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Plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera:

1. analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów 
wodnych, 

2. propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 

3. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z 
zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, 

4. działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Działania inwestycyjne w projekcie 
PPSS - Zał. 1A, 1B, 1C

art. 184, ust. 2 ustawy Prawo wodne:
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Wyniki przeprowadzonych analiz ujęte zostały 
m.in w następujących załącznikach do projektu 
PPSS:

Załącznik 1A - tabela zawierająca 79 zadań w 
zakresie budowy i przebudowy urządzeń 
wodnych, zaplanowanych m.in. 
w celu zwiększenia retencji oraz inwestycje 
wspierające przeciwdziałanie skutkom suszy 
wytypowane z Programu Planowanych 
Inwestycji PGW WP. Zadania zawarte w 
załączniku uwzględniają również wybrane 
przedsięwzięcia ujęte w obowiązujących 
planach gospodarowania wodami oraz 
planach zarządzania ryzykiem powodziowym, 
których realizacja przyczyni się do 
minimalizowania skutków suszy.

Działania inwestycyjne w projekcie 
PPSS - Zał. 1A, 1B, 1C
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Wyniki przeprowadzonych analiz ujęte 
zostały m.in w następujących załącznikach do 
projektu PPSS:

Załącznik 1B - tabela zawierająca 334 zadania 
w zakresie budowy i przebudowy urządzeń 
wodnych, zaplanowane m.in. 
w celu zwiększenia retencji i wspierające 
przeciwdziałanie skutkom suszy - zadania 
inwestycyjne związane ze zwiększeniem 
retencji zlewni na obszarach wiejskich 
zgodnych z założeniami PPSS.

Działania inwestycyjne w projekcie 
PPSS - Zał. 1A, 1B, 1C
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Wyniki przeprowadzonych analiz ujęte zostały 
m.in w następujących załącznikach do 
projektu PPSS:

Załącznik 1C – tabela stanowiąca zbiór 
działań inwestycyjnych (232 zadania), 
zgłoszonych w ramach procesu konsultacji 
społecznych projektu PPSS (prowadzonych w 
okresie 15 sierpnia 2019 r. – 15 lutego 2020 
r.), które zostały zweryfikowane pod kątem 
zgodności z celami PPSS.

Dla przedmiotowych inwestycji brak jest 
szczegółowych informacji dot. planów 
ich wdrożenia w okresie obowiązywania 
PPSS.

Działania inwestycyjne w projekcie 
PPSS - Zał. 1A, 1B, 1C
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Sposób oceny wpływu inwestycji zależny od:

• etapu przygotowania inwestycji, co bezpośrednio koresponduje
z dostępnością dokumentacji technicznej i środowiskowej, w tym decyzji
administracyjnych dla tych przedsięwzięć,

• wcześniejszej oceny inwestycji w ramach innych dokumentów planistycznych tj.
apgw, pzrp.

Wyróżniono sześć grup inwestycji:

Inwestycje nie podlegające ocenie wpływu

Grupa I – inwestycje zatwierdzone w drodze rozporządzeń w sprawie planów
gospodarowania wodami lub planów zarządzania ryzykiem powodziowym;

Grupa II – inwestycje, które posiadają już pozwolenie na budowę
lub w przypadku inwestycji obejmujących działania nie wymagające uzyskania
pozwolenia na budowę, zgłoszone do realizacji.

Metodyka oceny wpływu inwestycji na 
elementy środowiska
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Inwestycje, dla których wpływ oceniono lub przedstawiono na podstawie dostępnej
dokumentacji, bądź dla których ocena została przeprowadzona w ramach procedury
oceny oddziaływania na środowisko

Grupa III – inwestycje, dla których wpływ oceniono na podstawie wstępnej dokumentacji
lub informacji przekazanych przez inwestora;

Grupa IV - inwestycje, dla których przedstawiono wpływ na podstawie wyników
przeprowadzonej analizy w KIP/ raporcie ooś;

Grupa V - inwestycje, które posiadają DUŚ, bądź mają wskazany brak potrzeby
wykonania oceny oddziaływania na środowisko- nie przeprowadzano w prognozie oceny
wpływu.

7Metodyka oceny wpływu inwestycji na 
elementy środowiska



Inwestycje, dla których ocena wpływu nie była możliwa 

Grupa VI –

a) inwestycje będące na początkowym etapie planowania, nie posiadające żadnej
dokumentacji dot. procesu inwestycyjnego, dla których niemożliwe było określenie
dokładnej lokalizacji, a przez to również oceny ich wpływu na elementy środowiska;

b) przedsięwzięcia planowane do realizacji, których zakres określony w projekcie PPSS
obejmuje jedynie opracowanie dokumentacji w okresie obowiązywania PPSS;

c) znaczące przedsięwzięcia, dla których brak jest obecnie zabezpieczenia środków
finansowych na realizację, w związku z tym prawdopodobne jest, że w okresie
obowiązywania PPSS realizacja zamierzeń inwestycyjnych obejmie wyłącznie
opracowanie dokumentacji technicznej przedsięwzięcia i uzyskanie wymaganych decyzji
administracyjnych.

