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Zadanie realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszar ów 

Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, 

działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony”. 
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Wstęp 

Celem opracowania planu zadań ochronnych jest określenie kierunków działańniezbędnych dla skutecznej ochrony obszaru Natura 2000 – Doli-

na Środkowej Wisły PLB140004, których realizacja umożliwi zachowanie populacji rzadkich i ginących gatunków ptaków oraz skuteczną 

ochronę ich siedlisk. Obowiązek sporządzenia projektuplanu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 

16kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 , ze zm.). 

 Zakres prac koniecznych w procesie sporządzania projektu Planu regulują następujące dokumenty: 

 art. 28 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 17 lutego 2010 w sprawie sporządzaniaprojektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 

2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186), 

 art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (Dz.U.2013.1235 -j.t.)’ 

 Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, w dniach 20 

września 2011 r. – 04 listopada 2011 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do opracowania planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004 oraz informację o przystąpieniu do opracowania planu zadań ochon-

nych dla ww. obszaru Natura 2000.
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DOKUMENTACJA PROJEKTU PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH OBSZARU NATURA 2000 –  DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁYPLB140004 

W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM I LUBELSKIM 

1. Etap I wstępny pracy nad Planem 

1.1. Informacje ogólne 

Nazwa obszaru Dolina Środkowej Wisły 

Kod obszaru PLB140004 

Opis granic obszaru Warstwa wektorowa z granicami obszaru w załączniku nr 1 

SDF Plik PDF Standardowego Formularza Danych w załączniku nr 2 

Położenie 

województwa: mazowieckie i lubelskie; powiaty: płoński, płocki,nowodworski, legionowski, sochaczewski, 

warszawski zachodni,miasto stołeczne Warszawa, otwocki, piaseczyński, garwoliński, grójecki, kozienicki, 

rycki i puławski; gminy: Słupno, Bodzanów, Zakroczym, Wyszogród, Gąbin, Mała Wieś, Czerwińsk nad 

Wisłą, Nowy Dwór Mazowiecki, Słubice, Jabłonna, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Iłów, Brochów, Młodzie-

szyn, Józefów, Otwock, Konstancin-Jeziorna, Karczew, Góra Kalwaria, Sobienie-Jeziory, Wilga, Warka, 

Magnuszew, Maciejowice, Kozienice, Gniewoszów,Sieciechów,Stężyca, Dęblin, Puławy, miasto Płock i 

miasto stołeczne Warszawa (dzielnice: Białołęka, Bielany, Śródmieście, Wawer, Wilanów) 

Powierzchnia obszaru  30 777, 9 ha 

Status prawny 
Obszar wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 

2313) jako obszar specjalnej ochrony ptaków 

Termin przystąpienia do spo-

rządzenia Planu 
24 - 09- 2011 

Termin zatwierdzenia Planu Data wydania zarządzenia RDOŚ 

Koordynator Planu Michał Maniakowski, michal.maniakowski@fpp-consulting.pl, tel. +48 22 623 03 05, fax. +48 22 398 72 76 

Planista Regionalny Joanna Szczepanik, joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl, tel. +48 22 556 56 66, fax. +48 22 556 56 02 

Sprawujący nadzór 
RDOŚ w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa 

tel. +48 22 556 56 00, fax. +48 22 556 56 02 

mailto:joanna.szczepanik.warszawa@rdos.gov.pl
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1.2. Ustalenieterenu objętego Planem 

L.p. 

Nazwa krajowej formy ochrony 

przyrody pokrywającej się z ob-

szarem, która może powodować 

wyłączenie części terenu ze spo-

rządzania Planu 

Dokument planistyczny 
Uzasadnienie wyłączenia części terenu 

ze sporządzania PZO 

Powierzchnia kra-

jowej formy ochro-

ny przyrody pokry-

wająca się z obsza-

rem [ha 

1. 

Rezerwat „Ruska Kępa” 
powołany Zarządzeniem Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 

dnia 3 grudnia 1981r. (M.P. z 

1981r. Nr 29, poz. 271) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

2. 

Rezerwat „Kępa Antonińska” 
powołany Zarządzeniem Ministra 

Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 2 listopada 

1994r.(M.P. z 1994 r. Nr 58, poz. 

496) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

3. 

Rezerwat „Kępa Rakowska” 
powołany Zarządzeniem Ministra 

Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 2 listopada 

1994r.(M.P. z 1994 r. Nr 58, poz. 

496) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

4. 

Rezerwat „Kępa Wykowska” 
powołany Zarządzeniem Ministra 

Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 2 listopada 

1994r.(M.P. z 1994 r. Nr 58, poz. 

496) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 
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5. 

Rezerwat „Ławice Troszyńskie” 
powołany Zarządzeniem Ministra 

Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 2 listopada 

1994r.(M.P. z 1994 r. Nr 58, poz. 

496) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

6. 

Rezerwat „Wyspy Zakrzewskie” 
powołany Zarządzeniem Ministra 

Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 2 listopada 

1994r.(M.P. z 1994 r. Nr 58, poz. 

496) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

7. 

Rezerwat „Wyspy Białobrzeskie” 
powołany Zarządzeniem Ministra 

Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 2 listopada 

1994r.(M.P. z 1994 r. Nr 58, poz. 

496) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

8. 

Rezerwat „Kępy Kazuńskie” 
powołany Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 

1998r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, 

poz.1224) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

9. 

Rezerwat „Łachy Brzeskie” 
powołany Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 

1998r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, 

poz. 1224) 

Rozporządzenie nr 59 Wo-

jewody Mazowieckiego z 

dnia 8 grudnia 2003 r. w 

sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przy-

rody "Łachy Brzeskie" 

nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody; 

zadania ochronne ujęte w rozporządzeniu 

będą adaptowane do Planu Zadań 

Ochronnych sporządzanego dla ostoi 

„Dolina Środkowej Wisły” 

1,5 
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10. 

Rezerwat „Ławice Kiełpińskie” 
powołany Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 

1998r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, 

poz.1224) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

11. 

Rezerwat „Wikliny Wiślane” 
powołany Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 

1998r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, 

poz.1224) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

12. 

Rezerwat „Wyspy Świderskie” 
powołany Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 

1998r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, 

poz.1224) 

Rozporządzenie nr 61 Wo-

jewody Mazowieckiego z 

dnia 8 grudnia 2003 r. w 

sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przy-

rody "Wyspy Świderskie" 

nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody; 

zadania ochronne ujęte w rozporządzeniu 

będą adaptowane do Planu Zadań 

Ochronnych sporządzanego dla ostoi 

„Dolina Środkowej Wisły” 

1,9 

13. 

Rezerwat „Wyspy Zawadowskie” 
powołany Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska, Zasobów Natural-

nych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 

1998r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, 

poz.1224) 

Rozporządzenie nr 60 Wo-

jewody Mazowieckiego z 

dnia 8 grudnia 2003 r. w 

sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla rezerwatu przy-

rody "Wyspy Zawadowskie" 

nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody; 

zadania ochronne ujęte w rozporządzeniu 

będą adaptowane do Planu Zadań 

Ochronnych sporządzanego dla ostoi 

„Dolina Środkowej Wisły” 

1,7 

14. 

Rezerwat „Zakole Zakroczym-

skie” powołany Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 

grudnia 1998r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 

166, poz.1224) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 
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15. 

Obszar Natura 2000 „Kampino-

ska Dolina Wisły”uznany Decyzją 

Komisji z dnia 10 stycznia 2011r. 

za teren mający znaczenie dla 

Wspólnoty(Dz. Urz. UE L 33/146 z 

10.01.2011 r.) 

brak planu ochrony 
nie zachodzą przesłanki określone w art. 

28 ust. 11 ustawy o ochronie przyrody 
- 

Dane dotyczące krajowych form ochrony przyrody pokrywających się z obszarem Doliny Środkowej Wisły znajdują się w załączniku nr 3. 
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1.3. Mapa obszaru Natura 2000 

Mapa granic obszaru znajduje się w załączniku nr 4 do projektu Planu. 

 

1.4. Opis założeń do sporządzenia Planu 

Obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły PLB140004 został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 r. 

(Dz. U. Nr 229, poz. 2313), na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków. 

Pierwotne granice obszaru objętego ochroną zmieniono na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 12 stycznia 2011 r.  

(Dz. U. Nr 25, poz. 133), powiększając jego powierzchnię do 30 777,9 ha. 

Dolina Środkowej Wisły położona jest w centralnej i południowej części Niziny Środkowomazowieckiej, na pograniczu województw 

mazowieckiego i lubelskiego. Obszar specjalnej ochrony ptaków obejmuje swoim zasięgiem odcinek doliny Wisły o długości ok. 260 km, 

rozciągający się pomiędzy miastem Puławy a Płockiem. Wisła w obrębie ostoi zachowała miejscami charakter naturalnej rzeki roztokowej,  

z licznymi rozgałęzieniami i starorzeczami, pomiędzy którymi tworzą się piaszczyste łachy oraz wyspy porośnięte zaroślami wierzbowo – 

topolowymi. Brzegi rzeki wraz z tarasem zalewowym zajmują wilgotne łąki i pastwiska z oczkami wodnymi oraz intensywnie eksploatowa-

ne zarośla wikliny. W niektórych miejscach zachowały się reliktowe siedliska nadrzecznych łęgów: wiązowego, wierzbowego  

i topolowego. Sezonowe wahania poziomu wody wpływają na kształtowanie się krajobrazu o dużej dynamice zmian, co decyduje  

o ogromnych walorach przyrodniczych Doliny Środkowej Wisły.  

Obszar ten jest bardzo ważną ostoją ptaków wodno–błotnych, zapewniającą miejsca lęgowe dla 40-50 gatunków ptaków. Jest  

to najważniejsze lęgowisko mewy pospolitej i rybitwy białoczelnej w Polsce, jedno z ważniejszych rybitwy rzecznej oraz miejsce gniazdo-

wania wielu rzadkich gatunków ptaków takich jak ostrygojad czy płaskonos. Obszar ma duże znaczenie jako korytarz migracyjny ptaków – 

krzyżówek, czapli siwych i bociana czarnego, a także jako miejsce schronienia dla gatunków zimujących – gągołów, nurogęsi  

i bielaczków. W celu zachowania ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków oraz zmniejszenia presji aglomeracji miejskiej część 
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wysp, piaszczystych łach i ławic objęta została ochroną rezerwatową (w sumie 14 rezerwatów) lub włączona do obszarów chronionego kra-

jobrazu.  

Objęcie Doliny Środkowej Wisły ochroną w ramach sieci Natura 2000 wiąże się z koniecznością sporządzenia dla tego obszaru pro-

jektu Planu Zadań Ochronnych, wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 ze zm.). 

Założeniem do sporządzenia projektu Planu Zadań Ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, 

którego obowiązek wynika z art. 6 (1) dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-

czych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L 206 z 22.7.1992 ze zm.). 

Przedmiotami ochrony na obszarze Doliny Środkowej Wisły są następujące gatunki ptaków: 

• A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos, 

• A229 Zimorodek Alcedo atthis, 

• A056 Płaskonos Anas clypeata, 

• A052 Cyraneczka Anas crecca, 

• A053 Krzyżówka Anas platyrhynchos, 

• A060 Podgorzałka Aythya nyroca, 

• A067 Gągoł Bucephala clangula, 

• A133 Kulon Burhinus oedicnemus, 

• A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius, 

• A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, 

• A030 Bocian czarny Ciconia nigra, 

• A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus, 

• A130 Ostrygojad Haematopus ostralegus, 

• A338 Gąsiorek Lanius collurio, 
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• A184 Mewa srebrzysta Larus argentatus, 

• A182 Mewa siwa (pospolita)Larus canus, 

• A176 Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, 

• A156 Rycyk Limosa limosa, 

• A272 Podróżniczek Luscinia svecica, 

• A068 Bielaczek Mergus albellus, 

• A070 Nurogęś Mergus merganser, 

• A160 Kulik wielki Numenius arquata, 

• A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons, 

• A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo, 

• A307 Pokrzewka jarzębata Sylvia nisoria, 

• A162 Krwawodziób Tringa totanus. 

Uwaga: lista przedmiotów ochrony z SDF może ulec weryfikacji w toku prac. 

Dokumentację projektu Planu Zadań Ochronnych zestawia się etapowo w formie elektronicznej. Informacje na temat przebiegu prac 

nad projektem Planu będą na bieżąco zamieszczane na Platformie Informacyjnej, co umożliwi osobom zainteresowanym zapoznanie się  

z zebranym materiałem.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie zorganizuje spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli zainteresowa-

nych instytucji, specjalistów oraz osób prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 

– Dolina Środkowej Wisły (PLB140004). Utworzą oni Zespół Lokalnej Współpracy, którego głównym zadaniem będzie wnikliwa dyskusja 

kolejnych etapów powstawania projektu Planu Zadań Ochronnych. Członkowie Zespołu wyjaśnią wątpliwości  

i nieporozumienia związane z omawianym obszarem Natura 2000, określą cele sporządzania Planu, zagrożenia oraz działania, jakie należy 

przeprowadzić w trakcie ich realizacji. Dyskusja pomiędzy różnymi grupami interesu powinna doprowadzić do wspólnego zaakceptowania 
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Planu przez wszystkie zainteresowane strony. 

Przez cały okres sporządzania projektu Planu istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do materiałów gromadzonych podczas 

wykonywania projektu. Mogą być one składane w formie pisemnej, ustnej do protokołu podczas spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy,  

a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków ptaków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.  

Ustalenia Planu Zadań Ochronnych powinny być uwzględnione w dokumentach planistycznych pozostających w kompetencjach or-

ganów władzy publicznej, np.: studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospo-

darowania przestrzennego oraz lokalnych planach rozwoju gmin. 
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1.5. Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem 

Lp. Kod 
Nazwa pol-

ska 
Nazwa łacińska 

Pop. 

osiad. 

Pop. 

lęgowa 

Pop. 

zim. 

Pop. 

migr. 

Ocena 

pop. 

Ocena 

stanu  

zach. 

Ocena 

izol. 

Ocena 

ogólna 

Opinia dot. 

wpisu 

Z1 A022 Bączek 
Ixobrychus  

minutus 
 2 – 4p    C C C C 

Aktualizacja 

liczebności  

Z2 A030 
Bocian czar-

ny 

Ciconia  

nigra 
 1p  50-245 C C C C 

Dodanie da-

nych o liczeb-

ności populacji 

lęgowej 

Z3 A060 Podgorzałka 
Aythya  

nyroca 
 0-1p   C C C C 

Aktualizacja 

liczebności 

Z4 A075 Bielik 
Haliaeetus  

albicilla 
 3-6p 65-82  C B C C 

Aktualizacja 

danych o li-

czebności  

Z5 A122 Derkacz 
Crex  

crex 
 80m   C B C C 

Bez zmian w 

SDF 

Z6 A176 
Mewa czar-

nogłowa 

Larus  

melanocephalus 
 5 - 21p   A B A A 

Bez zmian w 

SDF 

Z7 A193 
Rybitwa 

rzeczna 

Sterna  

hirudno 
 

1400-

1728p 
  A B C A 

Bez zmian w 

SDF 

Z8 A195 
Rybitwa bia-

łoczelna 

Sternula  

albifrons 
 

420-

539p 
  A B C A 

Bez zmian w 

SDF 

Z9 A229 Zimorodek 
Alcedo  

atthis 
 26-30p   C B C C 

Bez zmian w 

SDF 

Z10 A429 
Dzięcioł bia-

łoszyi 

Dendrocopos 

syriacus 
 9p   C C B C 

Bez zmian w 

SDF 
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pZ11 A238 
Dzięcioł 

średni 

Dendrocopos 

medius 
 

60-

100p 
  C C C C- 

Zmiana oceny 

populacji z D 

na C, wprowa-

dzenie ocen 

cząstkowych i 

aktualizacji 

danych o li-

czebności 

Z12 A272 Podróżniczek 
Luscinia  

svecica 
 6p   C C B C 

Bez zmian w 

SDF 

Z13 A053 Krzyżówka 
Anas  

platyrhynchos 
  

<20000

i 
 C C C C 

Bez zmian w 

SDF 

Z14 A056 Płaskonos 
Anas  

clypeata 
 3-7p   C C C C 

Bez zmian w 

SDF 

Z15 A048 Ohar 
Tadorna  

tadorna 
 8-10p   B C A B 

Bez zmian w 

SDF 

Z16 A070 Nurogęś 
Mergus  

merganser 
 

92-

121p 

517-

1540i 
 B C C C 

aktualizacja 

danych o li-

czebności  

Z17 A130 Ostrygojad 
Haematopus 

ostralegus 
 9-12p   A B A A 

Bez zmian w 

SDF 

Z18 A136 
Sieweczka 

rzeczna 

Charadrius  

dubius 
 

212-

254p 
  B B C B 

Korekta liczeb-

ności 

Z19 A137 
Sieweczka 

obrożna 

Charadrius  

hiaticula 
 

147-

167p 
  A B B A 

Bez zmian w 

SDF 

Z20 A156 Rycyk 
Limosa  

limosa 
 12p   C C C C 

Bez zmian w 

SDF 

Z21 A162 Krwawodziób 
Tringa  

totanus 
 22-30p   C B C C 

Bez zmian w 

SDF 
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Z22 A168 
Brodziec pi-

skliwy 

Actitis  

hypoleucos 
 

159-

182p 
 807 A B C B 

Bez zmian w 

SDF 

Z23 A182 
Mewa siwa 

(pospolita) 

Larus  

canus 
 

707-

814p 

282-

3642 
 A B A A 

aktualizacja 

danych o li-

czebności  

Z24 A179 Śmieszka 
Larus  

ridibundus 
 

10190-

11195p 
<5754  B B C B 

aktualizacja 

danych o li-

czebności 

Z25 A249 Brzegówka 
Riparia  

riparia 
 

5200-

11470p 
  B B C B 

Zmiana oceny 

ogólnej z C na 

B 

Z26 A371 Dziwonia 
Carpodacus ery-

thrinus 
 120m   C B C C 

Bez zmian w 

SDF 

 

Uwaga: Powyższe zapisy odnoszą się do Standardowego Formularza Danych zaktualizowanego w roku 2012. W momencie rozpoczęcia 

prac nad projektem PZO obowiązywała poprzednia wersja SDF, w której na wniosek RDOŚ w Warszawie zostały dokonane zmiany na 

podstawie zapisów wcześniejszej wersji projektu PZO (bazującego głównie na inwentaryzacji z roku 2009). 
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1.6. Opis procesu komunikacji z różnymi grupami interesu. 

Udział poszczególnych grup interesu powinien być integralną częścią procesu sporządzania projektu Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Na-

tura 2000. Z tego względu od początku tworzenia projektu Planu używano różnych form przekazu, które miały umożliwić sprawny przepływ 

informacji pomiędzy wykonawcą projektu a zainteresowanymi stronami.   

 Zgodnie z art. 39 ust. 1 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., podmiot odpowiedzialny za sporządzenie Planu, a więc Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu Planu oraz  

o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od wywieszenia ogłoszenia. Ogłoszenie zostało rozesłane pocztą elektroniczną  

do kluczowych instytucji, organizacji pozarządowych i osób prywatnych, które ze względu na pełnioną funkcję mogły być zainteresowane 

wzięciem udziału w warsztatach dyskusyjnych. Ponadto, zostało ono zamieszczone na stronie internetowej organu sprawującego nadzór nad 

projektem – RDOŚ Warszawa oraz w gazetach na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego tj. Tygodniku Radomskim, Rzeczpospoli-

tej i Dzienniku Wschodnim. Rozwieszono je również na tablicach informacyjnych we wsiach i parafiach położonych w obrębie obszaru Natura 

2000 – Dolina Środkowej Wisły. 

 Następnie, w celu spełnienia wymogu art. 28 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, a więc umożliwienia zainteresowanym osobom  

i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie obszaru Natura 2000 udziału w pracach związanych ze sporządzaniem projektu Planu, zorga-

nizowano dwa spotkania dyskusyjne. Odbyły się one w dniach 7 i 14 października 2011 r. w remizie OSP, w Górze Kalwarii. Informacja  

o spotkaniach została przekazana interesariuszom obszaru telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz listownie.  

 Zebrania miały charakter warsztatów, a ich głównym celem była wnikliwa dyskusja kolejnych etapów powstawania projektu Planu  

w celu wyjaśnienia spornych kwestii i działań podejmowanych w obrębie obszaru Natura 2000. Poza tym, próbowano określić rzeczywiste  

i potencjalne zagrożenia dla Doliny Środkowej Wisły, a następnie ustalić działania, które są konieczne do zachowania występujących na tym 

terenie populacji rzadkich lub zagrożonych gatunków ptaków. W każdej chwili uczestnicy spotkania mogli przerwać koordynatorowi projektu 
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lub ekspertom w celu zadania pytania, złożenia wniosku, czy też podzielenia się swoimi uwagami. Osoby, biorące udział w dyskusji, weszły  

w skład Zespołu Lokalnej Współpracy. Listę osób/podmiotów zaproszonych do prac przedstawiono w tabeli w pkt 1.7 opracowania, natomiast 

listę osób czynnie uczestniczących w spotkaniach ZLW przedstawia tabela w pkt 1.8 oraz załącznik nr 5 i 6. W załączniku nr 7  i 8 znajdują się 

protokoły ze spotkań.  

 Projekt Planu udostępniono w celu składania uwag i wniosków przez wszystkich zainteresowanych w siedzibie Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Warszawie oraz na Platformie Informacyjnej. 
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1.7. Kluczowe instytucje/osoby dla obszaru i zakres ich odpowiedzialności 

Instytucja/osoby Zakres odpowiedzialności Adres siedziby instytu-

cji/osoby 

Kontakt 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Warszawie 

gospodarka leśna i ochrona przy-

rody, edukacja ekologiczna 

ul. Grochowska 278  

03-841 Warszawa 

tel. 22 517 33 00 

rdlp@warszawa.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Radomiu 

gospodarka leśna i ochrona przy-

rody, edukacja ekologiczna 

ul. 25 Czerwca 68  

26-600 Radom 

tel. 48 385 60 00 

rdlp@radom.lasy.gov.pl 

Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych w Lublinie 

gospodarka leśna i ochrona przy-

rody, edukacja ekologiczna 

ul Czechowska 4  

20-950 Lublin 

tel. 81 532 70 31 

rdlp@lublin.lasy.gov.pl  

Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

regionalne zadania planistyczne, 

zagadnienia inwestycyjne, ochro-

na środowiska 

ul. Magnoliowa 4  

20-143 Lublin 

tel. 81 710 65 00 

sekretariat@rdos.lublin.pl 

Regionalny Zarząd Gospodar-

ki Wodnej 

w Warszawie 

polityka hydrologiczna  
ul. Zarzecze 13B  

03-194 Warszawa 

tel. 22 587 02 11 

sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl 

Stołeczny Zarząd Infrastruktu-

ry 

zagadnienia inwestycyjne, projek-

ty planistyczne 

Al. Jerozolimskie 97  

00-909 Warszawa 

tel. 22 684 67 40 

 

Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa 

wspierania rozwoju rolnictwa  

i obszarów wiejskich, wdrażanie 

instrumentów współfinansowa-

nych z budżetu Unii Europejskiej 

oraz udzielanie pomocy ze środ-

ków krajowych 

ul. Poleczki 33 

02-822 Warszawa 

tel. 800 38 00 84 

info@arimr.gov.pl 

Okręg Mazowiecki Polskiego 

Związku Wędkarskiego 

organizowanie wędkarstwa, re-

kreacji, sportu wędkarskiego, 

użytkowanie wód, działania na 

rzecz ochrony przyrody i kształ-

towania etyki wędkarskiej 

ul. Twarda 42 

00-831 Warszawa 

tel. 22 620 51 96, 22 620 50 83 

sekretariat@ompzw.pl  

mailto:rdlp@warszawa.lasy.gov.pl
mailto:rdlp@radom.lasy.gov.pl
mailto:rdlp@lublin.lasy.gov.pl
mailto:sekretariat@rdos.lublin.pl
mailto:sekretariat@warszawa.rzgw.gov.pl
mailto:info@arimr.gov.pl
mailto:sekretariat@ompzw.pl
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Nadleśnictwo Puławy 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

ul. Żyrzyńska 8  

24 – 100 Puławy 

tel. 81 886 42 41, 886 32 14 

pulawy@lublin.lasy.gov.pl  

Nadleśnictwo Łąck  
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

ul. Lipowa 4  

09-520 Łąck 

tel. 24 261 40 01, 02 

lack@lodz.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Płock 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

ul. Bielska 24  

09-400 Płock 

tel. 24 262 77 74 

plock@lodz.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Radziwiłłów 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

ul. Senatorówka 2/2  

96-330 Puszcza Mariańska  

tel. 46 831 01 10 

radziwillow@lodz.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Dobieszyn 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

ul. Dobieszynek 7,  

Dobieszyn, 26-804 Stromiec 

tel. 48 619 51 39 

nadlesnictwo.dobieszyn@radom.lasy.gov.pl  

Nadleśnictwo Grójec 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

Podole 91  

05-900 Grójec 

tel. 48 661 26 62 

nadlesnictwo.grojec@radom.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Kozienice 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

ul. Partyzantów 62  

Pionki  

tel. 48 612 93 54 

kozienice@radom.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Zwoleń 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

Miodne Leśniczówka 107/1  

26-700 Zwoleń 

tel. 48 676 20 21 (22) 

zwolen@radom.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Celestynów 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

 ul. Obrońców Pokoju 58  

05-430 Celestynów 

tel. 22 789 70 03 

celestynow@warszawa.lasy.gov.pl  

Nadleśnictwo Chojnów 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

Pilawa, ul. Klonowa 13  

05-532 Baniocha 

tel. 22 727 57 52 

chojnow@warszawa.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Drewnica 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

ul. Kolejowa 31  

05-091 Ząbki 

tel. 22 781 62 09, 22 781 62 50 

drewnica@warszawa.lasy.gov.pl 

Nadleśnictwo Garwolin 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

Miętne, ul. Główna 3  

08-400 Garwolin 

tel. 25 682 22 04, 684 11 40 

garwolin@warszawa.lasy.gov.pl 

mailto:pulawy@lublin.lasy.gov.pl 
mailto:lack@lodz.lasy.gov.pl
mailto:plock@lodz.lasy.gov.pl
mailto:radziwillow@lodz.lasy.gov.pl
mailto:nadlesnictwo.dobieszyn@radom.lasy.gov.pl
mailto:nadlesnictwo.grojec@radom.lasy.gov.pl
mailto:nkozienice@radom.lasy.gov.pl
mailto:zwolen@radom.lasy.gov.pl
mailto:celestynow@warszawa.lasy.gov.pl
mailto:chojnow@warszawa.lasy.gov.pl
mailto:drewnica@warszawa.lasy.gov.pl
mailto:garwolin@warszawa.lasy.gov.pl
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Nadleśnictwo Jabłonna 
gospodarka leśna i ochrona przy-

rody 

Ul. Wiejska 20  

05-110 Jabłonna 

tel. 22 774 49 33 

jablonna@warszawa.lasy.gov.pl 

Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Mazowieckiego 

regionalne zadania planistyczne  

i zagadnienia inwestycyjne 

ul. Jagiellońska 26  

03-719 Warszawa 

tel. 22 597 91 00 

urzad_marszalkowski@mazovia.pl 

Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Lubelskiego  

regionalne zadania planistyczne  

i zagadnienia inwestycyjne 

ul. Spokojna 4  

20-074 Lublin 

tel. 81 441 66 00 

info@lubelskie.pl 

Biuro Ochrony Środowiska 

Urzędu m. st. Warszawy 

lokalne zadania planistyczne, 

ochrona środowiska 

pl. Sokratesa Starynkiewicza 

7/9 

02-015 Warszawa 

tel. 22 257 91 11 

Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl 

Zarząd Mienia m. st. Warsza-

wy  

lokalne zadania planistyczne, za-

gadnienia inwestycyjne 

ul. Jana Kazimierza 62  

01-248 Warszawa 

tel. 22 836 94 01, 877 38 72 

sekretariat@zmp.internetdsl.pl  

Urząd Miasta Płocka 
lokalne zadania planistyczne, za-

gadnienia inwestycyjne 

ul. Stary Rynek 1  

09-400 Płock 

tel. 24 367 15 55  

info@plock.eu 

Urząd Gminy Bodzanów 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Bankowa 7 

09-470 Bodzanów 

tel. 24 260 70 06 

gmina@bodzanow.pl 

Urząd Gminy Zakroczym 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Warszawska 7 

05-170 Zakroczym 

tel. 22 785 21 45 

urzad@zakroczym.pl 

Urząd Miasta i Gminy Gąbin 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Stary Rynek 16  

09-530 Gąbin 

tel. 24 267 41 50 

urzad-sekretariat@gabin.pl 

Urząd Gminy Mała Wieś 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Jana Kochanowskiego 1  

09-460 Mała Wieś 

tel. 24 269 79 60 

gmina@malawies.pl 

Urząd Gminy Czerwińsk nad 

Wisłą 

lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Wł. Jagiełły 16  

09–150 Czerwińsk nad Wisłą 

tel. 24 231 58 60 

urzad@czerwinsk.pl 

Urząd Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki 

lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Zakroczymska 30, 05-100 

Nowy Dwór Mazowiecki 

tel. 22 512 22 22 

sekretariat@nowydwormaz.pl 

mailto:jablonna@warszawa.lasy.gov.pl
mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:info@lubelskie.pl
mailto:Sekretariat.BOS@um.warszawa.pl
mailto:sekretariat@zmp.internetdsl.pl
mailto:urzad@zakroczym.pl
mailto:urzad-sekretariat@gabin.pl
mailto:gmina@malawies.pl
mailto:urzad@czerwinsk.pl
mailto:sekretariat@nowydwormaz.pl


 
  

    23 

 

Urząd Gminy Czosnów 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Gminna 6  

05-152 Czosnów 

tel. 22 785 00 02 

sekretariat@czosnow.pl 

Urząd Gminy Brochów 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

Brochów 125  

05-088 Brochów 

tel. 22 725 70 03 

 

Urząd Gminy Młodzieszyn 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Wyszogrodzka 25  

96-512 Młodzieszyn 

tel. 46 864 17 50 

ugmlodzieszyn@o2.pl  

Urząd Miasta Otwocka 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Armii Krajowej 5  

05-400 Otwock 

tel. 22 779 20 01 

umotwock@otwock.pl 

Urząd Miasta i Gminy Kon-

stancin-Jeziorna 

lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Warszawska 32 

05-520 Konstancin-Jeziorna 

tel. 22 756 48 10 

urzad@konstancinjeziorna.pl 

Urząd Miejski w Karczewie 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Warszawska 28 

05-480 Karczew 

tel. 22 780 60 83 

um@karczew.pl 

Urząd Gminy Sobienie-

Jeziory 

lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Garwolińska 16 

08-443 Sobienie-Jeziory 

tel. 25 685 80 90 

gminasj@gminasj.pl 

Urząd Gminy Wilga 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul.Warszawska 38 

08-470 Wilga 

tel. 25 685 30 70 

ugwilga@interia.pl 

Urząd Miejski w Warce 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

Plac Stefana Czarnieckiego 1 

05-660 Warka 

tel. 48 665 12 00 

um@warka.org.pl 

Urząd Gminy Maciejowice 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Rynek 7 

08-480 Maciejowice 

tel. 25 682 57 37 

gmina@maciejowice.pl 

Urząd Miasta Dęblin  
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Rynek 12  

08-530 Dęblin, woj. lubelskie 

tel. 81 883 00 01 

poczta@um.deblin.pl 

Urząd Gminy Sieciechów 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Rynek 16 

26-922 Sieciechów 

tel. 48 621 60 08 

urzad@sieciechow.pl 

mailto:sekretariat@czosnow.pl
mailto:ugmlodzieszyn@o2.pl
mailto:umotwock@otwock.pl
mailto:urzad@konstancinjeziorna.pl
mailto:um@karczew.pl
mailto:gminasj@gminasj.pl
mailto:ugwilga@interia.pl
mailto:um@warka.org.pl
mailto:gmina@maciejowice.pl
mailto:poczta@um.deblin.pl
mailto:urzad@sieciechow.pl
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Urząd Gminy Puławy 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Dęblińska 4 

24-100 Puławy, woj. lubelskie 
tel. 81 887 41 21 

Urząd Miasta Puławy  
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Lubelska 5 

24-100 Puławy, woj. lubelskie 

tel. 81 880 45 00 

um@um.pulawy.pl 

Urząd Gminy Gniewoszów 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul.Lubelska 16 

26 - 920 Gniewoszów 

tel. 48 621 50 03 

gmina@gniewoszow.pl 

Urząd Miasta Kozienice 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Parkowa 5 

26-900 Kozienice 

tel. 48 614 27 06 

urzad@kozienice.pl 

Urząd Miasta Józefowa 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 

05 - 420 Józefów 

tel. 22 779 00 00 

um@jozefow.pl 

Urząd Gminy Stężyca 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Plac Senatorski 1 

08-540 Stężyca, woj. lubelskie 

tel. 81 866 30 38 

sekretariat@gmina-stezyca.pl 

Urząd Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria 

lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. 3 Maja 10 

05-530 Góra Kalwaria 

tel. 22 727 34 11-13 

umig@gorakalwaria.pl 

Urząd Gminy Magnuszew 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Saperów 24 

26-910 Magnuszew 

tel. 48 621 70 25 

SekretariatGmina@magnuszew.pl 

Urząd Gminy w Słupnie 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Miszewska 8a 

09-472 Słupno 

tel. 24 267 95 60 

ug@slupno.eu 

Urząd Gminy i Miasta Wyszo-

gród  

lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Rębowska 37 

09 - 450 Wyszogród 

tel. 24 23 11 020 

m@wyszogrod.pl 

Urząd Gminy Słubice  
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Płocka 32 

09-533 Słubice 

tel. 24 277-80-77 

ugslubice@plocman.pl  

Urząd Gminy Leoncin 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Partyzantów 3 

05-155 Leoncin 

tel. 22 785 66 00 

ugslubice@plocman.pl  

mailto:um@um.pulawy.pl
mailto:urzad@kozienice.pl
mailto:ug@slupno.eu
mailto:ugim@wyszogrod.pl


 
  

    25 

 

Urząd Gminy Iłów 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Płocka 2 

96-520 Iłów 

tel. 24 267 50 80 

sekretariat@ilow.pl 

Urząd Gminy Jabłonna 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Modlińska 152 

05-110 Jabłonna 

tel. 22 767 73 00 

urzad@jablonna.pl 

Urząd Gminy Łomianki 
lokalne zadania planistyczne,  

zagadnienia inwestycyjne 

ul. Warszawska 115  

05-092 Łomianki 

tel. 22 768 63 24 

umig@lomianki.pl 

Kampinoski Park Narodowy 
ochrona przyrody, edukacja eko-

logiczna 

ul. Tetmajera 38 

05-080 Izabelin 

tel. 22 722 60 01, 22 722 60 21 

dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl 

Zarząd Mazowieckiego Ze-

społu Parków Krajobrazowych 

ochrona przyrody, edukacja eko-

logiczna 

ul. Sułkowskiego 11 

05-400 Otwock  

tel. 22 779 26 94 

sekretariat@parkiotwock.pl 

Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków 

ochrona przyrody, edukacja eko-

logiczna 

ul. Odrowąża 24 

05-270 Marki k. Warszawy 

tel. 22 761 82 05 

biuro@otop.org.pl 

Stołeczne Towarzystwo 

Ochrony Ptaków 

ochrona przyrody, edukacja eko-

logiczna 

ul. Czeska 15a lok. 5 

03-902 Warszawa 

tel. 519 185 668 

info@stop.most.org.pl 

Towarzystwo Przyrodnicze 

„Bocian”, Oddział Warszawski 

ochrona przyrody, edukacja eko-

logiczna 

ul. Radomska 22 lok. 32 

02-323 Warszawa 

tel. 22 822 54 22 

warszawa@bocian.org.pl 

Stowarzyszenie „Zielone Ma-

zowsze” 

ochrona przyrody, edukacja eko-

logiczna 

ul. Nowogrodzka 46 lok. 6 

00-695 Warszawa 

tel. 22 621 77 77 

biuro@zm.org.pl 

Fundacja Ja Wisła 
ochrona doliny Wisły, ochrona 

przyrody 

ul. Żywnego 21a m 71 

02-701 Warszawa  

tel. 502 276 612  

fundacja@jawisla.pl 

Lokalna Grupa Działania „Ra-

zem dla Rozwoju” 

ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego, lokalne zadania pla-

nistyczne 

ul. Rębowska 52 

09-450 Wyszogród 

tel. 24 263 61 94 

poczta@razem-dla-rozwoju.pl 

Lokalna Grupa Działania 

„Warka” 

ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego, lokalne zadania pla-

nistyczne 

ul. Wójtowska 1 

05-660 Warka Mazowieckie  

tel. 48 366 19 27 

lgdwarka@gmail.com 

mailto:sekretariat@ilow.pl
mailto:urzad@jablonna.pl
http://www.lomianki.pl/lomianki2/?dc=253
http://www.lomianki.pl/lomianki2/?dc=253
mailto:umig@lomianki.pl
mailto:dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl
mailto:sekretariat@parkiotwock.pl
mailto:biuro@otop.org.pl
mailto:info@stop.most.org.pl
mailto:warszawa@bocian.org.pl
mailto:biuro@zm.org.pl
mailto:fundacja@jawisla.pl
mailto:poczta@razem-dla-rozwoju.pl
mailto:lgdwarka@gmail.com
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Stowarzyszenie "Między Wi-

słą a Kampinosem" 

ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego, lokalne zadania pla-

nistyczne 

ul.Gminna 6 

05-152 Czosnów 

  

biuro@lgdkampinos.pl 

Fundacja Aktywni Razem 

ochrona przyrody i dziedzictwa 

kulturowego, lokalne zadania pla-

nistyczne 

ul. Lipowa 6 

09-520 Łąck 

tel. 24 261 40 54 

aktywni.razem@wp.pl 

Polska Akademia Nauk Cen-

trum Badań Ekologicznych w 

Dziekanowie Leśnym 

badania nad dynamiką układów 

ekologicznych roślin lądowych, 

organizmów zasiedlających glebę, 

jezior, rzek oraz populacji zwie-

rząt lądowych  

ul. M. Konopnickiej 1 

Dziekanów Leśny 

05-092 Łomianki 

tel. 22 751 30 46 

cbe@cbe-pan.pl 

Wiesław Nowicki 

ornitolog, koordynator i główny 

wykonawca programu „Ochrona 

awifauny Wisły i Warszawy” 

Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków 

ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki 

k. Warszawy 

tel. 22 761 82 05 

biuro@otop.org.pl 

Henryk Kot  
dokumenty planistyczne, badania 

ekologiczne, ochrona przyrody 

"EKOS" Zakład Planowania 

Przestrzennego i Badań Ekolo-

gicznych 

ul. Traugutta  

808-110 Siedlce 

tel. 25 632 54 55 

ekos@siedlce.cc 

Marek Keller 

badania nad ekologią populacji 

ptaków drapieżnych i kuraków 

leśnych oraz ich monitoring, ba-

dania nad synurbanizacją ptaków 

Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Wy-

dział Leśny, Samodzielny Za-

kład Zoologii Leśnej i Łowiec-

twa 

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa 

tel. 22 593 81 46 

marek_keller@sggw.pl 

mailto:biuro@lgdkampinos.pl
mailto:aktywni.razem@wp.pl
mailto:cbe@cbe-pan.pl
mailto:biuro@otop.org.pl
mailto:ekos@siedlce.cc
mailto:marek_keller@sggw.pl
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Patryk Rowiński  ornitolog 

Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Wy-

dział Leśny, Samodzielny Za-

kład Zoologii Leśnej i Łowiec-

twa 

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa 

tel. 22 593 81 42 

nuthatch@wp.pl 

Łukasz Matyjasiak  ornitolog 
ul. Willowa 17 

05-520 Konstancin - Jeziorna  

tel. 880 174 474 

lukaszkj@autograf.pl 

 

Janusz Piwiński 
właściciel gruntów w obszarze 

Natura 2000 

 

 

tel. 606 252 818 

janusz.piwinski@gmail.com 

 

Mazowiecki Port Lotniczy 

Warszawa-Modlin Sp. Z o. o.   

budowa portu lotniczego Warsza-

wa - Modlin 

ul. Gen. Wiktora Thommee 1a 

05-102 Nowy Dwór Maz. 

tel. 22 346 40 00 

info@modlinairport.pl 

ENEA Wytwarzanie S.A. 
produkcja energii, zadania inwe-

stycyjne, ochrona środowiska 
26-900 Świerże Górne 

tel. 48 614 24 14 

biuro@ewsa.pl 

Zakłady Azotowe "Puławy" 

Spółka Akcyjna 

przemysł nawozowo – chemiczny, 

zadania inwestycyjne, ochrona 

środowiska 

Al. Tysiąclecia Państwa Pol-

skiego 13 

24-110 Puławy 

tel. 81 886 34 31 

zapulawy@azoty.pulawy.pl 

 

 

 

mailto:nuthatch@wp.pl
mailto:lukaszkj@autograf.pl
mailto:janusz.piwinski@gmail.com
mailto:info@modlinairport.pl
mailto:biuro@ewsa.pl
mailto:zapulawy@azoty.pulawy.pl
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1.8. Zespól Lokalnej Współpracy 

Imię i nazwisko Funkcja 
Nazwa instytucji /grupy interesu, którą 

reprezentuje 
Kontakt 

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Warszawie 
 

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Warszawie 
 

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Warszawie 
 

  
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Warszawie 
 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Warszawie, WST II w Płocku 
 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Warszawie, WST II w Radomiu 
 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Warszawie, WST II w Radomiu 
 

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Lublinie 
 

  FPP Consulting  

  FPP Consulting  

  
Katedra Inżynierii Wodnej SGGW  

w Warszawie 
 

  Zarząd Mienia m. st. Warszawy  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  
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  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria  

  Urząd Gminy Magnuszew  

  Urząd Gminy Bodzanów  

  Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy  

  Starostwo Powiatowe w Kozienicach  

  Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy  

  Nadleśnictwo Puławy  

  Nadleśnictwo Chojnów  
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  Nadleśnictwo Chojnów   

  Nadleśnictwo Garwolin  

  Stołeczny Zarząd Infrastruktury  

  Zespół Spółek Wodnych  

  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  

  
właściciel gruntów położonych w obrębie 

obszaru Natura 2000 
 

  przedsiębiorca z obszaru Natura 2000  

 

Część danych dotyczących Zespołu Lokalnej Współpracy nie podlega udostępnieniu z uwagi na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

(Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.). 
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2. Etap II Opracowanie projektu Planu 

Moduł A 

2.1. Informacja o obszarze i przedmiotach ochrony 

T
y
p

 

in
fo

rm
a
cj

i 

Dane referencyjne Zakres informacji Wartość informacji 
Źródło dostępu do 

danych 

m
a
te

ri
a
ły

 p
u

b
li

k
o
w

a
n

e 

Bukaciński D. 2010. Dolina Środkowej Wisły. 

