
gminy

Góra

obszar
wiejski

Barycz od Orli do Odry

SO0210

232

Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p)

2

79

1

Góra

obszar
wiejski

Barycz od Orli do Odry

SO0210

232

Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p)

2

79

1

Góra

obszar
wiejski

Barycz od Orli do Odry

SO0210

232

Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p)

2

79

1

Wąsosz

obszar
wiejski

Barycz od Orli do Odry

SO0210

232

Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p)

2

79

1

Wąsosz

obszar
wiejski

Barycz od Sąsiecznicy do Orli

SO0206

241

Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p)

2

79

1

Wąsosz

obszar
wiejski

Barycz od Sąsiecznicy do Orli

SO0206

241

Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p)

2

79

1

Wąsosz

obszar
wiejski

Barycz od Sąsiecznicy do Orli

SO0206

241

Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p)

2

79

1

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Żmigród

obszar
wiejski

Kanał Stawnik i Młynówka Sulowsko-Radziądzka

SO0204

229

Orla

2

79

1

Milicz

obszar
wiejski

Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy

SO0202

239

Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l)

2

80

1

Milicz

obszar
wiejski

Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy

SO0202

239

Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l)

2

80

1

Żmigród

obszar
wiejski

Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy

SO0202

239

Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l)

2

79

1

Żmigród

obszar
wiejski

Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy

SO0202

239

Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l)

2

79

1

Żmigród

miasto

Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy

SO0202

239

Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l)

2

79

1

Żmigród

obszar
wiejski

Barycz od Sąsiecznicy do Orli

SO0206

241

Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p)

2

79

1

Żmigród

obszar
wiejski

Barycz od Sąsiecznicy do Orli

SO0206

241

Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p)

2

79

1

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Dobroszyce

Widawa od Oleśnicy do Odry

SO0309

258

Widawa

2

96

1

Długołęka

Oleśnica

SO0308

258

Widawa

2

96

1

Czernica

Widawa od Oleśnicy do Odry

SO0309

258

Widawa

2

96

1

Gmina

Obszar
gminy

Kąty Wrocławskie

obszar
wiejski

Czarna Woda

SO0809

265

Bystrzyca

1

108

2

Rydzyna

obszar
wiejski

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Poniec

obszar
wiejski

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Poniec

miasto

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Poniec

obszar
wiejski

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Poniec

obszar
wiejski

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Poniec

obszar
wiejski

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krobia

obszar
wiejski

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Rawicz

obszar
wiejski

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Rawicz

obszar
wiejski

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Rawicz

obszar
wiejski

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Rawicz

obszar
wiejski

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Krobia

obszar
wiejski

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy

SO0202

248

Polska Woda

2

80

1

Sośnie

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Kobylin

obszar
wiejski

Orla od żródła do Rdęcy włącznie

SO0207

229

Orla

2

79

1

Odolanów

obszar
wiejski

Kuroch

SO0203

240

Barycz do Polskiej Wody (l)

2

80

1

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Popielów

Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia

SO1103

286

Odra od Małej Panwi do Nysy Kłodzkiej (l)

3

127

1

Kłodzko

Nysa Kłodzka od Różanki włącznie do Ścinawki

SO0902

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Tarnowskie Góry

Stoła

SO0402

300

Mała Panew (p)