8Metodyka oceny wpływu inwestycji na 
elementy środowiska



Ocena wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska:

• jednolite części wód powierzchniowych z uwzględnieniem ustalonych celów
środowiskowych- elementy oceny stanu wód: biologiczne, hydromorfologiczne,
fizykochemiczne, stan chemiczny;

• jednolite części wód podziemnych z uwzględnieniem ustalonych celów środowiskowych-
stan ilościowy, stan chemiczny;

• obszary chronione z uwzględnieniem ustalonych celów,

• powierzchnia ziemi i gleby,

• klimat i powietrze,

• krajobraz,

• zasoby naturalne,

• wpływ na różnorodność biologiczną (flora, fauna, cele dla obszarów chronionych, o
których mowa w art. 317 ust. 4, pkt 4 ustawy Prawo wodne),

• oddziaływanie na cele i integralność obszarów Natura 2000,

• ludzie i dobra materialne,

• zabytki.

Zakres oceny wpływu inwestycji 9



Założenia dot. oceny wpływu inwestycji 
z poszczególnych załączników do proj. PPSS

• Zał. 1A i 1B – różnica między oceną inwestycji z obu załączników polega na
szczegółowości przedstawionej oceny, natomiast zakres analiz w ramach oceny
był identyczny:

- Zał. 1A – często strategiczne inwestycje, o znacznym zasięgu oddziaływania,
ocena przedstawiona w Zał. 5 do proj. Prognozy uwzględnia opis dla wszystkich
analizowanych elementów środowiska;

- Zał. 1B - o mniejszym zasięgu oddziaływania niż inwestycje z załącznika 1A. Są to
inwestycje o zasięgu lokalnym, stanowiące uzupełnienie działań
z załącznika 1A jako skuteczne narzędzie ograniczenia zjawiska suszy. Ocena
przedstawiona w Zał. 6 do proj. Prognozy przedstawia opis dla głównych
analizowanych elementów środowiska, dla pozostałych elementów w przypadku
braku wpływu nie przedstawiano wyników analiz.
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Założenia dot. oceny wpływu inwestycji 
z poszczególnych załączników do proj. PPSS

• Zał. 1C - załącznik ten stanowi zbiór działań inwestycyjnych, zgłoszonych
w ramach procesu konsultacji społecznych projektu PPSS. Brak jest dla
przedmiotowych inwestycji szczegółowych informacji dot. planów ich wdrożenia
w okresie obowiązywania PPSS. W związku z powyższym inwestycje nie podlegały
ocenie w ramach niniejszej prognozy.
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Założenia dot. oceny wpływu inwestycji 
z poszczególnych załączników do proj. PPSS

Dla każdej inwestycji z Zał. 1A i 1B ocenianej w ramach Prognozy PPSS:

• Zaproponowano rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie
negatywnych oddziaływań na środowisko. W przypadku inwestycji
na wstępnym etapie planowania, rozwiązania te będą uszczegółowione
na etapie opracowania dokumentacji.

Część z potencjalnych oddziaływań, wynikać będzie z etapu budowy tych inwestycji i
ustąpi po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Przy obiektach piętrzących zastosowanie
urządzeń umożliwiających migrację poszczególnych gatunków pozwoli na
zachowanie ciągłości morfologicznej i zminimalizowanie negatywnego wpływu na
ichtiofaunę oraz inne organizmy.

• Wskazano potencjalne alternatywne działania do rozpatrzenia na etapie
opracowania dokumentacji dla inwestycji.
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• Dla 7 przedsięwzięć dot. zbiorników wodnych określono potencjalny wpływ na
możliwość osiągania celów środowiskowych ustalonych dla jcwp. Potencjalne
oddziaływanie może być związane z wpływem na stan fizykochemiczny, elementy
biologiczne, hydromorfologiczne. Jednocześnie inwestycje te nie będą miały
wpływu na osiąganie celów środowiskowych dla jcwpd.

• Jedna z powyższych inwestycji dot. budowy zbiornika retencyjno -
przeciwpowodziowego, zlokalizowana będzie w obrębie obszaru Natura 2000,
jednakże wskazano dla niej potencjalny brak znaczącego negatywnego
oddziaływania na cele obszaru Natura 2000.

• Dla pozostałych inwestycji dot. zbiorników wodnych (8 inwestycji) wskazano
potencjalny brak/ bądź brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych przez jcwp oraz nie zidentyfikowano możliwości wpływu na
osiąganie celów środowiskowych przez jcwpd. Jedna z tych inwestycji dot.
odbudowy zbiornika, zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000, jednakże po
przeprowadzonej analizie nie wskazano możliwości wystąpienia negatywnego
oddziaływania na cele tego obszaru.

Wyniki oceny wpływu 
inwestycji z Zał. 1A do proj. PPSS
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• W przypadku inwestycji dot. jazów, przepustów, zastawek, stopni wodnych, jedną
z inwestycji oceniono jako potencjalnie wpływającą na możliwość osiągnięcia
celów środowiskowych przez jcwp, z uwagi na możliwe oddziaływanie na
elementy biologiczne, hydromorfologiczne. Inwestycja nie będzie wpływać na
możliwość osiągania celów środowiskowych dla jcwpd. Inwestycja ta
zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000 - jednakże wskazano brak znaczącego
oddziaływania na cele tego obszaru.