W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 

(red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynaro-

dowym w Polsce. Ogólnopolskie Towarzystwo 

Ochrony Ptaków, Marki 

Zawiera ogólny opis ostoi pta-

siej, kluczowych gatunków pta-

ków, walorów przyrodniczych, 

a także istotnych, z punktu wi-

dzenia ochrony ptaków i ich 

siedlisk, zagrożeń w obrębie 

obszaru Natura 2000.  

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki obsza-

ru objętego Planem oraz wy-

stępujących na tym terenie 

gatunków ptaków. Informacje 

istotne przy określaniu 

przedmiotów ochrony oraz 

stanu awifauny w Dolinie 

Środkowej Wisły.  

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

Bukaciński D., Bukacińska M. 1994. Czynniki 

wpływające na zmiany liczebności i rozmiesz-

czenia mew, rybitw i sieweczek na Wiśle Środ-

kowej. Notatki Ornitologiczne 35  

(1-2): 79-97 

Przedstawia czynniki mające 

wpływ na liczebność i roz-

mieszczenie mew, rybitw i sie-

weczek występujących na Wiśle 

Środkowej. 

Źródło informacji na temat 

zagrożeń dla awifauny lęgo-

wej w Dolinie Środkowej Wi-

sły. Istotne przy wyznaczaniu 

przedmiotów ochrony obję-

tych Planem, określaniu ich 

zagrożeń i propozycji zadań 

ochronnych. 

Biblioteka Muzeum 

iInstytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 
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Bukaciński D., Bukacińska M. 2001. Zagroże-

nia ptaków gniazdujących na Wiśle Środkowej. 

W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia 

ochrony fauny na Nizinie Mazowiec-

kiej.Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fau-

ny, Siedlce 

Przedstawia zagrożenia, na ja-

kie narażone są ptaki gnieżdżą-

ce się na Wiśle Środkowej.  

Źródło informacji na temat 

zagrożeń dla awifauny lęgo-

wej w Dolinie Środkowej Wi-

sły. Istotne przy wyznaczaniu 

przedmiotów ochrony obję-

tych Planem, określaniu ich 

zagrożeń i propozycji zadań 

ochronnych. 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

 

Bukaciński D., Cygan J.P., Keller M., Piotrow-

ska M., Wójciak J. 1994. Liczebność i roz-

mieszczenie ptaków wodnych gniazdujących na 

Wiśle Środkowej – zmiany w latach 1973-1993. 

Notatki Ornitologiczne, 35: 5-47 

Przedstawia analizę zmian li-

czebności i rozmieszczenia pta-

ków wodnych gniazdujących na 

Wiśle Środkowej w latach 

1973-1993.  

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu stanu populacji i 

jako materiał porównawczy 

przy określaniu trendu zmian 

awifauny lęgowej w Dolinie 

Środkowej Wisły. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

Bukaciński D., Nawrocki P., Stawarczyk T., 

1989. Gniazdowanie mew białogłowych Larus 

cachinnans na środkowej Wiśle, ich status tak-

sonomiczny oraz problemy z rozpoznawaniem 

podgatunków L. c. michahellis, L. c. cachin-

nans, L. c. omissus. Notatki  Ornitologiczne 30, 

3-4: 3-12 

Informacje na temat gniazdo-

wania mew białogłowych na 

Wiśle, rozpoznawania podga-

tunków i ich pochodzenia. 

Pomocne przy wyborze 

przedmiotów ochrony obję-

tych Planem i jako materiał 

porównawczy przy ocenie 

trendu zmian populacji mewy 

białogłowej gniazdującej na 

środkowej Wiśle. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

Chylarecki P., Bukaciński D., Dombrowski A., 

Nowicki W. 1995. Awifauna. W: Gacka-

Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny 

doliny Wisły. Fundacja IUCN Poland, Warsza-

wa 

Zawiera przegląd gatunków 

ptaków występujących w doli-

nie Wisły i charakterystykę 

najważniejszych, z uwagi na 

awifaunę, siedlisk przyrodni-

czych. 

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki obsza-

ru objętego Planem. 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 
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Chylarecki P., Sawicki G. 2003. Ostoja ptaków 

Dolina Środkowej Wisły. Askon, Warszawa 

Zawiera opis położenia i wa-

runków fizyczno-

geograficznych Doliny Środ-

kowej Wisły, gatunków ptaków 

występujących na tym obszarze, 

ich zagrożeń i propozycji 

ochrony. 

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki obsza-

ru objętego Planem oraz wy-

stępujących na tym terenie 

gatunków ptaków.  Istotne 

przy określaniu przedmiotów 

ochrony, zagrożeń oraz propo-

zycji zadań ochronnych. 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

 Chylarecki P., Sikora A., Ceniana Z. (red.) 

2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik 

metodyczny dotyczący gatunków chronionych 

Dyrektywą Ptasią. Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Warszawa  

Zawiera opis metod monitorin-

gu wybranych gatunków pta-

ków ujętych w Dyrektywie Pta-

siej. 

Pomocne przy określaniu za-

dań ochronnych, a w tym za-

sad monitoringu gatunków 

objętych Planem. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

 Dombrowski A., Kot H., 1983. Sprawozdanie z 

obrączkowania ptaków siewkowatych na środ-

kowej Wiśle. Notatki  Ornitologiczne 24,  

1-2: 113-114.  

Zawiera wyniki obrączkowania 

ptaków siewkowatych na Środ-

kowej Wiśle w latach 1975-

1981. 

Pomocne przy wyborze 

przedmiotów ochrony obję-

tych Planem, ocenie stanu 

populacji oraz jako materiał 

porównawczy przy ocenie 

trendu zmian populacjiptaków 

siewkowatych występujących 

w Dolinie Środkowej Wisły. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

Dombrowski A., Kot H., Zyska P., 1985. Roz-

mieszczenie i liczebność zimujących ptaków 

wodno-błotnych w dorzeczu środkowej i dolnej 

Wisły. Notatki Ornitologiczne 26, 3-4: 123-148.  

Zawiera ogólną charakterystykę 

ptaków wodno-błotnych zimu-

jących na rzekach w dorzeczu 

dolnej i środkowej Wisły oraz 

mapy z rozmieszczeniem i li-

czebnością wybranych gatun-

ków ptaków na odcinkach kon-

trolowanych w 1984 r.  

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu stanu populacji i 

jako materiał porównawczy 

przy analizie trendu zmian 

awifauny zimującej w Dolinie 

Środkowej Wisły. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 
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Gacka-Grzesikiewicz E., Cichocki Z. (red.). 

2003. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i 

ochrony doliny środkowej Wisły. Fundacja 

WWF Polska, Warszawa 

Zawiera dokładny opis obszaru 

Doliny Środkowej Wisły na 

odcinku od ujścia rzeki Kurów-

ki do ujścia rzeki Świder (od 

374 do 490 km szlaku wodne-

go), jego położenie, budowę 

geomorfologiczną, hydrologię, 

charakterystykę flory, fauny i 

krajobrazu. Ponadto, przedsta-

wia zagadnienia związane z 

ochroną ważnych siedlisk przy-

rodniczych, gatunków roślin i 

zwierząt. Zawiera strategię za-

gospodarowania i ochrony tego 

terenu poprzez utworzenie Par-

ku Krajobrazowego Doliny 

Środkowej Wisły.  

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki obsza-

ru objętego Planem, rzadkich i 

zagrożonych gatunków pta-

ków oraz ich siedlisk. Mate-

riał pomocny przy określaniu 

zagrożeń oraz zadań ochron-

nych ujętych w Planie.  

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

Gorzelski W., Bukaciński D., Bukacińska M. 

1994. Awifauna lęgowa tarasu zalewowego Wi-

sły w Warszawie i czynniki ją kształtujące. No-

tatki Ornitologiczne 35: 99-114. 

Opisuje gatunki ptaków gnież-

dżących się na tarasie zalewo-

wym Wisły położonym w gra-

nicach Warszawy oraz czynni-

kach wpływających na liczeb-

ność i rozmieszczenie ich popu-

lacji. 

Istotne przy wyznaczaniu 

przedmiotów ochrony obję-

tych Planem, określaniu ich 

zagrożeń i propozycji zadań 

ochronnych. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wie-

loch M. (red.) 1994. Ostoje ptaków w Polsce. 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk 

Zawiera ogólny opis ostoi pta-

siej, kluczowych gatunków pta-

ków, walorów przyrodniczych, 

a także istotnych, z punktu wi-

dzenia ochrony ptaków i ich 

siedlisk, zagrożeń w obrębie 

obszaru Natura 2000.  

Źródło istotnych informacji na 

temat ogólnej charakterystyki 

obszaru objętego Planem oraz 

występujących na tym terenie 

gatunków ptaków. Przydatne 

przy analizie trendu zmian w 

obrębie populacji poszczegól-

nych gatunków ptaków w 

Dolinie Środkowej Wisły. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 
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Jędraszko-Dąbrowska D., Cygan P. 1995. Lę-

gowe i zimujące ptaki wodno-błotne Warszawy. 

Notatki Ornitologiczne 36: 241-271. 

Zawiera informacje na temat 

lęgowych i zimujących ptaków 

wodno-błotnych w Warszawie.  

Pomocne przy wyznaczaniu 

przedmiotów ochrony obję-

tych Planem oraz określaniu 

stanu ich populacji.  

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie  

 

 Keller M., Chylarecki P., Nowicki W. 2000. 

Ornitologiczna waloryzacja międzywala Wisły 

od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. W: Matusz-

kiewicz J.M. i Roo-Zielińska E. (red.). Mię-

dzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy 

(odcinek Pilica-Narew). Instytut Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania PAN, War-

szawa 

Zawiera wyniki inwentaryzacji 

ptaków gniazdujących w obrę-

bie międzywala Wisły od ujścia 

Pilicy do ujścia Narwi, przed-

stawia ich rozmieszczenie i li-

czebność, a także wartość orni-

tologiczną fragmentu doliny 

objętego opracowaniem.  

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem oraz 

ocenie stanu awifauny. Mate-

riał porównawczy przy bada-

niu trendu zmian awifauny 

gniazdującej w obrębie mię-

dzywala Wisły od ujścia Pili-

cy do ujścia Narwi. 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

Komisja Faunistyczna SO PTZool. 2007. Rzad-

kie ptaków obserwowane w Polsce w roku 

2007. Raport nr 24. Notatki Ornitologiczne 49: 

81-115. 

Przedstawia rzadkie gatunki 

ptaków obserwowane w Polsce 

w roku 2007. 

Istotne informacje do weryfi-

kacji SDF-u. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

http://www.komisjafa

unistycz-

na.pl/obrazki/NO_200

8-2-raport_KF.pdf 

Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. 

PWN, Warszawa 

Podręcznik przedstawia pod-

stawowe informacje na temat 

regionów fizycznogeograficz-

nych Polski. Opracowanie za-

wiera charakterystykę poszcze-

gólnych regionów pod wzglę-

dem geograficznym, geologicz-

nym i hydrologicznym.  

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki obsza-

ru objętego Planem. 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

http://www.komisjafaunistyczna.pl/obrazki/NO_2008-2-raport_KF.pdf
http://www.komisjafaunistyczna.pl/obrazki/NO_2008-2-raport_KF.pdf
http://www.komisjafaunistyczna.pl/obrazki/NO_2008-2-raport_KF.pdf
http://www.komisjafaunistyczna.pl/obrazki/NO_2008-2-raport_KF.pdf
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Luniak M. 1971. Ptaki środkowego biegu Wisły. 

Acta Ornithologica 13: 17-113. 

Zawiera wyniki badań nad awi-

fauną ptaków wykonanych w 

latach 1957-1965 na odcinku 

Wisły od ujścia Sanu do War-

szawy. Przedstawia opis terenu i 

metodykę badań oraz przegląd 

gatunków występujących na 

tym fragmencie doliny Wisły. 

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

ocenie stanu awifauny i jako 

materiał porównawczy przy 

analizie trendu zmian popula-

cji tego gatunku na fragmen-

cie doliny Wisły Środkowej. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 

2001. Ptaki Warszawy 1962-2000. Wyd. Insty-

tutu Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-

wania PAN, Warszawa 

Zawiera przegląd gatunków 

ptaków występujących w obrę-

bie Warszawy i trendy zmian 

ich populacji w latach 1962-

2000. Pierwszy atlas awifauny 

dla Warszawy, zawierający ma-

py z liczbą i rozmieszczeniem 

par lęgowych ptaków.  

Pomocna przy ocenietrendu 

zmian populacji ptaków w 

granicach warszawskiego od-

cinka Wisły. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie  

Matuszkiewicz J.M. 2000. Ocena wartości przy-

rodniczej międzywala Wisły na odcinku war-

szawskim. W: Matuszkiewicz J.M. i Roo-

Zielińska E. (red.). Międzywale Wisły jako 

swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-

Narew). Instytut Geografii iPrzestrzennego Za-

gospodarowania PAN, Warszawa 

Zawiera ocenę wartości przy-

rodniczej międzywala Wisły na 

odcinku od ujścia Pilicy do uj-

ścia Narwi, wykonaną na pod-

stawie oceny stanu międzywala 

pod względem elementów przy-

rodniczych,  specyfiki krajobra-

zu, znaczenia tego obszaru dla 

migracji organizmów oraz za-

chowania gatunków, zbiorowisk 

i ekosystemów cennych dla 

regionu Mazowsza. 

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki obsza-

ru, struktury krajobrazu i jego 

znaczenia dla migracji gatun-

ków.   

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 
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Matuszkiewicz J.M. 1993. Geobotaniczna ana-

liza potrzeb i możliwości działań dla ochrony 

roślinności i krajobrazu doliny środkowej Wi-

sły. W: Tomiałojć L. (red.). Ochrona przyrody i 

środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. 

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 

Przedstawia geobotaniczną ana-

lizę obszaru Doliny Środkowej 

Wisły, obejmującą opis struktu-

ry krajobrazów roślinnych i 

wskazania dla geobotaników 

dotyczące ochrony doliny Wi-

sły.   

Źródło istotnych informacji na 

temat ogólnej charakterystyki 

obszaru objętego Planem.  

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

Matuszkiewicz J.M., Solon J., Kozubek E., Bo-

chenek Z. 1995. Roślinność. W: Gacka-

Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny 

doliny Wisły. Fundacja IUCN Poland, Warsza-

wa 

Przedstawia charakterystykę 

zróżnicowania roślinności rze-

czywistej wzdłuż biegu rzeki 

Wisły. Omawia ciągłość struk-

tur przyrodniczo krajobrazo-

wych i ich ciągłość w dolinie 

Wisły.  

Źródło istotnych informacji na 

temat ogólnej charakterystyki 

obszaru objętego Planem. 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

Nawrocki P., Wesołowski T., 1984. Gniazdowa-

nie mew czarnogłowych Larus melanocephalus 

na środkowej Wiśle. Notatki Ornitologiczne 25, 

1-4: 59-61.  

Zawiera informację na temat 

zaobserwowanych w 1982 r. na 

Wiśle Środkowej gniazd i lęgów 

mewy czarnogłowej.  

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

ocenie stanu populacji mewy 

czarnogłowej i jako materiał 

porównawczy przy analizie 

trendu zmian populacji tego 

gatunku w Dolinie Środkowej 

Wisły. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie  

Nowicki W. 2001. Ptaki Śródmieścia Warszawy. 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 

Zawiera opis awifauny głów-

nych środowisk Śródmieścia, 

analizę zmian awifauny tych 

obszarów od początku lat 50-

tych oraz opis zagrożeń i pro-

pozycje ochrony. 

Materiały pomocnicze przy 

ocenie znaczenia dla ptaków 

odcinka Wisły położonego w 

granicach dzielnicy Śródmie-

ście w Warszawie. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 
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Nowicki W., Kot H. 1993. Awifauna Wisły 

Środkowej i jej głównych dopływów – unika-

towe wartości oraz warunki ich zachowania. W: 

Tomiałojć L. (red.). Ochrona przyrody i środo-

wiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Insty-

tut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 

Zawiera opis gatunków ptaków, 

najważniejszych (z punktu wi-

dzenia ochrony awifauny) śro-

dowisk oraz omówienie zagro-

żeń i propozycje ochrony.  

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki ob-

szaru objętego Planem. 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

Stupnicka E. 1997. Geologia regionalna Polski.  

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 

Zawiera opis budowy geolo-

gicznnej poszczególnych regio-

nów Polski. 

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki ob-

szaru objętego Planem. 

Biblioteka Narodowa 

w Warszawie 

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna 

Polski - rozmieszczenie, liczebność i zmiany. 

Wydawnictwo PPTP „Pro Natura”, Wrocław 

Szczególowa informacja o li-

czebności i rozmieszczeniu 

wszystkich gatunków ptaków w 

skali całego kraju. 

W przypadku braku aktual-

niejszych danych, pozycja 

stanowi główne źródło infor-

macji o wielkości populacji 

krajowych gatunków ptaków. 

Biblioteki uprawnione 

do otrzymywania eg-

zemplarzy obowiąz-

kowych 

Wesołowski T., Głażewska E., Głażewski L., 

Nawrocka B., Nawrocki P., Okońska K., 1984. 

Rozmieszczenie i liczebność ptaków siewkowa-

tych, mew i rybitw gniazdujących na wyspach 

Wisły środkowej. Acta Ornithologica 20, 2: 

159-185.  

Zawiera wyniki badań nad awi-

fauną prowadzonych w latach 

1973, 1981 i 1982 na fragmen-

cie rzeki Wisły między ujściem 

Sanu a Płockiem (od 280 do 

632 km szlaku wodnego). 

Przedstawia przegląd gatunków 

ptaków siewkowatych, mew i 

rybitw, ich rozmieszczenie i 

analizę trendu zmian ich popu-

lacji.  

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

ocenie stanu awifauny oraz 

jako materiał porównawczy 

przy analizie trendu zmian 

populacji ptaków siewkowa-

tych, mew i rybitw gniazdują-

cych w Dolinie Środkowej 

Wisły. 

Biblioteka Muzeum i 

Instytutu Zoologii 

PAN w Warszawie 

Wolski J. 1999. Przyrodnicze podstawy opra-

cowania optymalnej koncepcji zagospodarowa-

nia obszaru doliny Wisły na odcinku od ujścia 

Sanny do ujścia Pilicy (km 295-456). Zadanie 

II.8. Uwarunkowania wynikające z potrzeb 

ochrony przyrody. Instytut Geografii i Prze-

strzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 

Zawiera ocenę wybranych wa-

lorów przyrodniczych oraz 

stopnia zagospodarowania doli-

ny Wisły na odcinku od ujścia 

Sanny do ujścia Pilicy ze szcze-

gólnym uwzględnieniem mię-

dzywala.  

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki ob-

szaru objętego Planem. 

Instytut Geografii i 

Przestrzennego Zago-

spodarowania PAN w 

Warszawie 

 

http://www.igipz.pan.

pl/geoekoklimat/wols

ki/wolski_wisla.pdf 

http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/wolski/wolski_wisla.pdf
http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/wolski/wolski_wisla.pdf
http://www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/wolski/wolski_wisla.pdf
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Koncepcja programowo-przestrzenna zagospo-

darowania Doliny i regulacji Wisły. Odcinek 

warszawski od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. Od 

km 456,8 do km 550,9., maszynopis, Okręgowa 

Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Hydroprojekt Warszawa, sp. z o.o., Warszawa 

1998 r. 

Przedstawia wskazania do stu-

diów uwarunkowań zagospoda-

rowania terenów nadwiślań-

skiech gmin położonych w do-

linie Wisły na odcinku od ujścia 

Pilicy do ujścia Narwi. Ponadto 

przedstawia ocenę stanu kom-

ponentów środowiska, flory i 

fauny. 

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki ob-

szaru objętego Planem oraz 

wskazań dotyczących zago-

spodarowania terenów poło-

żonych w dolinie Wisły 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Inwentaryzacja niebezpiecznych odcinków do-

lin rzek wskutek nadmiernego rozwoju roślin-

ności na obszarze działania RZGW w Warsza-

wie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie, Warszawa 2010. 

Przedstawia lokalizację zagro-

żeń dla ochrony p-powodziowej  

obszarów położonych w Dolinie 

Środkowej Wisły, ze wskaza-

niem rodzaju i zakresu prac 

zapobiegających tym zagroże-

niom. Zawiera plan wycinki 

drzew i krzewów w Dolinie 

Środkowej Wisły realizowany 

do roku 2016. 

Źródło informacji na temat 

obszarów planowanej wycinki 

drzew i krzewów na obszarze 

Doliny Środkowej Wisły. 

Ważne przy identyfikacji za-

grożeń i zadań ochronnych. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 
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Studium dla potrzeb planów ochrony przeciw-

powodziowej – Etap III. Rzeka Wisła. Regio-

nalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

Neokart GIS Sp. z o.o., Integrated Engineering 

Sp. z o.o., BlomInfo Sp. z o.o.,Warszawa 2006. 

Dokument zawiera informacje, 

będące podstawą do opracowa-

nia studiów ochrony przeciw-

powodziowej w regionach 

wodnych i projektów planów 

ochrony przeciwpowodziowej 

dla tych obszarów. Zawiera ma-

py z zasięgami zalewu bezpo-

średniego obszarów położonych 

w dolinie Wisły oraz wskazuje 

nakazy i zakazy dotyczące go-

spodarowania tymi terenami.  

Zawiera istotne informacje 

dotyczące zagospodarowania 

doliny Wisły na obszarach 

nieobwałowanych i terenach 

międzywala Wisły. Wskazuje-

na zakaz wykonywania urzą-

dzeń wodnych oraz wznosze-

nia innych obiektów budow-

lanych w międzywalu, lokali-

zowania inwestycji zalicza-

nych do przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz zakaz sadze-

nia drzew i krzewów, z wyjąt-

kiem plantacji wiklinowych 

na potrzeby regulacji wód 

oraz roślinności stanowiącej 

element zabudowy biologicz-

nej dolin rzecznych lub służą-

cej do wzmacniania brzegów, 

obwałowań lub odsypisk. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 
 

Dokumentacja projektu rezerwatu faunistyczne-

go „Wyspy Smoszewskie” w województwie 

mazowieckim. Nowicki W., Warszawa 2000. 

Dokumentacja projektu rezer-

watu przyrody wraz z naniesio-

ną na mapę topograficzną gra-

nicą obszaru objętego ochroną 

wraz z jego otuliną.  

Istone informacje dotyczące 

zachowania siedlisk lęgowych 

rzadkich i zagrożonych gatu-

nów ptaków, będących 

przedmiotami ochrony w ob-

szarze Natura 2000. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

 

Dokumentacja projektu rezerwatu faunistyczne-

go „Kępa Śladowska” w województwie mazo-

wieckim. Nowicki W., Warszawa 2000. 

Dokumentacja projektu rezer-

watu przyrody wraz z naniesio-

ną na mapę topograficzną gra-

nicą obszaru objętego ochroną 

wraz z jego otuliną. 

Istone informacje dotyczące 

zachowania siedlisk lęgowych 

rzadkich i zagrożonych gatu-

nów ptaków, będących 

przedmiotami ochrony w ob-

szarze Natura 2000. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 
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Dokumentacja projektu rezerwatu faunistyczne-

go „Kępa Czerska” w województwie mazo-

wieckim. Nowicki W., Warszawa 2000. 

Dokumentacja projektu rezer-

watu przyrody wraz z naniesio-

ną na mapę topograficzną gra-

nicą obszaru objętego ochroną 

wraz z jego otuliną. 

Istone informacje dotyczące 

zachowania siedlisk lęgowych 

rzadkich i zagrożonych gatu-

nów ptaków, będących 

przedmiotami ochrony w ob-

szarze Natura 2000. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 
 

Dokumentacja projektowanego rezerwatu czę-

ściowego – faunistycznego „Ławice Podgó-

rzyckie” w województwie warszawskim, sie-

dleckim, radomskim. Urząd Wojewódzki w 

Radomiu. Nowicki W., Kowalik A., Fabisiewicz 

T., Radom 1995. 

Dokumentacja projektu rezer-

watu przyrody wraz z naniesio-

ną na mapę topograficzną gra-

nicą obszaru objętego ochroną 

wraz z jego otuliną. 

Istone informacje dotyczące 

zachowania siedlisk lęgowych 

rzadkich i zagrożonych gatu-

nów ptaków, będących 

przedmiotami ochrony w ob-

szarze Natura 2000. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

 

Dokumentacja projektowanego rezerwatu czę-

ściowego – faunistycznego „Wyspy Kobylnic-

kie” w województwie warszawskim, siedlec-

kim, radomskim. Urząd Wojewódzki w Rado-

miu. Nowicki W., Kowalik A., Fabisiewicz T., 

Radom 1995. 

Dokumentacja projektu rezer-

watu przyrody wraz z naniesio-

ną na mapę topograficzną gra-

nicą obszaru objętego ochroną 

wraz z jego otuliną. 

Istone informacje dotyczące 

zachowania siedlisk lęgowych 

rzadkich i zagrożonych gatu-

nów ptaków, będących 

przedmiotami ochrony w ob-

szarze Natura 2000. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 
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Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Łachy 

Brzeskie" ustanowiony rozporządzeniem nr 59 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 

2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 306, poz. 8147). 

Podstawa prawna uznania ob-

szaru za rezerwat. Przedstawia 

charakterystykę i diagnozę sta-

nu przyrody oraz program dzia-

łań ochronnych, mający na celu 

eliminację lub minimalizację 

zagrożeń dla gatunków ptaków 

gnieżdżących się na piaszczys-

tych łachach i wyspach położo-

nych w nurcie rzeki. 

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu ich zagrożeń i pro-

pozycji zadań ochronnych. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 



 
  

    42 

 

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspy 

Zawadowskie" ustanowiony rozporządzeniem 

nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grud-

nia 2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 306, poz. 

8148). 

Podstawa prawna uznania ob-

szaru za rezerwat. Przedstawia 

charakterystykę i diagnozę sta-

nu przyrody oraz program dzia-

łań ochronnych, mający na celu 

eliminację lub minimalizację 

zagrożeń dla gatunków ptaków 

gnieżdżących się na piaszczys-

tych łachach i wyspach położo-

nych w nurcie rzeki. 

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu ich zagrożeń i pro-

pozycji zadań ochronnych. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Wyspy 

Świderskie” ustanowiony rozporządzeniem nr 

61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 

2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. Nr 306, poz. 8149). 

Podstawa prawna uznania ob-

szaru za rezerwat. Przedstawia 

charakterystykę i diagnozę sta-

nu przyrody oraz program dzia-

łań ochronnych, mający na celu 

eliminację lub minimalizację 

zagrożeń dla gatunków ptaków 

gnieżdżących się na piaszczys-

tych łachach i wyspach położo-

nych w nurcie rzeki. 

Istotne informacje przy wy-

znaczaniu przedmiotów 

ochrony objętych Planem, 

określaniu ich zagrożeń i pro-

pozycji zadań ochronnych. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych 

urządzeń naziemnych. Ministerstwo Transportu, 

Warszawa 2007. 

Przedstawia cele strategiczne 

transportu lotniczego w Polsce 

oraz prognozę rozwoju lotni-

czego ruchu pasażerskiego w 

Polsce na lata 2006-2020. Za-

wiera program rozwoju sieci 

lotnisk oraz plan działań w za-

kresie rozwoju infrastruktury 

lotniskowej. Ponadto przedsta-

wia program rozwoju lotni-

czych urządzeń naziemnych. 

Przydatna informacja na temat 

potrzeby przejęcia przez lotni-

sko w Modlinie części opera-

cji transportowych realizowa-

nych przez lotnisko Okęcie.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Minister-

stwa Infrastruktury 

 

http://bip.mi.gov.pl/pl/

bip/programy_i_strate

gie/transport_lotniczy/

px_program_sieci_lot

nisk_2007.pdf 

 

http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/programy_i_strategie/transport_lotniczy/px_program_sieci_lotnisk_2007.pdf
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Program dla Wisły i jej dorzecza do roku 2020. 

Biuro ds. Programu dla Wisły i jej Dorzecza 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Związek 

Miast Nadwiślańskich, Toruń 2003 (w trakcie 

aktualizacji). 

Dokument identyfikuje cele i 

priorytety gospodarki wodnej 

stymulującej rozwój gospodar-

czy dorzecza Wisły. Zawiera 

opis problemów w poszczegól-

nych regionach wodnych i 

wskazówki ułatwiające zarzą-

dzanie tym terenem na pozio-

mie lokalnym i ponadlokalnym. 

Przedstawia zadania prioryte-

towe i sposoby ich realizacji. 

Istotne informacje dotyczące 

zarządzania i ochrony zaso-

bami wodnymi w dorzeczu 

Wisły. Określa działania ma-

jące służyć ograniczeniu za-

nieczyszczenia wód po-

wierzchniowych i podziem-

nych w wyniku identyfikacji 

zanieczyszczeń obszarowych i 

ich unieszkodliwianie. Wska-

zuje potrzebę utworzenia po-

lderów dla zwiększenia 

ochrony p-powodziowej oraz 

odpowiedniego zagospodaro-

wania przestrzennego dorze-

cza Wisły m.in. poprzez 

wskazanie obszarów dostep-

nych dla rozwoju osadnictwa i 

ochrony przyrody. Ponadto 

zwraca uwagę na konieczność 

ochrony unikalnych wartości 

krajobrazowych ze szczegól-

nym uwzględnieniem obsza-

rów Natura 2000.  

Związek Miast Nad-

wiślańskich 

 

www.zmn.org.pl/dow

nload/polski.pdf 

 

http://www.zmn.org.pl/download/polski.pdf
http://www.zmn.org.pl/download/polski.pdf
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Plan gospodarowania wodami na obszarze do-

rzecza Wisły. Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej, Warszawa 2011. 

Dokument planistyczny określa-

jący zasady gospodarowania 

wodami w dorzeczu Wisły. 

Określa działania zmierzające 

do spełnieniacelów Ramowej 

Dyrektywy Wodnej w zakresie 

osiągnięcia i utrzymania dobre-

go stanu wód, z uwzględnie-

niem uwarunkowań ekono-

micznych i społeczno-

gospodarczych. 

Źródło ogólnej charakterysty-

ki (hydrologii) obszaru obję-

tego Planem. Identyfikuje 

zagrożenia dla zasobów wod-

nych dorzecza Wisły, których 

źródłem może być m.in. nie-

kontrolowane wydobycie pia-

sku i żwiru czy spływ związ-

ków azotowych z pół upra-

nych do rzeki. Ponadto pro-

gram wskazuje na potrzebę 

zwiększenia retencji dolino-

wej rzeki Wisły, modernizację 

i budowę nowych urządzeń p-

powodziowych oraz odpo-

wiednie utrzymanie koryta 

rzeki i umożliwienie swobod-

nego spływu kry lodowej w 

celu polepszenia skuteczności 

p-powodziowej. 

Krajowy Zarząd Go-

spodarki Wodnej  

 

http://www.kzgw.gov.

pl/Ramowa-

Dyrektywa-Wodna-

Plany-

gospodarowania-

wodami.html 

 

http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
http://www.kzgw.gov.pl/Ramowa-Dyrektywa-Wodna-Plany-gospodarowania-wodami.html
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Strategia Rozwoju Województwa Mazowiec-

kiego do roku 2020. Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowa-

nia Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, 

Warszawa 2006. 

Przedstawia scenariusze rozwo-

jowe na tle uwarunkowań spo-

łeczno-gospodarczych woje-

wództwa mazowieckiego. 

Określa misję województwa 

oraz strategiczne i pośrednie 

cele rozwoju, a także kierunki 

działań umożliwiające realiza-

cję celów.  

Istotne informacje na temat 

strategii rozwoju wojewódz-

twa mazowieckiego, którego 

jednym z celów pośrednich 

jest stymulowanie rozwoju 

funkcji metropolitarnych 

Warszawy. Wskazuje na po-

trzebę wzmocnienia powiązań 

Warszawy z otoczeniem re-

gionalnym, krajowymi mię-

dzynarodowym poprzez roz-

budowę sieci dróg i przysto-

sowania lotniska w Modlinie 

do przewozu towarów i pasa-

żerów. Zwraca uwagę na ko-

nieczność realizacji sieci Na-

tura 2000 i zachowania po-

wiązań przyrodniczych po-

między obszarami ekologicz-

nie czynnymi w obrębie War-

szawy. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazo-

wieckiego 

 

http://www.mazovia.p

l/wojewodztwo/strateg

ia-rozwoju/ 

 

 

http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
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Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woje-

wództwa Mazowieckiego. Urząd Marszałkow-

ski Województwa Mazowieckiego, Mazowiec-

kie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju 

Regionalnego, Warszawa 2004. 

Dokument określa politykę 

przestrzenną województwa ma-

zowieckiego, polegającą na 

ustaleniu zasad organizacji 

struktury przestrzennej obejmu-

jącej elementy sieci osadniczej, 

infrastruktury technicznej i spo-

łecznej oraz ochrony środowi-

ska przyrodniczego i kulturo-

wego. Stanowi przestrzenny 

układ odniesienia dla „Strategii 

rozwoju województwa mazo-

wieckiego”.  Ustalenia planu 

koordynują działania określone 

w ponadlokalnych planach za-

gospodarowania przestrzenne-

go. 

Zawiera istotne informacje 

dotyczące kierunków zago-

spodarowania przestrzennego 

województwa mazowieckie-

go, wśród których jednym z 

priorytetów jest poprawa wa-

runków funkcjonowania śro-

dowiska przyrodniczego. Do-

kument przedstawia tereny 

objęte ochroną prawną, w tym 

propozycje obszarów Natura 

2000. Informuje o lokalizacji 

planowanych przepraw mo-

stowych w obrębie Doliny 

Środkowej Wisły oraz potrze-

bie wyznaczenia nowego lot-

niska centralnego dla Polski.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Mazo-

wieckiego 

 

http://www.bip.mazov

ia.pl/unia-

europejska/inne-

programy/art,18,plan-

zagospodarowania-

przestrzennego-

wojewodztwa-

mazowieckiego-2004-

r-.html 

 

http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
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Program Ochrony Środowiska Województwa 

Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzględ-

nieniem perspektywy do 2014 r. Urząd Mar-

szałkowski Województwa Mazowieckiego, 

Przedsiębiorstwo Usługowe „POŁUDNIE II” 

sp. z o.o., Warszawa 2007. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w woje-

wództwie mazowieckim. Za-

wiera ogólną charakterystykę 

województwa, diagnozę stanu 

środowiska, określone w opar-

ciu o zagrożenia cele polityki 

ekologicznej i priorytetowe 

działania dla poprawy stanu 

środowiska. Program jest spój-

ny z nadrzędnym dokumentem 

wytyczającym cele i kierunki 

działań w zakresie polityki eko-

logicznej województwa, jakim 

jest „Strategia rozwoju woje-

wództwa mazowieckiego do 

roku 2020” i stanowi jej rozwi-

nięcie w odniesieniu do zagad-

nień środowiskowych. 

Zawiera istotne informacje na 

temat kierunków działań z 

zakresu ochrony środowiska 

dotyczących m.in. ochrony 

przeciwpowodziowej, racjo-

nalnego gospodarowania wo-

dami i poprawą ich stanu oraz 

zachowania dziedzictwa przy-

rodniczego, w tym ochrony 

obszarów Natura 2000.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Mazo-

wieckiego 

 

http://www.mazovia.p

l/unia-

europejska/inne-

progra-

my/art,10,program-

ochrony-srodowiska-

wojewodztwa-

mazowieckiego-na-

lata-2007-2010-z-

uwzglednieniem-

perspektywy-do-2014-

r-.html 

 

http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,10,program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2007-2010-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-2014-r-.html
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla 

Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnie-

niem lat 2012 – 2015. Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, Państwowy Instytut Geolo-

giczny w Warszawie, Socotec Polska Sp. Z o. 

o., Warszawa 2007. 

Określa cele i priorytety w 

dziedzinie gospodarki odpadami  

na terenie województwa mazo-

wieckiego. Podstawowym ce-

lem stworzenia tego dokumentu 

jest zintegrowanie gospodarki 

odpadami na Mazowszu, w spo-

sób zapewniający szerokopoj-

mowaną ochronę środowiska  

przy uwzględnieniu obecnych i 

przyszłych uwarunkowań eko-

nomicznych. Przedstawia in-

formacje dotyczące głównych 

rodzajów odpadów powstają-

cych w województwie mazo-

wieckim i określa sposoby ich 

ponownego wykorzystania, 

efektywnego przetwarzania lub 

składowania. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Mazo-

wieckiego 

 

http://www.mazovia.p

l/unia-

europejska/inne-

progra-

my/art,13,aktualizacja

-wojewodzkiego-

planu-gospodarki-

odpadami-dla-

mazowsza-na-lata-

2007-2011-z-

uwzglednieniem-lat-

2012-2015-

uchwalona.html 

http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,13,aktualizacja-wojewodzkiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-mazowsza-na-lata-2007-2011-z-uwzglednieniem-lat-2012-2015-uchwalona.html
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Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych 

województwa mazowieckiego w zakresie 

udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych. 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Terenów 

Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Mazowieckiego, Warszawa 2006.  

Określa cele i kierunki działań 

w zakresie racjonalnej gospo-

darki rybackiej w wodach 

śródlądowych województwa 

mazowieckiego z zachowaniem 

równowagi i różnorodności 

biologicznej w środowisku 

wodnym. Zawiera opis wyma-

gań środowiskowych gatunków 

ryb występujących w dorzeczu 

Wisły, stan ich populacji i po-

trzeby ochrony. Omawia zabu-

dowę hydrotechniczną rzek w 

województwie mazowieckim i 

kierunki działań jakie należy 

podjąć w celu ich udrożnienia. 

Istotne informacje na temat 

położenia geograficznego,  

podziału hydrograficznego 

zlewni rzeki Wisły oraz jej 

zabudowy hydrotechnicznej w 

województwie mazowieckim. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Mazo-

wieckiego 

 

http://www.mazovia.p

l/unia-

europejska/inne-

progra-

my/art,17,program-

ochrony-i-rozwoju-

zasobow-wodnych-

wojewodztwa-

mazowieckiego-w-

zakresie-udroznienia-

rzek-dla-ryb-

dwusrodowisko-

wych.html 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

na lata 2006-2020. Tom I. Uwarunkowania i 

diagnoza stanu wyjściowego. Zarząd Woje-

wództwa Lubelskiego, Biuro Planowania Prze-

strzennego w Lublinie, Lublin 2005.   

Zawiera analizę działań podję-

tych w ramach realizacji celów 

poprzedniej Strategii. Przedsta-

wia uwarunkowania i diagnozę 

stanu poszczególnych sektorów 

gospodarki, mających wpływ na 

stopień atrakcyjności regionu. 

Wskazuje kierunki rozwoju 

województwa lubelskiego.  

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego  

Województwa Lubel-

skiego 

 

http://www.bip.lublin.

pl/um/index.php?id=5

64 

http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,17,program-ochrony-i-rozwoju-zasobow-wodnych-wojewodztwa-mazowieckiego-w-zakresie-udroznienia-rzek-dla-ryb-dwusrodowiskowych.html
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
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Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

na lata 2006-2020. Aktualizacja najważniej-

szych wskaźników diagnostycznych. Aneks do 

tomu I – Uwarunkowania i diagnoza stanu wyj-

ściowego. Zarząd Województwa Lubelskiego, 

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, 

Lublin 2009. 

Zawiera aktualizację najważ-

niejszych wskaźników diagno-

stycznych, wykonaną na pod-

stawie oceny sytuacji społecz-

no-gospodarczej województwa 

lubelskiego. Przedstawia zmia-

ny jakie zaszły w regionie i 

ukazuje najważniejszych trendy 

i płaszczyzny rozwojowe wo-

jewództwa. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Lubel-

skiego  

 

http://www.bip.lublin.

pl/um/index.php?id=5

64 

 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego 

na lata 2006-2020. Tom II. Cele i priorytety 

strategii oraz system wdrażania. Zarząd Woje-

wództwa Lubelskiego, Biuro Planowania Prze-

strzennego w Lublinie, Lublin 2009.   