2

110

1

Zgorzelec

Czerwona Woda

SO0507

212

Nysa Łużycka

1

105

2

Żagań

Czerna Wielka od Ziębicy do Bobru

SO0617

246

Czerna Wielka

2

77

2

Czerna Wielka od Ziębicy do Bobru

SO0617

246

Czerna Wielka

2

77

2

Iłowa

obszar
wiejski

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Iłowa

obszar
wiejski

Czerna Wielka od Ziębicy do Bobru

SO0617

246

Czerna Wielka

2

77

2

Czerna Wielka od Ziębicy do Bobru

SO0617

246

Czerna Wielka

2

77

2

Biela

SO1118

207

Biela

3

68

2

Bytnica

Biela

SO1118

207

Biela

3

68

2

Bytnica

Biela

SO1118

207

Biela

3

68

2

Maszewo

Biela

SO1118

207

Biela

3

68

2

Maszewo

Biela

SO1118

207

Biela

3

68

2

Maszewo

Biela

SO1118

207

Biela

3

68

2

Maszewo

Biela

SO1118

207

Biela

3

68

2

Żagań

Kwisa od Kliczkówki do Bobru

SO0613

157

Kwisa

2

93

2

Bytnica

Biela

SO1118

207

Biela

3

68

2

Świdnica

Śląska Ochla

SO1115

217

Odra od Krzyckiego Rowu do Obrzycy (p)

3

78

2

Świdnica

Śląska Ochla

SO1115

217

Odra od Krzyckiego Rowu do Obrzycy (p)

3

78

2

Zielona Góra

Śląska Ochla

SO1115

217

Odra od Krzyckiego Rowu do Obrzycy (p)

3

78

2

Raczyna i inne Dopł. do zb.szt. Nysy Kłodzkiej

SO0910

309

2

109

2

Nysa Kłodzka od zb.Topola wł. do zb.Nysa wł.

SO0909

309

2

109

2

Raczyna i inne Dopł. do zb.szt. Nysy Kłodzkiej

SO0910

309

2

109

2

Nysa Kłodzka od zb.Nysa do Odry

SO0912

295

3

109

2

Iłowa
Bytnica

Paczków
Nysa
Otmuchów
Nysa

obszar
wiejski

obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski

Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia
zb. Nysa
Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia
zb. Nysa
Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia
zb. Nysa
Nysa Kłodzka od zapory zb. Nysa do Ścinawy
Niemodlińskiej (p)

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Nysa

obszar
wiejski

Nysa Kłodzka od zb.Nysa do Odry

SO0912

295

Nysa Kłodzka od zapory zb. Nysa do Ścinawy
Niemodlińskiej (p)

3

109

2

239, 229, 241,
249

Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l), Orla,
2, 2, 2, 2
Barycz od Sąsiecznicy do Orli, Sąsiecznica

79

1

SO0616,
SO0509,
So0615

246, 212

Czerna Wielka, Nysa Łużycka

2, 1

77, 92

2, 2

Żmigród, Prusice, Trzebnica, Milicz

Barycz od Dąbrówki do Sąsiecznicy, Kanał Stawnik i
Młynówka Sulowsko-Radziądzka, Orla od Rdęcy do
Baryczy, Barycz od Sąsiecznicy do Orli, Dąbroczna,
Sąsiecznica

SO0202,
SO0204,
SO0208,
SO0206,
SO0209,
SO0205

Węgliniec

obszar
wiejski

Czerna Mała i Czernica, Nysa Łuzycka od Żareckiego
Potoku wł. Do Skrody, Czerna Wielka od źródła do
Ziębiny włącznie

Bystrzyca Kłodzka

obszar
wiejski

Nysa Kłodzka od Różanki włącznie do Ścinawki

SO0902

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Międzylesie

obszar
wiejski

Nysa Kłodzka od źródła do Różanki

SO0901

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Nysa Kłodzka od źródła do Różanki, Nysa Kłodzka od
Różanki włącznie do Ścinawki, Orlica

SO0901,
SO0902,
SO1201

320, 316

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l), Orlica do Cichej
Orlicy (I)

3, 3

125, 138

2, 2

Nysa Kłodzka od źródła do Różanki

SO0901

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Międzylesie, Bystrzyca Klodzka

Międzylesie

obszar
wiejski

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Bystrzyca Kłodzka

obszar
wiejski

Nysa Kłodzka od Różanki włącznie do Ścinawki

SO0902

320

Nysa Kłodzka do Ścinawki (l)

