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Tab. 1 Wskazanie kolizji z ciekami (JCWP) oraz rodzaju potencjalnych oddziaływań w wyniku realizacji Planu na terenie MOF Lublin 

Lp. Numer i nazwa inwestycji 

JCWP 
jednolita część 

wód 
powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Ocean 
stanu/Ocena 

ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

Kolizja 
ze 

zlewnią 
JCWP** 

Kolizja z 
ciekiem 
JCWP*** 

Rodzaj oddziaływania 
Decyzja 

środowiskowa 
wydana 

1 

(1)_Przebudowa 
skrzyżowania DK 19 (al. 
Solidarności i al. Gen. Wł. 
Sikorskiego) i DW 809 (ul. 
Gen. Ducha) w Lublinie – 
wyprowadzenie ruchu w 
kierunku węzła Lublin 
Czechów (S12/S17/S19 

PLRW20006246729 
Czechówka 
 
SW0528 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

naturalna 
część wód 

Stan zły 
/Zagrożona 
Derogacje*  
4(4)-1 

Stopień 
zanieczyszczenia wód 
spowodowanego 
rodzajem 
zagospodarowania 
zlewni, uniemożliwia 
osiągnięcie założonych 
celów środowiskowych. 
Brak jest środków 
technicznych 
umożliwiających 
przywrócenie 
odpowiedniego stanu 
wód w wymaganym 
okresie czasu. 

tak nie 

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie będą 
prowadzone prace ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne cieku nie 
zostaną naruszone. Potencjalne oddziaływanie związane będzie z wykonaniem wylotów 
wód opadowych. Możliwe jest wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania 
na etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych 
oraz chemicznych wód. Oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: 
oddziaływania pomijalne, bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

tak 

2 

(2)_Budowa nowego 
przebiegu DW 809 w 
Lublinie na odcinku od 
skrzyżowania ul. 
Bohaterów Monte Cassino 
z ul. Wojciechowską do 
węzła Sławin – 
wyprowadzenie ruchu w 
kierunku węzła Lublin 
Sławinek (S12/S17/S19) 

tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie estakady nad ciekiem Dopływ spod 
Konopnicy wraz z zapewnieniem kanalizacji opadowej oraz zbiorników retencyjnych. 
Potencjalne bezpośrednie odziaływania związane będą z realizacją zadania w zakresie 
estakad, jednak zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem wód powierzchniowych zminimalizuje potencjalne negatywne 
oddziaływania. Możliwe jest wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na 
etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz 
chemicznych wód. Oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: 
oddziaływania pomijalne, bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 
Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z ingerencją w koryto cieku, a tym 
samym nie wpłynie na zmianę parametrów hydromorfologicznych cieku. 

tak 

3 

(5)_Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 835 na 
odcinku od granicy miasta 
Lublin do m. Piotrków 

PLRW2000624669 
Czerniejówka 
 
SW0527 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły 
/niezagrożona 

- tak nie 

Zakres planowanych wzdłuż cieku prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie 
będą prowadzone prace ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne cieku 
nie zostaną naruszone. Możliwe wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania 
na etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych 
oraz chemicznych wód w wyniku prowadzonych prac odwodnieniowych. Możliwe 
oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania pomijalne, 
bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

nie 

* - derogacje 
4(4) - 1 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych 
** kolizja ze zlewnią JCWP oznacza prognozowany zasięg oddziaływania w obrębie danej zlewni JCWP 
*** kolizja z ciekiem JCWP oznacza bezpośrednie oddziaływanie wynikające z przecięcia cieku trasą planowanego przedsięwzięcia 
 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 
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Tab. 2 Wskazanie kolizji z ciekami (JCWP) oraz rodzaju potencjalnych oddziaływań w wyniku realizacji Planu na terenie MOF Białystok 

Lp. Numer i nazwa inwestycji 
JCWP 

jednolita część wód 
powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Ocean 
stanu/Ocena 

ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

Kolizja 
ze 

zlewnią 
JCWP** 

Kolizja z 
ciekiem 
JCWP*** 

Rodzaj oddziaływania 
Decyzja 

środowiskowa 
wydana 

1 
(2)_Przebudowa DW 678 
na odcinku Kleosin - 
Markowszczyzna 

PLRW200017261589 
Czaplinianka 

SW1008 

Potok nizinny 
piaszczysty 
(17) 

naturalna 
część wód 

Stan zły/ 
Zagrożona 
Derogacje * 
4(4) - 1 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na 
stan JCW generuje 
konieczność 
przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych z 
uwagi na brak 
rozwiązań technicznych 
możliwych do 
zastosowania w celu 
poprawy stanu JCW. 

tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje realizację obiektów mostowych na obu JCWP, 
przepustów, kanalizacji deszczowej, wylotów do wód. Z uwagi na konieczną ingerencję 
w koryto cieku, na etapie realizacji przedsięwzięcia możliwe jest wystąpienie 
krótkotrwałego pogorszenia parametrów biologicznych, fizykochemicznych oraz 
chemicznych cieków. Ingerencja w koryto ograniczona do minimum przy zachowaniu 
odpowiednich zabezpieczeń w celu nienaruszenia parametrów hydromorfologicznych 
cieku. Możliwe jest wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na etapie 
realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz 
chemicznych wód. Na etapie eksploatacji możliwe oddziaływania pośrednie związane 
ze spływem wód powierzchniowych na etapie eksploatacji. Nie przewiduje się trwałego 
negatywnego oddziaływania na parametry cieków. Ocena ogólna: oddziaływania 
umiarkowanie negatywne, bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

tak 

PLRW2000172615929 
Horodnianka 
SW1009 

Potok nizinny 
piaszczysty 
(17) 

naturalna 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

2 

(4)_Przebudowa DW 678 
w Białymstoku na odcinku 
od skrzyżowania ul. 
Ciołkowskiego z ul. 
Mickiewicza do 
skrzyżowania ul. Ciołkow 

PLRW2000172616899 
Biała 
SW1018 

Potok nizinny 
piaszczysty 
(17) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. przebudowę istniejących rowów. Planowane 
prace budowlane mogą oddziaływać w sposób bezpośredni na wody powierzchniowe 
poprzez: zakłócenie jakości naturalnych zasobów wodnych (punktowe pogorszenie 
parametrów chemicznych) i zmiany prędkości wody w cieku. Ze względu na 
krótkotrwały i przejściowy charakter prac nie przewiduje się znaczącego negatywnego 
oddziaływania na elementy biologiczne, fizykochemiczna oraz hydromorfologiczne 
cieku. Ocena ogólna: oddziaływanie pomijalne bez wpływu na osiągnięcie celów JCWP.  

nie 

3 
(5)_Przebudowa DW 682 
na odcinku 
Markowszczyzna – Łapy 

PLRW20001726157699 
Turośnianka 
SW1008 

Potok nizinny 
piaszczysty 
(17) 

naturalna 
część wód 

stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 
4(4)-1 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na 
stan JCW generuje 
konieczność 
przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych z 
uwagi na brak 
rozwiązań technicznych 
możliwych do 
zastosowania w celu 
poprawy stanu JCW. 

tak tak 
Zakres planowanych prac obejmuje przebudowę, budowę obiektów inżynierskich 
(przepusty, estakady), systemów odwodnieniowych, kanalizacji deszczowej. Ze 
względu na lokalizację planowanych prac w obrębie terenów podmokłych (Ramsar) 
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na stosowane zabezpieczeń w trakcie 
prowadzonych prac, a także odpowiednie odwodnienie terenu planowanego 
przedsięwzięcia. Przewiduje się, iż realizacja planowanych prac budowlanych 
oddziaływać będzie w sposób bezpośredni na wody powierzchniowe poprzez czasowe 
pogorszenie parametrów fizykochemicznych, biologicznych oraz chemicznych cieków. 
Punktowa ingerencja w koryto cieku powodować będzie krótkotrwałe oddziaływanie w 
zakresie parametrów hydromorfologicznych. Dodatkowo realizacja prac wymagać 
będzie zastosowania odpowiednich zabezpieczeń (zgodnie z dokonanymi 
uzgodnieniami) z uwagi na lokalizację inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią. 
Ze względu na krótkotrwały i przejściowy charakter prac nie przewiduje się znaczącego 
negatywnego oddziaływania na stan JCWP.  

nie 

PLRW20002426199 
Narew od Lizy do 
Biebrzy 
SW1008 

Małe i średnie 
rzeki na 
obszarach 
będących pod 
wpływem 
procesów 
torfotwórczych 
(24) 

naturalna 
część wód 

stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 
4(4)-1 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na 
stan JCW generuje 
konieczność 
przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych z 
uwagi na brak 
rozwiązań technicznych 
możliwych do 
zastosowania w celu 
poprawy stanu JCW. 

tak tak 

4 
(6)_Przebudowa DW 676 
na odcinku granica miasta 
Białystok - Supraśl 

PLRW20002426169 
Supraśl od Pilnicy do 
ujścia 
SW1016 

Małe i średnie 
rzeki na 
obszarach 
będących pod 
wpływem 
procesów 
torfotwórczych 
(24) 

naturalna 
część wód 

stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 
4(4)-1/  4(7)-1 

Derogacje czasowe - 
brak możliwości 
technicznych; 
planowane inwestycje z 
zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej - 
Rzeka Supraśl 
przebudowa budowli 
przeciwpowodziowych 
(grobli) na dł. 4670 mb 
do 2010r. 

tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. przebudowę istniejących obiektów 
inżynierskich. Planowane prace budowlane mogą oddziaływać w sposób bezpośredni 
na wody powierzchniowe poprzez: zakłócenie jakości naturalnych zasobów wodnych 
(punktowe pogorszenie parametrów chemicznych) i zmiany prędkości wody w cieku. Ze 
względu na krótkotrwały i przejściowy charakter prac nie przewiduje się znaczącego 
negatywnego oddziaływania na elementy biologiczne, fizykochemiczna oraz 
hydromorfologiczne cieku. Ocena ogólna: oddziaływanie pomijalne bez wpływu na 
osiągnięcie celów JCWP.  

nie 
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Lp. Numer i nazwa inwestycji 
JCWP 

jednolita część wód 
powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Ocean 
stanu/Ocena 

ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

Kolizja 
ze 

zlewnią 
JCWP** 

Kolizja z 
ciekiem 
JCWP*** 

Rodzaj oddziaływania 
Decyzja 

środowiskowa 
wydana 

PLRW200024261655 
Supraśl od Grzybówki 
do Pilnicy 
SW1011 

Małe i średnie 
rzeki na 
obszarach 
będących pod 
wpływem 
procesów 
torfotwórczych 
(24) 

naturalna 
część wód 

stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 
4(4)-1 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na 
stan JCW generuje 
konieczność 
przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych z 
uwagi na brak 
rozwiązań technicznych 
możliwych do 
zastosowania w celu 
poprawy stanu JCW. 

tak tak 

5 
(7)_Przebudowa DW 682 i 
681 na odcinku Łapy – 
Roszki-Wodźki 

PLRW20001726157499 
Awissa 
SW1008 

Potok nizinny 
piaszczysty 
(17) 

naturalna 
część wód 

stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 
4(4)-1 

Wpływ działalności 
antropogenicznej na 
stan JCW generuje 
konieczność 
przesunięcia w czasie 
osiągnięcia celów 
środowiskowych z 
uwagi na brak 
rozwiązań technicznych 
możliwych do 
zastosowania w celu 
poprawy stanu JCW. 

tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje przebudowę, budowę obiektów inżynierskich 
(przepusty), systemów odwodnieniowych, kanalizacji deszczowej. Ze względu na 
lokalizację planowanych prac w obrębie terenów podmokłych (Ramsar) konieczne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na stosowane zabezpieczenia w trakcie prowadzonych 
prac, a także odpowiednie odwodnienie terenu planowanego przedsięwzięcia. 
Przewiduje się, iż realizacja planowanych prac budowlanych oddziaływać będzie w 
sposób bezpośredni na wody powierzchniowe poprzez czasowe pogorszenie 
parametrów fizykochemicznych, biologicznych oraz chemicznych cieków. Punktowa 
ingerencja w koryto cieku powodować będzie krótkotrwałe oddziaływanie w zakresie 
parametrów hydromorfologicznych. Dodatkowo realizacja prac wymagać będzie 
zastosowania odpowiednich zabezpieczeń (zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami) z 
uwagi na lokalizację inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią. Ze względu na 
krótkotrwały i przejściowy charakter prac nie przewiduje się znaczącego negatywnego 
oddziaływania na stan JCWP.  

nie 

6 

(8)_Przebudowa DW 685 
na odcinku Zabłudów (DK 
19) – granica gminy 
Zabłudów 

PLRW200017261369 
Rudnia 
SW1002 

Potok nizinny 
piaszczysty 
(17) 

naturalna 
część wód 

stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje m.in. przebudowę istniejących obiektów 
inżynierskich. Planowane prace budowlane mogą oddziaływać w sposób bezpośredni 
na wody powierzchniowe poprzez: zakłócenie jakości naturalnych zasobów wodnych 
(punktowe pogorszenie parametrów chemicznych) i zmiany prędkości wody w cieku. Ze 
względu na krótkotrwały i przejściowy charakter prac nie przewiduje się znaczącego 
negatywnego oddziaływania na elementy biologiczne, fizykochemiczna oraz 
hydromorfologiczne cieku. Ocena ogólna: oddziaływanie pomijalne bez wpływu na 
osiągnięcie celów JCWP.  