Przedstawia scenariusz rozwoju 

województwa lubelskiego na tle 

uwarunkowań społeczno-

gospodarczych województwa 

mazowieckiego. Określa misję 

województwa oraz strategiczne 

i pośrednie cele rozwoju, a tak-

że kierunki działań umożliwia-

jące realizację celów. 

Zawiera istotne informacje na 

temat strategii rozwoju woje-

wództwa lubelskiego, którego 

jednym z celów pośrednich 

jest poprawa atrakcyjności i 

spójności terytorialnej woje-

wództwa lubelskiego poprzez  

zachowanie różnorodności 

przyrodniczej,  krajobrazowej 

i kulturowej. Cel ten zostanie 

zrealizowany w wyniku wdro-

żenia programu Natura 2000, 

a także poprzez prowadzenie 

zintegrowanej i efektywnej 

gospodarki wodnej w zlew-

niach rzek. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Lubel-

skiego  

 

http://www.bip.lublin.

pl/um/index.php?id=5

64 

http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
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Program Ochrony Środowiska Województwa 

Lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywą 

do roku 2015. Zarząd Województwa Lubelskie-

go, Arcadis Sp. z o.o., Lublin 2008. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w woje-

wództwie lubelskim. Zawiera 

ogólną charakterystykę woje-

wództwa, diagnozę stanu śro-

dowiska, określone w oparciu o 

zagrożenia cele polityki ekolo-

gicznej i priorytetowe działania 

dla poprawy stanu środowiska.  

Zawiera istotne informacje na 

temat kierunków działań z 

zakresu ochrony środowiska 

dotyczących m.in. ochrony 

przeciwpowodziowej, racjo-

nalnego gospodarowania wo-

dami i poprawą ich stanu. W 

ramach ochrony przeciwpo-

wodziowej planowane jest 

utworzenie polderu Stężycko-

Maciejowickiego oraz rozbudo-

wa wału przeciwpowodziowego 

w m. Gołąb, w gm. Puławy.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Lubel-

skiego  

 

http://www.bip.lublin.

pl/um/index.php?id=4

74 

 

Program Gospodarki Wodnej Województwa 

Lubelskiego. Część I - Identyfikacja stanu i 

problemów gospodarki wodnej. Fundacja Cen-

trum Ekspertyz Wodnych, Lublin 2003. 

Przedstawia identyfikację pod-

stawowych problemów gospo-

darki wodnej w głównych 

zlewniach województwa lubel-

skiego. Zawiera opis stanu za-

sobów wodnych i ich użytko-

wanie na tle uwarunkowań 

przyrodniczych, gospodarczych 

i społecznych w głównych 

zlewniach województwa. Po-

nadto przedstawia identyfikację 

celów zarządzania gospodarką 

wodną oraz problemów ograni-

czających ich realizację. 

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki obsza-

ru objętego Planem. Zawiera 

istotne informacje dotyczące 

problemów ochrony p-

powodziowej w Dolinie Środ-

kowej Wisły oraz identyfika-

cję zagrożeń, wśród których 

największe potencjale zagro-

żenie stanowią Zakłady Azo-

towe „Puławy”.   

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubel-

skiego 

 

http://www.lubelskie.p

l/index.php?pid=196 

 

http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=474
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=474
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=474
http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=196
http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=196
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Program Gospodarki Wodnej Województwa 

Lubelskiego. Część II – Program działań. Część 

III – Strategia realizacji. Identyfikacja stanu i 

problemów gospodarki wodnej. Fundacja Cen-

trum Ekspertyz Wodnych, Lublin 2005. 

Zawiera uzupełnienie opisu 

stanu i problemów gospodarki 

wodnej przedstawionego w czę-

ści I Programu oraz cele i kie-

runki działań mających na celu 

zapewnienie racjonalnego użyt-

kowania zasobów wodnych 

województwa lubelskiego w 

obrębie poszczególnych sekto-

rów gospodarki.  

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubel-

skiego 

 

http://www.lubelskie.p

l/index.php?pid=196 

 

Strategia rozwoju powiatu płockiego do 2015 

roku. Rada i Zarząd Powiatu Płockiego, Płock 

2001. 

Dokument planistyczny, który 

określa misję i podstawowe 

kierunkirozwoju powiatu płoc-

kiego w perspektywie najbliż-

szych lat, a także wskazuje za-

sadnicze priorytety 

rozwoju gospodarczego (cele 

strategiczne), a w ich ramach 

cele operacyjne. Zawiera dia-

gnozę stanu istniejącego, opi-

suwarunkowań rozwoju oraz 

działań i sposoby ich realizacji. 

Zawiera istotne informacjie na 

temat kierunków rozwoju po-

wiatu płockiego, których jed-

nym z celów strategicznych 

jest poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego. Cel ten zo-

stanie zrealizowany m.in. po-

przez poprawę jakości wód, 

ochronę różnorodności siedli-

skowej i gatunkowej oraz 

ochronę krajobrazu. 

Starostwo Powiatowe 

w Płocku 

 

http://powiat-

plock.pl/cms/2355/stra

te-

gia_rozwoju_powiatu

_plockiego_do_2015_

r 

 

Plan gospodarki odpadami dla powiatu płockie-

go na lata 2008-2012 z uwzględnieniem lat 

2013-2016. Zarząd Powiatu Płockiego, Płock 

2008. 

Dokument określa aktualny stan 

gospodarki odpadami oraz cele i 

kierunki działań zmierzających 

do poprawy sytuacji w zakresie 

gospodarki odpadami. Przed-

stawia opis projektowanego 

systemu gospodarki odpadami, 

szacunkowe koszty inwestycyj-

ne i eksploatacyjne oraz sposo-

by monitoringu i oceny realiza-

cji zamierzonych celów. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa  

Powiatowego w Płoc-

ku 

 

http://powiatplocki.bip

.org.pl/?tree=1291 

 

http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=196
http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=196
http://powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://powiat-plock.pl/cms/2355/strategia_rozwoju_powiatu_plockiego_do_2015_r
http://powiatplocki.bip.org.pl/?tree=1291
http://powiatplocki.bip.org.pl/?tree=1291
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Program ochrony środowiska w powiecie płoc-

kim na lata 2011-2015 z perspektywą do 2018 

roku. Rada i Zarząd powiatu w Płocku, Płock 

2010. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w powie-

cie płockim. Zawiera diagnozę 

stanu poszczególnych elemen-

tów środowiska i określa kie-

runki działań, mających na celu 

zachowanie dziedzictwa przy-

rodniczego tego obszaru. 

Zawiera istotne informacje na 

temat potrzeby zachowania i 

wzmacniania systemu przy-

rodniczego, w tym obszaru 

objętego Planem. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa  

Powiatowego w Płoc-

ku 

 

http://powiatplocki.bip

.org.pl/?tree=1291 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Płońskiego. Zarząd 

Powiatu Płońskiego, Płońsk 

Dokument planistyczny określa-

jącymisję, cele strategiczne i 

operacyjne oraz kierunki dzia-

łań na rzecz rozwoju powiatu 

płońskiego. Zawiera diagnozę 

stanu istniejącego, analizę moc-

nych i słabych stron, szans i 

zagrożeń oraz wizję rozwoju 

powiatu płońskiego. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Płoń-

sku 

 

http://www.powiat-

plon-

ski.pl/index.php?cmd

=zawartosc&opt=poka

z&id=48 

Lokalny Plan Rozwoju Powiatu Płońskiego na 

lata 2004-2013. Zarząd Powiatu Płońskiego, 

Płońsk 2004. 

Plan jest uszczegółowieniem 

zapisów Strategii Rozwoju Po-

wiatu Płońskiego. Celem głów-

nym dokumentu jest poprawa 

poziomu życia mieszkańców 

poprzez zrównoważony rozwój. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Płońsku 

 

www.powiat-

plonski.pl 

http://powiatplocki.bip.org.pl/?tree=1291
http://powiatplocki.bip.org.pl/?tree=1291
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=48
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=48
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=48
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=48
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=48
http://www.powiat-plonski.pl/
http://www.powiat-plonski.pl/
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Powiatowy plan gospodarki odpadami dla po-

wiatu płońskiego na lata 2008-2012 z uwzględ-

nieniem lat 2013-2019. Zarząd Powiatu Płoń-

skiego, Płońsk 2008. 

Przedstawia analizę aktualnego 

stanu gospodarki odpadami, 

wraz z opisem poszczególnych 

rodzajów odpadów, a także pro-

gnozę zmian w zakresie gospo-

darki odpadami. Określa cele i 

kierunki działań zmierzających 

do zapobiegania powstawaniu 

odpadów lub ograniczenia ich 

ilości oraz sposobów ich prze-

twarzania i składowania. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Płońsku 

 

http://www.powiat-

plon-

ski.pl/index.php?cmd

=zawartosc&opt=poka

z&id=350 

 

Program ochrony środowiska dla powiatu 

płońskiego na lata 2008 – 2011. Starosta  

Powiatu Płońskiego, HYDROS Jacek Sawicki, 

Płońsk 2008. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w powie-

cie płońskim. Zawiera ogólną 

charakterystykę powiatu, dia-

gnozę stanu środowiska, okre-

ślone w oparciu o zagrożenia 

cele polityki ekologicznej i 

priorytetowe działania dla po-

prawy stanu środowiska. 

Zawiera istotne informaje na 

temat kierunków działań w 

ramach ochrony środowiska w 

powiecie, wśród których jed-

nym z celów głównych jest 

stworzenie spójnego systemu 

obszarów chronionych, w tym 

Natura 2000, a także poprawa 

stanu bezpieczeństwa ekolo-

gicznego poprzez skuteczną 

ochronę przeciwpowodziową. 

Starostwo Powiatowe 

w Płońsku 

 

http://www.powiat-

plon-

ski.home.pl/powiat2/p

liki/docs/program-

ochrony-srodowiska-

2008-2011.pdf 

 

http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=350
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=350
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=350
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=350
http://www.powiat-plonski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=350
http://www.powiat-plonski.home.pl/powiat2/pliki/docs/program-ochrony-srodowiska-2008-2011.pdf
http://www.powiat-plonski.home.pl/powiat2/pliki/docs/program-ochrony-srodowiska-2008-2011.pdf
http://www.powiat-plonski.home.pl/powiat2/pliki/docs/program-ochrony-srodowiska-2008-2011.pdf
http://www.powiat-plonski.home.pl/powiat2/pliki/docs/program-ochrony-srodowiska-2008-2011.pdf
http://www.powiat-plonski.home.pl/powiat2/pliki/docs/program-ochrony-srodowiska-2008-2011.pdf
http://www.powiat-plonski.home.pl/powiat2/pliki/docs/program-ochrony-srodowiska-2008-2011.pdf
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Strategia rozwoju powiatu nowodworskiego. 

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Ma-

zowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki 2002. 

Dokument planistyczny, który 

określamisję i kierunkirozwoju 

powiatu nowodworskiego w 

perspektywie najbliższych lat, a 

także wskazuje zasadnicze prio-

rytetyrozwoju gospodarczego – 

cele strategiczne oraz cele ope-

racyjne. Zawiera diagnozę stanu 

istniejącego, analizę mocnych i 

słabych stron, szans i zagrożeń 

oraz wizję rozwoju powiatu 

nowodworskiego. 

Zawiera istotne informacjie na 

temat kierunków rozwoju po-

wiatu nowodworskiego, któ-

rych jednym z celów strate-

gicznych jest poprawa stanu 

jakości środowiska przyrodni-

czego oraz  ochrona zasobów 

naturalnych. Cele te będą re-

alizowane poprzez wdrożenie 

programu ochrony przeciw-

powodziowej oraz programu 

działań ochronnych dla za-

chowania walorów krajobra-

zowych na terenach prawnie 

chronionych. Wskazuje się 

ponadto, projektowany w Do-

linie Środkowej Wisły rezer-

wat faunistyczny Wyspy Smo-

szewskie (562-572 km szlaku 

żeglugowego). 

Starostwo Powiatowe 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

 

http://www.nowodwor

ski.pl/aktualizacja/dat

a/pliki/469_Strategia_

Rozwo-

ju_Powiatu_Nowodw

orskiego.pdf 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Nowodwor-

skiego na lata 2007-2013. Zarząd Powiatu No-

wodworskiego, Nowy Dwór Mazowiecki 2007. 

Dokument jest uszczegółowie-

niem zapisów strategii rozwoju 

w wymiarze krótkookresowym 

– 3 letnim i dłuższym, 

uwzględniającymokres do 2013 

roku. Jego zakres merytoryczny 

obejmuje informacje o plano-

wanych projektach i zadaniach 

inwestycyjnych na lata 2007 - 

2010. Wykaz projektów i zadań 

inwestycyjnych na lata następne 

tj.2011 –2013 opracowany jest 

w formie indykatywnej. 

Zawiera informacje na temat-

wspieranie działań dotyczą-

cych lokalizacji i budowy 

regionalnego portu lotniczego 

w Modlinie, definiuje obszary 

o wysokich wartościach przy-

rodniczych na terenie powiatu, 

w tym teren  objęty Planem 

Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

 

http://www.nowodwor

ski.pl/aktualizacja/dat

a/pliki/463_PRL.pdf 

 

http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/469_Strategia_Rozwoju_Powiatu_Nowodworskiego.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/469_Strategia_Rozwoju_Powiatu_Nowodworskiego.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/469_Strategia_Rozwoju_Powiatu_Nowodworskiego.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/469_Strategia_Rozwoju_Powiatu_Nowodworskiego.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/469_Strategia_Rozwoju_Powiatu_Nowodworskiego.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/469_Strategia_Rozwoju_Powiatu_Nowodworskiego.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/463_PRL.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/463_PRL.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/463_PRL.pdf
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Program ochrony środowiska dla powiatu no-

wodworskiego na lata 2008-2011 z perspektywą 

do 2015 roku. Zarząd Powiatu Nowodworskie-

go, Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” 

S.A., Warszawa 2008. 

W Programie zawarte są zada-

nia priorytetowe dla powiatu 

nowodworskiego,które przy-

czynia się do rozwoju powiatu 

zgodnie z zasada zrównoważo-

nego rozwoju. W Programie 

przedstawione są informacje 

dotyczące systemu zarządzania 

Programem i warunki finanso-

wania działań proekologicz-

nych, harmonogram zadań dla 

powiatu, mapa zawierająca wa-

lory przyrodnicze powiatu i 

zagrożenia dla środowiska 

i mieszkańców. 

Definiuje obszary o wysokich 

wartościach przyrodniczych 

włączając w toobszar objęty 

Planem Zadań Ochronnych. 

Zawiera informacje na temat 

Doliny Środkowej Wisły, jako  

głównym źródle poboru wody 

i jednocześnie głównym 

odbiorniku ścieków. 

Starostwo Powiatowe 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

 

http://www.nowodwor

ski.pl/aktualizacja/dat

a/pliki/1231_za____cz

nik_Program_ochrony

___rodowiska.pdf 

 

Plan gospodarki odpadami dla powiatu nowo-

dworskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do 

2015 roku. Zarząd Powiatu Nowodworskiego, 

Warszawa 2007. 

Dokument przedstawia aktualny 

stan gospodarki odpadami na 

terenie powiatu oraz krótkoter-

minowe i długoterminowe strate-

giczne działania w zakresie go-

spodarki odpadami, mające na 

celu poprawę stanu środowiska i 

dalszy rozwój ekonomiczny i 

technologiczny powiatu. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

 

http://www.nowodwor

ski.pl/aktualizacja/dat

a/pliki/1230_za____cz

nik_Program_gospoda

rki_odpadami.pdf 

http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1231_za____cznik_Program_ochrony___rodowiska.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1231_za____cznik_Program_ochrony___rodowiska.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1231_za____cznik_Program_ochrony___rodowiska.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1231_za____cznik_Program_ochrony___rodowiska.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1231_za____cznik_Program_ochrony___rodowiska.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1230_za____cznik_Program_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1230_za____cznik_Program_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1230_za____cznik_Program_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1230_za____cznik_Program_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.nowodworski.pl/aktualizacja/data/pliki/1230_za____cznik_Program_gospodarki_odpadami.pdf
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Plan rozwoju lokalnego powiatu legionowskie-

go na lata 2007-2013. Starostwo Powiatowe w 

Legionowie, Legionowo 2007. 

Dokument obejmuje diagnozę 

sytuacji obecnej rozwoju lokal-

nego. Na ich podstawie wyzna-

cza wizję rozwoju powiatu. 

Plan zawiera wykaz zadań in-

westycyjnych w roku 2007 wraz 

z zarysem inwestycji indyka-

tywnych na lata 2008 – 2013. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Le-

gionowie 

http://www.bip.powiat

-

legionow-

ski.pl/index.php?cmd

=zawartosc&opt=poka

z&id=1770 

Plan gospodarki odpadami dla powiatu legio-

nowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do 

2017 roku. Starostwo Powiatowe w Legiono-

wie, Legionowo 2010. 

Plan obejmuje analizę, ogólną 

ocenę oraz  prognozę zmian 

stanu gospodarki odpadami na 

terenie powiatu, jak również 

założone cele i przyjęty system 

gospodarki odpadami, harmo-

nogram działań i możliwości 

finansowania gospodarki odpa-

dami, analizę oddziaływania 

planu na środowisko oraz orga-

nizację i zasady monitoringu 

systemu gospodarki odpadami.  

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Le-

gionowie 

 

http://www.bip.powiat

-

legionow-

ski.pl/index.php?cmd

=zawartosc&opt=poka

z&id=5907 

 

http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1770
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1770
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1770
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1770
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1770
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=1770
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5907
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5907
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5907
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5907
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5907
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5907
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Program ochrony środowiska dla powiatu le-

gionowskiego na lata 2010-2013 z perspektywą 

do 2017 roku. Starostwo Powiatowe w Legio-

nowie, Legionowo 2010. 

Program zawiera ogólną cha-

rakterystykę powiatu, komplek-

sową charakterystykę i ocenę 

środowiska przyrodniczego z 

uwzględnieniem występujących 

zagrożeń środowiskaoraz cele 

polityki ekologicznej powiatu 

legionowskiego. 

Zawiera informacje na temat 

zwiększenia liczby inwestycji 

związanych z budową i mo-

dernizacją obwałowań prze-

ciwpowodziowych wzdłuż 

Wisły oraz informacje na te-

mat planów oczyszczania ob-

szaru międzywala w celu 

ochrony p-powodziowej. De-

finiuje obszary o wysokich 

wartościach przyrodniczych na 

terenie powiatu, w tym tereny  

europejskiej sieci ekologicznej 

Natura 2000, proponując stra-

tegie działań na tych obszarach.  

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Le-

gionowie 

 

http://www.bip.powiat

-

legionow-

ski.pl/index.php?cmd

=zawartosc&opt=poka

z&id=5904 

 

Strategia rozwoju powiatu sochaczewskiego na 

lata 2008-2013. Starostwo Powiatowe w Socha-

czewie, INWEST CONSULTING S.A., Poznań 

2008. 

Dokument planistyczny, który 

określamisję i kierunkirozwoju 

powiatu sochaczewskiego w 

perspektywie najbliższych lat, a 

także wskazuje zasadnicze prio-

rytetyrozwoju gospodarczego – 

cele strategiczne oraz cele ope-

racyjne. Zawiera diagnozę stanu 

istniejącego, analizę mocnych i 

słabych stron, szans i zagrożeń 

oraz wizję rozwoju powiatu 

sochaczewskiego. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w So-

chaczewie 

 

http://www.sochaczew

-

po-

wiat.bip.org.pl/?tree=4

61 

 

http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5904
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5904
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5904
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5904
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5904
http://www.bip.powiat-legionowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=5904
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=461
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=461
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=461
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=461
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=461
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Program Ochrony Środowiska Powiatu Socha-

czewskiego. Starostwo Powiatowe w Socha-

czewie, Sochaczew 2004. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w powie-

cie sochaczewskim. Zawiera 

ogólną charakterystykę powia-

tu, diagnozę stanu poszczegól-

nych elementów środowiska 

przyrodniczego, określone w 

oparciu o zagrożenia cele poli-

tyki ekologicznej i priorytetowe 

przedsięwzięcia do realizacji w 

latach 2005-2015. 

Istotne informacje na temat 

działań związanych z ochroną 

przeciwpowodziową w gminie 

Brochów, polegających na 

zabezpieczeniu umocnień 

główek na rzece Wisle w celu 

zabezpieczenia przed zalewa-

niem i podtapianiem terenów 

przyległych do rzeki.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w So-

chaczewie 

http://www.sochaczew

-

po-

wiat.bip.org.pl/?tree=7

42 

 

Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Socha-

czewskiego. Starostwo Powiatowe w Socha-

czewie, Sochaczew 2004. 

Przedstawia analizę aktualnego 

stanu gospodarki odpadami, 

wraz z opisem poszczególnych 

rodzajów odpadów, a także pro-

gnozę zmian w zakresie gospo-

darki odpadami. Określa cele, 

strategiczne zadania oraz kie-

runki działań, prowadzące do 

ograniczenia ilości powstają-

cych odpadów oraz efektyw-

nych sposobów ich przetwarza-

nia i unieszkodliwiania.  

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w So-

chaczewie 

 

http://www.sochaczew

-

po-

wiat.bip.org.pl/?tree=7

42 

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Socha-

czewskiego na lata 2008-2013. Starostwo Po-

wiatowe w Sochaczewie, INWEST CONSUL-

TING S.A., Poznań 2008. 

Przedstawia zadania inwesty-

cyjne umożliwiające rozwój 

gospodarczy powiatu socha-

czewskiego. Zawiera prognozę 

finansową i budżetową na lata 

2008-2016 oraz wykaz plano-

wanych na ten okres inwestycji. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w So-

chaczewie 

http://www.sochaczew

-

po-

wiat.bip.org.pl/?tree=4

62 

http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=742
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=462
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=462
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=462
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=462
http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=462
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Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego do 2015 roku. Starostwo Powia-

towe w Ożarowie Mazowieckim 

Dokument planistyczny, który 

określamisję i kierunkirozwoju 

powiatu warszawskiego za-

chodniego w perspektywie naj-

bliższych lat, a także wskazuje 

zasadnicze priorytetyrozwoju 

gospodarczego – cele strate-

giczne oraz cele operacyjne. 

Zawiera diagnozę stanu istnie-

jącego, analizę mocnych i sła-

bych stron, szans i zagrożeń 

oraz wizję rozwoju powiatu. 

Zawiera istotne informacje na 

temat kierunków rozwoju po-

wiatu warszawskiego zachod-

niego, wśród których jednym 

z celów strategicznych jest 

rozwój infrastruktury drogo-

wej, realizowanej m.in. po-

przez budowę przeprawy mo-

stowej przez Wisłę (tzw. Trasy 

Legionowskiej) na wysokości 

Łomianek i Jabłonnej. 

Starostwo Powiatowe 

w Ożarowie Mazo-

wieckim 

 

http://www.pwz.pl/pl/

si-

te/p_polska_strategia 

 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Warszaw-

skiego Zachodniego. Starostwo Powiatowe w 

Ożarowie Mazowieckim, Warszawa 2004. 

Przedstawia diagnozę aktualnej 

sytuacji społeczno-gospodarczej 

powiatu warszawskiego za-

chodniego oraz cele perspekty-

wiczne i krótkookresowe roz-

woju powiatu. Prezentuje pla-

nowane projekty i zadania in-

westycyjne do 2013 roku oraz 

określa sposób ich wdrażania i 

monitoringu.  

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Oża-

rowie Mazowieckim 

 

http://bip.pwz.pl/plik,

10,plan-rozwoju-

lokalnego-powiatu-

do-2013r.pdf 

http://www.pwz.pl/pl/site/p_polska_strategia
http://www.pwz.pl/pl/site/p_polska_strategia
http://www.pwz.pl/pl/site/p_polska_strategia
http://bip.pwz.pl/plik,10,plan-rozwoju-lokalnego-powiatu-do-2013r.pdf
http://bip.pwz.pl/plik,10,plan-rozwoju-lokalnego-powiatu-do-2013r.pdf
http://bip.pwz.pl/plik,10,plan-rozwoju-lokalnego-powiatu-do-2013r.pdf
http://bip.pwz.pl/plik,10,plan-rozwoju-lokalnego-powiatu-do-2013r.pdf
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Program Ochrony Środowiska Powiatu War-

szawskiego Zachodniego na lata 2008-2011, z 

uwzględnieniem lat 2012-2015.Starostwo Po-

wiatowe w Ożarowie Mazowieckim,Zakład 

Geologii ŚrodowiskowejPaństwowego Instytutu 

Geologicznego, Warszawa 2007. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w powie-

cie warszawskim zachodnim. 

Zawiera ogólną charakterystykę 

powiatu, diagnozę stanu po-

szczególnych elementów śro-

dowiska przyrodniczego, okre-

ślone w oparciu o zagrożenia 

cele polityki ekologicznej: dłu-

goterminowe do roku 2015 i krót-

koterminowe do roku 2011. 

Źródło informacji na temat 

kierunków działań dla popra-

wy stanu środowiska, wśród 

których priorytetami ekolo-

gicznymi są: poprawa jakości 

wód powierzchniowych i 

ochrona terenów przyrodniczo 

cennych.  

Starostwo Powiatowe 

w Ożarowie Mazo-

wieckim 

 

http://www.pwz.pl/pl/

si-

te/px_Projekt_Progra

mu_Ochrony_Srodow

iska_dla_PWZ_na_lat

a_2008_2011.pdf 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu war-

szawskiego zachodniego. Starostwo Powiatowe 

w Ożarowie Mazowieckim,Zakład Geologii 

ŚrodowiskowejPaństwowego Instytutu Geolo-

gicznego, Warszawa 2004. 

Przedstawia analizę aktualnego 

stanu gospodarki odpadami 

wraz z opisem poszczególnych 

rodzajów odpadów, a także pro-

gnozę zmian w zakresie gospo-

darki odpadami. Określa cele, 

strategiczne zadania oraz kie-

runki działań, prowadzące do 

ograniczenia ilości powstają-

cych odpadów oraz efektyw-

nych sposobów ich przetwarza-

nia i unieszkodliwiania. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Ożarowie Mazo-

wieckim 

 

http://www.pwz.pl/pl/

si-

te/px_PGO___wersja_

uchwalona.pdf 

 

http://www.pwz.pl/pl/site/px_Projekt_Programu_Ochrony_Srodowiska_dla_PWZ_na_lata_2008_2011.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_Projekt_Programu_Ochrony_Srodowiska_dla_PWZ_na_lata_2008_2011.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_Projekt_Programu_Ochrony_Srodowiska_dla_PWZ_na_lata_2008_2011.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_Projekt_Programu_Ochrony_Srodowiska_dla_PWZ_na_lata_2008_2011.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_Projekt_Programu_Ochrony_Srodowiska_dla_PWZ_na_lata_2008_2011.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_Projekt_Programu_Ochrony_Srodowiska_dla_PWZ_na_lata_2008_2011.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_PGO___wersja_uchwalona.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_PGO___wersja_uchwalona.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_PGO___wersja_uchwalona.pdf
http://www.pwz.pl/pl/site/px_PGO___wersja_uchwalona.pdf
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Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warsza-

wy do 2020 roku. Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy, Warszawa 2005. 

Dokument planistyczny, który 

określamisję i kierunkirozwoju 

miasta stołecznego Warszawy 

do roku 2020, wskazując zasad-

nicze priorytetyrozwoju gospo-

darczego – cele strategiczne 

oraz cele operacyjne. Zawiera 

diagnozę stanu istniejącego, 

analizę mocnych i słabych 

stron, szans i zagrożeń oraz spis 

zadań realizowanych w ramach 

przyjętych celów.  

Zawiera istotne informacje na 

temat kierunków rozwoju m.st. 

Warszawy, wśród których ce-

lem operacyjnym jestzapew-

nienie sprawnej komunikacji 

wewnętrznej i zewnętrznej 

obszarumetropolitalnego War-

szawy poprzez rowój infra-

struktury drogowej (budowa 

Obwodnicy Warszawy), a 

także uporządkowanie struk-

tury przestrzennej miasta z 

wyłaczeniem spod 

zabudowy zwartych terenów 

zieleni tworzacych układ 

przyrodniczy oraz integracja 

przestrzenna lewobrzeżnej i 

prawobrzeżnej Warszawy. 

Ostatni cel zostanie zrealizo-

wany w wyniku budowy no-

wych przepraw mostowych 

przez Wisłę. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej m.st. War-

szawy  

 

http://bip.warszawa.pl

/NR/rdonlyres/35BA3

E76-B8DF-4B16-

928A-

E82B76CA4980/5924

19/1789za%C5%82.p

df 

 

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/35BA3E76-B8DF-4B16-928A-E82B76CA4980/592419/1789za%C5%82.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/35BA3E76-B8DF-4B16-928A-E82B76CA4980/592419/1789za%C5%82.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/35BA3E76-B8DF-4B16-928A-E82B76CA4980/592419/1789za%C5%82.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/35BA3E76-B8DF-4B16-928A-E82B76CA4980/592419/1789za%C5%82.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/35BA3E76-B8DF-4B16-928A-E82B76CA4980/592419/1789za%C5%82.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/35BA3E76-B8DF-4B16-928A-E82B76CA4980/592419/1789za%C5%82.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/35BA3E76-B8DF-4B16-928A-E82B76CA4980/592419/1789za%C5%82.pdf
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Program ochrony środowiska na lata 2009 – 

2012 dla miasta stołecznego Warszawy 

z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku. 

Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy, Warszawa 2009. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łań dla poprawy stanu środowi-

ska przyrodniczego m.st. War-

szawy. Zawiera ogólną charak-

terystykę miasta, diagnozę stanu 

poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego oraz 

określone w oparciu o zagroże-

nia cele polityki ekologicznej 

zaplanowane do realizacji do 

roku 2016. 

Źródło informacji na temat 

kierunków działań dla popra-

wy stanu środowiska, wśród 

których priorytetami ekolo-

gicznymi są m.in.: poprawa 

jakości wód powierzchnio-

wych i utworzenie spójnego 

systemu przyrodniczego War-

szawy wraz z ochroną cen-

nych elementówprzyrodni-

czych. W ramach ww. celów 

określone są zadania związane 

z ochroną p-powodziową (re-

montybudowli regulacyjnych, 

zabudowa brzegów, wycinka 

przerostów krzewów i drzew), 

poprawą gospodarki wodno-

ściekowej (modernizacja 

oczyszczalni ścieków ”Czaj-

ka”, ograniczenie spływu za-

nieczyszczeń z dróg do Wisły) 

oraz ochroną przyrody i kra-

jobrazu (zagospodarowanie 

nabrzeży Wisły, dostosowanie 

terenów chronionych do peł-

nienia funkcji rekreacyjnych). 

Biuletyn Informacji 

Publicznej m.st. War-

szawy  

 

http://bip.warszawa.pl

/NR/rdonlyres/F955D

842-3416-4675-928B-

EFFC28ED85C4/772

040/uch_2732_za3.pd

f 

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772040/uch_2732_za3.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772040/uch_2732_za3.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772040/uch_2732_za3.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772040/uch_2732_za3.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772040/uch_2732_za3.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772040/uch_2732_za3.pdf
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Plan Gospodarki Odpadami dla m.st. Warszawa 

na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-

2015. Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2008. 

Przedstawia analizę aktualnego 

stanu gospodarki odpadami 

wraz z opisem poszczególnych 

rodzajów odpadów, a także pro-

gnozę zmian w zakresie gospo-

darki odpadami. Określa cele, 

strategiczne zadania oraz kie-

runki działań, prowadzące do 

ograniczenia ilości powstają-

cych odpadów oraz efektyw-

nych sposobów ich przetwarza-

nia i unieszkodliwiania. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej m.st. War-

szawy  

 

http://bip.warszawa.pl

/Menu_podmiotowe/U

rzad/Biura_Urzedu/O

S/Dokumenty_do_pob

rania/plan.htm 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu 

Transportowego Warszawy do 2015 roku i na 

lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Roz-

woju Transportu Publicznego Warszawy. 

Przedstawia diagnozę stanu 

istniejącego sfery społeczno-

gospodarczej oraz charaktery-

stykę systemu transportowego 

Warszawy. Określa politykę 

transportową stolicy oraz oma-

wia założenia planu rozwoju 

transportu w obrębie miasta. 

Istotne informacje na temat 

planowanego rozwoju układu 

dróg krajowych w rejonie 

Warszawy wraz z projekto-

wanymi przeprawami mosto-

wymi przez Wisłę.  
 

Biuletyn Informacji 

Publicznej m.st. War-

szawy 

 

http://bip.warszawa.pl

/NR/exeres/2BFD431

C-89CB-4714-A226-

37EDA63F53DE,fram

eless.htm 

Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu 

piaseczyńskiego do 2015 roku. Starostwo Po-

wiatowe w Piasecznie, Piaseczno 2003. 

Dokument planistyczny, który 

określamisję i kierunkirozwoju 

powiatu piaseczyńskiego do 

roku 2015, wskazując zasadni-

cze priorytetyrozwoju gospo-

darczego – cele strategiczne i 

operacyjne oraz kierunki dzia-

łania. Zawiera diagnozę stanu 

istniejącego, analizę mocnych i 

słabych stron, szans i zagrożeń 

oraz wizję rozwoju powiatu. 

Istotne informacje na temat 

kierunków rozwoju powiatu, 

wśród których jednym z celów 

strategicznych jestusprawnie-

nie komunikacji zbiorowej i 

indywidualnej. Cel ten zosta-

nie osiągnięty m.in. w wyniku 

budowy  przeprawy mostowej 

na Wiśle, która połączy frag-

menty drogi wojewódzkiej nr 

721 w Józefowie i Konstanci-

nie-Jeziornej.  

Starostwo Powiatowe 

w Piasecznie 

 

http://www.piaseczno.

pl/files/649/48dd58b5

6dddd/strategia.pdf 

 

http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/Dokumenty_do_pobrania/plan.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/Dokumenty_do_pobrania/plan.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/Dokumenty_do_pobrania/plan.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/Dokumenty_do_pobrania/plan.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/OS/Dokumenty_do_pobrania/plan.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2BFD431C-89CB-4714-A226-37EDA63F53DE,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2BFD431C-89CB-4714-A226-37EDA63F53DE,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2BFD431C-89CB-4714-A226-37EDA63F53DE,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2BFD431C-89CB-4714-A226-37EDA63F53DE,frameless.htm
http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/2BFD431C-89CB-4714-A226-37EDA63F53DE,frameless.htm
http://www.piaseczno.pl/files/649/48dd58b56dddd/strategia.pdf
http://www.piaseczno.pl/files/649/48dd58b56dddd/strategia.pdf
http://www.piaseczno.pl/files/649/48dd58b56dddd/strategia.pdf
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Plan rozwoju lokalnego powiatu piaseczyńskie-

go na lata 2007-2015. Zarząd Powiatu Piase-

czyńskiego, Piaseczno 2007. 

Dokument zawiera zapisy doty-

czące rozwoju powiatu piase-

czyńskiego. Jego zakres mery-

toryczny obejmuje informacje o 

planowanych projektach i zada-

niach inwestycyjnych. 

Istotne informacje na temat 

projektowanej przeprawy mo-

stowej na Wiśle, która połączy 

drogę wojewódzką nr 721 w 

Józefowie i Konstancinie-

Jeziornej. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Pia-

secznie 

 

http://bip.piaseczno.pl

/public/?id=80876 

Program ochrony środowiska dla powiatu pia-

seczyńskiego. Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego, 

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, 

Warszawa 2005.  

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łań dla poprawy stanu środowi-

ska przyrodniczego powiatu 

piaseczyńskiego. Zawiera ogól-

ną charakterystykę powiatu, 

diagnozę stanu poszczególnych 

elementów środowiska przy-

rodniczego oraz określone w 

oparciu o zagrożenia cele poli-

tyki ekologicznej zaplanowane 

do realizacji do roku 2015. 

Źródło informacji na temat 

kierunków działań dla popra-

wy stanu środowiska, wśród 

których jednym z celów śred-

nioterminowych (do roku 

2011) jest utworzenie ekolo-

gicznego systemu obszarów 

chronionych i przyrodniczo 

cennych. Jednym z działań 

służących realizacji ww. celu 

powinna być czynna ochrona 

roślinności łęgowej i utrzy-

manie istniejących korytarzy 

ekologicznych w dolinach 

rzecznych. 

Starostwo Powiatowe 

w Piasecznie 

 

http://www.piaseczno.

pl/649-

48dd55543cac7.htm 

 

http://bip.piaseczno.pl/public/?id=80876
http://bip.piaseczno.pl/public/?id=80876
http://www.piaseczno.pl/649-48dd55543cac7.htm
http://www.piaseczno.pl/649-48dd55543cac7.htm
http://www.piaseczno.pl/649-48dd55543cac7.htm
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Plan gospodarki odpadami dla powiatu piase-

czyńskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do 

2016 roku. Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego, 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” 

S.A.,Warszawa 2009. 

Przedstawia analizę aktualnego 

stanu gospodarki odpadami 

wraz z opisem poszczególnych 

rodzajów odpadów, a także pro-

gnozę zmian w zakresie gospo-

darki odpadami. Określa cele, 

strategiczne zadania oraz kie-

runki działań, prowadzące do 

ograniczenia ilości powstają-

cych odpadów oraz efektyw-

nych sposobów ich przetwarza-

nia i unieszkodliwiania. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Pia-

secznie 

 

http://bip.piaseczno.pl

/public/?id=57584 

 

Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu 

otwockiego na lata 2004-2015. Starostwo Po-

wiatowe w Otwocku, Otwock 2004. 

Dokument planistyczny, który 

określamisję i kierunkirozwoju 

powiatu otwockiego do roku 

2015, wskazując zasadnicze 

priorytetyrozwoju gospodarcze-

go – cele strategiczne i szczegó-

łowe oraz kierunki działania. 

Informacje na temat kierun-

ków rozwoju gminy, wśród 

których jednym z celów stra-

tegicznych jest poprawa za-

bezpieczenia przeciwpowo-

dziowego mieszkańców po-

przez modernizację wałów. 

Starostwo Powiatowe 

w Otwocku 

 

http://www.powiat-

otwoc-

ki.pl/index.php?cmd=

zawar-

tosc&id=2&lang=&op

t=pokaz 

Audyt zrównoważonego rozwoju powiatu 

otwockiego. Fundacja Terra, Otwock 2003. 

Dokument zawiera wskaźniko-

wą analizę porównawczą ładu 

środowiskowego, przestrzenne-

go, społecznego, gospodarcze-

go, instytucjonalno-

politycznego, ocenę stanu 

zrównoważonego rozwoju oraz 

kierunki działań. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Otwocku 

 

http://www.powiat-

otwoc-

ki.pl/index.php?cmd=

zawar-

tosc&id=2&lang=&op

t=pokaz 

http://bip.piaseczno.pl/public/?id=57584
http://bip.piaseczno.pl/public/?id=57584
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
http://www.powiat-otwocki.pl/index.php?cmd=zawartosc&id=2&lang=&opt=pokaz
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Plan gospodarki odpadami dla powiatu otwoc-

kiego na lata 2004 – 2011. Starostwo Powiato-

we w Otwocku, Otwock 2004. 

Dokument zawiera analizę oraz 

ocenę stanu gospodarki odpa-

dami w powiecie, prognozę 

zmian, założone cele i przyjęty 

system gospodarki odpadami 

oraz analizę oddziaływania Pla-

nu na środowisko. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych 

Starostwo Powiatowe 

w Otwocku 

http://www.powiat-

otwoc-

ki.pl/powiat2/pliki/sro

dowi-

sko/plan_gospodarki_

odpadami.pdf 

Program ochrony środowiska powiatu otwoc-

kiego. Starostwo Powiatowe w Otwocku, War-

szawa 2003. 

Dokument zawiera komplekso-

wą charakterystykę i ocenę śro-

dowiska przyrodniczego, opis 

stanu zagospodarowania prze-

strzennego oraz projektowane 

kierunki działań dotyczące 

ochrony środowiska. 

Zawiera informacje na temat 

planowanych modernizacji 

istniejących wałów przeciw-

powodziowych rzeki Wisły. 

Jednym z celów głównych 

ochrony środowiska jest 

zwiększenie ilości obszarów 

chronionych wśród których 

wymienia się projektowane 

rezerwaty Ławice Podgorzyc-

kie i Kępę Czerską w gminie 

Sobienie-Jeziory. 

Starostwo Powiatowe 

w Otwocku 

http://www.powiat-

otwoc-

ki.pl/powiat2/pliki/sro

dowi-

sko//plan_ochrony_sr

odowiska.pdf 

Strategia rozwoju powiatu garwolińskiego do 

2014 roku. Samorząd Powiatu Garwolińskiego, 

Garwolin 2004. 

Dokument planistyczny, który 

określa misję i podstawowe 

kierunkirozwoju powiatu gar-

wolińskiego w perspektywie 

najbliższych lat, a także wska-

zuje zasadnicze priorytety 

rozwoju gospodarczego (cele 

strategiczne), a w ich ramach 

cele operacyjne. Zawiera dia-

gnozę stanu istniejącego, anali-

zę mocnych i słabych stron oraz 

szans i zagrożeń stojących 

przed powiatem.  