3

125

2

Święciechowa

Krzycki Rów

SO0101

226

Krzycki Rów

2

69

2

Święciechowa

Krzycki Rów

SO0101

226

Krzycki Rów

2

69

2

Święciechowa

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Święciechowa

Poniec
Poniec
Poniec
Poniec
Krzemieniewo

Krzycki Rów

obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski

SO0101

226

Krzycki Rów

2

69

2

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Krzemieniewo

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Polski Rów

SO0211

227

Polski Rów

2

79

1

Orla od Rdęcy do Baryczy

SO0208

229

Orla

2

79

1

Orla od Rdęcy do Baryczy

SO0208

229

Orla

2

79

1

Orla od Rdęcy do Baryczy

SO0208

229

Orla

2

79

1

Orla od Rdęcy do Baryczy

SO0208

229

Orla

2

79

1

Orla od Rdęcy do Baryczy

SO0208

229

Orla

2

79

1

Orla od Rdęcy do Baryczy

SO0208

229

Orla

2

79

1

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Pępowo

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Pępowo

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Pępowo

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Gmina

Rydzyna
Rydzyna
Święciechowa
Rawicz
Rawicz
Rawicz
Rawicz
Miejska Górka
Bojanowo
Rawicz
Miejska Górka
Krobia
Pępowo

Obszar
gminy

obszar
wiejski
obszar
wiejski

obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
miasto

obszar
wiejski

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Pępowo

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Pępowo

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Pępowo

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Pępowo

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Pępowo

Dąbroczna

SO0209

229

Orla

2

79

1

Rozdrażew

Orla od żródła do Rdęcy włącznie

SO0207

229

Orla

2

79

1

Orla od żródła do Rdęcy włącznie

SO0207

229

Orla

2

79

1

Gmina

Jutrosin

Pogorzela
Pogorzela
Pogorzela
Jutrosin
Jutrosin

Obszar
gminy

obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski
obszar
wiejski

Orla od żródła do Rdęcy włącznie
Orla od żródła do Rdęcy włącznie
Orla od żródła do Rdęcy włącznie
Orla od żródła do Rdęcy włącznie

SO0207
SO0207
SO0207
SO0207

229
229
229
229

Orla
Orla
Orla
Orla

2
2
2
2

79
79
79
79

1
1
1
1

Orla od żródła do Rdęcy włącznie

SO0207

229

Orla

2

79

1

Pępowo

Dąbroczna, Orla od źródła do Rdęcy włącznie

SO0209,
SO0207

229

Orla

2

79

1

Zgorzelec

Czerwona Woda, Nysa Łużycka od Miedzanki do
Żareckiego Potoku, Nysa Łużycka od Żareckiego Potoku
wł. Do Skrody, Jędrzychowicki Potok, Witka

212

Nysa Łużycka

1

105, 92

2

240, 229

Barycz do Polskiej Wody (l), Orla

2, 2

79, 80

1, 1

219, 225, 217,
226, 221

Bóbr od Czernej Wielkiej do ujścia, Odra od
Rudnej do Krzyckiego Rowu (p), Odra od
Krzyckiego Rowu do Obrzycy (p), Krzycki Rów,
Obrzyca

3, 2, 3, 2, 2

77, 78, 69

2, 2, 2

276, 286, 300

Stobrawa, Odra od Małej Panwi do Nysy
Kłodzkiej, Mala Panew (p)

2, 3, 2

97, 127,
110

1, 1, 1

Krotoszyn, Rozdrażew, Kobylin, Sulmierzyce, Zduny,
Jutrosin, Pępowo, Raszków, Ostrów Wielkopolski,
Odolanów, Przygodzice
Nowa Sól, Siedlisko, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko,
Kożuchów, Zielona Gora, Nowogród Bobrzański,
Brzeźnica, Sława
Łubniany

SO0507,
SO0505,
SO0509,
SO0508,
SO0506
SO0201,
Barycz od źródła do Dąbrówki włącznie, Kuroch, Barycz SO0203,
od Dąbrówki do Sąsiecznicy, Orla od źródła od Rdęcy
SO0202,
włącznie, Orla od Rdęcy do Baryczy
SO0207,
SO0208
SO1116,
Odra od Czarnej Strugi do Nysy Łużyckiej, Śląska Ochla, SO1115,
Krzycki Rów, Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej SO0101,
Strugi, Czarna Struga, Bóbr od Kwisy do dopł. Spod
SO1113,
Nowogrodu Bobrza ńskiego
SO1114,
SO0614
SO0304,
Budkowiczanka, Odra od Malej Panwi do granic
SO1103.
Wrocławia, Mała Panewod zb. Turawa włącznie do Odry,
SO0405,
Chrząstawa
SO0406