nie 

* - derogacje  

4(4) - 1 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych  

4(7) - 1 nowe modyfikacje - przekształcenie charakterystyk fizycznych  

4(7) - 2 nowe modyfikacje - nowy zrównoważony rozwój działalności człowieka  

** kolizja ze zlewnią JCWP oznacza prognozowany zasięg oddziaływania w obrębie danej zlewni JCWP  

*** kolizja z ciekiem JCWP oznacza bezpośrednie oddziaływanie wynikające z przecięcia cieku trasą planowanego przedsięwzięcia 
 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły  
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Tab. 3 Wskazanie kolizji z ciekami (JCWP) oraz rodzaju potencjalnych oddziaływań w wyniku realizacji Planu na terenie MOF Rzeszów 

Lp. Numer i nazwa inwestycji 
JCWP 

jednolita część wód 
powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Ocean 
stanu/Ocena 

ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

Kolizja 
ze 

zlewnią 
JCWP** 

Kolizja z 
ciekiem 
JCWP*** 

Rodzaj oddziaływania 
Decyzja 

środowiskowa 
wydana 

1 

(11)_ Budowa DW w 
Rzeszowie na odcinku od 
skrzyżowania ul. 
Podkarpackiej z ul. 9 
Dywizji Piechoty (DK 19) 
do Al. Sikorskiego (DW 
878) 

PLRW2000142265699  
Strug od Chmielnickiej 
Rzeki do ujścia 
GW0821 

Mała rzeka 
fliszowa (14) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Prognozuje się, iż zakres planowanych prac wpłynąć może na pogorszenie parametrów 
hydromorfologicznych, jak równie biologicznych, fizykochemicznych. Związane jest to z 
planowanymi przejściami przez rzekę Wisłok, oraz Strug. Z uwagi na krótkotrwały 
charakter prowadzonych prac, oraz możliwość zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń, realizacja prac nie będzie znacząco negatywnie wpływać na JCWP.  
Oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Koniecznie odpowiednie zabezpieczenia 
z uwagi na lokalizację w strefie zagrożenia powodziowego. Ocena ogólna: oddziaływania 
umiarkowanie negatywne, bez wpływu na zmianę stanu JCWP, a tym samym osiągnięcie 
celów środowiskowych.  

nie 
PLRW200019226739  
Wisłok od Zb. 
Rzeszów do Starego 
Wisłoka  
GW0820 

Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta (19) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

2 

(8) Rozbudowa DW 878 
na odcinku od granicy 
miasta Rzeszowa do 
skrzyżowania ul. 
Grunwaldzkiej z ul. Orkana 
w Tyczynie (DP nr 1404 R) 

PLRW2000142265699  
Strug od Chmielnickiej 
Rzeki do ujścia 
GW0821 

Mała rzeka 
fliszowa (14) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie będą 
prowadzone prace znacząco ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne 
cieku nie zostaną naruszone. Możliwe wystąpienie krótkotrwałego negatywnego 
oddziaływania na etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, 
fizykochemicznych oraz chemicznych wód w wyniku prowadzonych prac 
odwodnieniowych, oraz krótkotrwałe odwracalne pogorszenie parametrów 
hydromorfologicznych związanych z planowanym przejściem przez ciek. Możliwe 
oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania pomijalne, 
bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

nie 

3 

(4)_ Rozbudowa DW 878 
w Rzeszowie w ciągu ul. 
Sikorskiego prowadzącej 
do DK 94, na odcinku od 
skrzyżowania z ul. 
Malowniczą do granicy 
miasta 

PLRW2000142265699  
Strug od Chmielnickiej 
Rzeki do ujścia 
GW0821 

Mała rzeka 
fliszowa (14) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie będą 
prowadzone prace ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne cieku nie 
zostaną naruszone. Oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: 
oddziaływania pomijalne, bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

tak 

4 

(1)_Rozbudowa DW 869 
na odcinku od węzła S-19 
Jasionka do węzła DK 9 w 
Rudnej Małej 

PLRW200019226739  
Wisłok od Zb. 
Rzeszów do Starego 
Wisłoka  
GW0820 

Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta (19) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie będą 
prowadzone prace znacząco ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne 
cieku nie zostaną naruszone. Potencjalne oddziaływanie związane będzie z wykonaniem 
wylotów wód opadowych. Możliwe jest wystąpienie krótkotrwałego negatywnego 
oddziaływania na etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, 
fizykochemicznych oraz chemicznych wód. Oddziaływanie pośrednie na etapie 
eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania pomijalne, bez wpływu na zmianę stanu 
JCWP, a tym samym osiągnięcie celów środowiskowych. Planowane systemy rowów 
oraz układy kanalizacyjne wód opadowych z powierzchni drogowych wraz z układami 
oczyszczania tych wód zapewniają brak istotnych zmian stosunków wodnych na terenach 
przyległych oraz bezpieczne przejęcie całości zbieranych wód przez odbiorniki. 