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Gar-

wolinie 

 

http://www.e-

bip.pl/4DMETHOD/U

pdateVariableU-

RL/vInfpar/vHowLon

g/828/3428/%23%239

02442470.3 

 

http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/srodowisko/plan_ochrony_srodowiska.pdf
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/UpdateVariableURL/vInfpar/vHowLong/828/3428/%23%23902442470.3
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/UpdateVariableURL/vInfpar/vHowLong/828/3428/%23%23902442470.3
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/UpdateVariableURL/vInfpar/vHowLong/828/3428/%23%23902442470.3
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/UpdateVariableURL/vInfpar/vHowLong/828/3428/%23%23902442470.3
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/UpdateVariableURL/vInfpar/vHowLong/828/3428/%23%23902442470.3
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/UpdateVariableURL/vInfpar/vHowLong/828/3428/%23%23902442470.3
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Strategia rozwoju lokalnego powiatu grójeckie-

go na lata 2004 - 2020. Regionalne Biuro Reali-

zacji Programów Ekologicznych, Grójec 2004. 

Dokument planistyczny, który 

określa misję i podstawowe 

kierunki rozwoju powiatu gró-

jeckiego w perspektywie naj-

bliższych lat, a także wskazuje 

zasadnicze priorytetyrozwoju 

gospodarczego (cele strategicz-

ne), a w ich ramach cele opera-

cyjne. Zawiera diagnozę stanu 

istniejącego, analizę mocnych i 

słabych stron oraz szans i za-

grożeń stojących przed powia-

tem. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w  

Grójcu 

 

http://www.bipgrojec.

pl/index.php?cmd=za

war-

tosc&opt=pokaz&id=

624 

Plan gospodarki odpadami dla powiatu grójec-

kiego na lata 2004 - 2014. Starostwo Powiatowe 

w Grójcu, ARCADIS EKOKONREM Sp. z o.o. 

we Wrocławiu, Grójec 2004. 

Opracowanie zawiera analizę 

stanu aktualnego gospodarki 

odpadami, prognozy zmian, 

założone cele i przyjęty system 

gospodarki odpadami, przy po-

dziale na odpady komunalne, 

osady ściekowe oraz odpady z 

sektora gospodarczego. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w  

Grójcu 

 

http://www.bipgrojec.

pl/index.php?cmd=za

war-

tosc&opt=pokaz&id=

624 

http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
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Programu ochrony środowiska dla powiatu gró-

jeckiego na lata 2004 – 2014. Starostwo Powia-

towe w Grójcu, ARCADIS EKOKONREM Sp. 

z o.o. we Wrocławiu, Grójec 2004. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łań dla poprawy stanu środowi-

ska przyrodniczego powiatu 

grójeckiego. Zawiera ogólną 

charakterystykę powiatu, dia-

gnozę stanu poszczególnych 

elementów środowiska przy-

rodniczego oraz określone w 

oparciu o zagrożenia cele poli-

tyki ekologicznej zaplanowane 

do realizacji do roku 2014. 

Zawiera istotne informacje na 

temat kierunków działań z 

zakresu ochrony środowiska 

dotyczących, m.in. zmniejsze-

nia zanieczyszczeń środowi-

ska, racjonalizacji gospodarki 

wodnej, poprawy stanu bez-

pieczeństwa ekologicznego (w 

tym modernizacja istniejących 

wałów przeciwpowodziowych 

oraz budowa nowych obwa-

łowań), ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego (w tym Natura 

2000)  

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w  

Grójcu 

 

http://www.bipgrojec.

pl/index.php?cmd=za

war-

tosc&opt=pokaz&id=

624 

 

Strategia rozwoju powiatu kozienickiego na lata 

2004-2012. Starostwo Powiatowe w Kozieni-

cach, Kozienice 2004. 

Dokument planistyczny, który 

określakierunkirozwoju powiatu 

kozienickiego do roku 2012, 

wskazując zasadnicze prioryte-

tyrozwoju gospodarczego – cele 

strategiczne oraz kierunki dzia-

łania. 

Zawiera informacje na temat 

modernizacji wału w m. Głu-

siec – Zbyczyn, budowy wału 

w m. Kłoda – Ostrów, budo-

wy wału w m. Mniszew – 

Kępa Niemojewska oraz mo-

dernizacji wału w m. Regów. 

Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach 

 

http://www.kozienicep

owiat.pl/kozienice,114

.html 

 

Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Kozie-

nickiego na lata 2007-2011. Starostwo Powia-

towe w Kozienicach, Kozienice 2007. 

Dokument przedstawia zadania, 

których realizacja zapewni roz-

wój społeczno-gospodarczy 

powiatu kozienickiego. Zawiera 

diagnozę aktualnego stanu po-

wiatu, opis zadań mających 

przynieść poprawę obecnej sy-

tuacji oraz sposoby monitoro-

waniai oceny realizacji wyzna-

czonych zadań. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach 

 

http://www.kozienicep

owiat.pl/dokumenty/pr

omocja/PRLPK.pdf 

 

http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.bipgrojec.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=624
http://www.kozienicepowiat.pl/kozienice,114.html
http://www.kozienicepowiat.pl/kozienice,114.html
http://www.kozienicepowiat.pl/kozienice,114.html
http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/promocja/PRLPK.pdf
http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/promocja/PRLPK.pdf
http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/promocja/PRLPK.pdf
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Powiatowy Program Ochrony Środowiska na 

lata 2004-2011. Starostwo Powiatowe w Kozie-

nicach, Zakład Ochrony Środowiska INWEST-

EKO S.Obarski i Wspólnicy sp.j., Kozienice 

2004. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w powie-

cie kozienickim. Zawiera ogól-

ną charakterystykę powiatu, 

diagnozę stanu poszczególnych 

elementów środowiska przy-

rodniczego, określone w opar-

ciu o zagrożenia cele polityki 

ekologicznej oraz działania dłu-

goterminowe – realizowane do 

roku 2011 i krótkoterminowe – do 

roku 2007. 

Definiuje obszary o wysokich 

wartościach przyrodniczych na 

terenie powiatu oraz w jego 

sąsiedztwie, w tym tereny  eu-

ropejskiej sieci ekologicznej 

Natura 2000, włączając w toob-

szar objęty Planem Zadań 

Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach 

 

http://www.kozienicep

owiat.pl/dokumenty/ro

lnictwo/ppos.pdf 

 

 

Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 

2004-2011. Starostwo Powiatowe w Kozieni-

cach, Kozienice 2004. 

Przedstawia analizę aktualnego 

stanu gospodarki odpadami 

wraz z opisem poszczególnych 

rodzajów odpadów, a także pro-

gnozę zmian w zakresie gospo-

darki odpadami. Określa cele, 

strategiczne zadania oraz kie-

runki działań, prowadzące do 

ograniczenia ilości powstają-

cych odpadów oraz efektyw-

nych sposobów ich przetwarza-

nia i unieszkodliwiania. 

Zawiera informacje na temat 

lokalizacji składowisk odpa-

dów komunalnych, składowi-

ska żużla i popiołów, mogilni-

ków oraz spalarni odpadów 

medycznych  mogących mieć 

wpływ na obszar objętym 

Planem Zadań Ochronnych.  

Starostwo Powiatowe 

w Kozienicach 

 

http://www.kozienicep

owiat.pl/dokumenty/ro

lnictwo/ppgo.pdf 

 

http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/rolnictwo/ppos.pdf
http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/rolnictwo/ppos.pdf
http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/rolnictwo/ppos.pdf
http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/rolnictwo/ppgo.pdf
http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/rolnictwo/ppgo.pdf
http://www.kozienicepowiat.pl/dokumenty/rolnictwo/ppgo.pdf
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Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Ryckie-

go na lata 2009-2015. Starostwo Powiatowe w 

Rykach, Ryki 2009. 

 

Dokument planistyczny, który 

określamisję i kierunkirozwoju 

powiatu ryckiego do roku 2015, 

wskazując zasadnicze prioryte-

tyrozwoju gospodarczego – cele 

strategiczne i operacyjne oraz 

kierunki działania. Zawiera dia-

gnozę stanu istniejącego, anali-

zę mocnych i słabych stron, 

szans i zagrożeń oraz wizję 

rozwoju powiatu. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Rykach 

 

http://www.ryki.powia

t.pl/index.php?id=168

&lan=pl 

Program ochrony środowiska dla powiatu ryc-

kiego na lata 2010-2013 z perspektywą do 

2017. Starostwo Powiatowe w Rykach, ecoTer-

ra, Ryki 2009. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łań dla poprawy stanu środowi-

ska przyrodniczego powiatu 

ryckiego. Zawiera ogólną cha-

rakterystykę powiatu, diagnozę 

stanu poszczególnych elemen-

tów środowiska przyrodniczego 

oraz określone w oparciu o za-

grożenia cele polityki ekolo-

gicznej zaplanowane do realiza-

cji do roku 2013 z perspektywą 

do 2017. 

Istotne informacje na temat 

projektów w zakresie gospo-

darki wodno-ściekowej w 

gminach Stężyca i Dęblin, 

modernizacji systemów me-

lioracji i urządzeń hydrotech-

nicznych, rozbudowie wału 

wiślanego w mieście Dęblin, 

Stężyca, Prażmów, Piotrowice 

i Tyrzyn. Informacja na temat 

utworzenia polderu Stężycko-

Maciejowickiego z budowla-

mi odwadniającymi i użytko-

wymi, z pompownią w Praż-

mowie i śluzą w Młynkach. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Ry-

kach  

 

http://www.powiatryki

.bip.lublin.pl/upload/p

li-

ki/Projekt_Programu_

ochro-

ny_srodowiska_dla_p

owia-

tu_ryckiego_na_lata_

2010-2013.pdf 

http://www.ryki.powiat.pl/index.php?id=168&lan=pl
http://www.ryki.powiat.pl/index.php?id=168&lan=pl
http://www.ryki.powiat.pl/index.php?id=168&lan=pl
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Programu_ochrony_srodowiska_dla_powiatu_ryckiego_na_lata_2010-2013.pdf
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Plan gospodarki odpadami dla powiatu ryckiego 

na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017. 

Starostwo Powiatowe w Rykach, ecoTerra, Ryki 

2009. 

Przedstawia analizę aktualnego 

stanu gospodarki odpadami 

wraz z opisem poszczególnych 

rodzajów odpadów, a także pro-

gnozę zmian w zakresie gospo-

darki odpadami. Określa cele, 

strategiczne zadania oraz kie-

runki działań, prowadzące do 

ograniczenia ilości powstają-

cych odpadów oraz efektyw-

nych sposobów ich przetwarza-

nia i unieszkodliwiania. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Ry-

kach  

 

http://www.powiatryki

.bip.lublin.pl/upload/p

li-

ki/Projekt_Planu_gosp

odarki_odpadami.pdf 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Puławskiego na lata 

2008-2015. Starostwo Powiatowe w Puławach, 

Puławy 2007. 

Dokument planistyczny, który 

określamisję i kierunkirozwoju 

powiatu puławskiego do roku 

2015, wskazując zasadnicze 

priorytetyrozwoju gospodarcze-

go – cele strategiczne i opera-

cyjne oraz kierunki działania. 

Zawiera diagnozę stanu istnie-

jącego, analizę mocnych i sła-

bych stron, szans i zagrożeń 

oraz wizję rozwoju powiatu. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Puławach 

 

http://www.pulawy.po

wiat.pl/strona/index.p

hp/strategia-rozwoju-

powiatu-puawskiego-

na-lata-2008-2015 

 

http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Planu_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Planu_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Planu_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Planu_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.powiatryki.bip.lublin.pl/upload/pliki/Projekt_Planu_gospodarki_odpadami.pdf
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/strategia-rozwoju-powiatu-puawskiego-na-lata-2008-2015
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/strategia-rozwoju-powiatu-puawskiego-na-lata-2008-2015
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/strategia-rozwoju-powiatu-puawskiego-na-lata-2008-2015
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/strategia-rozwoju-powiatu-puawskiego-na-lata-2008-2015
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/strategia-rozwoju-powiatu-puawskiego-na-lata-2008-2015
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Program Ochrony Środowiska Powiatu Puław-

skiego. Załącznik do Strategii Rozwoju Powiatu 

Puławskiego na lata 2008-2015. Starostwo Po-

wiatowe w Puławach, Puławy 2007. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łań dla poprawy stanu środowi-

ska przyrodniczego powiatu 

puławskiego. Zawiera ogólną 

charakterystykę powiatu, dia-

gnozę stanu poszczególnych 

elementów środowiska przy-

rodniczego oraz określone w 

oparciu o zagrożenia cele poli-

tyki ekologicznej zaplanowane 

do realizacji do roku 2015. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Starostwo Powiatowe 

w Puławach 

 

http://www.pulawy.po

wiat.pl/strona/index.p

hp/pliki-do-

pobrania/dokumenty-

regulujace-

funkcjonowanie-

powiatu/category/7-

ochrona-rodowiska 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta 

Płocka do 2020 roku. Urząd Miasta Płocka, 

Płock 2008. 

Przedstawia diagnozę potencja-

łu, perspektywy rozwojowe 

oraz cele strategiczne wraz z 

propozycją kluczowych przed-

sięwzięćdo realizacji na obsza-

rze Miasta Płocka. 

Przydatne informacje na temat 

strategii rozwoju Miasta Płoc-

ka, której jednym z celów 

strategicznych jest poprawa 

stanu środowiska przyrodni-

czego. W ramach realizacji 

celu zakłada się ochronę skar-

py wiślanej, w tym regulację 

stosunków wodnych na skar-

pie oraz nasadzanie roślinno-

ści zapobiegającej erozji. Po-

nadto planowane jest zago-

spodarowanie nabrzeży Wisły. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Płocka 

 

http://bip.ump.pl/inde

x.php?show_cat=rc0jo

38r 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania Miasta Płocka. Zarząd Miasta Płocka, 

Płock 1998. 

Określa politykę przestrzenną 

Miasta Płocka. Przedstawia 

diagnozę stanu zagospodarowa-

nia, analizę przestrzennych 

uwarunkowań rozwoju społecz-

no-gospodarczego oraz koncep-

cję rozwoju przestrzennego 

Miasta Płocka. 

Ogólne informacje na temat 

ochrony walorów przyrodni-

czych doliny Wisły znajdują-

cej się w granicach Miasta 

Płocka i jej rekreacyjnego 

wykorzystania. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Płocka 

 

http://bip.ump.pl/inde

x.php?show_cat=FWz

brEVk 

 

http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/pliki-do-pobrania/dokumenty-regulujace-funkcjonowanie-powiatu/category/7-ochrona-rodowiska
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/pliki-do-pobrania/dokumenty-regulujace-funkcjonowanie-powiatu/category/7-ochrona-rodowiska
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/pliki-do-pobrania/dokumenty-regulujace-funkcjonowanie-powiatu/category/7-ochrona-rodowiska
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/pliki-do-pobrania/dokumenty-regulujace-funkcjonowanie-powiatu/category/7-ochrona-rodowiska
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/pliki-do-pobrania/dokumenty-regulujace-funkcjonowanie-powiatu/category/7-ochrona-rodowiska
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/pliki-do-pobrania/dokumenty-regulujace-funkcjonowanie-powiatu/category/7-ochrona-rodowiska
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/pliki-do-pobrania/dokumenty-regulujace-funkcjonowanie-powiatu/category/7-ochrona-rodowiska
http://www.pulawy.powiat.pl/strona/index.php/pliki-do-pobrania/dokumenty-regulujace-funkcjonowanie-powiatu/category/7-ochrona-rodowiska
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=rc0jo38r
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=rc0jo38r
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=rc0jo38r
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
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Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płoc-

ka na lata 2004-2015. Urząd Miasta Płoc-

ka,Zakład Geologii Środowiskowej 

Państwowego Instytutu Geologicznego, Płock 

2004. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w Mie-

ście Płocku. Zawiera diagnozę 

stanu poszczególnych elemen-

tów środowiska i określa kie-

runki działań, mających na celu 

zachowanie dziedzictwa przy-

rodniczego tego obszaru.  

Źródło informacji na temat 

ogólnej charakterystyki obsza-

ru objętego Planem. Istotne 

informacje na temat ochrony 

walorów przyrodniczych doli-

ny Wisły oraz zabezpieczenia 

Skarpy Płockiej.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Płocka 

 

http://bip.ump.pl/inde

x.php?show_cat=FWz

brEVk 

 

Plan gospodarki odpadami dla Miasta Płocka. 

Urząd Miasta Płocka, ABRYS Sp z o. o., Po-

znań 2008. 

Określa cele i priorytety w 

dziedzinie gospodarki odpadami  

na terenie Miasta Płocka Przed-

stawia informacje dotyczące 

głównych rodzajów odpadów 

powstających w Mieście Płocku 

i określa sposoby ich ponowne-

go wykorzystania, efektywnego 

przetwarzania lub składowania. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Płocka 

 

http://bip.ump.pl/inde

x.php?show_cat=FWz

brEVk 

 

Studium transportowe i bezpieczeństwa trans-

portu w Mieście Płocku. Urząd Miasta Płocka, 

Biuro Inżynierii Transportu, Pracownie Projek-

towe Cejrowski & Krych sp.j., Poznań 2008 

Przedstawia koncepcję zintegro-

wanego programu rozwoju syste-

mu transportowego miasta Płocka 

z uwzględnieniem celów wskaza-

nych w Strategii Zrównoważo-

nego Rozwoju Miasta Płocka z 

2008 roku. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Płocka 

 

http://bip.ump.pl/inde

x.php?show_cat=FWz

brEVk 

 

http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
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Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka 

na lata 2010 – 2014, Urząd Miasta Płocka, 

Płock 2009.  

Określa politykę inwestycyjną 

Miasta Płocka. Przedstawia 

możliwe do przeprowadzenia 

zadania inwestycyjne z 

uwzględnieniem celów wskaza-

nych w Strategii Zrównoważo-

nego Rozwoju Miasta Płocka z 

2008 roku. 

Brak informacji na temat in-

westycji mogących negatyw-

nie oddziaływać na obszar lub 

przedmioty ochrony objęte 

Planem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Płocka 

 

http://bip.ump.pl/inde

x.php?show_cat=FWz

brEVk 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z 

Ośnicą w Płocku. Urząd Miasta Płocka, Płock 

2000. 

 

Ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania tere-

nu,uwzględniających uwarun-

kowania ikierunki zagospoda-

rowania przestrzennego Miasta 

Płocka, określone w Studiumu-

warunkowań i kierunkówzago-

spodarowania przestrzennego 

Miasta Płocka z 1998 roku. 

Istotne informacje na temat 

przeznaczenia i dopuszczal-

nych działań na terenach po-

łożonych w dolinie Wisły, w 

obrębie osiedli Borowiczki i 

Ośnica. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Płocka 

 

http://plany.plock.eu/ 

 

http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://plany.plock.eu/


 
  

    76 

 

Strategia Rozwoju Gminy Słupno do 2020 roku. 

Rada i Wójt Gminy Słupno, Bałtycki Instytut 

Gmin - Gdańsk, Słupno 2003. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający uwarunkowania spo-

łeczno-gospodarcze, misję i cele 

rozwoju gminy Słupno. Zawiera 

diagnozę stanu istniejącego, 

analizę SWOT oraz wizję roz-

woju gminy wraz z harmono-

gramem realizacji zadań opera-

cyjnych.  

Istotne informacje na temat 

kierunków rozwoju gminy 

Słupno, wśród których wy-

różniono następujące cele 

średniookresowe do realizacji 

do 2020 roku: wykorzystanie 

potencjału krajobrazowego i 

przyrodniczego Wisły w ce-

lach turystycznych,  utrzy-

mywanie wałów ochronnych i 

koryta Wisły w należytym 

stanie, ustanowienie dodatko-

wej przeprawy na Wiśle. Pro-

gram operacyjny zakład bu-

dowę kolektora ścieków dla 

terenów nadwiślańskich do 

2012 r. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Słupno 

 

http://ugslupno.bip.or

g.pl/?tree=130 

 

 

Program Ochrony Środowiska dla Związku 

Gmin Regionu Płockiego – Gmina Słupno. 

Związek Gmin Regionu Płockiego, Państwowy 

Instytut Geologiczny w Warszawie, Płock 2004.  

 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla gminy Słupno 

do 2011 r., określając cel nad-

rzędny i priorytety ekologiczne 

programu. Zawiera diagnozę 

aktualnego stanu poszczegól-

nych elementów środowiska i 

program poprawy ich jakości i 

bezpieczeństwa ekologicznego 

na terenie gminy Słupno. 

Istotne informacje na temat 

poprawy jakości wód po-

wierzchniowych w gminie 

m.in. w wyniku budowy kana-

lizacji sanitarnej w miejsco-

wościach Borowiczki Pieńki i 

Bielino oraz Liszyno - Wy-

kowo. Istotne może być też 

wdrożenie programu działań 

na rzecz ograniczenia spływu 

zanieczyszczeń azotowych i 

środków ochrony roślin ze 

źródeł rolniczych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Słupno 

 

http://ugslupno.bip.or

g.pl/?tree=132 

 

http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=130
http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=130
http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=132
http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=132
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Słupno. Rada Gminy Słupno, Słup-

no 2006. 

Dokument stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w 

gminie Słupno. Określa prze-

znaczenie terenu oraz zasady 

jego zagospodarowania w celu 

zachowania ładu przestrzennego 

na terenie gminy oraz ochrony 

krajobrazu przyrodniczego i 

kulturowego tego regionu. 

Istotne informacje dotyczące 

przeznaczenia i zagospodaro-

wania terenów położonych w 

międzywalu Wisły w gminie 

Słupno. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Słupno 

 

http://ugslupno.bip.or

g.pl/?tree=136 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gąbin 

na lata 2008 – 2015. Rada Miasta i Gminy Gą-

bin, Gąbin 2008. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający uwarunkowania spo-

łeczno-gospodarcze, misję i cele 

rozwoju gminy Gąbin. Zawiera 

diagnozę stanu istniejącego, 

analizę SWOT oraz wizję roz-

woju gminy wraz z harmono-

gramem realizacji zadań opera-

cyjnych. 

Istotne informacje programu 

rozwoju gminy Gąbin, w któ-

rym jednym z zadań wynika-

jących z uwarunkowań przy-

rodniczych terenu jest promo-

cja i edukacja ekologiczna w 

zakresie Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Gąbin 

 

http://bip.gabin.pl/pla

n-rozwoju-lokalnego 

 

 

http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=136
http://ugslupno.bip.org.pl/?tree=136
http://bip.gabin.pl/plan-rozwoju-lokalnego
http://bip.gabin.pl/plan-rozwoju-lokalnego
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Program Ochrony ŚrodowiskadlaZwiązku Gmin 

Regionu Płockiego – Miasto i Gmina Gąbin. 

Związek Gmin Regionu Płockiego, Państwowy 

Instytut Geologiczny w Warszawie, Płock 2005. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla gminy Gąbin do 

2012 r., określając cel nad-

rzędny i priorytety ekologiczne 

programu. Zawiera diagnozę 

aktualnego stanu poszczegól-

nych elementów środowiska i 

program poprawy ich jakości i 

bezpieczeństwa ekologicznego 

na terenie gminy Gąbin. 

Istotne informacje dotyczące 

programu ochrony środowiska 

w gminie Gąbin, którego jed-

nym z zadań jest poprawa 

jakości wód i stosunków 

wodnych poprzez skanalizo-

wanie wsi położonych w doli-

nie nadwiślańskiej ze zlewnią 

w Dobrzykowie. W ramach 

ochrony przyrody i krajobrazu 

proponuje się m.in. przepro-

wadzenie inwentaryzacji i 

waloryzacji obszarów przy-

rodniczocennych oraz wzmo-

żenie kontroli inspekcji 

ochrony środowiska w 

zakresie przestrzegania prawa 

ekologicznego na terenach 

cennych przyrodniczo. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Gąbin 

 

http://bip.gabin.pl/pro

gram-ochrony-

srodowiska 

 

http://bip.gabin.pl/program-ochrony-srodowiska
http://bip.gabin.pl/program-ochrony-srodowiska
http://bip.gabin.pl/program-ochrony-srodowiska
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Strategia Rozwoju Gminy Bodzanów na lata 

2004-2006 oraz 2007-2013. Urząd Gminy Bo-

dzanów. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający uwarunkowania spo-

łeczno-gospodarcze, misję i cele 

rozwoju gminy Bodzanów. Za-

wiera diagnozę stanu istniejące-

go, analizę mocnych i słabych 

stron oraz wizję rozwoju gminy 

wraz z harmonogramem reali-

zacji zadań operacyjnych. 

Istotne informacje na temat 

ogólnej charakterystyki frag-

mentu obszaru Natura 2000 i 

rezerwatów położonych w 

granicach gminy Bodzanów, a 

także terenów rekreacyjnych o 

zwiększonej presji człowieka. 

Wskazuje istniejące dzikie 

plaże i biwakowiska, a także 

ciągi piesze i szlaki rowerowe 

zlokalizowane w  miejscowo-

ści Kępa Polska i Białobrzegi. 

Ponadto informuje o koniecz-

ności podjęcia działań w celu 

rozwoju kajakarstwa i organi-

zacji spływów tratwą po Wi-

śle.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Bodzanów 

 

http://bodzanow.bipg

mi-

na.pl/files/sites/3064/

wiadomo-

sci/12806/files/Strateg

ia_Rozwoju_Gminy_

Bodzanow.pdf 

http://bodzanow.bipgmina.pl/files/sites/3064/wiadomosci/12806/files/Strategia_Rozwoju_Gminy_Bodzanow.pdf
http://bodzanow.bipgmina.pl/files/sites/3064/wiadomosci/12806/files/Strategia_Rozwoju_Gminy_Bodzanow.pdf
http://bodzanow.bipgmina.pl/files/sites/3064/wiadomosci/12806/files/Strategia_Rozwoju_Gminy_Bodzanow.pdf
http://bodzanow.bipgmina.pl/files/sites/3064/wiadomosci/12806/files/Strategia_Rozwoju_Gminy_Bodzanow.pdf
http://bodzanow.bipgmina.pl/files/sites/3064/wiadomosci/12806/files/Strategia_Rozwoju_Gminy_Bodzanow.pdf
http://bodzanow.bipgmina.pl/files/sites/3064/wiadomosci/12806/files/Strategia_Rozwoju_Gminy_Bodzanow.pdf
http://bodzanow.bipgmina.pl/files/sites/3064/wiadomosci/12806/files/Strategia_Rozwoju_Gminy_Bodzanow.pdf
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Bodzanów. 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzen-

nego. Urząd Gminy Bodzanów, Arch. Alicja 

Krymowa Pracownia Projektowania Architek-

tonicznego i Urbanistycznego w Płocku, Bo-

dzanów 2003. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Zawiera opis uwarunkowań 

przyrodniczych, środowisko-

wych, kulturowych oraz spo-

łeczno-gospodarczych tego te-

renu oraz ocenę jego przydatno-

ści dla celów produkcji rolni-

czej, leśnej, turystyki i rekre-

acji. 

Ważne wytyczne dotyczące-

przeznaczenia i zagospodaro-

wania międzywala, sposobów 

ochrony walorów przyrodni-

czych i krajobrazowych doli-

ny Wisły oraz zachowania 

roztokowego charakteru rzeki. 

Jednym z celów ekologicz-

nych jest zachowanie w stanie 

naturalnym pradoliny Wisły, 

która pełni rolę ważnego na 

skalę europejską korytarza 

ekologicznego dla awifauny. 

Cel ten zostanie osiągnięty 

poprzez wyłączenie z zainwe-

stowania skarpy pradoliny 

Wisły, unikanie prowadzenia 

inwestycji w dolinie, które 

stanowiłyby bariery migracyj-

ne dla zwierząt (drogi, mosty, 

zwarta zabudowa).Należy 

bezwględnie chronić starorze-

cza i o ile to możliwe nadać 

im status obszarów chronio-

nych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Bodzanów  

 

http://bodzanow.bipg

mi-

na.pl/wiadomosci/54/

wiado-

mosc/12807/kierunki_

zagospodarowa-

nia_przestrzennego 

http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/54/wiadomosc/12807/kierunki_zagospodarowania_przestrzennego
http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/54/wiadomosc/12807/kierunki_zagospodarowania_przestrzennego
http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/54/wiadomosc/12807/kierunki_zagospodarowania_przestrzennego
http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/54/wiadomosc/12807/kierunki_zagospodarowania_przestrzennego
http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/54/wiadomosc/12807/kierunki_zagospodarowania_przestrzennego
http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/54/wiadomosc/12807/kierunki_zagospodarowania_przestrzennego
http://bodzanow.bipgmina.pl/wiadomosci/54/wiadomosc/12807/kierunki_zagospodarowania_przestrzennego
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Strategia Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 

roku. Rada i Zarząd Gminy Mała Wieś, Bałtyc-

ki Instytut Gmin – Gdańsk, Mała Wieś  2002. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający uwarunkowania spo-

łeczno-gospodarcze, misję i cele 

rozwoju gminy Słupno. Zawiera 

diagnozę stanu istniejącego, 

analizę SWOT oraz wizję roz-

woju gminy wraz z harmono-

gramem realizacji zadań opera-

cyjnych. 

Zawiera informacje na temat 

kierunków rozwoju, wśród 

których jednym z celów ope-

racyjnych jest wykorzystanie 

potencjału przyrodniczego i 

krajobrazowego doliny Wisły 

w celach turystycznych. Cel 

ten nie jest, jednak ujęty w 

harmonogramie zadań opera-

cyjnych.  

Biuletyn Informacji 

Publiczne Urządu 

Gminy Mała Wieś 

 

http://www.malawies.

bip.org.pl/?tree=289 

Zintegrowana Startegia Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Partnerstwa Razem dla Rozwoju 

(gminy: Bodzanów, Bulkowo, Radzanowo, Ma-

ła Wieś, Wyszogród – Powiat Płocki Ziemski). 

Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju, 

2006 

 

Dokument planistyczny przed-

stawiający uwarunkowania spo-

łeczno-gospodarczeo oraz cele 

rozwoju gmin Bodzanów, Bul-

kowo, Radzanowo, Mała Wieś, 

Wyszogród. Zawiera diagnozę 

stanu istniejącego, analizę 

SWOT oraz wizję zintegrowa-

nego rozwoju gmin wraz z har-

monogramem realizacji zadań 

operacyjnych. 

Istotne informacje na temat 

kierunków rozwoju gmin, 

wśród których jednym z ce-

lów operacyjnych jest promo-

cja i rozwój agroturystyki w 

dolinie Wisły (Natura 2000) i 

na obszarach przyległych.  

Lokalna Grupa Dzia-

łania Razem dla Roz-

woju 

 

www.razem-dla-

rozwo-

ju.pl/pliki/File/ZSRO

W.doc 

 

http://www.malawies.bip.org.pl/?tree=289
http://www.malawies.bip.org.pl/?tree=289
http://www.razem-dla-rozwoju.pl/pliki/File/ZSROW.doc
http://www.razem-dla-rozwoju.pl/pliki/File/ZSROW.doc
http://www.razem-dla-rozwoju.pl/pliki/File/ZSROW.doc
http://www.razem-dla-rozwoju.pl/pliki/File/ZSROW.doc
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla części miejscowości Drwały, Rakowo, 

Starzyno w gminie Wyszogród. Rada Gminy i 

Miasta Wyszogród, Wyszogród 2009. 

Dokument stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w 

miejscowościach Drwały, Ra-

kowo i Starzyno. Określa prze-

znaczenie poszczególnych ob-

szrów oraz zasady ich zagospo-

darowania w celu zachowania 

ładu przestrzennegona terenie 

ww. miejscowości oraz ochrony 

krajobrazu przyrodniczego i 

kulturowego tego regionu. 

Istotne informacje dotyczące 

przeznaczenia i zagospodaro-

wania terenów położonych 

wzdłuż nadwiślańskiego wału. 

Są to tereny otwarte rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej oraz 

zabudowy letniskowej (rekre-

acyjnej). Dokument zawiera 

wskazania dotyczące ochrony 

walorów przyrodniczych doli-

ny Wisły m.in. poprzez loka-

lizowanie obiektów budowla-

nych w pasie o szerokości 

100m od linii brzegowej rzeki, 

utrzymanie trwałych użytków 

zielonych, przeciwdziałanie 

zarastaniu łąk oraz prowadze-

nie czynnej ochrony ekosys-

temów leśnych i łąkowych.   

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy i Miasta Wy-

szogród 

 

http://ugimwyszogrod.

bip.org.pl/?tree=579 

 

Program rozwoju lokalnego gminy Młodzieszyn 

na lata 2004-2013. Rada Gminy Młodzieszyn, 

Młodzieszyn 2009. 

Dokument przedstawia zadania, 

których realizacja zapewni roz-

wój społeczno-gospodarczy 

gminy Młodzieszyn. Zawiera 

diagnozę aktualnego stanu po-

wiatu, opis zadań mających 

przynieść poprawę obecnej sy-

tuacji oraz sposoby monitoro-

waniai oceny realizacji wyzna-

czonych zadań. 

Brak informacji na temat in-

westycji mogących negatyw-

nie oddziaływać na obszar lub 

przedmioty ochrony objęte 

Planem Zadań Ochronnych. 

Urząd Gminy Mło-

dzieszyn 

 

http://mlodzieszyn.e-

socha-

czew.pl/media/index.p

hp?pokaz=kontent&id

Kon-

tent=1137&MediumI

D=196&sub=1143 

 

http://ugimwyszogrod.bip.org.pl/?tree=579
http://ugimwyszogrod.bip.org.pl/?tree=579
http://mlodzieszyn.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1137&MediumID=196&sub=1143
http://mlodzieszyn.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1137&MediumID=196&sub=1143
http://mlodzieszyn.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1137&MediumID=196&sub=1143
http://mlodzieszyn.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1137&MediumID=196&sub=1143
http://mlodzieszyn.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1137&MediumID=196&sub=1143
http://mlodzieszyn.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1137&MediumID=196&sub=1143
http://mlodzieszyn.e-sochaczew.pl/media/index.php?pokaz=kontent&idKontent=1137&MediumID=196&sub=1143
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Strategia rozwoju gminy Brochów do 2015 ro-

ku. Rada Gminy Brochów, Budowlane  i  urba-

nistyczne usługi projektowe Alicja Pejta – Ja-

worska, Brochów 2004. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający uwarunkowania spo-

łeczno-gospodarcze, misję i cele 

rozwoju gminy Słupno. Zawiera 

diagnozę stanu istniejącego, 

analizę SWOT oraz wizję roz-

woju gminy wraz z harmono-

gramem realizacji zadań opera-

cyjnych. 

Istotne informacje dotyczące 

kierunków rozwoju gminy 

Brochów, gdzie jednym z ce-

lów strategicznych jest za-

chowanie krajobrazów natu-

ralnych. Cel ten zostanie zre-

alizowany poprzez ochronę 

różnorodności biologicznej, 

zachowanie ciągłości i eksten-

sywnego użytkowania tere-

nów w korytarzach ekologicz-

nych oraz wzmocnienie sys-

temu obszarów chronionych 

przez utworzenie i ochronę 

obszarów Natura 2000. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Brochów 

 

http://www.brochow.b

ip.org.pl/?tree=1154 

 

Plan rozwoju lokalnego dla gminy Brochów do 

roku 2015. Rada Gminy Brochów, Budowlane  i  

urbanistyczne usługi projektowe Alicja Pejta – 

Jaworska, Brochów 2004. 

Przedstawia kierunki rozwoju 

gminy Brochów oraz plan inwe-

stycyjny zadań przewidzianych 

do realizacji do roku 2015. Za-

wiera charakterystykę uwarun-

kowań społeczno-gospodar-

czych i środowiskowych rozwo-

ju gminy, analizę słabych i sil-

nych stron oraz opis celów roz-

woju. 

Brak informacji na temat in-

westycji mogących negatyw-

nie oddziaływać na obszar lub 

przedmioty ochrony objęte 

Planem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Brochów 

 

http://www.brochow.b

ip.org.pl/?tree=1155 

 

http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1154
http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1154
http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1155
http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1155
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Brochów. Ma-

zowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i 

Rozwoju Regionalnego w Warszawie, oddział 

w Płocku, Płock 2002. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu 

gminy Brochów z uwzględnie-

niem potrzeb ochrony środowi-

ska przyrodniczego. 

Istotne informacje na temat 

sposobu zagospodarowania 

terenu w gminie Brochów. 

Dokument zawiera wskazania 

dotyczące ochrony walorów 

przyrodniczych doliny Wisły 

m.in. poprzez wprowadzenie 

zakazu zabudowy w jej mię-

dzywalu (za wyjątkiem urzą-

dzeń hydrotechnicznych lub 

służących rekrecji i turystyce),  

utrzymanie i wzbogacenie 

obszaru powiązań przyrodni-

czych pomiędzy Kampino-

skim Parkiem Narodowym a 

doliną Wisły, zwiększenie 

powierzchni zadrzewień śród-

polnych i nadwodnych w tym 

obszarze i ochronę starorze-

czy. Zakłada likwidacje 

miejsc zatorogennych na rze-

kach poprzez prace regulacyj-

ne i pogłębiarskie oraz mo-

dernizacje wałów. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Brochów 

 

http://www.brochow.b

ip.org.pl/?tree=1172 

 

Strategia Rozwoju Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

do 2020 roku. Rada i Wójt Gminy Czerwińsk 

nad Wisłą, Bałtycki Instytut Gmin – Gdańsk, 

Czerwińsk nad Wisłą 2003. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający uwarunkowania spo-

łeczno-gospodarcze, misję i cele 

rozwoju gminy Czerwińsk nad 

Wisłą. Zawiera diagnozę stanu 

istniejącego, analizę SWOT 

oraz wizję rozwoju gminy wraz 

z harmonogramem realizacji 

zadań operacyjnych. 

Istotne informacje na temat 

kierunków rozwoju, wśród 

których jednym z celów stra-

tegicznych jest wykorzystanie 

i promocja potencjału tury-

styczno-rekreacyjnego gminy 

m.in. poprzez utworzenie cen-

trum usług turystycznych nad 

Wisłą. 

Urząd Gminy Czer-

wińsk nad Wisłą 

 

http://www.czerwinsk.

pl/index.php?cmd=za

war-

tosc&opt=pokaz&id=

23 

 

http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1172
http://www.brochow.bip.org.pl/?tree=1172
http://www.czerwinsk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=23
http://www.czerwinsk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=23
http://www.czerwinsk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=23
http://www.czerwinsk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=23
http://www.czerwinsk.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=23
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Czerwińsk nad 

Wisłą na lata 2007-2013. Rada i Wójt Gminy 

Czerwińsk nad Wisłą, Czerwińsk nad Wisłą 

2007. 

Przedstawia kierunki rozwoju 

gminy Brochów oraz plan inwe-

stycyjny zadań przewidzianych 

do realizacji do roku 2013. Za-

wiera charakterystykę uwarun-

kowań społeczno-gospodar-

czych i środowiskowych rozwo-

ju gminy, analizę słabych i sil-

nych stron oraz opis celów roz-

woju. 

Brak informacji na temat in-

westycji mogących negatyw-

nie oddziaływać na obszar lub 

przedmioty ochrony objęte 

Planem Zadań Ochronnych. 

Urząd Gminy Czer-

wińsk nad Wisłą 

 

http://www.czerwinsk.

pl/gmina/pliki/oferta_i

nwestycyj-

na//lokalny_plan_roz

woju_2.pdf 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Leon-

cin na lata 2004-2011. Urząd Gminy Leoncin, 

Leoncin 2004. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla gminy Leoncin 

do 2011 r., określając cele i 

priorytety ekologiczne progra-

mu. Zawiera diagnozę aktual-

nego stanu poszczególnych 

elementów środowiska, analizę 

SWOT i program poprawy ja-

kości środowiska na terenie 

gminy Leoncin. 

Ważne źródło informacji na 

temat stanu wód powierzch-

niowych i ilości odprowadza-

nych do Wisły oczyszczonych 

ścieków, a także działań mają-

cych na celu poprawę jakości 

wód powierzchniowych. Po-

nadto wskazuje na koniecz-

ność ciągłej modernizacji wa-

łów nadwiślańskich polegają-

cej na umocnieniu odwodnień 

od strony skarpy wału i bu-

dowie ławy przywałowej ( na 

odcinku od miejscowości Sta-

re Gniew-niewice w stronę 

Starych Grochal). Wskazuje 

na niebezpieczeństwo pod-

mywania koryta Wisły w 

miejscowościach: Głusk i 

Nowa Mała Wieś, Stare 

Gniewniewice. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Leoncin 

 

http://www.leoncin.nb

ip.pl/leoncin/?id=19 

 

http://www.czerwinsk.pl/gmina/pliki/oferta_inwestycyjna/lokalny_plan_rozwoju_2.pdf
http://www.czerwinsk.pl/gmina/pliki/oferta_inwestycyjna/lokalny_plan_rozwoju_2.pdf
http://www.czerwinsk.pl/gmina/pliki/oferta_inwestycyjna/lokalny_plan_rozwoju_2.pdf
http://www.czerwinsk.pl/gmina/pliki/oferta_inwestycyjna/lokalny_plan_rozwoju_2.pdf
http://www.czerwinsk.pl/gmina/pliki/oferta_inwestycyjna/lokalny_plan_rozwoju_2.pdf
http://www.leoncin.nbip.pl/leoncin/?id=19
http://www.leoncin.nbip.pl/leoncin/?id=19
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 

Zakroczym do 2020 roku. Rada i Burmistrz 

Gminy Zakroczym, Zakroczym 2004. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający misję i cele strate-

giczne rozwoju gminy Zakro-

czym. Zawiera diagnozę stanu 

istniejącego, analizę SWOT 

oraz wizję rozwoju gminy wraz 

z harmonogramem realizacji 

działań strategicznych. 