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Siechnice

Oława od Gnojnej do ujścia, Odra od Małej Panwi do
granic Wrocławia

SO0917,
SO1103

268

Odra od Stobrawy do Bystrzycy (I)

1

109

2

Wleń

Bóbr od zb. Pilchowickiego do Żeliszkowskiego Potoku
włącznie, Skora, Bóbr od Zadrnej do zb. Pilchowickiego
włącznie

SO0606,
SO0707,
SO0603

259, 244

Bóbr od Kamiennej do Szprotawy (p), Kaczawa

2, 1

93, 94, 107 2, 2, 3

Pokój, Świerczów, Popielów, Dobrzeń Wielki, Łubniany,
Murów

Stobrawa od Krążena do Ujścia, Bogacica,
Budkowiczanka, Odra od małej Panwi do granic
Wrocławia

276, 286, 300

Stobrawa, Odra od Małej Panwi do Nysy
Kłodzkiej, Mała Panew

2, 3, 2

97, 127,
110

1

298, 309, 268,
295, 294, 312

Nysa Kłodzka od Ścinawki do zb. Otmuchów,
Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia
zb. Nysa, Odra od Stobrawy do Bystrzycy, Nysa
Kłodzka od zapory zb. Nysa do Ścinawy
Niemodlińskiej, Ścinawa Niemodlińska, Odra od
Klodnicy do Malej Panwi

3, 2, 1, 3, 3,
3

109, 127

2, 1

Gmina

Paczków, Otmuchów, Kamiennik, Nysa, Głuchołazy,
Skoroszyce, Pakosławice, Korfantów, Łambinowice,
Grodków, Prudnik, Biała, Lubrza, Głogówek, Głubczyce,
Pawłowiczki

Obszar
gminy

SO0302,
SO0303,
SO0304,
SO1103
SO1001,
SO1005,
SO1101,
SO1003,
Osobłoga od źródła do Prudnika. Stradunia, Odra od
Kanału Gliwickiego do Osobłogi, Osobłoga od Prudnika SO1004,
SO1002,
do Odry, Biała, Prudnik, Ścinawa Niemodlińska, Biała
Głuchołaska, Nysa Klodzka od zb. Nysa do Odry, Raczyna SO0913,
SO0911,
i inne dopł. Do zb. Nysy Kodzkiej, Nysa Kłodzka od zb.
SO0912,
topola do zb. Nysa wł, Krynka, Oława od źrodła do
SO0910,
Krynki
SO0909,
SO0914,
SO0915

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Kotla

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Kotla

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Głogów

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

228

Odra od Baryczy do Rudnej (l)

3

78

2

Jemielno

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Jemielno

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Jemielno

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Jemielno

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Jemielno

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Jemielno

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Prochowice

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Prochowice

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Prochowice

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Prochowice

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Prochowice

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Rudna

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

255

Odra od Kaczawy do Baryczy (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Nowa Sól

Odra od Kanału Wschodniego do Czarnej Strugi

SO1113

225

Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p)

2

78

2

Malczyce

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Gmina

Obszar
gminy

Identyfikacja obszaru
Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Malczyce

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Malczyce

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Gmina

Obszar
gminy

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Identyfikacja obszaru
Gmina

Obszar
gminy

Nazwa SCWP

ID Zlewni 3
Kod SCWP rzędu wg
MPHP

Nazwa zlewni 3 rzędu

klasa_H

JCWPd

klasa_HG

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

Środa Śląska

obszar
wiejski

Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego

SO1108

257

Odra od Widawy do Kaczawy (l)

2

95

2