tak 

5 

(6) Budowa DW 878 na 
odcinku od granicy miasta 
Rzeszowa (ul. Lubelska) 
do DW 869 - (etap I) droga 
jednojezdniowa 

PLRW200019226739  
Wisłok od Zb. 
Rzeszów do Starego 
Wisłoka  
GW0820 

Rzeka nizinna 
piaszczysto- 
gliniasta (19) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak nie 

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie będą 
prowadzone prace znacząco ingerujące w koryto cieku. Najintensywniejsze 
oddziaływanie związane będzie z wykonaniem umocnień brzegów rzeki Wisłok, realizacja 
przejścia rzeki Mrowla, wylotów wód opadowych. Możliwe jest wystąpienie 
krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na etapie realizacji inwestycji w zakresie 
elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych wód oraz 
hydromorfologicznych. Oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Koniecznie 
odpowiednie zabezpieczenia z uwagi na lokalizację w strefie zagrożenia powodziowego. 
Ocena ogólna: oddziaływania umiarkowane, bez wpływu na zmianę stanu JCWP, a tym 
samym osiągnięcie celów środowiskowych.  

nie 
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Lp. Numer i nazwa inwestycji 
JCWP 

jednolita część wód 
powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Ocean 
stanu/Ocena 

ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

Kolizja 
ze 

zlewnią 
JCWP** 

Kolizja z 
ciekiem 
JCWP*** 

Rodzaj oddziaływania 
Decyzja 

środowiskowa 
wydana 

6 

(10)_Rozbudowa i budowa 
DW Nr 988 na odcinku 
Babica - Zaborów wraz z 
budową obwodnicy 
Czudca 

PLRW200015226559  
Wisłok od Stobnicy do 
zb. Rzeszów  
GW0818 

Średnia rzeka 
wyżynna - 
wschodnia (15) 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych obejmuje wykonanie przejścia przez rzekę Wisłok wraz z 
zapewnieniem systemów odwodnienia. Potencjalne bezpośrednie odziaływania związane 
będą z realizacją zadania w zakresie przejścia przez ciek, jednak zastosowanie 
odpowiednich środków zabezpieczających przed zanieczyszczeniem wód 
powierzchniowych zminimalizuje potencjalne negatywne oddziaływania. Możliwe jest 
wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na etapie realizacji inwestycji 
w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych wód. 
Oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania pomijalne, 
bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. Realizacja przedsięwzięcia nie 
będzie wiązała się ze znaczącą ingerencją w koryto cieku, a tym samym nie wpłynie na 
stałą zmianę parametrów hydromorfologicznych cieku. Ocena ogólna: oddziaływania 
pomijalne, bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

nie 

** kolizja ze zlewnią JCWP oznacza prognozowany zasięg oddziaływania w obrębie danej zlewni JCWP  

*** kolizja z ciekiem JCWP oznacza bezpośrednie oddziaływanie wynikające z przecięcia cieku trasą planowanego przedsięwzięcia 

 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 
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Tab. 4 Wskazanie kolizji z ciekami (JCWP) oraz rodzaju potencjalnych oddziaływań w wyniku realizacji Planu na terenie MOF Kielce 

Lp. Numer i nazwa inwestycji 
JCWP 

jednolita część wód 
powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Ocean 
stanu/Ocena 

ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

Kolizja 
ze 

zlewnią 
JCWP** 

Kolizja z 
ciekiem 
JCWP*** 

Rodzaj oddziaływania 
Decyzja 

środowiskowa 
wydana 

1 

(3)_Budowa nowego 
przebiegu DW 786 w 
Kielcach na odcinku od 
granicy miasta do węzła 
Kielce Zachód na 
połączeniu DK 74 z S7 

PLRW200062164869 
Sufraganiec GW0309 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

silnie 
zmieniona 
część 
wód 

Stan dobry/ 
zagrożona 
derogacje* 4(4)-1 

Z uwagi na czas 
trwania inwestycji 
związanych z 
modernizacją 
oczyszczalni ścieków 
do PUB 2 

tak nie 

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie będą 
prowadzone prace ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne cieku nie 
zostaną naruszone. Możliwe wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na 
etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz 
chemicznych wód w wyniku prowadzonych prac odwodnieniowych. Możliwe 
oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania pomijalne, 
bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

nie 

2 

(5)_ Przebudowa i 
rozbudowa DK 73 w 
Kielcach w ciągu ul. 
Radomskiej, na odcinku od 
granicy miasta do ul. 
Jaworskiego 