Istotne informacje na temat 

kierunków rozwoju, wśród 

których ważnym celem opera-

cyjnym jest ochrona zasobów 

przyrodniczych i walorów 

krajobrazowych, a także roz-

wój turystyki m.in. poprzez 

budowę przystani wodnej na 

Wisle. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Zakroczym 

 

http://bip.zakroczym.p

l/public/get_file_conte

nts.php?id=53842 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Za-

kroczym na lata 2011-2014 z perspektywą na 

lata 2015-2018. Urząd Gminy Zakroczym, Za-

kroczym 2011. 

Wyznacza cele i kierunki dzia-

łania dla poprawy stanu środo-

wiska przyrodniczego w gminie 

Zakroczym. Zawiera diagnozę 

stanu poszczególnych elemen-

tów środowiska,  przedstawia 

kierunki działań oraz program 

realizacji zadań, mających na 

celu zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego tego regionu. 

Istotne informacje na temat 

programu ochrony środowiska 

dla gminy Zakroczym, gdzie 

celem strategicznym jest 

ochrona i rozwój obszarów 

chronionych oraz poprawa 

jakości i ochrona zasobów 

wód powierzchniowych. Dru-

gi cel zostanie zrealizowany 

m.in. poprzez skanalizowan-

nie nadwiślańskich wsi Smo-

szewo i Wygoda Smoszewska 

oraz poprzez ograniczenie 

spływu zanieczyszczeń azo-

towych z pól. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Zakroczym 

 

http://bip.zakroczym.p

l/public/get_file_conte

nts.php?id=56559 

 

http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=53842
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=53842
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=53842
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=56559
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=56559
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=56559
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zakroczym na 

lata 2007-2013. Urząd Gminy Zakroczym, In-

stytut Gospodarki Nieruchomościami w Kato-

wicach, Zakroczym 2007. 

Przedstawia kierunki rozwoju 

gminy Zakroczym oraz plan 

inwestycyjny zadań przewi-

dzianych do realizacji do roku 

2013. Zawiera charakterystykę 

uwarunkowań społeczno-

gospodarczych i środowisko-

wych rozwoju gminy, analizę 

słabych i silnych stron oraz opis 

celów rozwoju. 

Ważne informacje na temat 

kierunków rozwoju gminy 

oraz planów inwestycyjnych 

przewidywanych do realizacji 

do 2011 roku. Jednym z celów 

jest rozwój regionalnego sys-

temu transportowego, w ra-

mach którego wskazuje się na 

potrzebe budowy portu lotni-

czego najbliższej okolicy mia-

sta Zakroczym. Innym celem 

priorytetowym będzie wyko-

rzystanie walorów przyrodni-

czych do rozwoju turystyki 

m.in. poprzez budowę 2 przy-

stani wodnych z punktami 

widokowymi w Zakolu Wisły 

oraz rewaloryzacje cieku 

wodnego w rezerwacie przy-

rody „Kępa Zakroczymska”. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Zakroczym 

 

http://bip.zakroczym.p

l/public/get_file_conte

nts.php?id=118484 

 

http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=118484
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=118484
http://bip.zakroczym.pl/public/get_file_contents.php?id=118484
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Sudium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania gminy Zakroczym. Burmistrz Gminy 

Zakroczym, Biuro Planowania Rozwoju War-

szawy S.A., Warszawa/Zakroczym 2011. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Przedstawia analizę obecne-

go stanu oraz kierunki rozwo-

jugminy Zakroczym, a także 

sposób użytkowania i zagospo-

darowania terenu z uwzględnie-

niem potrzeb ochrony środowi-

ska przyrodniczego.  

Zawiera istotne informacje na 

temat zagospodarowania tere-

nów położonych w obrębie 

Natura 2000. Wśród celów 

strategicznych wymienia się: 

budowę lotniska w Modlinie 

wraz z usługami hotelarstwa i 

gastronomi i systemem komu-

nikacji zbiorowej; uatrakcyj-

nienie bazy rekreacyjnej, któ-

ra kształtować się będzie 

wzdłuż doliny rzeki Wisły; 

ochronę i poprawę stanu śro-

dowiska poprzez utworzenie 

nowych form ochrony obsza-

rowej m.in. powołanie rezer-

watu przyrody „Wyspy Smo-

szewskie”,obejmującego wy-

spy,piaszczyste łachy i wody 

płynące rzeki Wisły o pow. 

ok. 209 ha.Dla potrzeb tury-

styki wodnej oraz nadwodnej 

przewiduje sie odtworzenie 

historycznego szlaku wiślane-

go z przystaniami wodnymi 

przy moście w Zakroczymiu i 

przy ujsciu rzeki Strugi. Jako 

potencjalne zagrożenie wska-

zuje się oczyszczalnię ście-

ków w obszarze Natura 2000. 

Urząd Gminy Zakro-

czym 

 

http://www.zakroczym

.pl/files/667/4f421d92

49c72/Tekst_Studium

%20-

Zalacznik_nr_1.pdf 

http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
http://www.zakroczym.pl/files/667/4f421d9249c72/Tekst_Studium%20-Zalacznik_nr_1.pdf
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Zakroczym. Rada Gminy Zakro-

czym, Zakroczym 2007. 

Dokument stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w 

mieście Zakroczym. Określa 

przeznaczenie poszczególnych 

obszarów oraz zasady ich zago-

spodarowania w celu zachowa-

nia ładu przestrzennego oraz 

ochrony krajobrazu przyrodni-

czego i kulturowego tego tere-

nu. 

Zawiera istotne informacje na 

temat przeznaczenia gruntów i 

zagospodarowania terenów 

położonych w obszarze Natu-

ra 2000. Zadaniem nadrzęd-

nym z punktu widzenia 

ochrony środowiska na obsza-

rze objętym Planem jest za-

chowania jego walorów kra-

jobrazowych m.in. poprzez 

ochronę istniejącego rezerwa-

tu „Zakole Zakroczymskie” 

oraz obszaru Natura 2000, a 

także istniejących lasów, za-

drzewień, ciągów zieleni, pa-

rowów i skarpy wiślanej. 

Wskazuje potrzebę utrzyma-

nie drożności Łachy, położo-

nej na południu miasta, w 

dolinie rzeki Wisły. Wskazuje 

postulowane lokalizacje przy-

stani wodnych Gałachy i Du-

chowizna. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Zakroczym 

 

http://bip.zakroczym.p

l/public/?id=62368 

 

http://bip.zakroczym.pl/public/?id=62368
http://bip.zakroczym.pl/public/?id=62368


 
  

    90 

 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do roku 2015. 

Urząd Gminy Nowy Dwór Mazowiecki, RES 

CONSULTING Jacek Dębczyński-BelskDuży, 

Nowy Dwór Mazowiecki 2001.  

Przedstawia kierunki rozwoju, 

cele strategiczne i operacyjne 

zaplanowane do realizacji do 

roku 2013, uwzględniające 

uwarunkowania społeczno-

gospodarcze miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki. 

Istotne informacje dotyczące 

kierunków rozwoju miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki, 

które mają na celu poprawę 

stanu gospodarki poprzez 

rozwój turystyki, przy wyko-

rzystaniu walorów przyrodni-

czych tego obszaru. Cele będą 

realizowane m.in. w wyniku-

rozbudowy i tworzenia no-

wych terenów rekreacyjnych 

ze szczególnym uwzględnie-

niem terenów wałów, parku 

zachodniego i Twierdzy oraz 

utworzenia Lotniska Modlin i 

utworzenia strefy aktywności 

gospodarczej w jego otocze-

niu. Ponadto jednym z celów 

jest sporządzenie planów za-

gospodarowania przestrzen-

nego, uwzględniających po-

trzebę ochrony terenów zielo-

nych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

 

http://bip.nowydworm

az.pl/public/get_file_c

ontents.php?id=1301 

 

http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=1301
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=1301
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=1301
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Kie-

runki Zagospodarowania przestrzennego. Za-

rząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Pracow-

nia ART.-ARCH. S.c. A. Chylak & K. Gru-

szecka, Nowy Dwór Mazowiecki 2000. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu 

gminy Nowy Dwór Mazowiecki 

z uwzględnieniem potrzeb 

ochrony środowiska przyrodni-

czego. 

Istotne infromacje na temat 

kierunków działania dotyczą-

cych ochrony i kształtowania 

środowiska w dolinie Wisły. 

Za główne kierunki działań w 

zakresie utrzymania systemów 

przyrodniczych należy uznać 

wyłączenie określonych ob-

szarów z intensywnej urbani-

zacji w celu zwiększenia moż-

liwości funkcjonowania przy-

rody w środowisku zurbani-

zowanym i zminimalizowanie 

zainwestowania tych terenów. 

Konieczne, wg zapisów w 

studium, jest wyznaczenie 

otuliny rezerwatów położo-

nych w obrębie koryta Wisły 

(„Kępy Kazuńskie”), które są 

potencjalnym miejscem nega-

tywnych oddziaływań zwią-

zanych z rozwojem turystyki. 

Zapisy te powinny zostać 

uwzględnione przy tworzeniu 

planu zagospodarowania prze-

strzennego dla tych terenów. 

Ponadto przy tworzeniu pla-

nów należy wziąć pod uwagę 

potrzebę modernizacji wału 

Jabłonna – Nowy Dwór Maz.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

 

http://bip.nowydworm

az.pl/public/get_file_c

on-

tents.php?id=166702 

 

http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=166702
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=166702
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=166702
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=166702
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Rada 

Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim, 

Nowy Dwór Mazowiecki 2003. 

Dokument stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w 

mieście Nowy Dwór Mazo-

wiecki. Określa przeznaczenie 

poszczególnych obszarów oraz 

zasady ich zagospodarowania w 

celu zachowania ładu prze-

strzennego oraz ochrony krajo-

brazu przyrodniczego i kultu-

rowego tego terenu. 

Istotne informacje dotyczące 

przeznaczenia terenów poło-

żonych w międzywalu Wisły i 

w jego pobliżu (m.in. na temat 

lokalizacji Lotniska Modlin) 

oraz zagospodarowania tere-

nów z uwzględnieniem usta-

leń w zakresie ochrony warto-

ści przyrodniczych tego ob-

szaru.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

 

http://bip.nowydworm

az.pl/public/?id=3376

4 

 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki na lata 2007-2014. Miasto 

Nowy Dwór Mazowiecki, Przedsiębiorstwo 

Geologiczne „Polgeol” S.A., Warszawa 2007. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki do roku 

2014, określając cel nadrzędny i 

priorytety ekologiczne progra-

mu. Zawiera diagnozę aktual-

nego stanu poszczególnych 

elementów środowiska i pro-

gram poprawy ich jakości i 

bezpieczeństwa ekologicznego 

na tym terenie. 

Istotne informacje na temat 

działań na rzecz ochrony śro-

dowiska przyrodniczego, 

gdzie celem strategicznym jest 

m.in. ochrona środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, 

poprawa stanu bezpieczeń-

stwa ekologicznego oraz roz-

wój turystyki. Do ważnych 

zadań należy sporządzanie 

planów ochrony dla obszarów 

Natura2000, konserwacje wa-

łów p-powodziowych na Wi-

śle i  turystyczne wykorzysta-

nie szlaków wodnych Wisły.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

 

http://bip.nowydworm

az.pl/public/get_file_c

ontents.php?id=7268 

 

http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=33764
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=33764
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=33764
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=7268
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=7268
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=7268
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy 

Czosnów do 2020 roku. Rada i Wójt Gminy 

Czosnów, Czosnów 2008.  

Dokument planistyczny przed-

stawiający misję i cele strate-

giczne rozwoju gminy Czo-

snów. Zawiera diagnozę stanu 

istniejącego, analizę SWOT 

oraz wizję rozwoju gminy wraz 

z harmonogramem realizacji 

działań strategicznych. 

Istotne informacje na temat 

kierunków rozwoju gminy 

Czosnów, wśród których 

ważnymi celami operacyjny-

mi z punktu widzenia ochrony 

obszaru Natura2000 jest roz-

wój turystyki i rekreacji oraz 

pełna ochrona walorów i za-

sobów środowiska przyrodni-

czego. Cel dotyczący ochrony  

przyrody będzie realizowany  

poprzez ograniczenie zabu-

dowy i dewastacji terenów 

cennych przyrodniczo oraz 

zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania istniejących 

ekosystemów w wyniku utwo-

rzenia nowych zespołów przy-

rodniczo-krajobrazowych 

m.in Łąk Kazuńskich ze 

zbiornikami wodnymi (staro-

rzeczami Wisły).Zachowanie 

istniejącego układu wód po-

wierzchniowych i ich ochrona 

przed zanieczyszczeniami, 

zasypywaniem (likwidacją) 

jezior, cieków i oczek wod-

nych, a szczególnie przed 

wprowadzaniem nieoczysz-

czonych ścieków. 

Urząd Gminy Czo-

snów  

 

http://www.czosnow.n

azwa.pl/files/Strategia

_Gminy_Czosnow.pdf 

 

http://www.czosnow.nazwa.pl/files/Strategia_Gminy_Czosnow.pdf
http://www.czosnow.nazwa.pl/files/Strategia_Gminy_Czosnow.pdf
http://www.czosnow.nazwa.pl/files/Strategia_Gminy_Czosnow.pdf
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Plan zagospodarowania gminy Czosnów. Za-

rząd Gminy Czosnów, Czosnów 2003. 

Dokument stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w 

gminie Czosnów. Określa prze-

znaczenie poszczególnych ob-

szarów oraz zasady ich zago-

spodarowania w celu zachowa-

nia ładu przestrzennego oraz 

ochrony krajobrazu przyrodni-

czego i kulturowego tego tere-

nu. 

Istotne informacje dotyczące 

przeznaczenia terenów poło-

żonych w międzywalu Wisły i 

w jego pobliżu oraz zagospo-

darowania terenów z 

uwzględnieniem ustaleń w 

zakresie ochrony wartości 

przyrodniczych tego obszaru. 

Urząd Gminy Czo-

snów 

 

http://www.czosnow.p

l/files/PLAN_ZAGOS

PODAROWA-

NIA_PRZESTRZEN

NEGO.pdf 

 

Strategia rozwoju gminy Jabłonna. Rada Gminy 

Jabłonna 

Dokument planistyczny przed-

stawiający misję i cele strate-

giczne rozwoju gminy Jabłonna. 

Zawiera diagnozę stanu istnie-

jącego, analizę SWOT oraz wi-

zję rozwoju gminy wraz z har-

monogramem realizacji działań 

strategicznych. 

Istotne informacje na temat 

kierunków rozwoju gminy 

Jabłonna, wśród których jed-

nym z celów strategicznych 

jest zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej i rekreacyjnej 

gminy w oparciu o walory 

środowiska przyrodniczego i 

dziedzictwam kulturowego 

m.in. walorów doliny Wisły. 

Urząd Gminy Jabłon-

na 

 

http://www.jablonna.p

l/gmina/pliki/docs//////

////////////////////////////////

////////////////////////////////

////////strategia_rozwoj

u_gminy_jablonna2.p

df 

Plan ochrony środowiska dla gminy Jabłonna na 

lata 2009-2016.Wójt Gminy Jabłonna, EKO-

STANDARD Pracownia Analiz Środowisko-

wych,Jabłonna 2009. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla gminy Jabłonna 

i do roku 2014, określając cel 

nadrzędny i priorytety ekolo-

giczne programu. Zawiera dia-

gnozę aktualnego stanu po-

szczególnych elementów śro-

dowiska i program poprawy ich 

jakości i bezpieczeństwa ekolo-

gicznego na tym terenie. 

Istotne informacje na temat 

stanu wód powierzchniowych 

na terenie gminy Jabłonna 

oraz potrzeby ochrony krajo-

brazu i zasobów przyrodni-

czych w Dolinie Środkowej 

Wisły, poprzez utrzymanie 

walorów przyrodniczych ist-

niejących rezerwatów, tj. 

„Kępy Kazuńskie” i „Ławice 

Kiełpińskie” oraz obszarów 

Natura 2000, w tym Doliny 

Środkowej Wisły. 

Urząd Gminy Jabłon-

na  

 

http://www.jablonna.p

l/gmina/pliki/prezenta

cja////////program_ochr

ony_sr.pdf 

 

http://www.czosnow.pl/files/PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO.pdf
http://www.czosnow.pl/files/PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO.pdf
http://www.czosnow.pl/files/PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO.pdf
http://www.czosnow.pl/files/PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO.pdf
http://www.czosnow.pl/files/PLAN_ZAGOSPODAROWANIA_PRZESTRZENNEGO.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/docs/strategia_rozwoju_gminy_jablonna2.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/docs/strategia_rozwoju_gminy_jablonna2.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/docs/strategia_rozwoju_gminy_jablonna2.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/docs/strategia_rozwoju_gminy_jablonna2.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/docs/strategia_rozwoju_gminy_jablonna2.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/docs/strategia_rozwoju_gminy_jablonna2.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/docs/strategia_rozwoju_gminy_jablonna2.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/prezentacja/program_ochrony_sr.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/prezentacja/program_ochrony_sr.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/prezentacja/program_ochrony_sr.pdf
http://www.jablonna.pl/gmina/pliki/prezentacja/program_ochrony_sr.pdf
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Studium uwarunkowan i kierunków zagospoda-

rowania gminy Jabłonna. Zarząd Gminy w Ja-

błonnie, Autorskie Studio Architektury Krajo-

brazuM. Szeniawski & W. Trzópek Sp. c., 

TECHMAPROJEKT Sp. z o.o. 

Wielobranżowa Pracownia Projektowa, PRO-

EKO Sp. z o.o., Jabłonna 1999. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu 

gminy Jabłonna z uwzględnie-

niem potrzeb ochrony środowi-

ska przyrodniczego. 

Istotne informacje dotyczące 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy wy-

nikające z cech środowiska 

naturalnego, zbudowanego i 

przestrzeni rolniczej. Zgodnie 

z zapisami studium z przyrod-

niczego punktu widzenia 

aspekt ochronyekosystemów 

rzecznych i dolinnych powi-

nien byc priorytetowy, nato-

miast zagrożenie powodziowe 

należy eliminowac przez mo-

dernizacje i utrzymanie wałów 

p-powodziowych w odpo-

wiednim stanie technicznym. 

W obszarze międzywala nie 

powinno się prowadzić innych 

inwestycji oprócz obiektów 

zwiazanych z przekraczaniem 

korytarzeki, ujec wodnych i 

wylotów scieków. W szcze-

gólnychwypadkach, poza te-

renem rezerwatów przyrody, 

dopuścić można eksploatację 

kruszywa(po uprzednim uzy-

skaniu opinii służb ochrony 

przyrody i zezwolenia wodo-

prawnego). 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Jabłonna 

 

http://ug.jablonna.ibip.

pl/public/get_file_cont

ents.php?id=216062 

 

http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=216062
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=216062
http://ug.jablonna.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=216062
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego m.st. Warszawy. Rada 

m.st. Warszawy, Warszawa 2006. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej mia-

sta, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu m.st. 

Warszawy z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony środowiska 

przyrodniczego. 

Zawiera istotne informacje na 

temat zagospodarowania prze-

strzennego Warszawy, okre-

ślające przeznaczenie terenu 

międzywala Wisły i plany 

inwestycji drogowych mogą-

cych negatywnie oodziaływać 

na obszar Natura 2000.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

m.st. Warszawy 

 

 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Otwocka. Kierunki rozwoju. Wersja VIII 2010. 

Otwock 2010. 

Dokument określa kierunki po-

lityki przestrzennej w odniesie-

niu do miasta Otwocka. 

 

Zawiera informacje na temat 

potrzeby ochrony najcenniej-

szych zasobów i walorów 

środowiska przyrodniczego, w 

tym Obszaru Natura 2000 - 

Dolina rzeki Wisły i sąsiadu-

jących z nią lasów, leżących 

w układzie powiązań 

ekologicznych o znaczeniu 

regionalnym i krajowym oraz 

pokrytych zwartymi komplek-

sami leśnymi wałów i wznie-

sień wydmowych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy w Otwocku 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Kar-

czew na lata 2004-2010. Urząd Gminy Kra-

czew, Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGE-

OL” S. A., Warszawa 2004. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla miasta Karczew, 

określając cel nadrzędny i prio-

rytety ekologiczne programu. 

Zawiera diagnozę aktualnego 

stanu poszczególnych elemen-

tów środowiska i program po-

prawy ich jakości i bezpieczeń-

stwa ekologicznego na tym te-

renie. 

Zawiera istotne informacje na 

temat obszarów objętych 

ochroną i projektowanych 

form ochrony. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Kar-

czewie 

 

http://www.bip.karcze

w.pl/public/get_file_c

ontents.php?id=56055 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta i gminy Kar-

czew. Urząd Miasta i Gminy Karczew, Warsza-

wa 1999. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu mia-

sta i gminy Karczew z 

uwzględnieniem potrzeb ochro-

ny środowiska przyrodniczego. 

Zawiera istotne informacje na 

temat przeznaczenia obszaru 

międzywala Wisły oraz istnie-

jących form ochrony. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Kar-

czewie 

 

http://www.bip.karcze

w.pl/public/popup.php

?id_menu_item=4267

5 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Miasta Józefowa . 

AMPLUS PROJEKT S.C., Józefów 2010. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu mia-

sta Józefów z uwzględnieniem 

potrzeb ochrony środowiska 

przyrodniczego. 

Istotne infromacje na temat 

kierunków zagospodarowania 

miasta Józefowa, gdzie planu-

je się budowę przeprawy 

przez rz. Wisłę w celu powią-

zania odcinków drogi nr. 721 

na linii Józefów – Konstancin 

Jeziorna, zapewniającym bez-

kolizyjne przejście przez ob-

szary chronione (przejście nie 

będzie miało formy mostu – 

może być realizowane np. 

jako tunel przebiegający pod 

rezerwatem „Wyspy Świder-

skie”, z wlotem znajdującym 

się poza jego granicami). 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Józe-

fów 

 

http://www.jozefow.pl

/WWW/MJ/SP/SUKZ

PMJ/studium.pdf 

 

 

http://www.bip.karczew.pl/public/popup.php?id_menu_item=42675
http://www.bip.karczew.pl/public/popup.php?id_menu_item=42675
http://www.bip.karczew.pl/public/popup.php?id_menu_item=42675
http://www.bip.karczew.pl/public/popup.php?id_menu_item=42675
http://www.jozefow.pl/WWW/MJ/SP/SUKZPMJ/studium.pdf
http://www.jozefow.pl/WWW/MJ/SP/SUKZPMJ/studium.pdf
http://www.jozefow.pl/WWW/MJ/SP/SUKZPMJ/studium.pdf
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Studium  uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania gminy Konstancin-Jeziorna. Burmistrz 

Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Konstan-

cin-Jeziorna 1999. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu 

gminy Konstancin-Jeziorna z 

uwzględnieniem potrzeb ochro-

ny środowiska przyrodniczego. 

Istotne informacje na temat 

zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Konstancin-

Jeziorna.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy Kon-

stancin-Jeziorna 

 

http://www.konstancin

.eobip.pl/_gAllery/55/

550.pdf 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania gminy Góra Kalwaria. Kierunki Zago-

spodarowania Przestrzennego. Burmistrz Miasta 

i Gminy Góra Kalwaria, „SOL-AR”arch. Jerzy 

Solarek, Pracownia Architektury i Urbanistyki, 

Warszawa 2006. 

 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu 

gminy Góra Kalwaria z 

uwzględnieniem potrzeb ochro-

ny środowiska przyrodniczego. 

Istotne informacje na temat 

zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Góra Kalwaria i 

lokalizacji terenów koncentra-

cji usług w międzywalu na 

477 km szlaku wodnego.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Góra Kalwaria 

 

http://bip.gorakalwaria

.pl/public/get_file_con

tents.php?id=132046 

 

http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/55/550.pdf
http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/55/550.pdf
http://www.konstancin.eobip.pl/_gAllery/55/550.pdf
http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=132046
http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=132046
http://bip.gorakalwaria.pl/public/get_file_contents.php?id=132046
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Sobienie-

Jeziory. Zarząd Gminy Sobienie-Jeziory, Biuro 

Usługowe"Anihal" Sp z o.o., Siedlce 2002. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu 

gminy Sobienie-Jeziory z 

uwzględnieniem potrzeb ochro-

ny środowiska przyrodniczego. 

Istotne informacje na temat 

przeznaczenia i zagospodaro-

wania terenu w gminie Puła-

wy. Zawiera opis projektowa-

nych w obszarze międzywala 

Wisły rezerwatów przyrody, 

tj. „Ławice Podgórzyckie” 

(452,0-465,9 km szlaku że-

glugowego) i „Kępa Czerska” 

(467,5-475,3 km), które za-

bezpieczyłyby walory przy-

rodnicze najważniejszych dla 

awifauny lęgowej wysp i nad-

rzecznych lasów łęgowych. 

Zakłada wprowadzenie zaka-

zów i nakazów nie stojących 

w sprzeczności z konieczno-

ścią ochrony p-powodziowej. 

Przedstawia propozycję utwo-

rzenie na obszarze całego 

międzywala Wisły środkowej 

Wiślańskiego Parku Narodo-

wego. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Sobienie-

Jeziory 

 

http://www.e-

bip.pl/4DMETHOD/S

howFiszkaInfoZa-

Za-

l/15186/%23%231519

800637.1 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Warka. Za-

rząd Miasta i Gminy Warka, Warka 2005. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający misję, cele strate-

giczne i program operacyjny ich 

realizacji, służący rozwojowi 

miasta i gminy Warka. Zawiera 

diagnozę stanu istniejącego i 

wizję rozwoju gminy wraz z 

harmonogramem realizacji dzia-

łań strategicznych. 

Istotne informacje na temat 

kierunków rozwoju miasta i 

gminy Warka, wśród których 

jednym z celów strategicz-

nych jest zwiększenie atrak-

cyjności turystycznej i rekre-

acyjnej gminy w oparciu o 

walory środowiska przyrodni-

czego, związane z doliną rzeki 

Pilicy. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Warce 

 

http://warka.bipgminy.

pl/public/get_file_cont

ents.php?id=58394 

http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/ShowFiszkaInfoZal/15186/%23%231519800637.1
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/ShowFiszkaInfoZal/15186/%23%231519800637.1
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/ShowFiszkaInfoZal/15186/%23%231519800637.1
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/ShowFiszkaInfoZal/15186/%23%231519800637.1
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/ShowFiszkaInfoZal/15186/%23%231519800637.1
http://www.e-bip.pl/4DMETHOD/ShowFiszkaInfoZal/15186/%23%231519800637.1
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=58394
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=58394
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=58394
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Program Ochrony Środowiska dla Miasta i 

Gminy Warka na lata 2009-2012. Zarząd Miasta 

i Gminy Warka, Warka 2009. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla miasta Warka, 

określając cel nadrzędny i prio-

rytety ekologiczne programu. 

Zawiera diagnozę aktualnego 

stanu poszczególnych elemen-

tów środowiska i plan działań 

dla poprawy ich jakości i bez-

pieczeństwa ekologicznego na 

tym terenie na lata 2009-2012 

oraz 2013-2016. 

Zawiera istotne informacje na 

temat działań realizowanych 

w ramach planu na lata 2009-

2012, w tym działań popra-

wiających stan wód po-

wierzchniowych m.in. rozbu-

dowa sieci kanalizacyjnej, 

budowa systemów kanalizacji 

sanitarnej, propagowanie za-

sad postępowania z nawozami 

i środkami ochrony roślin, 

prowadzenie kontroli eksplo-

atacji zbiorników bezodpły-

wowych, ograniczanie spływu 

zanieczyszczeń obszarowych 

z terenów rolniczychi sadow-

niczych. Jednym z zadań prio-

rytetowych jest podniesienie 

walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych gminy po-

przez zagospodarowanie 

brzegów rzeki Pilicy, tj. bu-

dowę plaży miejskiej i przy-

stani kajakowej. Ponadto w 

programie zawarta jest infor-

macja o projektowanych w 

obrębie Natura 2000 rezerwa-

tach ornitologicznych „Wyspy 

Kobylnickie” i „Ławice Pod-

górzyckie”.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Warce 

 

http://warka.bipgminy.

pl/public/get_file_cont

ents.php?id=167133 

http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=167133
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=167133
http://warka.bipgminy.pl/public/get_file_contents.php?id=167133
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Kozienice. Rada 

Miejska w Kozienicach, Kozienice 2008. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej gmi-

ny, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenu 

gminy Kozienice z uwzględnie-

niem potrzeb ochrony środowi-

ska przyrodniczego. 

Istotne informacje na temat 

kierunków zagospodarowania 

gminy Kozienice, w których 

jednym z działań zapewniają-

cych rozwój komunikacji bę-

dzie budowa przeprawy mo-

stowej w Świerżach Górnych.  

Urząd Gminy w Ko-

zienicach 

 

http://www.kozienice.

pl/studium_gminy/zal

acznik1.pdf 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Kozienice dla terenu położonego w 

obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie 

geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie 

geodezyjnym Michałówka. Rada Miejska w 

Kozienicach, Kozienice 2011. 

Dokument stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w 

gminie Kozienice. Określa prze-

znaczenie poszczególnych ob-

szarów oraz zasady ich zago-

spodarowania w celu zachowa-

nia ładu przestrzennego oraz 

ochrony krajobrazu przyrodni-

czego i kulturowego tego tere-

nu. 

Istotne informacje na temat 

sposobu zagospodarowania 

terenu w obrębie Świerże 

Górne. 

http://planyzagospoda

rowa-

nia.pl/plan/mazowieck

ie/kozienicki/kozienic

e/145395 

 

http://www.kozienice.pl/studium_gminy/zalacznik1.pdf
http://www.kozienice.pl/studium_gminy/zalacznik1.pdf
http://www.kozienice.pl/studium_gminy/zalacznik1.pdf
http://planyzagospodarowania.pl/plan/mazowieckie/kozienicki/kozienice/145395
http://planyzagospodarowania.pl/plan/mazowieckie/kozienicki/kozienice/145395
http://planyzagospodarowania.pl/plan/mazowieckie/kozienicki/kozienice/145395
http://planyzagospodarowania.pl/plan/mazowieckie/kozienicki/kozienice/145395
http://planyzagospodarowania.pl/plan/mazowieckie/kozienicki/kozienice/145395
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Plan gospodarki odpadami dla gmin członków 

związku gmin ziemi kozienickiej. Aktualizacja 

na lata 2008 – 2011, z perspektywą na lata 2010 

– 2015. Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, 

Kozienice 2008. 

Zaktualizowana wersja planu 

przedstawia działania zmierza-

jące do udoskonalenia realizo-

wanego systemu gospodarowa-

nia odpadami w powiecie ko-

zienickim. Prezentuje zadania 

konieczne do zapewnienia zin-

tegrowanej gospodarki odpa-

dami w celu ochrony środowi-

ska, z uwzględnieniem możli-

wości technicznych, organiza-

cyjnych, uwarunkowań ekono-

micznych oraz poziomu tech-

nicznego istniejącej infrastruk-

tury. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Gniwoszów 

 

http://bip.gniewoszow.

pl/upload/XXXII1870

9.pdf 

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ma-

ciejowice. Wójt Gminy Maciejowice, Przedsię-

biorstwo Geologiczne „POLGEOL” S. A., War-

szawa 2004. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla gminy Macie-

jowice do roku 2011, określając 

cel nadrzędny i priorytety eko-

logiczne progra-mu. Zawiera 

diagnozę aktual-nego stanu po-

szczególnych elementów śro-

dowiska i pro-gram poprawy 

ich jakości i bezpieczeństwa 

ekologicznego na tym terenie. 

Istotne informacje dotyczące 

działań mających na celu po-

prawę stanu środowiska i 

ochronę p-powodziową. Wy-

mienia takie zadania jak mo-

dernizacja wałów na odcinku 

10 km na odcinku Kolonia 

Bączki- Antoniówka Świer-

żowska oraz chrona i pielę-

gnacja zasobów leśnych oraz 

ekosystemów nieleśnych, w 

tym obejmowanie ochroną 

cennych obszarów leśnych i 

nieleśnych.  

Biuletyn Informacji 

Publ.icznej Urzędu 

Gminy Maciejowice 

 

http://bip.maciejowice

.pl/index.php?id=15 

 

http://bip.gniewoszow.pl/upload/XXXII18709.pdf
http://bip.gniewoszow.pl/upload/XXXII18709.pdf
http://bip.gniewoszow.pl/upload/XXXII18709.pdf
http://bip.maciejowice.pl/index.php?id=15
http://bip.maciejowice.pl/index.php?id=15
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Strategia rozwoju dla gminy Stężyca na lata 

2008-2015. Urząd Gminy Stężyca, Stężyca 

2008. 

Dokument planistyczny przed-

stawiający misję i cele strate-

giczne rozwoju gminy Stężyca. 

Zawiera diagnozę stanu istnie-

jącego, analizę SWOT oraz wi-

zję rozwoju gminy wraz z har-

monogramem realizacji działań 

strategicznych. 

Isrtotne informacje na temat 

kierunków rozwoju gminy-

Stężyca, wśród których jed-

nym z celów strategicznych 

jest poprawa atrakcyjności 

turystycznej regionu m.in. 

poprzez zagospodarowanie 

zbiorników wodnych 

na cele wypoczynkowo 

– rekreacyjne w Brzezinach. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Stężyca 

 

https://stezyca.netbip.

pl/ 

 

https://stezyca.netbip.pl/
https://stezyca.netbip.pl/
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Program Ochrony Środowiska dla gminy Stęży-

ca. Wójt Gminy Stężyca, Stęzyca 2004. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla gminy Stężyca, 

określając cel nadrzędny i prio-

rytety ekologiczne programu. 

Zawiera diagnozę aktualnego 

stanu poszczególnych elemen-

tów środowiska i program po-

prawy ich jakości i bezpieczeń-

stwa ekologicznego na tym te-

renie. 

Zawiera istotne informacje na 

temat ochrony walorów krajo-

brazowych i przyrodniczych 

gminy Stężyca, w tym pro-

mowanie ekologicznego 

gospodarowania na gruntach 

rolnych położonych na terenie 

doliny Wisły;ochrona oczek 

wodnych orazterenów pod-

mokłychnieprzydatnych rolni-

czo jakoobiektów wzbogaca-

jącychbioróżnorodność 

(głównie podmokłości w 

obrębie doliny Wisły). Zawie-

ra informacje o planach utwo-

rzenia rezerwatu „Wyspy Ko-

bylnickie” oraz o głównych 

zagrożeniach dla obszaru Na-

tura 2000 t.j. planowanej re-

gulacji koryta Wisły, a w 

szczególności długotermino-

we plany kaskadyzacji rzeki. 

Wskazuje na potrzebę pogo-

dzenia ochrony przyrody z 

działaniami zapewniającymi 

ochronę p-powodziową. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Stężyca 

 

https://stezyca.netbip.

pl/ 

 

https://stezyca.netbip.pl/
https://stezyca.netbip.pl/
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Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stężyca. Urząd Gminy 

Stężyca, Zakład projektowo-budowlany, Pra-

cownia projektowo-studialna EKO-PLAN, Lu-

blin 2003. 

Dokument stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w 

gminie Stężyca. Określa prze-

znaczenie poszczególnych ob-

szarów oraz zasady ich zago-

spodarowania w celu zachowa-

nia ładu przestrzennego oraz 

ochrony krajobrazu przyrodni-

czego i kulturowego tego tere-

nu. 

Istotne informacje dotyczące 

przeznaczenia terenów poło-

żonych w dolinie Wisły. 

Przedstawia plany nowych 

form ochrony w obszarze Na-

tura 2000 t.j. rezerwatu „Wy-

spy Kobylnickie” obejmują-

cego rzekę Wisłę wraz z wy-

spami będącymi w różnym 

stadium sukcesji roślinnej, 

rezerwatu „Piotrowice” obej-

mującego fragment starorze-

cza Wisły, użytku ekologicz-

nego „Brzeźce” oraz „Jeziora 

Drachalskiego” obejmującego 

część dawnego korytarza 

rzecznego, zespołu przyrodni-

czo-krajobrazowego „Wiśli-

ska” obejmującego strefę do-

liny Wisły z łachami piasz-

czystymi oraz obszaru tarasu 

zalewowego z licznymi staro-

rzeczami i jeziorami. Ponadto 

zakazuje lokalizowania stopni 

wodnych na Wiśle oraz jej 

regulacji hydrotechnicznych. 

Wskazuje na potrzebę wyko-

rzystania walorów przyrodni-

czych Wisły do rozwoju tury-

styki i rekreacji. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Stężyca 

 

https://stezyca.netbip.

pl/ 

 

https://stezyca.netbip.pl/
https://stezyca.netbip.pl/
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Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin na 

lata 2008-2015. Rada Miasta Dęblin. Dęblin 

2008. 

Strategia jest podstawowym 

dokumentem lokalnego samo-

rządu, wskazującym główne 

kierunki trwałego rozwoju spo-

łeczno gospodarczego miasta i 

poprawy jakości życia jego 

mieszkańców. Fromułuje cel 

strategiczny i priorytety rozwo-

jowe miasta Dęblin. Zawiera 

diagnozę stanu istniejącego, 

analizę SWOT oraz wizję roz-

woju miasta wraz z harmono-

gramem realizacji działań stra-

tegicznych. 

Zawiera istotne informacje na 

temat kierunków rozoju mia-

sta Dęblin. Jednym z celów 

strategicznych jest poprawa 

stanu środowiska, która zosta-

nie osiągnięta m.in. poprzez 

uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej miasta, 

podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

oraz ochronę cennych walo-

rów przyrodniczych i krajo-

brazowych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta 

Dęblin 

 

http://bip.um.deblin.pl

/pliki/uchwaly/2008///

/////////////////////////////St

rate-

gia_rozwoju_2008-

1015.pdf 

 

http://bip.um.deblin.pl/pliki/uchwaly/2008/Strategia_rozwoju_2008-1015.pdf
http://bip.um.deblin.pl/pliki/uchwaly/2008/Strategia_rozwoju_2008-1015.pdf
http://bip.um.deblin.pl/pliki/uchwaly/2008/Strategia_rozwoju_2008-1015.pdf
http://bip.um.deblin.pl/pliki/uchwaly/2008/Strategia_rozwoju_2008-1015.pdf
http://bip.um.deblin.pl/pliki/uchwaly/2008/Strategia_rozwoju_2008-1015.pdf
http://bip.um.deblin.pl/pliki/uchwaly/2008/Strategia_rozwoju_2008-1015.pdf
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Program Ochrony Środowiska dla Miasta Dę-

blin na lata 2010-2013 z uwzględnieniem per-

spektywy na lata 2014-2017. Burmistrz Miasta 

Dęblin, Dęblin 2010. 

Przedstawia założenia ochrony 

środowiska dla miasta Dęblin, 

określając cel nadrzędny i prio-

rytety ekologiczne programu. 

Zawiera diagnozę aktualnego 

stanu poszczególnych elemen-

tów środowiska i program po-

prawy ich jakości i bezpieczeń-

stwa ekologicznego na tym te-

renie. 

Zawiera istotne informacje 

dotyczące zagrożeń dla obsza-

ru Natura 2000 i koniecznych 

działań prowadzonych na tym 

obszarze dla zachowania bez-

pieczeństwa przeciwpowo-

dziowego, a także planu zadań  

realizowanego dla osiągnięcia 

celów proekologicznych. Jed-

nym z nich jest ochrona dzie-

dzictwa przyrodniczego i ra-

cjonalne gospodarowanie za-

sobami przyrody, który zosta-

nie osiągnięty m.in. poprzez 

utrzymanie drożności ekolo-

gicznej w obrębie lokalnego 

systemu ekologicznego, jakim 

jest dolina Wisły i Wieprza, 

oraz jego powiązań z ponad-

lokalną siecią ekologiczną. 

Kolejnym celem jest uporząd-

kowanie gospodarki ścieko-

wej oraz ochrona wód po-

wierzchniowych i podziem-

nych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta 

Dęblin 

 

http://bip.um.deblin.pl

/index.php?cmd=zawa

rtosc&opt=pokaz&id=

4738&lang= 

 

http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=4738&lang
http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=4738&lang
http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=4738&lang
http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=4738&lang
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Dęblin. Rada 

Miasta Dęblin, Dęblin 2003. 

Dokument określający politykę 

gospodarki przestrzennej mia-

sta, stanowiący podstawę koor-

dynacji miejscowych planów 

zagospodarowania przetrzenne-

go. Określa sposób użytkowania 

i zagospodarowania terenów 

położonych w obrębie miasta 

Dęblin z uwzględnieniem po-

trzeb ochrony środowiska przy-

rodniczego. 

Istotne informacje na temat 

użytkowania Przyrodniczego 

Systemu Miasta (PSM), w 

skład którego wchodzi obszar 

Natura 2000. W dolinach 

rzecznych przewiduje się 

wprowadzenie roślinności 

łęgowej oraz utrzymanie 

użytkowania łąkowo-pastwis-

kowego. Zakazuje się wpro-

wadzania zabudowy na tarasie 

zalewowym w zasięgu wody 

powodziowej o frekwencji 

1%.Dokument zawiera ponad-

to istotne informacje dotyczą-

ce zagospodarowania terenu, 

położonego przy ujściu Wie-

prza do Wisły, dla potrzeb 

rekreacyjnychpoprzez utwo-

rzenie ośrodka rekreacyjnego 

z wypożyczalnią sprzętu wod-

nego, tarasami do leżakowa-

nia, placami gier i zabaw, ma-

łą gastronomia itp., a także 

utworzenia zbiornika wodne-

go na Wieprzu. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta 

Dęblin 

 

http://bip.um.deblin.pl

/index.php?cmd=zawa

rtosc&opt=pokaz&id=

240&lang= 

 

http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=240&lang
http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=240&lang
http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=240&lang
http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=240&lang
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Puławy. Rada Gminy Puławy, Pu-

ławy 2002. 