• Potencjalny brak znaczącego negatywnego oddziaływania na cele obszarów
Natura 2000 stwierdzono w przypadku wszystkich pozostałych inwestycji dot.
jazów, przepustów, zastawek, stopni wodnych, których lokalizacja obejmowała
obszary Natura 2000.

• Dla wszystkich inwestycji dot. podpiętrzania jezior, wskazano brak
wpływu/potencjalny brak wpływu na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych przez jcwp. Inwestycje te nie będą wpływały na możliwość
osiągania celów przez jcwpd. Dla wszystkich inwestycji z tej grupy
zlokalizowanych na obszarach Natura 2000, stwierdzono potencjalny brak
znaczącego negatywnego oddziaływania na cele tychże obszarów.

14Wyniki oceny wpływu 
inwestycji z Zał. 1A do proj. PPSS



• W odniesieniu do inwestycji polegających na odbudowie kanału oraz na
kształtowaniu koryta cieku, nie przewiduje się wpływu na możliwość osiągania
celów środowiskowych przez jcwpd oraz wskazano brak wpływu/potencjalny brak
wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jcwp. Obydwie
inwestycje zlokalizowane są poza obszarami Natura 2000.

• W odniesieniu do pozostałych elementów
środowiska (powierzchnia ziemi, gleby,
klimat, powietrze, zasoby naturalne, zabytki,
ludzie i dobra materialne), nie identyfikuje się
możliwości wystąpienia negatywnego
znaczącego oddziaływania. Oddziaływania
krótkookresowe dotyczyć mogą głównie
etapu prac budowlanych, jednakże ustąpią
one na etapie eksploatacji inwestycji.

15Wyniki oceny wpływu 
inwestycji z Zał. 1A do proj. PPSS



• W załączniku 1B zawarto inwestycje obejmujące swym zakresem realizację prac
polegających na: budowie/przebudowie/odbudowie i modernizacji/ remoncie
urządzeń takich jak: jazy, zastawki, progi, stopnie, mnichy, zapory, przegrody, oraz
na przebudowie stacji pomp, przebudowie wałów.

• Oceniono 295 inwestycji, z czego 42 dotyczyły budowy nowych obiektów, 252-
prac na istniejących obiektach (tj. 89- modernizacji, 128 – odbudowy, 29 -
przebudowy oraz 6 remontu). Jedno z zadań dot. udrożnienia kanału.

• Budowa nowych obiektów dot. takich urządzeń jak: jazy (10 zadań), mnichy, progi
piętrzące i przegrody kamienne (5 zadań), przepusty z piętrzeniem (2 zadania),
stopnie z piętrzeniem (4 zadania), zapory ziemne (2 zadania), zastawki (19 zadań).

• Przebudowa/odbudowa obiektów dot. urządzeń: jazy (58 zadań), zastawki (55
zadań), przepusty (40 zadań), stacja pomp (1 zadanie), stopnie/bystrza
(1 zadanie), wały (2 zadania), natomiast remont i modernizacja obejmuje głównie
przepusty (46 zadania), zastawki (24 zadania), jazy (15 zadań)
i inne obiekty (10 zadań).

Inwestycje z Zał. 1B do proj. PPSS 16



Wyniki przeprowadzonej oceny wpływu:

• Zidentyfikowano potencjalny brak /bądź brak wpływu na możliwość osiągnięcia
celów środowiskowych przez jcwp.

• Nie zidentyfikowano możliwości wpływu na osiąganie celów środowiskowych
przez jcwpd.

• Wśród ocenianych inwestycji znajdują się takie, które obejmują swym zasięgiem
obszary chronione (128 inwestycji), w tym obszary Natura 2000, obszary
chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe oraz park narodowy. Wykonana
ocena wpływu wykazała potencjalny brak znaczącego negatywnego
oddziaływania na cele obszarów ochronionych. Większość inwestycji
obejmujących obszary chronione dotyczy prac na już istniejących obiektach.

• Nie zidentyfikowano istotnego wpływu na pozostałe elementy środowiska.

• Ewentualne oddziaływanie może wystąpić na etapie realizacji inwestycji. Wpływ
ten będzie lokalny i ograniczony do czasu trwania prac.

Wyniki oceny wpływu 
inwestycji z Zał. 1B do proj. PPSS
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• zwiększenie retencji wodnej poprzez zahamowanie odpływu wód ze zlewni,

• wzrost bioróżnorodności,

• wzrost odporności ekosystemów na wystąpienie skutków suszy,

• poprawa bilansu wodnego,

• łagodzenie skutków zmian klimatu,

• poprawa warunków życia ludności,

• pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionów.

Pozytywne następstwa realizacji inwestycji 18

Zidentyfikowane pozytywne oddziaływania inwestycji z załącznika 1A
do projektu PPSS, wynikające z ograniczania skutków suszy w wyniku realizacji
inwestycji:
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