PLRW20006216488 
Silnica 
 GW0309 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

silnie 
zmieniona 
część 
wód 

Stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 4(4)-1 

Z uwagi na czas 
trwania inwestycji 
związanych z 
modernizacją 
oczyszczalni ścieków 
do PUB 2 

tak tak 

Prognozuje się, iż zakres planowanych prac wpłynąć może na krótkotrwałe pogorszenie 
parametrów hydromorfologicznych, jak również biologicznych, fizykochemicznych wód. 
Związane jest to z planowanymi przejściami przez cieki. Z uwagi na krótkotrwały 
charakter prowadzonych prac, oraz możliwość zastosowania odpowiednich 
zabezpieczeń, realizacja nie będzie znacząco negatywnie wpływać na JCWP. 
Oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania 
umiarkowane negatywne, bez wpływu na zmianę stanu JCWP, a tym samym osiągnięcie 
celów środowiskowych.  

nie 

3 

(6)_ Rozbudowa DW 762 
na odcinku: węzeł Kielce 
Południe (S7) – granica 
gminy Chęciny 

PLRW2000921631 
Nida od Strugi Dąbie 
do Hutki 
GW0303 

Mała rzeka 
wyżynna 
węglanowa (9) 

silnie 
zmieniona 
część 
wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie przebudowy obiektu mostowego na rzece 
Hutka, oraz przepustów i systemów odprowadzania ścieków. Nie będą prowadzone prace 
znacząco ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne cieku nie zostaną 
trwale naruszone. Możliwe wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na 
etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz 
chemicznych wód w wyniku prowadzonych prac. Możliwe oddziaływanie pośrednie na 
etapie eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania pomijalne, bez wpływu na osiągnięcie 
celów środowiskowych JCWP. 

tak 

PLRW20008216299 
 Wierna Rzeka od 
Kalisza do ujścia 
 GW0303 

Mała rzeka 
wyżynna 
krzemianowa - 
zachodnia (8) 

naturalna 
część 
wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak nie 

PLRW20006216329 
Hutka 
GW0303 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

naturalna 
część 
wód 

Stan dobry/ 
niezagrożona 

- tak tak 

4 

(7)_Rozbudowa DW 745 
na odcinku: granica miasta 
Kielce – Masłów - 
Mąchocice 

PLRW200062164431 
Lubrzanka do Zalewu 
Cedzyna 
GW0307 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

naturalna 
część 
wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie będą 
prowadzone prace ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne cieku nie 
zostaną naruszone. Możliwe wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na 
etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz 
chemicznych wód w wyniku prowadzonych prac odwodnieniowych. Możliwe 
oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania pomijalne, 
bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

nie 

5 

(8)_Rozbudowa DW 764 
na odcinku: granica miasta 
Kielce - granica gminy 
Daleszyce wraz z budową 
obwodnic m. Suków i 
Daleszyce 

PLRW20008216459 
Czarna Nida od 
Pierzchnianki do 
Morawki z 
Luborzanką (od 
Zalewu Cedzyna do 
ujścia) 
GW0307 

Mała rzeka 
wyżynna 
krzemianowa - 
zachodnia (8) 

silnie 
zmieniona 
część 
wód 

Stan dobry/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje budowę nowych odcinków dróg, jak również 
przebudowę po istniejącym śladzie, na całkowitej długości znajdującej się w zasięgu 4 
JCWP. Najintensywniejsze oddziaływania prognozuje się w wyniku realizacji przejść 
przez cieki, powodujących możliwość czasowego pogorszenia parametrów 
hydromorfologicznych wód. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych oraz 
technologicznych pozwoli na zminimalizowanie potencjalnych oddziaływań w wyniku 
prowadzonych prac. Możliwe oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena 
ogólna: oddziaływania umiarkowanie negatywne, bez wpływu na osiągnięcie celów 
środowiskowych JCWP. 

nie 

PLRW20008216437 
Czarna Nida od 
Stokowej do 
Pierzchnianki 
GW0306 

Mała rzeka 
wyżynna 
krzemianowa - 
zachodnia (8) 

silnie 
zmieniona 
część 
wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

PLRW200062164389 
Pierzchnianka 
GW0306 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

silnie 
zmieniona 
część 
wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 
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Lp. Numer i nazwa inwestycji 
JCWP 

jednolita część wód 
powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Ocean 
stanu/Ocena 

ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

Kolizja 
ze 

zlewnią 
JCWP** 

Kolizja z 
ciekiem 
JCWP*** 

Rodzaj oddziaływania 
Decyzja 

środowiskowa 
wydana 

PLRW200062178132 
Czarna do Łukawki 
GW0310 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

naturalna 
część 
wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

6 

(9)_Rozbudowa DW 764 w 
Kielcach na odcinku od 
Ronda Czwartaków do 
granicy miasta 