Dokument stanowi podstawę 

planowania przestrzennego w 

gminie Puławy. Określa prze-

znaczenie poszczególnych ob-

szarów oraz zasady ich zago-

spodarowania w celu zachowa-

nia ładu przestrzennego oraz 

ochrony krajobrazu przyrodni-

czego i kulturowego tego tere-

nu. 

Istotne informacje na temat 

przeznaczenia i zagospodaro-

wania terenu w gminie Puła-

wy. Zawiera opis projektowa-

nego na terenie obszaru Natu-

ra 2000 rezerwatu ornitolo-

gicznego „Dunajek” o łącznej 

powierzchni 337 ha, obejmu-

jącego odcinek Wisły (382-

389 km szlaku żeglugowego) 

wraz z piaszczystymi ławica-

mi, łachami i wyspami, które 

stanowią lęgowiska rzadkich 

ptaków gnieżdżących się na 

wyspach trwale izolowanych 

od brzegu. Przedstawia pro-

ponowane zakazy i nakazy w 

projektowanym rezerwacie. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Gminy Puławy 

 

http://www.pulawy.g

mi-

na.pl/files/21/2100000

00970001.pdf 

 

Chojnacki G. 2006. Koncepcja programowo-

przestrzenna Wiślanego Parku Przyrodniczego 

w Warszawie, projekt konkursowy wykonany 

dla Urzędu m.st. Warszawy. Biuro projektowe 

Kanon Grzegorz Chojnacki, Otrębusy. 

Przedstawia koncepcję utwo-

rzenia w granicach Warszawy 

Wiślanego Parku Przyrodnicze-

go. 

Istotne informacje na temat 

proponowanego zagospoda-

rowania międzywala Wisły na 

terenie Warszawy. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

m.st. Warszawy 

 

http://bip.warszawa.pl

/NR/rdonlyres/90B67

765-79D1-4FD4-

8497-

4D058FE2AFB4/5339

68/koncepcjaparkuwis

lanego.pdf 

http://www.pulawy.gmina.pl/files/21/210000000970001.pdf
http://www.pulawy.gmina.pl/files/21/210000000970001.pdf
http://www.pulawy.gmina.pl/files/21/210000000970001.pdf
http://www.pulawy.gmina.pl/files/21/210000000970001.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/90B67765-79D1-4FD4-8497-4D058FE2AFB4/533968/koncepcjaparkuwislanego.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/90B67765-79D1-4FD4-8497-4D058FE2AFB4/533968/koncepcjaparkuwislanego.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/90B67765-79D1-4FD4-8497-4D058FE2AFB4/533968/koncepcjaparkuwislanego.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/90B67765-79D1-4FD4-8497-4D058FE2AFB4/533968/koncepcjaparkuwislanego.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/90B67765-79D1-4FD4-8497-4D058FE2AFB4/533968/koncepcjaparkuwislanego.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/90B67765-79D1-4FD4-8497-4D058FE2AFB4/533968/koncepcjaparkuwislanego.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/90B67765-79D1-4FD4-8497-4D058FE2AFB4/533968/koncepcjaparkuwislanego.pdf
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Studium wykonalności na realizację Mostu Pół-

nocnego. Zarząd Dróg Miejskich, SCETARO-

UTE S.A. Oddział w Polsce, TransEko 

Brzeziński, Dybicz, Szagała Sp.j., Warszawa 

2007. 

Przedstwia charakterystykę pro-

jektu, opis obecnej sytuacji w 

rejonie planowanej trasy oraz 

identyfikację celów projektu, 

wraz z ich uzasadnieniem. Za-

wiera analizę ruchu drogowego, 

analizę techniczną i analizę 

ekonomiczną przedsięwzięcia. 

Pokazuje możliwości realizacji 

oraz korzyści jakich może do-

starczyć przedsięwzięcie. 

Istotne informacje na temat 

przebiegu trasy Mostu Pół-

nocnego. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Społecznej 

Komunikacji SI-

SKOM 

 

http://siskom.waw.pl/t

mp.htm 

 

 

Studium wykonalności trasy i mostu na Zaporze 

na odcinku ul. Augustówka – ul. Mrówcza. Biu-

ro Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warsza-

wy, TransEko Sp.j., Warszawa 2007. 

Przedstwia charakterystykę pro-

jektu, opis obecnej sytuacji w 

rejonie planowanej trasy oraz 

identyfikację celów projektu, 

wraz z ich uzasadnieniem. Za-

wiera wstępną analizę ruchu 

drogowego, wstępną analizę 

techniczną i ekonomiczną 

przedsięwzięcia. 

Istotne informacje na temat 

przebiegu trasy i mostu na 

Zaporze. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Społecznej 

Komunikacji SI-

SKOM 

 

http://siskom.waw.pl/t

rasa-na-zaporze.htm 

 

p
ro

g
n

o
zy

/ 
ra

p
o
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y
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O
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 Prognoza oddziaływania na środowisko projek-

tu planu gospodarowania wodami dla obszaru 

dorzecza Wisły. Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej, Kraków 2009. 

Przedstawia potencjalne oddzia-

ływania realizacji ustaleń pro-

jektu dotyczących gospodaro-

wania wodami w dorzeczu Wi-

sły oraz propozycje rozwiązań 

alternatywnych. 

Zawiera istotne informacje na 

temat wpływu ustaleń projek-

tu planu gospodarowania wo-

dami na obszarze dorzecza 

Wisły na obszary Natura 

2000. 

Krajowy Zarząd Go-

spodarki Wodnej 

 

http://www.kzgw.gov.

pl/files/file/Materialy_

i_Informacje/Dyrekty

wy_Unijne/Wodna/PR

OGNO-

ZY/PROGNOZA_Wis

la.pdf 

http://siskom.waw.pl/tmp.htm
http://siskom.waw.pl/tmp.htm
http://siskom.waw.pl/trasa-na-zaporze.htm
http://siskom.waw.pl/trasa-na-zaporze.htm
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/Wodna/PROGNOZY/PROGNOZA_Wisla.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/Wodna/PROGNOZY/PROGNOZA_Wisla.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/Wodna/PROGNOZY/PROGNOZA_Wisla.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/Wodna/PROGNOZY/PROGNOZA_Wisla.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/Wodna/PROGNOZY/PROGNOZA_Wisla.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/Wodna/PROGNOZY/PROGNOZA_Wisla.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Dyrektywy_Unijne/Wodna/PROGNOZY/PROGNOZA_Wisla.pdf
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Prognoza oddziaływania na środowisko do Pla-

nu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-

wództwa Mazowieckiego. Mazowieckie Biuro 

Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regio-

nalnego w Warszawie, Oddział w Ciechanowie, 

Warszawa-Ciechanów 2004. 

Przedstawia analizę ustaleń 

Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego Województwa Ma-

zowieckiego dotyczących celów 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zawiera diagnozę stanu oraz 

identyfikację czynników ogra-

niczających i sprzyjających po-

prawie warunków funkcjono-

wania środowiska przyrodni-

czego. Wskazuje obszary nara-

żone na znaczne oddziaływanie 

istniejących źródeł zagrożeń. 

Przedstawia propozycje rozwią-

zywania problemów środowi-

skowych wynikających z reali-

zacji ustaleń Planu Zagospoda-

rowania Przestrzennego Woje-

wództwa Mazowieckiego. 

Przydatne informacje doty-

czące stanu środowiska przy-

rodniczego i zagrożeń zwią-

zanych z realizacją inwestycji 

infrastrukturalnych. Wskazuje 

na potrzebę włączenia Doliny 

Środkowej Wisły do sieci Na-

tura 2000.  

 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Mazo-

wieckiego 

 

http://www.bip.mazov

ia.pl/unia-

europejska/inne-

programy/art,18,plan-

zagospodarowania-

przestrzennego-

wojewodztwa-

mazowieckiego-2004-

r-.html 

 

http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
http://www.bip.mazovia.pl/unia-europejska/inne-programy/art,18,plan-zagospodarowania-przestrzennego-wojewodztwa-mazowieckiego-2004-r-.html
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Prognoza oddziaływania na środowisko 

do projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do roku 2020. 

Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego 

i Rozwoju Regionalnego w Warszawie, Oddział 

w Ciechanowie, Warszawa-Ciechanów 2006. 

Przedstawia analizę ustaleń 

Strategii Rozwoju Wojewódz-

twa Mazowieckiego dotyczą-

cych misji, celów rozwoju oraz 

kierunków działań zaplanowa-

nych dla ich realizacji. Zawiera 

ocenę stanu środowiska na ob-

szarach objętych przewidywa-

nym znaczącymoddziaływa-

niem, wskazanie głównych pro-

blemów ochrony środowiska, w 

szczególności dotyczących ob-

szarów chronionych (w tym 

Natura 2000), a także rozwiąza-

nia mające na celu ograniczenie 

lub zapobieganie negatywnym 

oddziaływaniom na środowisko.  

Istotne  informacje dotyczące 

stanu środowiska przyrodni-

czego i zagrożeń związanych 

z realizacją inwestycji infra-

strukturalnych. Omawia nega-

tywny wpływ planowanych 

przepraw mostowych na Wi-

śle, istniejących wałów prze-

ciwpowodziowych i regulacji 

w obrębie koryta rzeki na ob-

szar Natura 2000. Wskazuje 

na potencjalne negatywne 

oddziaływanie planowanej 

modernizacji lotniska w Mo-

dlinie na środowisko. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazo-

wieckiego 

 

http://www.mazovia.p

l/wojewodztwo/strateg

ia-rozwoju/ 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projek-

tu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego na lata 2006-2020. Zarząd Woje-

wództwa Lubelskiego, Lublin 2009. 

Przedstawia potencjalne oddzia-

ływania na środowisko skutków 

realizacji celówujętych w Stra-

tegii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego. Zawieraocenę 

stanu i opis głównych proble-

mów ochrony środowiska, w 

szczególności dotyczących ob-

szarów chronionych (w tym 

Natura 2000), a także rozwiąza-

nia mające na celu zapobiega-

nie,  minimalizację lub kom-

pensację negatywnych  oddzia-

ływań podjętych działań na śro-

dowisko. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Lubel-

skiego 

 

http://www.bip.lublin.

pl/um/index.php?id=5

64 

 

http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/strategia-rozwoju/
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=564
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Prognoza oddziaływania na środowisko 

projektu Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Lubelskiego na lata 2007-2011. 

Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 

2008. 

Zawiera opis środowiska przy-

rodniczego województwa lubel-

skiego oraz identyfikację i ana-

lizę celów ochrony środowiska 

uznanych za priorytetowe w 

Programie Ochrony Środowi-

ska. Przedstawia przewidywane 

znaczące oddziaływania na śro-

dowisko w przypadku realizacji 

określonych celów, a także roz-

wiązania mające na celu zapo-

bieganie,  minimalizację lub 

kompensację negatywnych  

oddziaływań podjętych działań 

na środowisko. 

Istotne informacje na temat 

potrzeby utworzenia polderu 

Stężycko-Maciejowickiego w 

gminach Stężyca i Maciejowi-

ce oraz utrzymania rzeki Wi-

sły poprzez zastosowanie opa-

sek brzegowych na km 379 – 

456.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa Lubel-

skiego 

 

http://www.bip.lublin.

pl/um/index.php?id=4

68 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projek-

tu Programu ochrony środowiska w powiecie 

płockim na lata 2011-2015. Regionalne Cen-

trum Edukacji Ekologicznej, Płock, 2010. 

Dokument przedstawia analizę 

stopnia uwzględnienia celów 

ochrony środowiska na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym 

w Programie ochrony środowi-

ska powiatu płockiego,ocenę 

potencjalnych skutków środo-

wiskowych wdrażania zapisów 

Programu, a także przewidywa-

ne metody analizy skutków re-

alizacji postanowień projektu 

Programu oraz częstotliwości 

jej przeprowadzania. 

Zawiera informacje na temat 

potrzeby ochrony najcenniej-

szych zasobów i walorów 

środowiska przyrodniczego. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Płoc-

ku 

 

http://powiatplocki.bip

.org.pl/?tree=1291 

 

http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=468
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=468
http://www.bip.lublin.pl/um/index.php?id=468
http://powiatplocki.bip.org.pl/?tree=1291
http://powiatplocki.bip.org.pl/?tree=1291


 
  

    114 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Pro-

gramu ochrony środowiska dla miasta stołecz-

nego Warszawa na lata 2009-2012 z uwzględ-

nieniem perspektywy do 2016 roku. Urząd m.st. 

Warszawy, Warszawa 2009. 

Dokument przedstawia analizę 

stopnia uwzględnienia celów 

ochrony środowiska szczebla 

międzynarodowego i krajowego 

w Programie ochrony środowi-

ska miasta stołecznego War-

szawy,ocenę skutków środowi-

skowych wdrażania zapisów 

Programu, a także przewidywa-

ne metody analizy skutków re-

alizacji postanowień Programu 

oraz częstotliwości jej przepro-

wadzania. Ponadto omawia 

rozwiązania alternatywne i dzia-

łania minimalizujące negatywny 

wpływ realizacji postanowień 

Programu. 

Ważne informacje na temat 

wpływu realizacji postano-

wień Programu na obszar ob-

jęty Planem Zadań Ochron-

nych. Wskazuje na potencja-

nie negatywny wpływzago-

spodarowania nadbrzeży Wi-

sły na obszar Natura 2000, 

wzmacniający wpływ dosto-

sowaniazagospodarowania 

terenówchronionych do funk-

cji rekreacyjnych oraz ko-

rzystny wpływ modernizacji 

Oczyszczalni Ścieków Połu-

dnie i Oczyszczalni Ścieków 

Czajka.  

Biuletyn Informacji 

Publicznej m.st. War-

szawy 

 

http://bip.warszawa.pl

/NR/rdonlyres/F955D

842-3416-4675-928B-

EFFC28ED85C4/772

042/uch_2732_za7.pd

f 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Otwocka. Biuro 

Badań Geologicznych i Ochrony Środowiska 

„Ekoprojekt”, Warszawa, 2010. 

Przedmiotem dokumentu jest 

prognoza oddziaływania na śro-

dowisko skutków realizacji 

„Studium Uwarunkowań i Kie-

runków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Otwoc-

ka”. 

Zawiera informacje na temat 

potrzeby zachowania i 

wzmacniania systemu przy-

rodniczego, w tym Obszaru 

Natura 2000 - Dolina rzeki 

Wisły. 

Biuletynu Informacji 

Publicznej dla powia-

tu otwockiego 

 

http://www.otwock.pl/

dokumen-

ty/2010/studium/prog

noza5_11_2010.pdf 

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu 

gospodarki odpadami dla Miasta Płocka. Urząd 

Miasta Płocka, ABRYS Sp z o. o., Poznań 2008. 

Przedstawia ocenę potencjal-

nych zmian stanu środowiska 

wynikających z realizacji usta-

leń Planu gospodarki odpadami 

dla Miasta Płocka z 2008 r. 

Brak istotnych informacji na 

temat obszaru, czy też przed-

miotów ochrony objętych Pla-

nem Zadań Ochronnych. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urzędu 

Miasta Płocka 

 

http://bip.ump.pl/inde

x.php?show_cat=FWz

brEVk 

 

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772042/uch_2732_za7.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772042/uch_2732_za7.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772042/uch_2732_za7.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772042/uch_2732_za7.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772042/uch_2732_za7.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F955D842-3416-4675-928B-EFFC28ED85C4/772042/uch_2732_za7.pdf
http://www.otwock.pl/dokumenty/2010/studium/prognoza5_11_2010.pdf
http://www.otwock.pl/dokumenty/2010/studium/prognoza5_11_2010.pdf
http://www.otwock.pl/dokumenty/2010/studium/prognoza5_11_2010.pdf
http://www.otwock.pl/dokumenty/2010/studium/prognoza5_11_2010.pdf
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=FWzbrEVk
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Prognoza Oddziaływania na Środowisko Pro-

gramu Ochrony Środowiska dla Gminy Zakro-

czym na lata 2011-1014 z perspektywą na lata 

2015-2018. Urząd Gminy Zakroczym, Zakro-

czym 2011. 

Dokument przedstawia analizę 

stopnia uwzględnienia celów 

ochrony środowiska na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym 

w Programie ochrony środowi-

ska gminy Zakroczym,ocenę 

potencjalnych skutków środo-

wiskowych wdrażania zapisów 

Programu, a także przewidywa-

ne metody analizy skutków re-

alizacji postanowień projektu 

Programu oraz częstotliwości 

jej przeprowadzania. Ponadto 

omawia rozwiązania alterna-

tywne i działania minimalizują-

ce negatywny wpływ realizacji 

postanowień Programu. 

Ważne informacje na temat 

wpływu realizacji postano-

wień Programu na obszar ob-

jęty Planem Zadań Ochron-

nych. Żadne z przedsięwzięćo 

charakterze inwestycyjnym 

przewidzianych do realizacji 

w ramach Programu Ochrony 

Środowiska gminy Zakro-

czym nie jest zlokalizowane 

bezpośrednio na terenie ob-

szaru Natura 2000 – Dolina 

Środkowej Wisły inie przewi-

duje się negatywnego wpły-

wuna funkcjonowanie i inte-

gralność tego obszaru podczas 

realizacji zaplanówanych 

działań. 

Biuletyn Informacji 

Publicznej Urządu 

Gminy Zakroczym 
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Raport o oddziaływaniu na środowisko przed-

sięwzięcia pod nazwą "Modernizacja 

lotniska Modlin w celu jego przystosowania do 

obsługi przewoźników niskokosztowych" 

- Aneks o oddziaływaniu na obszary Natura 

2000. Jacobs Polska Sp. z o.o., Warszawa 

2007. 

Aneks stanowi uzupełnienie 

złożonego w grudniu 2005 r. 

Raportu o oddziaływaniu 

na środowisko przedsięwzięcia. 

Przedstawia skrótowy opis 

przedsięwzięcia i charaktery-

stykę najbardziej prawdopo-

dobnych scenariuszy warianto-

wych. Zawiera opis obszarów 

Natura 2000 znajdujących się w 

pobliżu planowanego lotniska, 

przewidywane oddziaływania 

realizacji przedsięwzięcia na 

awifaunę i chiropterofaunę oraz 

propozycję działań minimalizu-

jących negatywny wpływ inwe-

stycji na ich populacje. 

Zawiera istotne informacje na 

temat przewidywanych od-

działywań związanych z reali-

zacją inwestycji na obszar i 

przedmioty ochrony objęte 

opracowaniem Planu. Ponadto 

określa działania minimalizu-

jące negatywny wpływ inwe-

stycji na awifaunę.  

Mazowiecki Port Lot-

niczy Warszawa-

Modlin Sp z o. o. 

 

http://www.modlinairp

ort.pl/images/upload/s

treszczenie.pdf 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko Połu-

dniowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od 

węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa 2010. 

Przedstawia opis analizowanych 

wariantów przedsięwzięcia i 

uwarunkowania ich realizacji. 

Zawiera charakterystykę śro-

dowiska i prognozę oddziały-

wania inwestycji na poszcze-

gólne elementy przyrody. 

Przedstawia propozycje mini-

malizacji negatywnego wpływu 

na środowisko przyrodnicze. 

Zawiera istotne informacje na 

temat przebiegu Mostu Połu-

dniowego, przewidywanych 

oddziaływań związanych z 

realizacją inwestycji na obszar 

i przedmioty ochrony objęte 

opracowaniem Planu. Ponadto 

określa działania minimalizu-

jące negatywny wpływ inwe-

stycji na awifaunę obszaru 

Natura 2000. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Społecznej 

Komunikacji SI-

SKOM 

 

http://siskom.waw.pl/s

2.htm 

 

http://www.modlinairport.pl/images/upload/streszczenie.pdf
http://www.modlinairport.pl/images/upload/streszczenie.pdf
http://www.modlinairport.pl/images/upload/streszczenie.pdf
http://siskom.waw.pl/s2.htm
http://siskom.waw.pl/s2.htm
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Raport o oddziaływaniu na środowisko Połu-

dniowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od 

węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. Aneks 

o oddziaływaniu na obszary Natura 2000. Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa 2010. 

Aneks stanowi uzupełnienie do 

złożonego w marcu 2010 r. Ra-

portu o oddziaływaniu inwesty-

cji na środowisko. Przedstawia 

skrótowy opis przedsięwzięcia i 

charakterystykę najbardziej 

prawdopodobnych scenariuszy 

wariantowych. Zawiera opis 

obszaru Natura 2000, przewi-

dywane oddziaływania realiza-

cji przedsięwzięcia na awifaunę 

obszaru Doliny Środkowej Wi-

sły oraz propozycję działań mi-

nializujących negatywny wpływ 

inwestycji na populacje ptaków. 

Zawiera istotne informacje na 

temat przewidywanych od-

działywań związanych z reali-

zacją inwestycji na obszar i 

przedmioty ochrony objęte 

opracowaniem Planu. Ponadto 

określa działania minimalizu-

jące negatywny wpływ inwe-

stycji na awifaunę obszaru 

Natura 2000. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Społecznej 

Komunikacji SI-

SKOM 

 

http://siskom.waw.pl/s

2.htm 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy 

Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modliń-

skiej do węzła przesiadkowego Młociny. Gene-

ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

Proeko CDM Sp. z o. o., Warszawa 2008. 

Przedstawia opis analizowanych 

wariantów przedsięwzięcia i 

uwarunkowania ich realizacji. 

Zawiera charakterystykę śro-

dowiska i prognozę oddziały-

wania inwestycji na poszcze-

gólne elementy przyrody. 

Przedstawia propozycje mini-

malizacji negatywnego wpływu 

na środowisko przyrodnicze. 

Istotne informacje na temat 

przebiegu Mostu Północnego 

oraz zmian w zagospodaro-

waniu przestrzennym terenu.  

Stowarzyszenie Inte-

gracji Społecznej 

Komunikacji SI-

SKOM 

 

http://siskom.waw.pl/t

mp.htm 

 

http://siskom.waw.pl/s2.htm
http://siskom.waw.pl/s2.htm
http://siskom.waw.pl/tmp.htm
http://siskom.waw.pl/tmp.htm
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Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy 

Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modliń-

skiej do węzła przesiadkowego Młociny - ocena 

wpływu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 

Dolina Środkowej Wisły (kod obszaru 

PLB140004). Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-

wych i Autostrad, Proeko CDM Sp. z o.o., War-

szawa 2008. 

Dokument stanowi uzupełnienie 

do złożonego w marcu 2008 r. 

Raportu o oddziaływaniu inwe-

stycji na środowisko. Przedsta-

wia skrótowy opis przedsię-

wzięcia i charakterystykę naj-

bardziej prawdopodobnych sce-

nariuszy wariantowych. Zawie-

ra opis obszaru Natura 2000, 

przewidywane oddziaływania 

realizacji przedsięwzięcia na 

awifaunę obszaru Doliny Środ-

kowej Wisły oraz propozycję 

działań minializujących nega-

tywny wpływ inwestycji na 

populacje ptaków. 

Zawiera istotne informacje na 

temat przewidywanych od-

działywań związanych z reali-

zacją inwestycji na obszar i 

przedmioty ochrony objęte 

opracowaniem Planu. Ponadto 

określa działania minimalizu-

jące negatywny wpływ inwe-

stycji na awifaunę obszaru 

Natura 2000. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Społecznej 

Komunikacji SI-

SKOM 

 

http://siskom.waw.pl/t

mp.htm 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy 

Krasińskiego na odcinku od pl. Wilsona do ul. 

Budowlanej wraz z przeprawą mostową i toro-

wiskiem tramwajowym, wraz z Aneksem. Za-

rząd Miejskich Inwestycji Drogowych, 

SYSTRA S.A. Oddział w Polsce, Warszawa 

2009. 

Przedstawia opis analizowanych 

wariantów przedsięwzięcia i 

uwarunkowania ich realizacji. 

Zawiera charakterystykę śro-

dowiska i prognozę oddziały-

wania inwestycji na poszcze-

gólne elementy przyrody. 

Przedstawia propozycje mini-

malizacji negatywnego wpływu 

na środowisko przyrodnicze. 

Istotne informacje na temat 

uwarunkowań dotyczących 

budowy przeprawy mostowej, 

wynikających z parametrów 

rzeki i walorów przyrodni-

czych Wisły w rejonie projek-

towanej Trasy Krasińskiego. 

Źródło informacji na temat 

oddziaływań projektowanej 

trasy na obszar i przedmioty 

ochrony objęte Planem Zadań 

Ochronnych. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Społecznej 

Komunikacji SI-

SKOM 

 

http://siskom.waw.pl/t

rasa-krasinskiego.htm 

 

http://siskom.waw.pl/tmp.htm
http://siskom.waw.pl/tmp.htm
http://siskom.waw.pl/trasa-krasinskiego.htm
http://siskom.waw.pl/trasa-krasinskiego.htm
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Raport o oddziaływaniu na środowisko przed-

sięwzięcia polegającego na budowie Trasy Kra-

sińskiego na odcinku od pl. Wilsona do ul. Bu-

dowlanej wraz z przeprawą mostową i torowi-

skiem tramwajowym. Ocena wpływu przedsię-

wzięcia na obszar Natura 2000. Zarząd Miej-

skich Inwestycji Drogowych, SYSTRA S.A. 

Oddział w Polsce, Warszawa 2009. 

Dokument stanowi uzupełnienie 

do złożonego w czerwcu 2009 r. 

Raportu o oddziaływaniu inwe-

stycji na środowisko. Przedsta-

wia skrótowy opis przedsię-

wzięcia i charakterystykę róż-

nych wariantów inwestycji. 

Zawiera opis obszaru Natura 

2000, przewidywany wpływ 

przedsięwzięcia na siedliska 

roślinne, gatunki ssaków, pta-

ków oraz grzybów występujące 

w Dolinie Środkowej Wisły 

oraz propozycje działań minia-

lizujących negatywny wpływ 

inwestycji na środowisko. 

Zawiera istotne informacje na 

temat przewidywanych od-

działywań związanych z reali-

zacją inwestycji na obszar i 

przedmioty ochrony objęte 

opracowaniem Planu. Ponadto 

określa działania minimalizu-

jące negatywny wpływ inwe-

stycji na awifaunę obszaru 

Natura 2000. 

Stowarzyszenie Inte-

gracji Społecznej 

Komunikacji SI-

SKOM 

 

http://siskom.waw.pl/t

rasa-krasinskiego.htm 

 

Część przyrodnicza Raportu o oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Progu 

stabilizującego na rzece Wiśle w rejonie ujęcia 

wody chłodzącej ENEA Wytwarzanie S.A.” w 

zakresie wpływu środowisko przyrodnicze, a w 

szczególności na obszar Natura 2000 – PLB 

140004 „Dolina Środkowej Wisły” (tekst jedno-

lity z autokorektą). Załącznik 3 do Raportu. 

ENEA Wytwarzanie S.A., ENERGOPROJEKT 

– WARSZAWA S.A.,Warszawa 2012. 

Dokument stanowi załącznik 3 

do Raportu. Przedstawia opis 

trzech wariantów przedsięwzię-

cia i analizę ich wpływu na or-

ganizmy i ich siedliska wystę-

pujące w pobliżu planowanego 

przedsięwzięcia. Omawia po-

tencjalny wpływ inwestycji na 

przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz występujące 

tam siedliska przyrodnicze. 

Wskazuje konieczne środki mi-

nimalizujące negatywany 

wpływ przedsięwzięcia podczas 

budowy i eksploatacji progu 

stabilizującego na rzece Wiśle. 

Zawiera istotne informacje na 

temat przewidywanych od-

działywań związanych z reali-

zacją inwestycji na obszar i 

przedmioty ochrony objęte 

opracowaniem Planu. Ponadto 

określa działania minimalizu-

jące negatywny wpływ inwe-

stycji na awifaunę obszaru 

Natura 2000. 

Urząd Miejski w Ko-

zienicach 

http://siskom.waw.pl/trasa-krasinskiego.htm
http://siskom.waw.pl/trasa-krasinskiego.htm
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Raport o oddziaływaniu na środowisko dla 

przedsięwzięcia budowy progu stabilizującego 

na rzece Wiśle, w rejonie ujęcia wody chłodzą-

cej ENEA Wytwarzanie S.A., (jednolity tekst z 

autokorektą) ENERGOPROJEKT – WAR-

SZAWA S.A.,Warszawa 2012 

Przedstawia opis analizowanych 

wariantów przedsięwzięcia i 

uwarunkowania ich realizacji. 

Zawiera charakterystykę śro-

dowiska i prognozę oddziały-

wania inwestycji na poszcze-

gólne elementy środowiska. 

Przedstawia propozycje mini-

malizacji negatywnego wpływu 

na środowisko przyrodnicze. 

Zawiera istotne informacje na 

temat technicznych parame-

trów budowy progu stabilizu-

jącego na rzece Wiśle dla każ-

dego z wariantów. Opisuje 

przewidywane oddziaływanie 

związane z realizacją inwesty-

cji na obszar i przedmioty 

ochrony objęte opracowaniem 

Planu. Ponadto określa dzia-

łania minimalizujące nega-

tywny wpływ inwestycji na 

awifaunę obszaru Natura 

2000. 

Urząd Miejski w Ko-

zienicach 

Zagospodarowanie brzegów praskich Wisły – 

Wiślany Park Przyrodniczy. Raport z prac. 

Urząd m.st. Warszawy, Samodzielna Pracownia 

Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych 

SGGW w Warszawie, Warszawa 2008. 

Raport zawiera diagnozę stanu 

środowiska przyrodniczego i 

wstępne koncepcje projektowe 

zagospodarowania brzegów 

praskich doliny Wisły w obrę-

bie Warszawy. Przedstawia 

szczegółową charakterystykę 

uwarunkowań i wytycznych 

realizacji inwestycji na tym 

terenie, koncepcję utworzenia 

plaż miejskich nad Wisłą na 

wysokości Parku Praskiego, i 

ZOO oraz Saskiej Kępy i ich 

potencjalnych oddziaływań na 

środowisko. 

Zawiera istotne informacje na 

temat planowanej lokalizacji 

plaż w dolinie Wisły na wy-

sokości Parku Praskiego, 

ZOO i Saskiej Kępy, wraz z 

określeniem granic zagospo-

darowania terenu. Stanowi 

ważne źródło informacji o 

przewidywanych oddziaływa-

niach związanych z realizacją 

inwestycji na obszar i przed-

mioty ochrony objęte opraco-

waniem Planu. 

http://kww.waw.pl/pro

jek-

ty/brzeg_prawy/opis_

plaze_zmn.pdf 

 

http://kww.waw.pl/projekty/brzeg_prawy/opis_plaze_zmn.pdf
http://kww.waw.pl/projekty/brzeg_prawy/opis_plaze_zmn.pdf
http://kww.waw.pl/projekty/brzeg_prawy/opis_plaze_zmn.pdf
http://kww.waw.pl/projekty/brzeg_prawy/opis_plaze_zmn.pdf
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Bukaciński D. 2010. Inwentaryzacja awifauny 

lęgowej koryta Wisły na fragmencie rzeki mię-

dzy 426-431 km szlaku wodnego w 2009 roku. 

Oprac. dla Firmy Wielobranżowej Figlewicz 

Paweł, Warszawa 

Inwentaryzacja liczebności i 

rozmieszczenia lęgowych ga-

tunków ptaków związanych z 

korytem rzeki miedzy 426-431 

km Wisły w 2009 r. 

Źródło informacji na temat 

populacji lęgowych różnych 

gatunków ptaków na uregu-

lowanym fragmencie koryta 

rzeki Wisły w pobliżu Elek-

trowni Kozienice. Pomocne 

przy wyznaczaniu przedmio-

tów ochrony objętych Planem 

oraz zadań ochronnych na 

odcinku Wisły między 426 a 

431 km szlaku wodnego. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 
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Kot H., Bukaciński D., Keller M., Dombrowski 

A., Rowiński P., Błędowski W. 2009. Inwenta-

ryzacja ptaków w granicach Obszaru Specjalnej 

Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły 

PLB 140004. Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Warszawie. Msc. 

Dokument zawiera wyniki in-

wentaryzacji ptaków w okresie 

lęgowym i okresach pozalęgo-

wych w 2009 roku na obszarze 

Natura 2000 – „Dolina Środko-

wej Wisły” oraz identyfikację 

zagrożeń dla gatunków ptaków i 

ich siedlisk. W załączniku do-

kumentacja kartograficzna i 

fotograficzna.  

Istotne informacje na temat 

rozmieszczenia i liczebności 

populacji poszczególnych 

gatunków ptaków na obszarze 

objętym Planem, a także loka-

lizacji potencjalnych i rze-

czywistych zagrożeń dla ich 

siedlisk. Przydatne przy  usta-

laniu przedmiotów ochrony, 

stanu ich populacji i określa-

niu zadań ochronnych ujętych 

w Planie. 

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 

Kruszewicz A. i in. 2007-2009: Inwentaryzacja 

siedlisk i ostoi ptaków lęgowych Obszarze Spe-

cjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej 

Wisły (PLB1400004) w granicach administra-

cyjnych Warszawy oraz w granicach admini-

stracyjnych aglomeracji warszawskiej i w gra-

niach rezerwatów Wyspy Zawadowskie, Wyspy 

Świderskie i Ławice Kiełpińskie na podstawie 

monitoringu prowadzonego w okresie lęgowym 

ptaków. STOP, Warszawa 

Materiały zawierają mapy w 

postaci plików pdf oraz warstw 

wektorowych w wersji esri sha-

pefile, uwzględniające rewiry 

lęgowe i zagęszczenia dla pta-

ków występujących na obszarze 

objętym inwentaryzacją.   

Istotne informacje na temat 

lokalizacji rewirów lęgowych 

gatunków ptaków występują-

cych w latach 2007-2009, w 

Dolinie Środkowej Wisły, w 

granicach administracyjnych 

Warszawy. Dane wykorzysta-

ne przy ustalaniu przedmio-

tów ochrony objętych Planem 

oraz ocenie stanu ich popula-

cji.  

Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie 
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Węgrzynowicz A. 2010. Monitoring ptaków w 

rejonie planowanego lotniska w Modlinie w 

roku 2010 – wyniki badań. Warszawa 

Przedstawia wyniki badań mo-

nitoringu awifauny w obrębie 

lotniska w Modlinie przepro-

wadzonych zgodnie z zalece-

niami Aneksu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na obszary Na-

tura 2000. Celem szczegóło-

wym opracowania jest wyzna-

czenie miejsc koncentracji pta-

ków wokół lotniska i przebiegu 

tras przebiegu i intensywności 

przelotów awifauny.  

Zawiera istotne informacje na 

temat rozmieszczenia i tras 

przelotu ptaków związanych z 

doliną Wisły Środkowej, 

przydatne przy ocenie stanu i 

zagrożeń przedmiotów ochro-

ny objętych Planem. 

Mazowiecki Port Lot-

niczy Warszawa-

Modlin Sp z o. o. 

 

http://www.modlinairp

ort.pl/images/upload/

Monitoring.pdf 

 

 

http://www.modlinairport.pl/images/upload/Monitoring.pdf
http://www.modlinairport.pl/images/upload/Monitoring.pdf
http://www.modlinairport.pl/images/upload/Monitoring.pdf
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2.2. Ogólna charakterystyka obszaru 

Położenie 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004 obejmuje fragment doliny rzecznej o długości ok. 250 km położony 

pomiędzy Puławami a Płockiem (od 379 do 631 km szlaku wodnego). Zajmuje on powierzchnię 30 778 ha, z których 27 411 ha zlokalizowa-

nych jest na terenie województwa mazowieckiego, a pozostałe 3367 ha na terenie województwa lubelskiego. Do ważniejszych miast położnych 

w pobliżu lub w granicach obszaru Natura 2000 należą: Puławy, Dęblin, Kozienice, Góra Kalwaria, Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Za-

kroczym, Wyszogród i Płock.  

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną kraju wg Kondrackiego obszar specjalnej ochrony ptaków położony jest na Niżu Środ-

kowoeuropejskim, w obrębie dwóch makroregionów: NizinyŚrodkowomazowieckiej, będącej częścią podprowincji Niziny Środkowopolskie, 

oraz Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, stanowiącej część podprowincji PojezierzePołudniowobałtyckie.Fragment doliny Wisły położony na 

Nizinie Środkowomazowieckiej znajduje się w dwóch mezoregionach: Dolinie Środkowej Wisły (Puławy – Warszawa) i Kotlinie Warszawskiej 

(Warszawa – Gąbin). Odcinek doliny rzekipołożony w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej leży w mezoregionie Kotlina Płocka (Gąbin – 

Płock). 

Według regionalizacji geobotanicznej opracowanej przez J.M. Matuszkiewicza obszar specjalnej ochrony ptaków znajduje się w Krainie 

Południowomazowiecko-Podlaskiej, Podkrainie Południowomazowieckiej i Okręgu Nadwiślańskim Puławsko-Warszawskim oraz Krainie Pół-

nocnomazowiecko-Kurpiowskiej, Podkrainie Wkry i Okręgu Kotliny Warszawskiej. 

Klimat 

Na terenie doliny środkowej Wisły występuje klimat przejściowy, charakteryzujący się dominacją mas powietrza polarnomorskiego (65%), 

przynoszącego latem opady. Zimą często docierają tu masy mroźnego powietrza polarnokontynentalnego i arktycznego (35-40%). Średnia rocz-

na temperatura wynosi +7,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą +18,5°C, a najchłodniejszym styczeń (-3°C).  
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W poszczególne zimy pojawiają się znaczne odchylenia, np. średnia temperatura w Warszawie w styczniu waha się między +1,4°C a -7,1°C. 

Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni, a pokrywa śnieżna zalega średnio 75 dni. Roczna suma opadów wynosi 450-500mm, a więc jest 

niższa od średniej krajowej. Powodem tego jest położenie obszaru w cieniu opadowym Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Wielkopolskiego. 

Najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec, w którym suma opadów równa jest 88mm. Przeciętna wilgotność powietrza wynosi 77%.  

Na obszarze przeważają wiatry zachodnie, osiągające średnią prędkość ok. 3,5 m/s. 

Geologia i geomorfologia 

Dolina Wisły Środkowejpołożona jest w marginalnej części prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, w obrębie niecki brzeżnej, która 

wyodrębniła się strukturalnie pod koniec górnej kredy w wyniku wypiętrzenia wału środkowopolskiego. Jest to długa depresja o przebiegu NW 

– SE, podzielona na trzy części: nieckę pomorską, warszawską i lubelską. Omawiany obszar położony jest w obrębie niecki warszawskiej i lu-

belskiej, które wypełnionesą osadami górnej kredy – opokami, marglami piaszczystymi i glaukonitowymi, gezami, piaskowcami i wapieniami 

mastrychtu górnego, a także osadami paleocenu – opokami, wapieniami marglistymi, gezami, marglami i piaskami. Pod osadami górnej kredy  

i najniższego trzeciorzędu występują skały permu, triasu i jury. Permskie i triasowe utwory wykształcone są w postaci iłowców, mułowców  

i piaskowców pstrych. Utwory jurajskie natomiast stanowią miąższe osady morskie. 

W trzeciorzędzie, po ruchach orogenzy laramijskiej, w obrębie niecki warszawskiej i lubelskiej powstała rozległa depresja – niecka ma-

zowiecka, którą wypełniają detryczne osady powstałe od eocenu po pliocen.W obrębie doliny Wisły Środkowej ponad warstwą paleoceńską 

zalega ciągła warstwa dolno-oligoceńska zbudowana z mułków oraz piasków kwarcowych i glaukonitowych. Znajdujące się nad warstwą oligo-

ceńską podłoże neogeńskie zbudowane jest z mioceńskich iłów, mułków i piasków kwarcowych, a miejscami z utworów plioceńskich (iłów, 

mułków, piasków).   

Współczesna dolina Wisły jest stosunkowo młodą formą morfologiczną ukształtowaną w czwartorzędzie, w wyniku zlodowacenia środ-

kowopolskiego, podczas interglacjału emskiego. Powstała ona w aluwiach starszej i bardziej rozległej doliny interglacjału mazowieckiego. Dno 

łożyska współczesnej Wisły wcina się w osady rzeczne – mady, mułki, piaski, żwiry pochodzące z interglacjału emskiego, stanowiące ciągłą 
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warstwę w dolinie rzeki. Pod nimi znajdują się osady piasków rzecznych pochodzących ze zlodowacenia środkowopolskiego, które leżą bezpo-

średnio nad podłożem neogeńskim.  

Obecny kształt formy dolinnej rzeki na omawianym obszarze osiąga szerokość do ok. 17 km i posiada przebieg z południowego wschodu 

na północny zachód. Wisła płynie pośród zdenudowanych równin ukształtowanych w wyniku procesów peryglacjalnych, na osadach akumulacji 

glacjalnej i fluwioglacjalnej. Dolinie Wisły towarzyszą po obu stronach wysoczyzny zbudowane z glin zwałowych, piasków i żwirów wodno-

lodowcowych. W ich obrębie znajdują się pola piasków eolicznych, z których po zakończeniu zlodowacenia północnopolskiego powstały liczne 

wydmy. W strukturze litologicznej czwartorzędu równin sąsiadujących z doliną Wisły Środkowej charakterystyczne jest również występowanie 

utworów zastoiskowych – iłów, mułków i piasków, związanych z początkiem glacjału środkowopolskiego, a także resztki moren czołowych 

zbudowanych z piasków, żwirów i głazów. 

