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Ocena skumulowana

• W myśl ustawy ooś oraz dyrektywy SEA w prognozie określono przewidywane
oddziaływanie skumulowane;

• W efekcie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano obszary, w ramach
których może dojść do koncentracji działań/inwestycji i może nastąpić wpływ
skumulowany na elementy środowiska;

• Analizując planowane do realizacji działania oraz inwestycje zawarte
w projekcie PPSS, największe prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań
skumulowanych dotyczyć będzie:

• wód powierzchniowych i podziemnych;

• obszarów chronionych;

2



Ocena skumulowana

• Realizacja działań katalogowych:

• potencjalny negatywny wpływ skumulowany może wynikać z nakładania
się prac budowlanych realizowanych w ramach poszczególnych działań
inwestycyjnych przewidzianych w katalogu działań w obrębie jednego
obszaru (w obrębie jednego cieku, zlewni jcw, obszaru chronionego);

• skala tego oddziaływania zależna będzie od rodzaju prowadzonych prac
i wrażliwości obszaru objętego działaniami;

• na obecnym etapie, ocena wpływu skumulowanego działań
katalogowych jest niemożliwa do określenia, z uwagi na charakter
proponowanego katalogu działań i braku konkretnej lokalizacji/ terminu
i dokładnego zakresu inwestycji;
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Ocena skumulowana

• Przeprowadzono analizę możliwości wystąpienia oddziaływań o charakterze
skumulowanym dla zadań zawartych w załączniku 1A i 1B;

• W celu oceny możliwości wystąpienia oddziaływania skumulowanego
planowanych inwestycji wyodrębniono obszary chronione oraz jcw, w obrębie
których zlokalizowana jest więcej niż jedna inwestycja;

• W efekcie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano dwa obszary chronione,
w ramach których może wystąpić oddziaływanie skumulowane na cele obszaru
chronionego:

• OSO Łęgi Odrzańskie;

• SOO Łęgi Odrzańskie;
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Ocena skumulowana 5

1 - RW600017174892 
Wełnica

2 - RW20001929169 Górny 
Kanał od Strugi Łysomickiej 
do ujścia

3 - RW20001724529 
Mogilnica

4 - RW600017136149 
Czarna Widawa

5 - RW60002318345299 
Struga Biskupia do wpływu 
do jez. Gosławskiego

6 - RW200062139294 
Dopływ z Mniszowa



Ocena skumulowana – Łęgi Odrzańskie

W ramach tych obszarów
planowana jest realizacja dwóch
inwestycji:

• Budowa stopnia wodnego
Ścinawa na rz. Odrze;

• Budowa stopnia wodnego
Lubiąż na rz. Odrze
w rejonie wsi Gliniany;
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Ocena skumulowana – Łęgi Odrzańskie

• W ramach inwestycji planuje się zastosowanie przepławek seminaturalnych
umożliwiających migrację szerokiemu spektrum organizmów wodnych;
realizację systemu nawadniania lasów łęgowych poniżej stopni wodnych.

• Na obecnym etapie obydwie inwestycje zostały przyporządkowane do grupy VI
jako zadania, dla których brak jest opracowanej dokumentacji – dokumentacja
jest w trakcie przygotowania (wczesny etap planowania inwestycji powoduje
brak możliwości oceny wpływu).

• Na etapie sporządzania prognozy sygnalizuje się jedynie możliwość
wystąpienia wpływu skumulowanego; po opracowaniu dokumentacji
i określeniu zakresu inwestycji możliwe będzie jednoznaczne wskazanie czy
efekt skumulowany wystąpi.

7



Ocena skumulowana – jcwp

RW20001724529 Mogilnica

• planowana budowa nowych
obiektów piętrzących: w km
1+890, 5+640, 6+510, 7+620,
23+096, 23+556, 23+729,
24+107, 29+150, 29+241
może wpływać na zmianę
dynamiki przepływu wód,
utratę ciągłości cieku;
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Ocena skumulowana – jcwp

RW20001929169 Górny
Kanał od Strugi Łysomickiej
do ujścia

• planowana budowa
5 zastawek na jednym cieku,
może przyczynić się do
utraty ciągłości cieku oraz
zmiany dynamiki przepływu
wód;
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Ocena skumulowana – jcwp

RW200062139294 Dopływ
z Mniszowa

• planowana budowa 7 zastawek
na jednym cieku, może
przyczynić się do utraty
ciągłości cieku oraz zmiany
dynamiki przepływu wód;
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Ocena skumulowana – jcwp

RW600017136149 Czarna
Widawa

• planowana budowa kilku
obiektów na jednym cieku,
może przyczynić się do
utraty ciągłości cieku oraz
zmiany dynamiki przepływu
wód;
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Ocena skumulowana – jcwp

RW600017174892 Wełnica

• planowana budowa nowych
obiektów piętrzących, może
przyczynić się do utraty
ciągłości cieku oraz zmiany
dynamiki przepływu wód;
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Ocena skumulowana – jcwp

RW6000211511 Odra od Wałów
Śląskich do Kanału Wschodniego

• planowana budowa dwóch
stopni wodnych: Lubiąż i Ścinawa
wystąpić może wpływ
skumulowany związany ze
zmianą dynamiki przepływu wód,
utratą ciągłości cieku. Z uwagi na
wyznaczony cel środowiskowy -
niezbędne jest zachowanie
możliwości migracji organizmów
wodnych;
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Ocena skumulowana – jcwp

RW60002318345299 Struga
Biskupia do wpływu do jez.
Gosławskiego

• planowana budowa nowych
obiektów piętrzących, może
przyczynić się do utraty
ciągłości cieku oraz zmiany
dynamiki przepływu wód;
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Ocena skumulowana – jcwp

• W ramach wykonanej oceny skumulowanej zidentyfikowano trzy jcwp,
na których potencjalnie mógłby wystąpić wpływ skumulowany, jednakże
inwestycje, które mogłyby powodować największe oddziaływanie
na środowisko, posiadają odstępstwa z art. 66 ustawy Prawo wodne:

• RW600017146699 Dąbroczna (Budowa zbiornika wodnego Miejska Górka -
przedsięwzięcie to uzyskało odstępstwo z art. 66 ustawy PW);

• RW600017148549 Rów Polski od źródła do Rowu Kaczkowskiego (Inwestycja
dot. zbiornika uzyskała odstępstwo z art. 66 ustawy PW);

• RW20001754929 Kumiela (Inwestycja dot. budowy zbiorników uzyskała
odstępstwo z art. 66 ustawy PW);
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Ocena skumulowana – jcwp/jcwpd

• Dla inwestycji, które mogą wpływać na osiąganie ustalonych celów
środowiskowych niezbędne będzie, na etapie przygotowania ich do realizacji,
przeprowadzenie oceny wodnoprawnej lub uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

• Wykonane analizy potencjalnego oddziaływania skumulowanego na możliwość
osiągania celów przez poszczególne jcwpd, nie wykazały wpływu inwestycji
na wyznaczone cele jcwpd, objęte planowanymi inwestycjami.
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