PLRW20008216459 
Czarna Nida od 
Pierzchnianki do 
Morawki z 
Luborzanką (od 
Zalewu Cedzyna do 
ujścia) 
GW0307 

Mała rzeka 
wyżynna 
krzemianowa - 
zachodnia (8) 

silnie 
zmieniona 
część 
wód 

Stan dobry/ 
niezagrożona 

- tak tak 

Zakres planowanych prac nie wpływa na zmianę stanu danej JCWP, nie będą 
prowadzone prace ingerujące w koryto cieku, parametry hydromorfologiczne cieku nie 
zostaną naruszone. Możliwe wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na 
etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz 
chemicznych wód w wyniku prowadzonych prac odwodnieniowych. Możliwe 
oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: oddziaływania pomijalne, 
bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

nie 

7 

(12)_Budowa nowego 
przebiegu DW763 na 
odcinku: węzeł Kielce 
Południe (S7) – 
projektowany węzeł na 
DK73 

PLRW200062164894 
Dopływ spod góry 
Zelejowej 
GW0309 

Potok wyżynny 
węglanowy z 
substratem 
drobnoziarnistym 
na lessach i 
lessopodobnych 
(6) 

naturalna 
część 
wód 

Stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 4(4)-1 

Z uwagi na czas 
trwania inwestycji 
związanych z 
modernizacją 
oczyszczalni ścieków 
do PUB 2 

tak tak 
Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie przejścia przez ciek oraz systemów 
odprowadzania ścieków. Nie będą prowadzone prace znacząco ingerujące w koryto 
cieku, parametry hydromorfologiczne cieku nie zostaną trwale naruszone. Możliwe 
wystąpienie krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na etapie realizacji inwestycji w 
zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych wód w wyniku 
prowadzonych prac. Możliwe oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. Ocena 
ogólna: oddziaływania pomijalne, bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych 
JCWP. 

nie 

PLRW200082164899 
Bobrza od Ciemnicy 
do ujścia 
GW0309 

Mała rzeka 
wyżynna 
krzemianowa - 
zachodnia (8) 

silnie 
zmieniona 
część 
wód 

Stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 4(4)-1 

Z uwagi na czas 
trwania inwestycji 
związanych z 
modernizacją 
oczyszczalni ścieków 
do PUB 2 

tak nie 

* - derogacje  

4(4) - 1 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych  

** kolizja ze zlewnią JCWP oznacza prognozowany zasięg oddziaływania w obrębie danej zlewni JCWP  

*** kolizja z ciekiem JCWP oznacza bezpośrednie oddziaływanie wynikające z przecięcia cieku trasą planowanego przedsięwzięcia 

 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 
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Tab. 5 Wskazanie kolizji z ciekami (JCWP) oraz rodzaju potencjalnych oddziaływań w wyniku realizacji Planu na terenie MOF Olsztyn 

Lp. Numer i nazwa inwestycji 
JCWP 

jednolita część wód 
powierzchniowych 

Typ JCWP Status 

Ocean 
stanu/Ocena 

ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych 

Uzasadnienie 
derogacji 

Kolizja 
ze 

zlewnią 
JCWP** 

Kolizja z ciekiem 
JCWP*** 

Rodzaj oddziaływania 
Decyzja 

środowiskowa 
wydana 

1 

(2)_Budowa nowego 
przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 598 w 
Olsztynie na odcinku od 
Al. Warszawskiej do 
skrzyżowania ul. Płoskiego 
z ul. Witosa/Bukowskiego 

PLRW700020584511 
Łyna od dopł. z jez. 
Jełguń 
(Jełguńskiego) do 
Kanału Dywity 
SW2012 

jednolita część 
wód 
powierzchniowych 

naturalna 
część wód 

Stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 4(4)-1 

Wpływ działalności 
antropogenicznej 
na stan JCW 
generuje 
konieczność 
przesunięcia w 
czasie osiągnięcia 
celów 
środowiskowych z 
uwagi na brak 
rozwiązań 
technicznych 
możliwych do 
zastosowania w 
celu poprawy 
stanu JCW. 

tak tak 

Zakres planowanych prac obejmuje przekroczenie rzeki Łyny. Prowadzone 
będą prace ingerujące w koryto cieku, jednak z uwagi na ich krótkotrwały 
charakter nie przewiduje się trwałego naruszenia parametrów 
hydromorfologicznych cieku. Możliwe wystąpienie krótkotrwałego negatywnego 
oddziaływania na etapie realizacji inwestycji w zakresie elementów 
biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych wód w wyniku 
prowadzonych prac. Możliwe oddziaływanie pośrednie na etapie eksploatacji. 
Ocena ogólna: oddziaływania umiarkowanie negatywne, bez wpływu na 
osiągnięcie celów środowiskowych JCWP. 