W strukturze litologicznej utworów powierzchniowych oraz geomorfologii doliny Wisły Środkowej wyróżnić można dwie jednostki o 

układzie strefowym – taras nadzalewowy i nadwiślański taras zalewowy. Taras nadzalewowy budują mady rzeczne oraz piaski i żwiry rzeczne, 

na których rozwinęły się zespoły wydm, współcześnie w większości utrwalonych. Ciągłość stref tarasu nadzalewowego przerywają łożyska 

dawnych i współczesnych odpływów, wypełnionych osadami holoceńskimi. Ponadto na tarasie zlokalizowane są zagłębienia wypełnione utwo-

rami holoceńskimi, najczęściej namułami.  

Taras zalewowy związany jest z bezpośrednim sąsiedztwem koryta Wisły i obejmuje utwory holoceńskie, chronione obecnie przed wy-

lewami przez wały przeciwpowodziowe. Zbudowany jest w znacznej części z piaszczystych odsypów, często pokrytych roślinnością a także 

utworów pozakorytowych. W obrębie tarasu występują przede wszystkim mady rzeczne, a także piaski i żwiry rzeczne, które tworzą liczne wy-

spy, ławice i mielizny w korycie rzeki. Ponadto w niektórych miejscach występują zwarte kompleksy torfów, które mogły stanowić dawne łoży-

ska przepływu wód wiślanych. Podłoże koryta zbudowane jest z utworów piaszczysto-żwirowych. Zwarte powierzchnie mad oraz piasków i 

żwirów rozcinają w wielu miejscach wąskie pasma namułów o krętym przebiegu, świadczące o dawnym przebiegu koryta, którego pozostało-

ścią są starorzecza. W miejscach tworzenia się meandrów rzeka podcina wyższe tarasy tworząc wysokie krawędzie erozyjne.  

Zwarta i ciągła strefa osadów holoceńskich wyznacza współczesny zasięg przebiegu układu koryta rzecznego Wisły. Układ ten cechował 
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się w przeszłości większą krętością, czego świadectwem są liczne starorzecza, będące obecnie w różnym stadium sukcesji lub w zaniku (całko-

wite wypełnienie osadami). W XIV w. zaznaczyła się wyraźna zmiana biegu rzeki – z meandrowego na roztokowy. Równocześnie nastąpił 

wzrost częstotliwości wylewów powodziowych i ich zasięgu, co przyczyniło się do postępującego procesu regulacji koryta Wisły. Wylesianie 

zlewni i przeznaczanie gruntów pod uprawy polowe coraz bardziej uszczuplało tereny pozostające we władaniu rzeki, które obecnie ograniczają 

się do ciasnej przestrzeni pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi. Z doliną omawianego odcinka Wisły związane są siedliska okresowo zale-

wane, przesychające. Siedliskami występującymi obecnie w międzywalu Wisły Środkowej są zbiorowiska łąk jednokośnych, łozowiska i pozo-

stałości lasów łęgowych.Charakterystyczna jest też duża ilość piaszczystych ławic i wysp powstających w korycie rzeki, porośniętych lasami 

łęgowymi, zaroślami łozowymi i wiklinami nadrzecznymi. 

Hydrologia i morfologiarzeki 

Obszar Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły obejmuje odcinek rzeki o długości 252 km, rozciągający się od km 379 szlaku wodnego do km 

631, tj. od miejscowości Wólka Gołębska do Płocka. W pobliżu przekrojów wyznaczających granicę górną i dolną omawianego odcinka Wisły 

znajdują się posterunki wodowskazowe IMGW: Puławy – w km 372,5 oraz Płock w km 632,4. Z porównania powierzchni zlewni, zamkniętych 

przekrojami wodowskazowymi Puławy i Płock wynika (Tabela 1), że na analizowanym odcinku rzeki powierzchnia dorzecza Wisły wzrasta 

trzykrotnie, natomiast wzrost wielkości przepływów jest wyraźnie mniejszy, przy czym dość znacznie zróżnicowany - w granicach od 7 % 

(WWQ) do 113 % (SNQ). W przypadku przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (Tabela 2) 

wzrost natężenia przepływu jest mniejszy i wynosi 20 – 30 %. Warto ponadto zwrócić uwagę na występowanie anomalii hydrologicznej na od-

cinku między Puławami a Warszawą, co objawia się zmniejszaniem wielkości przepływów wód wielkich (WWQ i SWQ oraz  

WQ o p = 1 % - 5 %). Zjawisko to wynika prawdopodobnie z budowy geologicznej strefy korytowej Wisły, a zwłaszcza z występowania gru-

bych warstw piaszczystych osadów aluwialnych, do których następuje „ucieczka” wód wezbraniowych. Charakter zmian wielkości przepływów 

świadczy ponadto o stosunkowo małych zasobach wodnych zlewni rzek zasilających Wisłę na analizowanym odcinku - charakterystyki najważ-

niejszych dopływów Wisły podano w Tabeli 3.  
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Tabela 1. Przepływy charakterystyczne w przekrojach wodowskazowych Wisły Środkowej. 

Przekrój  

wodowskazowy 

km rze-

kiWisły 

Pow. zlewni 

[km
2
] 

Przepływy charakterystyczne [m
3
/s] 

WWQ SWQ SSQ SNQ NNQ 

Puławy 372,5 57 264 6460 2980 462 134 97,8 

Warszawa - Nadwilanówka 503,5 84 540 5650 2590 561 209 108 

Płock 632,4 169 494 6900 4070 898 286 162 

Tabela 2. Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. 

Przekrój 

wodowskazowy 

Prawdopodobieństwo wystąpienia [%] 

1 2 5 10 25 50 

Puławy 7520 6790 5790 5000 3880 2850 

Warszawa - Nadwilanówka 7440 6750 5810 5050 3990 3000 

Płock 8970 8170 7080 6200 4950 3800 

 

Tabela 3. Charakterystyka najważniejszych dopływów Wisły na Obszarze Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły. 

Rzeka km rzeki Powierzchnia Przepływ [m
3
/s] 

2)
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Wisły
1)

 zlewni[km
2
] 

NNQ SNQ SSQ WQp=1% 

Wieprz P - 391,0  10496,6 9,36 15,6 30,3 1050 

Zagożdżonka L – 425,0 564,4 0,15 0,43 2,36 120 

Radomka L – 432,0 2110,7 0,57 2,11 7,34 276 

Wilga 

Wod. Wilga, km 2,8 

P – 450,5 572,8 

568,9 

 

0,24 

 

0,54 

 

2,25 

 

118 

Pilica 

Wod. Białobrzegi, km 45,8 

L – 457,5 9258,1 

8664,2 

 

14,2 

 

19,2 

 

42,3 

 

989 

Świder P – 491,0 1161,5 0,54 1,18 4,53 322 

Jeziorka L – 495,0 989,4 0,28 0,61 2,62 256 

Narew P – 551,0 74527 56,4 107 276 3900 

Bzura L – 590,5 7763,5 3,37 7,19 29,1 915 

1) Km drogi wodnej przy ujściu danej rzeki do Wisły, dopływ: L –lewostronny, P – prawostronny; 

2) Wielkość przepływu w przekroju ujścia do Wisły; dla rzeki Wilgi i Pilicy - w podanych przekrojach wodowskazowych.  

Koryto Wisły na analizowanym odcinku jest zróżnicowane pod względem charakterystyk morfologicznych, co jest następstwem zarówno 

występowania określonych, zmiennych warunków naturalnych jak i oddziaływań antropogenicznych. Czynnikiem naturalnym w istotny sposób 

wpływającym na ukształtowanie koryta jest budowa geologiczna strefy korytowej, a zwłaszcza występowanie na dnie rzeki lub płytko w podło-

żu współczesnych aluwiów warstw gruntów trudno rozmywalnych (osadów ilastych pliocenu, glin zwałowych, bruków rezydualnych zbudowa-
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nych ze żwiru, otoczaków i głazów).  

W miejscach występowania naturalnych progów powstają lokalne bazy erozyjny, które stabilizują zarówno profil podłużny rzeki jak 

również umożliwiają powstawanie stałych wysp. Istotny wpływ na morfologię koryta Wisły ma również stosunkowo duże obciążenie rzeki ilo-

ścią transportowanego rumowiska wleczonego. Według Skibińskiego, w przekroju wodowskazowym Warszawa-Nadwilanówka w przeciętnym 

roku hydrologicznym Wisła prowadzi rocznie ok. 500 000 m
3 

rumowiska wleczonego. Autor ustalił, że podział rocznej objętości transportowa-

nego rumowiska wleczonego jest następujący: w strefie przepływów wysokich (Q > 1105 m
3
/s) - 30 % rocznego transportu, w strefie przepły-

wów średnich - 62 %, a w strefie przepływów niskich (Q < 281 m
3
/s) - 8 %. Oznacza to, że transport rumowiska wleczonego jest przede wszyst-

kim kształtowany przez przepływy średnie. Można zatem przyjąć, że w latach suchych, przy braku większych wezbrań, roczny transport rumo-

wiska wynosi 70 % ilości w roku przeciętnym tj. około 350 000 m
3
. 

Do czynników antropogenicznych mających największy wpływ na morfologię koryta rzecznego należy zaliczyć roboty regulacyjne, któ-

re na analizowanym odcinku zostały wykonane w różnym czasie, według różnych koncepcji projektowych i dla różnych celów. Zróżnicowany 

jest również aktualny stan techniczny zabudowy regulacyjnej, która opiera się na systemie mieszanym, składającym się z tam podłużnych, 

ostróg i opaskek brzegowych. Regulacja koryta Wisły ma przeważnie lokalny charakter i obejmuje krótkie odcinki rzeki, często zabudowa wy-

konana jest tylko na jednym brzegu (zabudowa jednostronna) lub występują pojedyncze budowle regulacyjne. Wyjątek stanowi odcinek war-

szawski - miejski, gdzie pełna (obustronna) regulacja koryta występuje na długości 20 kilometrów (km 501,5 – 521,5). Tego typu zabudowa 

regulacyjna występuje także na długości 9,2 km w rejonie ENEA Wytraezanie S.A. (km 419,5 – 428,7) oraz na długości 4,6 km w rejonie Góry 

Kalwarii (km 473,5 – 478,1). Pozostałe odcinki z pełną regulacją mają długość od 1,0 do 3,0 km długości i zanjdują się między innymi w rejonie 

ujścia Pilicy, Narwi i Bzury oraz w pobliżu miejscowości: Wólka Gołębska, Dęblin, Królewski Las, Buraków i Kazuń. Odcinki z pełną regulacją 

koryta mają łączną długość 48 km, co stanowi 19 % długości analizowanego odcinka rzeki, natomiast zabudowa jednostronna występuje łącznie 

na 21 km rzeki, tj. ok. 8 % długości rozpatrywanego odcinka Wisły.  

Specyficznym typem budowli regulacyjnych są tzw. przeprawy drogowe – są to tamy poprzeczne o szerokiej koronie, stanowiące szlaki 

dojazdowe do nurtowej części koryta, gdzie można zlokalizować most pontonowy.  Przeprawy drogowe są budowlami bardzo trwałymi i silnie 
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zwężającymi koryto Wisły, co niekorzystnie wpływa na warunki przepływu wody i transportu rumowiska. Tego typu budowle występują w km: 

439.8, 468.5, 475.3, 485.2, 487.8 i 526,0.  

Do budowli i urządzeń powodujących lokalne zaburzenia w naturalnych warunkach przepływu można również zaliczyć mosty drogowe i 

kolejowe, ujęcia wody dla celów komunalnych i przemysłowych, budowle zrzutowe dla ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, wyloty kana-

lizacji burzowej, a także odcinki eksploatacji kruszywa. 

Biorąc pod uwagę udział odcinków z zabudową regulacyjną oraz występowanie innego rodzaju budowli i oddziaływań antropogenicz-

nych można stwierdzić, że na około 70 % długości analizowanego odcinka Wisły jej koryto ma charakter naturalny. Jako odcinki naturalne ro-

zumie się te fragmenty rzeki, na których w obrębie obecnie czynnego koryta rzeki nie były wykonane roboty regulacyjne lub były wykonane w 

tak małym zakresie, że nie wpłynęły istotnie na morfologię koryta. Do naturalnych można również zaliczyć te odcinki, na których mogły być w 

przeszłości wykonane pewne budowle regulacyjne, lecz uległy one całkowitemu zniszczeniu a obecny stan koryta przypomina koryto naturalne.  

Odcinki naturalne można ogólnie zaliczyć do koryt typu roztokowego, przy czym można wyróżnić zróżnicowane pod względem morfo-

logicznym formy koryta, co związane jest przede wszystkim z szerokością akwenu. Można wyróżnić trzy formy korta naturalnego: zwarte, z 

„błądzącym nurtem” i rozwidlające się. Koryto określone jako zwarte występuje na stosunkowo niedługich odcinkach, posiada relatywnie naj-

mniejszą szerokość i dzięki koncentracji - najkorzystniejsze warunki przepływu i transportu rumowiska wleczonego, które przemieszcza się w 

postacji ruchomych ławic piaszczystych. Najdłuższe odcinki posiadające tego rodzaju warunki zlokalizowane są w rejonie: km 491- 496, 526 – 

529,  536 – 539, 566 – 572.  

Koryto rozwidlone występuje na tych fragmentach rzeki, gdzie w wyniku powstania  stałych wysp nastąpił trwały podział koryta na czę-

ści. Wyspy zazwyczaj występują na odcinkach, gdzie koryto jest bardzo szerokie (szerokość może dochodzić do 1,5 – 2,0 km);w niektórych 

przypadkach ich występowanie wynika również z obecności w podłożu aluwiów  gruntów trudno rozmywalnych. Zazwyczaj rozgałęzione części 

koryta podlegają intensywnym przeobrażeniom, związanym ze zmianami układu nurtu i warunków przepływu. Dynamiczne zmiany koryta wy-

stępują zwłaszcza w czasie przepływu wód wielkich, gdy często następuje rozszerzenie jednego lub obu ramion, przy jednoczesnym powstawa-

niu dużych niestabilnych odsypisk. Na omawianym odcinku Wisły rozwidlenia koryta występują w km: 450 – 455, 459.5 – 465,  
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470 – 475, 495 - 496.5,  529 – 533, 542 – 544, 560 – 565, a także na prawie całej długości odcinka od m. Wychódźc do m. Wykowo,  

tj. km 572- 614. 

Koryto z „błądzącym nurtem” występuje na odcinkach o nadmiernej ze względu na warunki hydrauliczne, szerokości koryta. Wody 

wielkie przepływają jednym zwartym korytem, które składa się z części głównej i obszaru międzywala, natomiast przy przepływie wód średnich 

i niskich szerokość koryta jest zbyt duża i następuje rozdział strumienia na części. Trasa nurtu staje się wówczas dość kręta, następuje częsta 

zmiana jego położenia, zależnie od aktualnego układu obniżeń dna i położenia nietrwałych ławic i odsypisk piaszczystych. Taki charakter koryta 

roztokowego dominuje na naturalnych odcinkach Wisły na Obszarze Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły.  

Naturalnie ukształtowane koryto Wisły ze zmiennym przebiegiem nurtu oraz rozległymi, nieutrwalonymi roślinnością piaszczystymi od-

sypiskami wpływa na bardzo wysoką wartość przyrodniczą i krajobrazową rzeki. Z drugiej strony takie ukształtowanie koryta sprzyja tworzeniu 

się zatorów lodowych i powoduje wzrost ryzyka powodzi. Na odcinkach koryta rozwidlonego ryzyko powodzi również wzrasta, co wynika za-

równoz niebezpieczeństwa powstawania zatorów lodowych w rozdzielonych częściach koryta, jak również z możliwości spiętrzenia się wód 

wielkich w wyniku większych oporów przepływu w obszarach wysp porośniętymi roślinnością wysoką. 

Układ krajobrazów roślinnych 

Dolina Wisły stanowi ważny zestaw krajobrazów roślinnych, których odrębność wynika ze specyfiki siedlisk powstałych w wyniku procesów 

geologicznych, geomorfologicznych i hydrologicznych, związanych z działalnością akumulacyjną i erozyjną wody. Pierwotny układ siedlisk, 

uwarunkował również sposób wykorzystania tego terenu przez człowieka, którego działalność przekształciła krajobraz przyrodniczy doliny Wi-

sły. Złożoność układu krajobrazów roślinnych w dolinie rzeki polega na: 

 różnorodności krajobrazów, zwykle w pasowym układzie od nurtu rzeki, 

 obecności mozaiki zbiorowisk specyficznych dla dolin rzecznych oraz zbiorowisk mogących występować zarówno w dolinie, 

jak i poza nią, 

 przestrzennym rozdrobnieniu siedlisk, 
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 żywych procesach sukcesji roślinności na pewnych fragmentach doliny, 

 różnorodnej działalności człowieka w obrębie doliny. 

Obszar Natura 2000 obejmuje głównie obszar międzywala, w którym zachowały się jeszcze fragmenty pierwotnych siedlisk przyrodni-

czych. W pobliżu nurtu rzeki, na najniższych tarasach utworzonych z gruboziarnistych, piaszczystych mad, gdzie wylewy wód są częste, zloka-

lizowana jest strefa siedlisk łęgów topolowo-wierzbowy (klasa Salicetea purpureae).W tej strefie pierwotnym typem środowiska był las topolo-

wo-wierzbowy (zespół Salici-Populetum), występujący na utrwalonych madach. Na terenach sąsiadujących z nurtem rzeki, na łachach w obrębie 

koryta rzeki oraz na świeżych piaszczystych odsypach występowały zarośla wierzbowe (zespół Salicetum triandro-viminalis), będące jednym ze 

stadiów sukcesji do lasu topolowo-wierzbowego. W omawianej strefie występowały też starorzecza w różnym stadium sukcesji od roślinności 

wodnej (klasy Lemnetea i Potamogetonetea), poprzez roślinność szuwarową (klasa Phragmitetea) i bagienną (klasa Scheuchzerio-Caricetea) do 

bagiennych lasów olszowych (klasa Alnetea glutinosae). Strefa ta była kształtowana przez działalność Wisły, która zmieniała położenie swojego 

koryta. Obecnie strefa ta jest ograniczona przez ciągnące się wzdłuż doliny wały przeciwpowodziowe.  

Strefa międzywala na odcinku od Puław do Warszawy porośnięta jest w niewielkiej części lasami, których wycinanie uważano za ko-

nieczne w celu zmniejszenia ryzyka zatorów lodowych. Występują tu zbiorowiska szuwarowe i bagienne oraz pastwiska i łąki zalewne. Na ła-

chach, przy niskich stanach wody pojawiają się efemeryczne nitrofilne zbiorowiska terofitów z klasy Bidentetea tripartiti. Spotykane są też po-

jedyncze topole (białodrzew nadwiślański) i wierzby, które pełnią ważną rolę przy zachowaniu populacji niektórych gatunków ptaków m.in. 

bielika i bociana czarnego. Strefa ta jest w dalszym ciągu kształtowana przez naturalne procesy przyrodnicze, dlatego roślinność tej strefy ma w 

dużym stopniu cechy roślinności spontanicznej i jest ważnym elementem krajobrazu doliny. Na tarasie zalewowym fragmentu doliny od War-

szawy do Płocka występuje kompleks zarośli wierzbowych i łąk zalewnych, przy czym stosunkowo częściej niż na poprzednio omawianym od-

cinku doliny występują fragmenty łęgowych lasów wierzbowo-topolowych. Omówione siedliska mają ogromne znaczenie dla ptaków gniazdu-

jących lub przebywających na przelotach na tych terenach.  

Poza wałami, gdzie zalegają drobnoziarniste mady i wylewy w warunkach naturalnych były epizodyczn, istnieje strefa siedlisk pierwot-

nie zajmowanych przez łęgi jesionowo-wiązowe zespołu Filario-Ulmetum. Były to bogate lasy o wielogatunkowym składzie i złożonej struktu-
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rze, spotykane tylko w tej stefie doliny. Lasy te, w Dolinie Środkowej Wisły, niemal doszczętnie wycięto jeszcze przed wiekami. Ze względu na 

bardzo wysoką żyzność, siedliska te zostały przeznaczone pod pola uprawne i sady. Tam, gdzie zachowały się resztki zbiorowisk łęgowych, 

przeprowadzone regulacje koryta rzeki uniemożliwiły ich okresowe zalewanie, co doprowadziło do wytworzenia się zespołów grądowych. Stre-

fa siedlisk lasów jesionowo-wiązowych może w niektórych odcinkach doliny Wisły osiągać znaczne szerokośi (do 6 km) i rozciągać się po obu 

stronach doliny. Na brzegu strefy, u podnóża wysoczyzn, mogą występować warunki właściwe dla lasów olsowych – zespół Carici elongatae-

Alnetum lub ściślej Ribo-Alnetum oraz zabagnionych łęgów jesionowo-olszowych – zespół Circaeo-Alnetum. Obecnie siedliska te są przezna-

czone pod użytki zielone. 

Na wielu odcinkach Wisły, w szczególności tam, gdzie dzisiejsza dolina przebiega w pradolinie, obok właściwej doliny wystepują rów-

nież tarasy rzeczne. Zazwyczaj są one piaszczyste i zwydmione, ale istnieją też obszary o podłożu zasobniejszym. Tereny piaszczystych tarasów 

porastają bory sosnowe i mieszane, tworzące rozległe kompleksy ciągnące się wzdłuż doliny Wisły, których dobrym przykładem może być ob-

szar Puszczy Kampinoskiej, wchodzącej w skład sieci Natura 2000. Na niektórych tarasach występują rozległe torfowiska, będące głównie sie-

dliskami lasów olsowych, obecnie w większości użytkowanych jako łąki, np. Bagno Całowanie i ciągi torfowe w Puszczy Kampinoskiej. Są one 

bardzo wrażliwe na zmiany stosunków wodnych w dolinie, wynikających najczęściej z wprowadzania urządzeń melioracyjnych lub prac hydro-

technicznych prowadzonych nad Wisłą. Zmiany te doprowadzają do zaniku cennych fragmentów roślinności i bezpowrotnej utraty siedli zwią-

zanych z torfowiskami. 

Różnorodność środowisk 

Obszar specjalnej ochrony ptaków obejmuje teren międzywala Wisły, w obrębie którego występują cenne siedliska ptaków, charakterystyczne 

jedynie dla dolin dużych rzek nizinnych. Ze względu na ich położenie i częste zalewy, tereny te nie są przeważnie użytkowane przez człowieka, 

co pozwoliło zachować formy terenu ukształtowane przez naturalne procesy erozyjne i akumulacyjne wód powierzchniowych. W obrębie mię-

dzywala Wisły można wyróżnić trzy typy środowisk ważnych dla zachowania populacji rzadkich i ginących gatunków ptaków. Należą do nich: 

 piaszczyste wyspy i ławice w nurcie, 
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 urwiste brzegi (skarpy), 

 tereny zalewowe brzegów. 

Piaszczyste wyspy charakterystyczne dla koryta nieuregulowanej rzeki nizinnej są podstawowym wyznacznikiem wartości ornitologicz-

nej doliny Wisły. Jest to dosyć specyficzne środowisko cechujące się dużą dynamiką. Piaszczyste ławice często zmieniają swoje położenie w 

nurcie rzeki, a nowo powstałe wyspy, jeżeli nie ulegną rozmyciu, porastają roślinnością zielną, a następnie wierzbą. Wyspy znajdujące się we 

wczesnym etapie sukcesji są atrakcyjnym siedliskiem dla ptaków m.in. mew, rybitw i ptaków siewkowych. Ptaki przenoszą się z wysp gęsto 

porośniętych wikliną na powstające w sąsiedztwie młodsze wyspy. Sukcesja jest hamowana w sposób naturalny w wyniku zmian warunków 

hydrologicznych. Bardzo ważną cechą dla ptaków wyróżniającą to środowisko jest całkowita i naturalna izolacja od brzegu, ograniczająca pene-

trację tych miejsc przez ludzi i drapieżniki. Wyspy są miejscem gniazdowania takich gatunków ptaków, jak: sieweczka obrożna, sieweczka 

rzeczna, mewa srebrzysta, rybitwa białoczelna, ostrygojad, brodziec piskliwy, mewa czarnogłowa i in. 

Urwiste, podmywane przez rzekę brzegi są siedliskiem gniazdowania dwóch cennych gatunków: jaskółki brzegówki i zimorodka. Jest to 

siedlisko cechujące się dużą dynamiką, stale odnawiane przez procesy erozyjne. 

Teren zalewowy brzegów jest najbardziej zróżnicowany spośród omawianych środowisk. Znajdują się tutaj zarówno zarośla wierzbowe, 

rosnące na utworach piaszczystych, jak i pozostałości lasów łęgowych. Można tu też spotkać starorzecza wypełnione roślinnością wodno-

szuwarową.  

Zarośla wierzbowe, stanowiące wczesne stadia sukcesyjne łęgów wierzbowo-topolowych, są siedliskiem charakterystycznym dla dolin 

dużych rzek nizinnych. Dojrzałe stadia rozwojowe spotykane są już dosyć rzadko, natomiast wikliniska występują wzdłuż całego biegu rzeki, 

nad brzegami koryta. Czynnikiem środowiskowym ograniczającym sukcesję jest tu wczesnowiosenny zalew powierzchni przez wezbrania po-

wodziowe. Ponadto sukcesja jest ograniczana poprzez wycinkę wikliny w celach gospodarczych. Zarośla wierzbowe są miejscem występowania 

zagrożonych gatunków ptaków tj. bączka i podróżniczka, a także dziwoni, remiza, piecuszka, potrzosa, cierniówki i kwiczoła. 

Starorzecza i zabagnione obniżenia terenu są cennym siedliskiem gniazdowania wielu gatunków ptaków, a wybór zbiornika uzależniony 

jest od szeregu czynników lokalnych tj. powierzchni zwierciadła wody, głębokości zbiornika, stopnia rozwoju roślinności wynurzonej, stopnia 
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zarośnięcia brzegów przez zarośla łęgowe. Gatunki charakterystyczne dla tego typu środowiska to: perkozek, wodnik, łyska, krzyżówka, gło-

wienka, czernica i in. Siedliska te są rzadkie w Europie i zachowały się jedynie w dolinach rzek nizinnych najmniej uregulowanych i zagospoda-

rowanych. Część gatunków tego ugrupowania gniazduje na sztucznych odpowiednikach starorzeczy tj. stawach rybnych. 

Znaczenie Doliny Środkowej Wisły 

Dolina Środkowej Wisły jest fenomenem przyrodniczym na skalę europejską, ze względu na zachowane tu fragmenty lasów łęgowych wierz-

bowo-topolowych, spotykane obecnie sporadycznie w dolinach dużych rzek, a także obecnośc znacznych powierzchni porośniętych nadrzeczy-

mi zaroślami wierzbowymi, których występowaniewiąże się z powstawaniem świeżych aluwiów. Obecność specyficznych środowisk sprawiła, 

że obszar ten stał się bardzo ważną ostoją ptaków wodno–błotnych, zapewniającą miejsca lęgowe dla 40-50 gatunków ptaków. Jest to najważ-

niejsze lęgowisko mewy siwej (pospolitej) i rybitwy białoczelnej w Polsce, jedno z ważniejszych rybitwy rzecznej i mewy czarnogłowej. Sta-

nowi miejsce gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków takich jak ostrygojad czy ohar. Obszar ma ogromne znaczenie jako korytarz mi-

gracyjny ptaków – krzyżówki, czapli siwej, bociana czarnego i sieweczki obrożnej, które zatrzymują się w dolinie rzeki podczas sezonowych 

wędrówek. Jest także miejscem schronienia dla gatunków zimujących – gągoła, nurogęsi, bielaczka oraz krzyżówki. Ponadto Dolina Środkowej 

Wisły stanowi ważny korytarz przepływu genów pomiędzy populacjami gatunków o rozległych i rozczłonkowanych zasięgach, a także koryta-

rzekspansji gatunków pierwotnie występujących w basenie Bałtyku na tereny śródlądzia kraju.  

W celu zachowania ostoi rzadkich i ginących gatunków ptaków lęgowych oraz zmniejszenia presji aglomeracji miejskich część wysp, 

piaszczystych łach i ławic objęta została ochroną rezerwatową oraz włączona do obszarów chronionego krajobrazu.  

Istniejące formy ochrony przyrody 

Na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków znajduje się 14 rezerwatów. Ruska Kępa (15,3 ha) jestjedynym rezerwatem florystycznym zało-

żonym w 1980 roku, w celu ochrony łęgu topolowo-wierzbowego na tarasie zalewowym Wisły. Pozostałe rezerwaty zostały utworzone w celu 

ochrony ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków. Tereny te obejmują wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły. Pierwsze 

rezerwaty faunistyczne powstały w 1994 roku i należą do nich: Kępa Rakowska (120,0 ha), Kępa Antonińska (475,0 ha), Wyspy Zakrzewskie 
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(310,0 ha), Wyspy Białobrzeskie (140,0 ha), Kępa Wykowska (248,0 ha) oraz Ławice Troszyńskie (114,0 ha). Reszta rezerwatów została zało-

żona w roku 1998 i należą do nich: Wikliny Wiślane (340,5 ha), Zakole Zakroczymskie (528,4 ha), Kępy Kazuńskie (544,3 ha), Ławice Kiełpiń-

skie (803,0 ha), Wyspy Zawadowskie (530,0 ha), Wyspy Świderskie (572,3 ha) oraz Łachy Brzeskie (476,3 ha).  

Teren ostoi ptasiej wchodzi również w skład Obszarów Chronionego Krajobrazu: Nadwiślańskiego I, II i III, Warszawskiego, Gostyniń-

sko-Gąbińskiego oraz Doliny Rzeki Pilicy i Drzewiczki. Ponadto fragment doliny Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem uznany został przez 

Komisję Europejską za obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, co oznacza, że w niedalekiej przyszłości zostanie objęty ochroną siedliskową w 

ramachsieci Natura 2000 – Kampinoska Dolina Wisły PLH140029. 

W Dolinie Środkowej Wisły planowane jest utworzenie następujących rezerwatów: Dunajek (382-389 km szlaku wodnego), Wyspy Ko-

bylnickie (394-420 km), Ławice Podgórzyckie (454-467 km), Kępa Czerska (467,5-475,3 km szlaku wodnego), Wyspy Smoszewskie (562-572 

km), Kępy Śladowskie (572-587km),Kępa Ośnicka (618-629 km) i rezerwat Piotrowice (408-410 km). 

Powiązania z innymi obszarami Natura 2000 

Wzdłuż obszaru Doliny Środkowej Wisły znajduje się wiele cennych pod względem przyrodniczym terenów objętych ochroną w ramach sieci 

Natura 2000. Do zatwierdzonych przez Komisję Europejską obszarów Natura 2000 sąsiadujących z doliną Wisły Środkowej należą: 

 PLB140006 – Małopolski Przełom Wisły (6972,8 ha), 

 PLB140013 – Ostoja Kozienicka (68301,2 ha), 

 PLC140001 – Puszcza Kampinoska (37640,5 ha), 

 PLB140011 – Bagno Całowanie (4214,9 ha). 

W pobliżu Doliny Środkowej Wisły znajdują się również tereny Natura 2000, mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW), które po formal-

nym zatwierdzeniu przez Komisję Europejską staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk. Należą do nich takie siedliska, jak: 

 PLH140001 – Bagno Całowanie (3447,5 ha), 

 PLH140016 – Dolina Dolnej Pilicy (31821,6 ha), 
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 PLH140029 – Kampinoska Dolina Wisły (20659,1 ha), 

 PLH140035 – Puszcza Kozienicka (28230,4 ha), 

 PLH140041 – Las Bielański (129,8 ha), 

 PLH140048 – Łąki Kazuńskie (340 ha), 

 PLH140050 – Łąki Ostrówieckie (45,8 ha), 

 PLH060051 – Dolny Wieprz (8182,3 ha). 

Dolina Środkowej Wisły wraz z ww. siedliskami przyrodniczymi stanowi korytarz migracyjny dla rzadkich i ginących gatunków ptaków 

i umożliwia zachowanie ich populacji. Powiązania pomiędzy obszarami objętymi ochroną zapewniają ciągłą wymianę genów pomiędzy popula-

cjami i zmniejszają ryzyko ich izolacji, a co za tym idzie zabezpieczają przed spadkiem różnorodności gatunkowej w obrębie wymienionych 

siedlisk. Zachowanie ciągłości krajobrazów i specyficznych środowisk, charakterystycznych dla dolin dużych rzek nizinnych, powinno być za-

tem kluczowym zadaniem w ochronie awifauny tego terenu.  
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2.3. Struktura własności i użytkowania gruntów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby poprawnie uzupełnić tabelę niezbędne jest pozyskanie jednolitej informacji dotyczącej struktury użytkowania gruntów, typów własności, 

rodzajów użytków gruntowych oraz klasoużytków. Niestety w praktyce okazuje się, że informacje pozyskane z urzędów są niepełne, często 

zdezaktualizowane i w niektórych przypadkach nie posiadają formy wektorowej (GIS), co wyklucza przeprowadzenie jakichkolwiek analiz 

gisowych. Z tego powodu wypełnienie powyższej tabeli dla ww. obszaru Natura 2000 na tym etapie prac, z braku jednolitej informacji, staje się 

bezcelowe. 

 

Dane dotyczące struktury i użytkowania gruntów znajdują się w załączniku nr 9. 

 

Typy użytków gruntowych Powierzchnia użytków w ha % udział powierzchni w obszarze 

Lasy 4605,09 14,96 

Grunty orne 2435,30 7,91 

Łąki trwałe 4944,07 16,06 

Pastwiska trwałe - - 

Sady 148,38 0,48 

Grunty pod stawami - - 

Nieużytki 4526,35 14,71 

Wody stojące 258,58 0,84 

Wody płynące 12597,82 40,93 

Grunty zabudowane 555,82 1,81 

Inne 706,48 2,30 
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2.4. Zagospodarowanie terenu i działalność człowieka 

 

 

 

Typy użytków 
Powierzchnia objęta dopłata-

mi UEw ha 

Rodzaj dopłaty, 

działania/priorytetu/programu, 

lasy - - 

sady  0,26 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 2.9 – uprawy sadownicze i jagodowe 

trwałe użytki zielone  

7,34 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 2.3 – trwałe użytki zielone z certyfikatem zgodności 

4,12 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 2.4 – trwałe użytki zielone w okresie przestawiania 

29,45 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 3.1 – ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach 

77,15 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 5.1 – ochrona siedlisk lęgowych ptaków 

wody - - 

tereny zadrzewione  

lub zakrzewione 
- - 

grunty orne 

0,25 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 2.5 – uprawy warzywne z certyfikatem zgodności 

22,60 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 8.2 – międzyplon ozimy 

24,07 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 8.3 – międzyplon ścierniskowy 

inne 26,96 
Program rolnośrodowiskowy realizowany w ramach PROW/ 

wariant 1.1 – zrównoważony system gospodarowania 

Aby poprawnie uzupełnić tabelę niezbędne jest pozyskanie jednolitej informacji dotyczącej struktury użytkowania gruntów, typów własności, rodzajów 

użytków gruntowych oraz klasoużytków. Niestety w praktyce okazuje się, że informacje pozyskane z urzędów są niepełne, często zdezaktualizowane i 

w niektórych przypadkach nie posiadają formy wektorowej (GIS), co wyklucza przeprowadzenie jakichkolwiek analiz gisowych. Z tego powodu 

wypełnienie powyższej tabeli dla ww. obszaru Natura 2000 na tym etapie prac, z braku jednolitej informacji, staje się bezcelowe. 
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2.5. Istniejące i projektowane plany/programy/projekty dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

Tytuł opracowania 

Instytucja odpowie-

dzialna za przygotowa-

nie planu/ programu/ 

wdrażanie projektu 

Ustalenia pla-

nu/programu/projektu mo-

gące mieć wpływ na przed-

mioty ochrony 

Przedmioty ochrony 

objęte wpływem opra-

cowania 

Ustalenia dot. działań 

minimalizujących lub 

kompensujących 

Projekt inwestycyjny – 

Modernizacja Lotniska 

Modlin w celu jego przy-

stosowania do obsługi 

przewoźników niskokosz-

towychrealizowany na mo-

cy decyzji środowiskowej 

nr Gk. 7624-

4/05/06/07/08/09 Burmi-

strza Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki z dnia 12 

marca 2009 r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

projektu jest Spółka 

Mazowiecki Port 

Lotniczy Warszawa-

Modlin; 

 sporządzono raport o 

oddziaływaniu przed-

sięwzięcia na środo-

wisko; 

 PDF decyzji środowi-

skowej w załączniku 

nr 10; 

Na przedmioty ochrony mogą 

mieć wpływ przede wszystkim 

ustalenia dotyczące zmiany 

zagospodarowania i użytkowa-

nia terenu lotniska oraz zmiany 

zagospodarowania terenów 

sąsiadujących, tj.: 

 modernizacja zabudowań 

znajdujących się na terenie 

lotniska (adaptacja, likwi-

dacja, budowa nowych 

obiektów), 

 modernizacja pasa starto-

wego, dróg technicznych, 

płyt postojowych, 

 budowa parkingów  

i ogrodzenia, 

 przebudowa infrastruktury 

technicznej, w tym urzą-

dzeń gospodarki wodno-

ściekowej, 

 posadowienie urządzeń 

radionawigacyjnych, za-

pewniające bezpieczeństwo 

Inwestycja będzie miała 

wpływ na następujące 

gatunki ptaków: 

 rybitwa rzeczna, 

 mewa siwa (pospoli-

ta). 

Zmiany w liczebności 

populacji ww. gatunków 

ptaków mogą  być wyni-

kiem następujących pro-

cesów: 

 zaburzenia warun-

ków siedlisk, umoż-

liwiających zakłada-

nie lęgów oraz odpo-

czynek podczas prze-

lotów, 

 obniżenia jakości i 

zmniejszenia po-

wierzchni żerowisk 

ptaków zarówno na-

terenach ostoi, jak 

też poza nią, 

 zakłóceniauniemoż-

Zaproponowane w Rapor-

cie OOŚ działania minima-

lizujące negatywne oddzia-

ływanie inwestycji na 

przedmioty ochrony: 

 dostosowanie procedur 

startów i lądowań do 

tras przelotów ptaków, 

 uniemożliwienie pta-

kom dostępu do odpad-

ków, zamknięcie wysy-

pisk śmieci w pobliżu, 

 usunięcie potencjal-

nych kryjówek lub 

uniemożliwienie dostę-

pu do nich na lotnisku i 

w najbliższej okolicy, 

 usunięcie z obszaru 

lotniska odkrytych 

zbiorników wodnych, 

 tworzenie ptakom 

miejsc zdobywania po-

karmu, ugaszenia pra-

gnienia lubkryjówek w 
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ruchu lotniczego, 

 oświetlenie drogi startowej 

i inne światła nawigacyjne, 

 trasy startów i lądowań 

statków powietrznych. 

Potencjalne oddziaływania na 

obszar Natura 2000: 

 intensyfikacja zagospoda-

rowania terenu pociągająca 

za sobą wzrost natężenia 

ruchu, hałasu, zanieczysz-

czenia powietrza, 

 sztuczne oświetlenie pro-

wadzące do obniżenia 

atrakcyjności tego obszaru 

dla ptaków, 

 zderzenia samolotów z pta-

kami (mewy, rybitwy, bie-

liki), 

 hałas i wibracje związane z 

ruchem samolotów (starty, 

ądowanie i kołowanie) oraz 

operacje naziemne (włą-

czanie I wyłączanie zespo-

łów napędowych oraz pró-

by sielników). 

liwiające porozu-

miewania się pomię-

dzy osobników, 

 zaburzenia szlaków 

migracji ptaków wę-

drownych, 

 zaburzenia szlaków 

przelotów na żerowi-

ska gatunków lęgo-

wych. 

bezpiecznej odległości 

od lotniska, 

 odstraszanie ptaków 

przy wykorzystaniu tre-

sowanych sokołów i 

psów, 

 monitoring przelotów 

ptaków za pomocą ra-

daru. 

Pomimo zastosowania 

działań minimalizujących 

nie jest możliwe całkowite 

wyeliminowanie wpływu 

lotniska na przeloty ptaków 

związanych z obszarem 

Dolina Środkowej Wisły. 

 

Projekt inwestycyjny –

Południowa Obwodnica 

Warszawy na odcinku od 

węzła „Puławska” do wę-

zła „Lubelska” realizowa-

ny na mocy decyzji środo-

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

projektu jest General-

na Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Auto-

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony będzie miał 

procesbudowy przeprawy mo-

stowej na Wiśle (499,5 km 

szlaku wodnego), a także póź-

niejsze jej użytkowanie. 