tak 

PLRW700018584374 
Dopływ z Kolonii 
Bartąg 
SW2012 

jednolita część 
wód 
powierzchniowych 

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak tak 

PLLW30400 
Bartąg 
SW2012 

jednolita część 
wód jezior 

naturalna 
część wód 

Stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 4(4)-3 

6 lat jest okr. zbyt 
krótkim, aby mogła 
nast. popr. st. wód, 
nawet przy założ. 
całk. elim. presji. 

tak bez kolizji z JCW jezior 

2 

(4)_Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 598 na 
odcinku od skrzyżowania 
ul. Płoskiego z ul. 
Witosa/Bukowskiego do 
węzła Jaroty (S51) 

PLRW700018584374 
Dopływ z Kolonii 
Bartąg 
SW2012 

  

silnie 
zmieniona 
część wód 

Stan zły/ 
niezagrożona 

- tak nie  
Zakres planowanych wzdłuż cieku prac nie wpływa na zmianę stanu danej 
JCWP, nie będą prowadzone prace ingerujące w koryto cieku, parametry 
hydromorfologiczne cieku nie zostaną naruszone. Możliwe wystąpienie 
krótkotrwałego negatywnego oddziaływania na etapie realizacji inwestycji w 
zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych wód 
w wyniku ewentualnych prac odwodnieniowych. Możliwe oddziaływanie 
pośrednie na JCW rzek i jeziora na etapie eksploatacji. Ocena ogólna: 
oddziaływania pomijalne, bez wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych 
JCWP. 

tak 

PLLW30400 
Bartąg 
SW2012 

jednolita część 
wód jezior 

naturalna 
część wód 

Stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 4(4)-3 

6 lat jest okr. zbyt 
krótkim, aby mogła 
nast. popr. st. wód, 
nawet przy założ. 
całk. elim. presji. 

tak bez kolizji z JCW jezior 

3 

(5)_Budowa nowego 
przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 527 w 
Olsztynie na odcinku od 
granicy miasta do 
wiaduktu kolejowego w 
ciągu ul. Bałtyckiej 

PLLW30402 
Ukiel (Krzywe) 
SW2012 

jednolita część 
wód jezior 

naturalna 
część wód 

Stan zły/ 
zagrożona 
derogacje* 4(4)-3 

6 lat jest okr. zbyt 
krótkim, aby mogła 
nast. popr. st. wód, 
nawet przy założ. 
całk. elim. presji. 

tak bez kolizji z JCW jezior 

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia w odległości ok. 220 m od jeziora 
Ukiel, oraz bezpośrednio przy granicy jeziora Tyrsko (potoczna nazwa jezioro 
Zbzikowe), stanowić może źródło krótkotrwałych negatywnych oddziaływań na 
etapie realizacji przedsięwzięcia związanych z prowadzonymi pracami 
budowlanymi. Na etapie eksploatacji możliwe oddziaływania pośrednie w 
zakresie spływu wód opadowych oraz roztopowych. 

nie 

* - derogacje  

4(4) - 1 derogacje czasowe - brak możliwości technicznych  

4(4) -3 derogacje –warunki naturalne 

** kolizja ze zlewnią JCWP oznacza prognozowany zasięg oddziaływania w obrębie danej zlewni JCWP  

*** kolizja z ciekiem JCWP oznacza bezpośrednie oddziaływanie wynikające z przecięcia cieku trasą planowanego przedsięwzięcia 

 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, oraz Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Pregoły 
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Ryc. 1 Przewidziane inwestycje na tle uwarunkowań hydrologicznych MOF Lublin 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie dostępnych danych bazy ISOK, oraz przedmiotowego Planu 
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Ryc. 2 Przewidziane inwestycje na tle uwarunkowań hydrologicznych MOF Białystok 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie dostępnych danych bazy ISOK, oraz przedmiotowego Planu 
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Ryc. 3 Przewidziane inwestycje na tle uwarunkowań hydrologicznych MOF Rzeszów 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie dostępnych danych bazy ISOK, oraz przedmiotowego Planu 
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Ryc. 4 Przewidziane inwestycje na tle uwarunkowań hydrologicznych MOF Kielce 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie dostępnych danych bazy ISOK, oraz przedmiotowego Planu 
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Ryc. 5 Przewidziane inwestycje na tle uwarunkowań hydrologicznych MOF Olsztyn 

Źródło: Opracowanie własne Wykonawcy Prognozy na podstawie dostępnych danych bazy ISOK, oraz przedmiotowego Planu 

 

 

 