Inwestycja będzie miała 

wpływ na następujące 

gatunki ptaków lęgo-

wych: 

 bocian czarny – 

najprawdopodobniej 

Zaproponowane w Rapor-

cie OOŚ działania minima-

lizujące negatywne oddzia-

ływanie inwestycji na 

przedmioty ochrony: 
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wiskowej nr WO-

OŚII.4200.12.2011.JI Re-

gionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w 

Warszawie z dnia 29 

kwietnia 2011 r. 

strad; 

 sporządzono raport o 

oddziaływaniu przed-

sięwzięcia na środo-

wisko; 

 PDF decyzji środowi-

skowej w załączniku 

nr 11; 

Etap budowy drogi może być 

następującym źródłem oddzia-

ływań na awifaunę obszaru 

Natura 2000: 

 likwidacja miejsc rozrodu 

ptaków, ich występowania 

lub żerowania w pasie pla-

nowanej drogi oraz na in-

nych terenach zajętych w 

związku z realizacją przed-

sięwzięcia (systemy od-

wodnienia, drogi dojazdo-

we, drogi technologiczne 

itp.), 

 degradacja siedlisk gatun-

ków znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

miejsc 

 prowadzenia prac budow-

lanych (zanieczyszczenie, 

wydeptywanie, rozjeżdża-

nie, zmiany charakteru sza-

ty roślinnej itp.), 

 płoszenie gatunków w wy-

niku emisji hałasu, ruch po-

jazdów budowlanych, 

wzmożona obecność ludzi 

w okresie budowy, 

 okresowe zanieczyszczenie 

powierzchniowych wód 

płynących w korytach lub 

w pobliżu koryt cieków. 

nie będzie wywierać 

negatywnego wpły-

wu na populację, 

 mewa czarnogłowa 
– najprawdopodob-

niej nie będzie wy-

wierać znaczącego 

negatywnego wpły-

wu na populację, 

 rybitwa rzeczna – 

wpływ nie powinien 

być znaczący, ale 

może występować, 

 rybitwa białoczelna 

– wpływ nie powi-

nien być znaczący 

dla populacji, ale 

może występować, 

 zimorodek  - może 

wywrzeć niekorzyst-

ny wpływ ze wzglę-

du na lokalizację 

miejsc występowania 

8-11 par lęgowych 

na odcinkach 490-

500 i 528-535; może 

mieć wpływ na 

zmianę miejsc żero-

wiskowych. 

Przewiduje się pogor-

szenie warunków byto-

wania dla trzech gatun-

ków ptaków lęgowych: 

1. dedykowane do projektu 

budowlanego: 

 zaprojektowanie oświe-

tlenia mostu kierujące-

go snop światła na 

jezdnię, minimalizują-

cego rozsył światła na 

stronę zewnętrzną, 

 zaprojektowanie mostu 

o płaskiej konstrukcji 

bez elementów kon-

strukcyjnych wyniesio-

nych ponad nawierzch-

nię drogi, 

 rezygnacja z projekto-

wania iluminacji mo-

stu, 

 rezygnacja z projekto-

wania prac związanych 

z regulacją rzeki, 

 w projekcie zagospoda-

rowania zieleni dążenie 

do rezygnacji z gatun-

ków, których owoce są 

pokarmem preferowa-

nym pokarmem pta-

ków, 

 zapewnie zebrania i 

oczyszczenie wód opa-

dowych przed ich 

wprowadzeniem do od-

biornika, 



 
  

    144 

 

Faza budowy będzie dla więk-

szości przedmiotów ochrony 

źródłem oddziaływań stosun-

kowo krótkotrwałych (ok. 2-3 

lata), ale wyjątkiem będzie 

zimorodek, dla którego realiza-

cja inwestycji oznacza całko-

wite zniszczenie jego środowi-

ska.  

Najważniejszymi oddziaływa-

niami na etapie eksploatacji 

drogi będą: 

 płoszenie gatunków wystę-

pujących na terenach 

zlokalizowanych w są-

siedztwie drogi (hałas, 

oświetlenie pojazdów i 

drogi), 

 kolizja ptaków z samocho-

dami  

 okresowy wzrost zanie-

czyszczenia wód po-

wierzchniowych (zwłasz-

cza cieków) podczas 

zwiększonego dopływu za-

nieczyszczonych wód ście-

kowych lub w następstwie 

wypadków, 

 katastrofy w ruchu drogo-

wym itp.. 

rybitwy białoczelnej, 

rybitwy rzecznej i zimo-

rodka. 

Inwestycja będzie miała 

wpływ na następujące 

gatunki ptaków migrują-

cych: 

 płaskonos – wpływ 

nie będzie znaczący 

na populację, 

 krzyżówka – wpływ 

nie będzie znaczący 

na populację, 

 tracz nurogęś – 

wpływ nie będzie 

znaczący na popula-

cję, 

 ostrygojad – nie 

przewiduje się 

wpływu na popula-

cję, 

 sieweczka rzeczna – 

nie przewiduje się 

znaczącego wpływu 

na populację, 

 sieweczka obrożna 

– nie przewiduje się 

znaczącego wpływu 

na populację, 

 krwawodziób – nie 

przewiduje się zna-

czącego wpływu na 

2. na etapie budowy: 

 zakaz organizacji za-

plecza budowy, w tym 

magazynowania odpa-

dów, składowania ma-

teriałów, tworzenia ba-

zy technicznej i zaple-

cza socjalnego na tere-

nie obszaru objętego 

Planem, 

 zakaz wycinki drzew i 

krzewów na obszarze 

objętym Planem od 

01.03 do 31.08, 

3. na etapie eksploatacji: 

 ekrany akustyczne, 

 system zbiorników re-

tencyjnych przyjmują-

cych falę deszczu przed 

wprowadzeniem tych 

wód do środowiska, 

 urządzenia oczyszcza-

jące (osadniki, zbiorni-

ki retencyjne i reten-

cyjno-infiltracyjne) 

przed zrzutem wód 

opadowych do środo-

wiska, 

 zainstalowanie separa-

torów substancji ropo-

pochodnych przed od-

prowadzeniem wód 
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populację, 

 brodziec piskliwy – 

możliwe zagrożenie 

dla dwóch rewirów 

lęgowych, ale ze 

względu na dużą li-

czebność nie przewi-

duje się znaczącego 

wpływu na popula-

cję, 

 mewa siwa – nie 

przewiduje się zna-

czącego wpływu na 

populację. 

Przewiduje się pogor-

szenie warunków byto-

wania kaczkowatych i 

siewkowatych oraz 

brodźca piskliwego po-

przezwpływ na poten-

cjalne siedliska. 

opadowych do Wisły. 

 

Projekt inwestycyjny – 

Trasa Mostu Północnego 

na odcinku od węzła "Mło-

ciny” do  węzła "Modliń-

ska" w Warszawie realizo-

wany na mocy decyzji śro-

dowiskowej nr OS-IV-

MSK-76242-42-16-08, 

751/OŚ/2008 Prezydenta 

Miasta Stołecznego War-

szawy z dnia 17 lipca 2008 

r.  

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

projektu jest General-

na Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Auto-

strad; 

 sporządzono raport o 

oddziaływaniu przed-

sięwzięcia na środo-

wisko; 

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony będą miały 

ustalenia planu dotyczące pro-

cesu budowy przeprawy mo-

stowej na Wiśle,w tym regula-

cja koryta i brzegów,a także-

użytkowanie mostu. 

Ustalenia na etapie budowy 

mostu i wynikające z nich ro-

dzaje oddziaływań: 

 przygotowanie i funkcjo-

Inwestycjabędzie miała 

wpływ na następujące 

gatunki ptaków lęgo-

wych lub migrujących: 

 bielik, 

 bocian czarny, 

 brodziec piskliwy, 

 brzegówka, 

 derkacz, 

 dzięcioł średni, 

 krwawodziób, 

Zaproponowane w Rapor-

cie OOŚ działania minima-

lizujące negatywne oddzia-

ływanie inwestycji na 

przedmioty ochrony: 

1. dedykowane do projektu 

budowlanego: 

 lokalizacja przyczółka 

mostowego (na lewym 

brzegu rzeki) w obrębie 

brzeżnej strefy najniż-
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 PDF decyzji środowi-

skowejw załączniku 

nr 12; 

nowanie placu budowy, 

dróg technologicznych, za-

plecza budowy: 

 całkowite lub częścio-

we zniszczenie szaty 

roślinnej (wycinka ro-

ślinności na terenie  

5 ha, co stanowi 0.02%  

obszaru Natura 2000), 

 śmiertelność fauny, 

 zniszczenie siedlisk flo-

ry i fauny, 

 degradacja gleby, 

 zmiana rzeźby terenu, 

 zanieczyszczenie po-

wietrza, emisje hałasu, 

 roboty ziemne w pasie 

technicznym drogi (roboty 

przygotowawcze, odwod-

nienie, wymiana gruntów, 

praca maszyn i urządzeń): 

 całkowite lub częścio-

we zniszczenie szaty 

roślinnej, 

 śmiertelność fauny, 

 zniszczenie siedlisk flo-

ry i fauny, 

 degradacja gleby, 

 zmiana rzeźby terenu, 

 zaburzenie warunków 

hydrogeologicznych, 

 zanieczyszczenie po-

 krzyżówka, 

 mewa czarnogłowa, 

 mewa siwa , 

 nurogęś, 

 rybitwa białoczelna, 

 rybitwa rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 sieweczka rzeczna, 

 śmieszka, 

 zimorodek. 

Na wyżej wymienione 

gatunki inwestycja bę-

dzie miała nie znaczący 

negatywny wpływ, co 

oznacza, że może dojść 

do krótkotrwałych za-

kłóceń i czasowego 

zmniejszenia liczebności 

populacji (pojedyncze 

osobniki), nie mającego 

wpływu na ogólny stan 

populacji.  

Gatunkami wrażliwymi, 

które mogą najsilniej 

odczuć zmiany w śro-

dowisku przyrodniczym 

są:mewa siwa, czarno-

głowa, śmieszka, rybi-

twa białoczelna, rybi-

twa rzeczna,sieweczka 

obrożna i sieweczka 

rzeczna, związane ze 

szego tarasu wysoczy-

zny, co zmniejszy efekt 

bariery ekologicznej, 

 zaprojektowanie kon-

strukcji mostu na pod-

porach (a nie o kon-

strukcji kratownicowej 

lub wiszącej na linach), 

co zmniejszy jego 

atrakcyjność dla pta-

ków, 

 lokalizacja węzła ko-

munikacyjnego na le-

wym brzegu poza ob-

szarem Natura 2000, 

 lokalizacja infrastruktu-

ry związanej z zaple-

czem budowy poza ob-

szarem Natura 2000, 

 rezygnacja z agresyw-

nego dekoracyjnego 

oświetlenia mostu tak, 

aby nie zakłócał on 

rytmu dobowego pta-

ków, 

 pozostawienie znacznej 

przestrzeni dostępnej 

dla ptactwa pod kon-

strukcją mostu (naj-

większa odległość po-

między podporami bę-

dzie wynosić ok. 160 

m), 
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wietrza, emisja hałasu, 

 regulacja koryta rzeki: 

 utrata siedlisk lęgowych 

w wyniku zmiany re-

żimu hydrologicznego 

rzeki, zmieniającego 

częstość i długość za-

lewów w dolinie rzeki, 

 utrata siedlisk lęgowych 

w wyniku deniwelacji 

powierzchni doliny 

rzeki (zasypywanie sta-

rorzeczy i zagłębień te-

renu okresowo wypeł-

nianych wodą), 

 kurczenie się lub cał-

kowitego zanik po-

wierzchni mulistych i 

piaszczystych ławic w 

nurcie oraz odsypisk 

przybrzeżnych, 

 straty w lęgach wskutek 

erozji skarp i brzegów 

wskutek ich oberwania 

się lub przesuszania się 

podłoża, 

 utrata siedlisk w wyni-

ku usuwania z lasu 

drzew obumierających i 

martwych, 

 niepokojenie wysiadu-

jących ptaków przez 

ludzi (np. hałas w trak-

środowiskiem ławic i 

mielizn, a także brze-

gówka, której liczną 

kolonię stwierdzono w 

bezpośrednim rejonie 

planowanego przedsię-

wzięcia. 

W wyniku realizacji od-

cinka Trasy Mostu Pół-

nocnego nie dojdzie do 

znaczącego negatywne-

go wpływu na gatunki, 

dla których ochrony wy-

znaczono obszar Natura 

2000 – Dolina Środko-

wej Wisły lub do zna-

czącego pogorszenia 

stanu ich siedlisk. 

 przeprowadzenie osb-

nej procedury OOŚ dla 

projektu dotyczącego 

regulacji koryta Wisły 

na potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej, 

 sporządzenie projektu 

zieleni, w ramach któ-

rego odtworzone zosta-

ną siedliska lasu łęgo-

wego, zniszczone w 

trakcie budowy mostu, 

2. na etapie budowy: 

 przeniesienie kolonii 

brzegówki ze zbocza 

wysypiska odpadów w 

inne, bardziej dogodne 

miejsce, 

 ciągły monitoring i 

konsultacja działań 

przez zaangażowanego 

w tym celu specjalistę – 

przyrodnika, 

 rozpoczecie prac bu-

dowlanych (o ile będzie 

to możliwe), które po-

wodują największe za-

kłócenia, poza okresem 

lęgowym ptaków,  

 dokonanie niezbędnego 

usunięcia drzew i 

krzewów poza okresem 
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cie budowy), 

 zasadniczy etap budowy 

drogi, konstrukcji mosto-

wej i innych obiektów in-

żynieryjnych: 

 degradacja gleby, 

 zaburzenie warunków 

hydrogeologicznych, 

 zaburzenie stosunków 

wodnych, 

 zanieczyszczenie po-

wietrza, 

 emisja hałasu. 

Ustalenia na etapie eksploatacji 

i wynikające z nich rodzaje 

oddziaływań: 

 istnienie obiektu antropo-

genicznego w przestrzeni: 

 zajęcie powierzchni 

biologicznie czynnej, 

 powstanie bariery na te-

renie korytarza ekolo-

gicznego, 

 możliwość wnikania 

gatunków obcych, 

 eksploatacja obiektu (ruch 

pojazdów, konserwacja in-

frastruktury): 

 śmiertelność fauny, 

 wzrost poziomu zanie-

czyszczenia wody, gle-

by i powietrza, 

lęgowym ptaków, 

3. na etapie eksploatacji: 

 rezygnacja z przeźro-

czystych ekranów 

dźwiękochłonnych, co 

zmniejszy prawdopo-

dobieństwo kolizji pta-

ków z ekranami, 

 rekultywacja po-

wierzchni międzywala 

– usunięcie obiektów 

tymczasowych, likwi-

dacja nagromadzonego 

gruzu i śmieci,  

 odtworzenie siedlisk 

łęgowych w miejscach 

zniszczonych w trakcie 

budowy mostu, 

 wykorzystanie do nasa-

dzeń gatunków roślin 

rodzimych, odpowied-

nio dobranych do sie-

dliska, 

 zwiększenia kontaktu 

strefy korytowej Wisły 

z sąsiadującymi z mo-

stem zespołami Lasu 

Bielańskiego i Młociń-

skiego np. poprzez wy-

konanie dodatkowych 

nasadzeń roślinności 

łęgowej (nasadzenia 
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 wzrost emisji hałasu. dogęszczające) w miej-

scach gdzie to będzie 

niezbędne, do stworze-

nia powiązań przyrod-

niczych pomiędzy ob-

szarami chronionymi, 

 utworzenie wzdłuż 

ciągów komunikacyj-

nych strefy zieleni 

ochronnej złożonej z 

gatunków drzew i 

krzewów odpornych na 

zasolenie i zanieczysz-

czenie powietrza,  

 rozwieszenie skrzynek 

lęgowych na obszarze, 

w obrębie którego zo-

staną usunięte drzewa 

dziuplaste. 
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Projekt inwestycyjny – 

Trasa Krasińskiego na od-

cinku od pl. Wilsona do ul. 

Budowlanej wraz z prze-

prawą mostową i torowi-

skiem tramwajowym reali-

zowany na mocy decyzji 

środowiskowej nr WOOŚ-

II.4210.35.2011.TS Regio-

nalnego Dyrektora Ochro-

ny Środowiska z dnia 8 

marca 2011 r.   

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

projektu jest Zarząd 

Miejskich Inwestycji 

Drogowych; 

 sporządzono raport o 

oddziaływaniu przed-

sięwzięcia na środo-

wisko; 

 PDF decyzji środowi-

skowej w załączniku 

nr 13; 

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony będą miały 

ustalenia planu dotyczące pro-

cesu budowy przeprawy mo-

stowej na Wiśle oraz jej użyt-

kowanie. 

Ustalenia na etapie budowy 

mostu i wynikające z nich ro-

dzaje oddziaływań: 

 przygotowanie i funkcjo-

nowanie placu budowy, 

dróg technologicznych, za-

plecza budowy: 

 całkowite lub częścio-

we zniszczenie szaty 

roślinnej (wycinka ro-

ślinności na terenie  

ok. 6,5 ha, co stanowi 

0,02% obszaru Natura 

2000), 

 śmiertelność fauny, 

 zniszczenie siedlisk flo-

ry i fauny, 

 degradacja gleby, 

 zmiana rzeźby terenu, 

 zanieczyszczenie po-

wietrza, emisje hałasu, 

 roboty ziemne w pasie 

technicznym drogi (roboty 

przygotowawcze, odwod-

nienie, wymiana gruntów, 

Inwestycjabędzie miała 

wpływ na następujące 

gatunki ptaków lęgo-

wych lub migrujących: 

 bielik, 

 brodziec piskliwy, 

 krzyżówka, 

 nurogęś, 

 mewa siwa (pospoli-

ta), 

 rybitwa białoczelna, 

 rybitwa rzeczna, 

 śmieszka, 

 zimorodek. 

Na wyżej wymienione 

gatunki inwestycja bę-

dzie miała nie znaczący 

negatywny wpływ, co 

oznacza, że może dojść 

do krótkotrwałych za-

kłóceń i czasowego 

zmniejszenia liczebności 

populacji (pojedyncze 

osobniki), nie mającego 

wpływu na ogólny stan 

populacji.  

Gatunkami wrażliwymi, 

które mogą najsilniej 

odczuć zmiany w śro-

dowisku przyrodniczym 

są: rybitwa białoczelna, 

Zaproponowane w Rapor-

cie OOŚ działania minima-

lizujące negatywne oddzia-

ływanie inwestycji na 

przedmioty ochrony: 

1. dedykowane do projektu 

budowlanego: 

 zaprojektowanie kon-

strukcji mostu na pod-

porach (a nie o kon-

strukcji kratownicowej 

lub wiszącej na linach), 

co zmniejszy jego 

atrakcyjność dla pta-

ków, 

 lokalizacja podpór na 

brzegu lewym na skar-

pie, a na prawym na 

wale przeciwpowo-

dziowym w obrębie 

przewężenia koryta 

Wisły, w tzw. „gorsecie 

warszawskim”, brak 

podpór w nurcie rzeki, 

co zmniejszy efekt ba-

riery ekologicznej, 

 lokalizacja węzła ko-

munikacyjnego, obej-

mującego zjazdy i 

wjazdy na przeprawę 

mostową, poza obsza-
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praca maszyn i urządzeń): 

 całkowite lub częścio-

we zniszczenie szaty 

roślinnej, 

 śmiertelność fauny, 

 zniszczenie siedlisk flo-

ry i fauny, 

 degradacja gleby, 

 zmiana rzeźby terenu, 

 zaburzenie warunków 

hydrogeologicznych, 

 zanieczyszczenie po-

wietrza, emisja hałasu, 

 zasadniczy etap budowy 

drogi, konstrukcji mosto-

wej i innych obiektów in-

żynieryjnych: 

 degradacja gleby, 

 zaburzenie warunków 

hydrogeologicznych, 

 zaburzenie stosunków 

wodnych, 

 zanieczyszczenie po-

wietrza, 

 emisja hałasu. 

Ustalenia na etapie eksploatacji 

i wynikające z nich rodzaje 

oddziaływań: 

 istnienie obiektu antropo-

genicznego w przestrzeni: 

 zajęcie powierzchni 

biologicznie czynnej, 

rybitwa rzeczna i me-

wa siwa,związane ze 

środowiskiem ławic i 

mielizn. 

W wyniku realizacji mo-

stu na Trasie Krasińkie-

go nie dojdzie do zna-

czącego negatywnego 

wpływu na gatunki, dla 

których ochrony wyzna-

czono obszar Natura 

2000 – Dolina Środko-

wej Wisły lub do zna-

czącego pogorszenia 

stanu ich siedlisk. 

 

 

 

rem Natura 2000, 

 lokalizacja infrastruktu-

ry związanej z zaple-

czem budowy poza ob-

szarem Natura 2000, 

2. na etapie budowy: 

 ciągły monitoring i 

konsultacja działań 

przez zaangażowanego 

w tym celu specjalistę – 

przyrodnika, 

 rozpoczecie prac bu-

dowlanych (o ile będzie 

to możliwe), które po-

wodują największe za-

kłócenia, poza okresem 

lęgowym ptaków,  

 dokonanie niezbędnego 

usunięcia drzew i 

krzewów poza okresem 

lęgowym ptaków, po-

zostawienie na terenie 

gałęzi, korzeni i pni 

ściętych drzew, 

 zabezpieczenie podłoża 

przed przenikaniem do 

gleby substancji szko-

dliwych, 

3. na etapie eksploatacji: 

 rezygnacja z przeźro-

czystych ekranów 

dźwiękochłonnych, za-
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 powstanie bariery na te-

renie korytarza ekolo-

gicznego, 

 możliwość wnikania 

gatunków obcych, 

 eksploatacja obiektu (ruch 

pojazdów, konserwacja in-

frastruktury): 

 śmiertelność fauny, 

 wzrost poziomu zanie-

czyszczenia wody, gle-

by i powietrza, 

 wzrost emisji hałasu, 

 nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska: 

 możliwość skażenia 

środowiska na skutek 

wypadków i kolizji, 

stosowanie ekranów 

matowych, lekko za-

barwionych, co zmniej-

szy prawdopodobień-

stwo kolizji ptaków z 

ekranami, 

 rekultywacja po-

wierzchni międzywala 

– usunięcie obiektów 

tymczasowych, likwi-

dacja nagromadzonego 

gruzu i śmieci (2-5 ha),  

 zwiększenia kontaktu 

strefykorytowej Wisły 

z sąsiadującymi z mo-

stem zadrzewieniami i 

zakrzaczeniami topo-

lowo-wierzbowymi, 

 nasadzenia roślinne 

rekompensujące straty 

wywołane wycinką ist-

niejącej zieleni, przy 

wykorzystaniu gatun-

ków roślin rodzimych, 

odpowiednio dobra-

nych do siedliska, 

 utworzenie wzdłuż 

ciągów komunikacyj-

nych strefy zieleni 

ochronnej złożonej z 

gatunków drzew i 

krzewów odpornych na 

zasolenie i zanieczysz-
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czenie powietrza. 

Przedsięwzięcie inwesty-

cyjne - Przebudowa wału 

przeciwpowodziowego kl. 

II w km 23+040 do 

35+000 prawobrzeżnej 

doliny Wisły na odcinku 

Kolonia Bączki- Antoniów-

ka Świerżowska, gm. Ma-

ciejowice realizowany na 

mocy decyzji środowisko-

wej nr RI 7624/1/P/06-08 

Wójta Gminy Maciejowice 

z dnia 25.06.2008 r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i realizację 

projektu jest Woje-

wódzki Zarząd Melio-

racji i Urządzeń Wod-

nych w Warszawie, 

Oddział w Sokołowie 

Podlaskim; 

 sporządzono ocenę 

oddziaływania przed-

sięwzięcia na środo-

wisko; 

 PDF decyzji środowi-

skowej w załączniku 

nr 14; 

Na przedmioty ochrony mogą 

mieć wpływ prace budowlane 

towarzyszące przebudowie 

wału przeciwpowodziowego 

kl. II położonego po prawo-

brzeżnej stronie doliny Wisły, 

na odcinku12 km, pomiędzy  

Kolonią Bączki a Antoniówką 

Świerżowską (426,9 i 439,8 

km rz. Wisły). Zakres prac re-

montowych będzie obejmował: 

 na etapie I: 

 karczowanie pni, drzew 

i zakrzaczeń pasem 3 m 

od stopy skarpy od-

wodnej i odpowietrz-

nej, 

 zdjęcie darni i warstwy 

0,3 m ziemi urodzajnej, 

oraz nadmiaru gruntu w 

skarpie odwodnej, 

 wykonanie pionowej 

przesłony przeciwfil-

tracyjnej z mieszaniny 

bentonitowo-

cementowej w techno-

logii DMS (wgłębne 

mieszanie gruntu z za-

wiesiną bentonitowo-

cementową)  w podłożu 

wału, 

Prawdopodobieństwo 

ujemnego wpływu inwe-

stycji na miejsca gniaz-

dowania i bytowania 

ptaków w obszarze Na-

tura 2000 będzie zniko-

me. Inwestycja będzie 

negatywnie oddziaływać 

na awifaunęw trakcie 

remontu wałów, ustanie 

po zakończeniu inwesty-

cji. 

Proponowane działania 

minimalizującenegatywne 

oddziaływanie inwestycji 

na przedmioty ochrony: 

 lokalizacja zaplecza 

budowy oraz bazy 

sprzętu i materiałów, w 

tym magazynu pa-

liw,poza obszarem Na-

tura 2000, 

 wytyczenie dróg dojaz-

dowych do obsługi pla-

cu budowy w oparciu o 

istniejącą sieć dróg, 

 prowadzenie prac bu-

dowlanych w porze 

dziennej (6.00 – 22.00), 

 drzewa i krzewy usu-

wać w pasach techno-

logicznych o szerokości 

do 3 m od odwodnej                    

i odpowietrznej stopy 

przebudowanego wału, 

jak również na samym 

wale, poza okresem lę-

gowym ptaków trwają-

cym od dnia 1 marca 

do dnia 31 sierpnia, 

 w ramach kompensacji 

przyrodniczej dokona-

nej wycinki drzew zo-
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 na etapie II: 

 podwyższenie wału 

średnio o 1,08 m oraz 

nadanie mu wymaga-

nych przepisami kształ-

tów i wymiarów (zmia-

ny trasy o max. 8,6m), 

 uszczelnienie korpusu 

przy pomocy ekranu z 

maty bentonitowej na 

skarpie odwodnej, mata 

zostanie następnie 

przykryta warstwą 

gruntu o grubości mi-

nimum 1,0 m, 

 remont budowli wało-

wych- 2 przepustów, 11 

przejazdów, schodów 

skarpowych w 20 miej-

scach, 

 budowa umocnionej 

drogi przywałowej z 23 

mijankami (poszerze-

niami), 

 umocnieni na całej dłu-

gości skarpy odpo-

wietrznej, odwodnej i 

korony wału poprzez 

humusowanie (10 cm) i 

obsiew mieszanką traw; 

umocnienie krawędzi 

skarp, 

 roboty wykończeniowe 

bowiązuje się inwestora 

do wykonania i instala-

cji ogółem 820 szt. 

skrzynek lęgowych 

różnych typów, w pro-

porcji typów:A- ok. 

40%, B- ok. 60%, w 

terminie do trzech mie-

sięcy po zakończeniu 

prac ziemnych przy 

przebudowywanym 

wale, 

 lokalizacja rezerwy 

ziemnej na pobór kru-

szywa (piasku) nie-

zbędnego do  przebu-

dowy wału poza obsza-

rem NATURA 2000, 

 w przypadku natrafie-

nia na kolonie lęgową 

ptaków lub w przypad-

ku powstania na terenie 

rezerwy piasku takiej 

kolonii, inwestor zo-

bowiązany jest do 

wstrzymania prac na 

odcinku tej kolonii i w 

odległości minimum 30 

m od jej krańców od 

dnia 1 maja do 31 

sierpnia, 

 rekultywacja i zago-

spodarowanie rezerw 
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i porządkowe. ziemnych po zakończe-

niu prac zgodnie ze 

wskazaniami zawarty-

mi w raporcie oddzia-

ływania przedsięwzię-

cia na środowisko, tj. 

wyprofilowanie skarpy 

i dna rezerw, humuso-

wanie ziemią roślinną 

zdjętą wcześniej                    

i składowaną na hał-

dach, obsianie skarpy i 

dna mieszanką nasion 

traw, dwukrotne wyko-

szenie pielęgnacyjne 

skarpy i powierzchni 

rezerw, 

 rekultywacja dróg 

technologicznych na te-

renie międzywala w 

terminie do 3 miesięcy 

od zakończenia robót 

ziemnych. 

Przedsięwzięcie inwesty-

cyjne – Budowa Progu 

Stabilizującego na rzece 

Wiśle w rejonie ujęcia wo-

dy chłodzącej ENEA Wy-

twarzanie S.A.  

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń projektowych 

jest ENEA Wytwa-

rzanie S.A.; 

 sporządzono raport o 

oddziaływaniu przed-

sięwzięcia na środo-

wisko; 

Na przedmioty ochrony obsza-

ru Natura 2000 mogą mieć 

wpływ działania związane z 

budową i późniejszą eksploata-

cją progu stabilizującego w km 

425+950 rzeki Wisły, poniżej 

ujęcia wody dla ENEA Wytwa-

rzanie S.A. 

Próg będzie spełniał rolę: 

Realizacja ustaleń planu 

może negatywnie wpły-

wać na następujące 

przedmioty ochrony ob-

szaru Natura 2000: 

 nurogęś, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 sieweczka rzeczna,  

Zaproponowane w Rapor-

cie działania minimalizują-

ce negatywne oddziaływa-

nie inwestycji w zakresie 

ochrony przyrody: 

1. na etapie budowy: 

 w okresie od marca do 

maja prace w korycie 

rzeki powodujące okre-
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 wydana decyzja Bur-

mistrza Gminy Ko-

zienice o nr 6/2012 z 

dnia 29 maja 2012 r. 

znak 

GS.6220.23.2011/201

2 ookreślajaca dla 

przedsięwzięcia pod 

nazwą budowa progu 

stabilizującego na 

rzece Wiśle, w rejonie 

ujęcia Woy chłodzą-

cej ENEA Wytwarza-

nie S.A. środowiska-

owe uwarunkowania 

realizacji przedsię-

wzięcia  

 ww. decyzja została 

uchylona przez SKO 

decyzja z dnia 17 lip-

ca 2012 r.; SKO prze-

kazało sprawe do po-

nownego rozpatrzenia  

Burmistrzowi Gminy 

Kozienice 

 sporządzono nowy 

(uzupełniony i ujed-

nolicony) raport o od-

działywaniu przed-

siewzięcia na środo-

wisko  

 obecnie trwa postę-

powanie w sprawie 

 budowli okresowo piętrzą-

cej, utrzymującej zwiercia-

dło wody w rzece Wiśle w 

przekroju istniejącego  uję-

cia wody chłodzącej na 

rzędnej 101,90 m n.p.m, 

 budowli stabilizującej dno 

koryta rzeki Wisły w rejo-

nie istniejącego ujęcia wo-

dy. 

Zakres przedsięwzięcia mogą-

cy negatywnie wpływać na 

przedmioty ochrony w obsza-

rze obejmuje: 

 budowę żelbetowego progu 

stabilizującego z powłoko-

wym zamknięciem wod-

nym, przyczółkami, urzą-

dzeniami do rozpraszania 

energii, komorą sterowni-

czą, pompownią oraz insta-

lacjami pomocniczymi , 

rodzaj zamknięcia - powło-

kowe wodne; 

 budowę przepławki dla ryb; 

 budowę tamy kierującej 

 wzmocnienie wału na le-

wym brzegu, między kory-

tem rzeki i basenem zrzu-

towym wód pochłodni-

czych z elektrowni; 

 budowę stanowiska posto-

 sieweczka obrożna, 

 rybitwa białoczelna, 

 rybitwa rzeczna, 

 mewa siwa. 

Negatywny wpływ etepu 

budowy na awifaunę 

może być związany z: 

 wzrostem emisji ha-

łasu - płoszenie pta-

ków, 

 możliwym zniszcze-

niem siedlisk ptaków 

związanych z za-

drzewieniami i zaro-

ślami nadbrzeżnymi, 

 zmianą stosunków 

wodnych i wzrostem 

zamulenia rzeki, 

 zaburzonym trans-

portem osadów 

rzecznych, co w kon-

sekwencji, może do-

prowadzić do zmian 

w naturalnym proce-

sie tworzenia piasz-

czystych ławic i od-

sypisk w nurcie rzeki 

poniżej i powyżej 

progu. 

Ograniczenie do nie-

zbędnych robut budow-

lanych na prawym brze-

sowe mętnienie wody 

powinny być prowa-

dzone jedynie 8 godzin 

na dobę; 

 zaleca się wprowadze-

nie nadzoru ornitolo-

gicznego w okresie maj 

do połowy lipca; 

 sporządzony projekt 

organizacji robót nale-

ży uzgodnić ze specja-

listami ornitologiem i 

ichtiologiem;  

 w przypadku realizacji 

umocnień od strony 

brzegu prawego pod-

czas okresu lęgowego 

(III – VI) ulec mogą 

czasowej i trwałej utra-

cie środowiska stano-

wisk lęgowych 2 par 

nurogęsia; jeżeli zaist-

nieje konieczność prze-

prowadzenia prac 

umocnieniowych na 

prawym brzegu należy 

wykonać 5 budek lę-

gowych dla nurogęsi i 

wywiesić je w miejscu 

wskazanym przez orni-

tologa; 

 roboty ziemne w kory-

cie lub w jego bezpo-
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nowej decyzji o śro-

dowiskowych uwa-

runkowaniach 

jowego dla sprzętu pływa-

jacego i stanowiska przeno-

szenia kajaków oraz ozna-

kowanie szlaku wodnego; 

 realizacja infrastruktury 

drogowej, elektroenerge-

tycznej, AKPiA oraz łącz-

nosci w granicach inwesty-

cji i powiązanie z istniejacą 

infrastrukturą elektrowni. 

gu nie spowoduje likwi-

dacji nadbrzeżnej i wod-

nej roślinności. 

Na etapie eksploatacji 

przedsięwzięcia okreso-

wa praca progu nie spo-

woduje istotnych zmian 

w położeniu zwierciadła 

wody, a tym samym nie 

zmieni reżimu hydroli-

gicznego rzeki. podwyż-

szeniue lustra wody 

przed progiem do po-

ziomów, odpowiadaja-

cych przepływowi naj-

dłuzej trwającemu usta-

bilizuje warunki grunto-

wo – wodne w tym rejo-

nie. 

Projektowana zabudowa 

hydrotechniczna nie be-

dzie też miała zuważal-

nego wpływu na warun-

ki przepływu wielkich 

wód (powłoki progu 

połozone, korona po-

włok progu na rzędnej 

dna). 

Podczas przepływów 

nizówkowych, kiedy 

próg będzie podniesiony  

ruch rumowiska będzie 

średnim sąsiedztwie 

powinny być prowa-

dzone pod osłoną gro-

dzy celem wyelimino-

wania spływu zani-

czyszczeń; 

 roboty budowlane po-

winny być prowadzone 

wyłącznie w porze 

dziennej dla zminimali-

zowania wpływu hałasu 

pochodzącego z pracy 

maszyn budowlanych 

(koparki, środki trans-

portowe i inne);7 

 podczas przestojów 

technologicznych nale-

ży wyłączać silniki ma-

szyn, aby ograniczyć 

hałas i nie powodować 

wzrostu emisji spalin; 

 przy wykonywaniu 

wszelkich robót ziem-

nych należy zwrócić 

uwagę na stan tech-

niczny wykorzystywa-

nych maszyn  i urzą-

dzeń budowlanych; 

 podczas prowadzenia 

prac budowlanych na-

leży zapewnić środki 

neutralizacyjne, oraz 

pływające przegrody 
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pomijalny, natomiast 

przy przepływach śred-

nich i wyzszych próg 

opuszczony nie będzie 

stanowił przeszkody dla 

transportu cząstek wle-

czonych i unoszonych. 

Zgodnie z zapisami Czę-

ści przyrodniczej Rapor-

tu „Okresowe i czasowe 

funkcjonowanie progu 

stabilizującego, jedynie 

w okresach niedoboru 

wody, nie wpłynie zna-

cząco i negatywnie na 

gatunki ptaków, dla któ-

rych ochrony utworzono 

obszar Natura 2000 Do-

lina Środkowej Wisły”. 

Dodatkowo „planowane 

(…) przedsięwzięcie ze 

względu na jego zakres 

ingerencji w koryto 

rzeczne nie wpłynie ne-

gatywnie na siedliska 

gatunków chronionych, 

dla których został usta-

nowiony obszar Natura 

2000”. 

ograniczające zagroże-

nia ewentualnymi wy-

ciekami oleju/paliwa z 

maszyn; 

2. Na etapie eksploatacji: 

 budowa przepąłwki dla 

ryb; 

 monitorowanie stanu 

dna rzeki przed i za 

progiem, usuwanie 

ewentualnych zamuleń 

mechanicznie lub po-

przez manewrowanie 

zamknięciem. 

Koncepcja programowo-

przestrzenna Wiślanego 

Parku Przyrodniczego w 

Warszawie, projekt kon-

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

projektu jest Urząd 

Na przedmioty ochrony mogą 

mieć wpływ ustalenia projektu 

dotyczące zmiany sposobu 

użytkowania i zagospodarowa-

Realizacja ustaleń pro-

jektu może mieć wpływ 

na następujące gatunki 

ptaków lęgowych lub 

Ocena oddziaływania na 

środowisko nie została 

przeprowadzona, więc brak 

ustaleń dotyczących dzia-
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kursowy wykonany dla 

Urzędu m.st. Warszawy. 

Biuro projektowe Kanon 

Grzegorz Chojnacki, Otrę-

busy 2006 (projekt). 

m.st. Warszawy; 

 brak strategicznej 

oceny oddziaływania 

na środowisko; 

niamiędzywala Wisły, tj.: 

 utworzenie szlaków space-

rowych i turystyki aktyw-

nej oraz ścieżek edu-

kacyjnych, 

 utworzenie szlaków row-

erowych, 

 wprowadzenie budowli i 

elementów małej architek-

tury związanych z utwo-

rzeniem Galerii Przyrodni-

czej, Wisły, Żeglarstwa, a 

także miejsc biwakowych, 

 utworzenie plaż, 

 utworzenie punktów wido-

kowych i miejsc obserwacji 

zwierząt, 

 budowa obiektów gastro-

nomi sezonowej oraz sani-

tariatów, 

 zajęcie terenu pod ujeż-

dżalnię koni, 

 wprowadzenie urządzeń do 

uprawiania sportu niewy-

kwalifikowanego, 

 budowa przystani dla 

tramwaju wodnego oraz 

stanicy wodnej,  

 wyznaczenie miejsc do 

wędkowania, budowa po-

mostów i podestów na 

brzegu rzeki, zadaszeń oraz 

obiektów reakreacyjnych, 

migrujących, będących  

przedmiotami ochrony 

na obszarze objętym 

Planem: 

 bielik, 

 krzyżówka, 

 nurogęś, 

 mewa siwa, 

 mewa czarnogłowa, 

 rybitwa białoczelna, 

 rybitwa rzeczna, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 brodziec piskliwy, 

 śmieszka, 

 dzięcioł białoszyi 

 zimorodek, 

 brzegówka. 

 

łań minimalizujących lub 

kompensujących. 
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 modernizacja wałów prze-

ciwpowodziowych wyma-

gających podwyższenia, 

 ochrona terenu w strefie 

między korytem rzeki Wi-

sły a linią brzegową: 

 ochrona roślinności 

nadrzecznej (wiklin 

nadrzecznych, łęgu 

wierzbowego i zbioro-

wisk związanych z ła-

chami piaszczystymi 

występującymi na tere-

nie rezerwatu „Wyspy 

Zawadowskie”) oraz 

związanej z nią fauny, 

w szczególności miejsc 

lęgowych i żerowisk 

ptaków na ławicach 

rzecznych, 

 kształtowanie roślinno-

ści dla przepływu wód 

(poniżej poziomu wody 

brzegowej): porost ni-

ski regularnie koszony 

(gatunki zielne i trawy) 

oraz plaże, 

 ochrona terenu w strefie 

pomiędzy linią brzegową 

rzeki Wisły a wałem prze-

ciwpowodziowym: 

 ochrona zbiorowisk łę-

gowych, cennych za-
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drzewień oraz związa-

nej z nimi fauny, 

 ochrona zielonych tere-

nów otwartych pól i łąk 

(obszar „Wieloryba”), 

 kształtowanie zieleni 

wysokiej o różnym 

stopniu zwarcia dla 

kompensacji przyrodni-

czej i torowania prze-

pływu wód, 

 kształtowanie zieleni 

niskiej w podłożu prze-

pływu wielkich wód 

(powyżej poziomu wo-

dy brzegowej), 

 renaturalizacja miejsc 

zdegradowanych pod 

względem przyrodni-

czym (zwałki gruzu, 

piaskarnie). 

Zagospodarowanie brze-

gów praskich Wisły – Wi-

ślany Park Przyrodniczy. 

Raport z prac. Urząd m.st. 

Warszawy, Samodzielna 

Pracownia Oceny i Wyce-

ny Zasobów Przyrodni-

czych SGGW w Warsza-

wie, Warszawa 2008 (pro-

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

projektu jest Urząd 

m.st. Warszawy; 

 brak strategicznej 

oceny oddziaływania 

na środowisko; 

Na przedmioty ochrony mogą 

mieć wpływ ustalenia projektu 

dotyczące zmiany sposobu 

użytkowania i zagospodarowa-

nia międzywala Wisłyna wy-

sokości Parku Praskiego i 

ZOO, Stadionu Narodowego 

oraz Saskiej Kępy, tj:  

 utworzenie plaży miejskiej 

Realizacja ustaleń pro-

jektu może mieć wpływ 

na następujące gatunki 

ptaków lęgowych lub 

migrujących, będących 

przedmiotami ochrony 

na obszarze objętym 

Planem.: 

 brodziec piskliwy, 

Ocena oddziaływania na 

środowisko nie została 

przeprowadzona, więc brak 

ustaleń dotyczących dzia-

łań minimalizujących lub 

kompensujących. 
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jekt). na wysokości osiedla Saska 

Kępa do ul. Zakopiańskiej 

wraz z obiektami towarzy-

szącymi, tj.: 

 budowa tężni oddziela-

jącej plażę od ul. Wał 

Miedzeszyński, 

 modernizacja basenów 

odkrytych warszaw-

skiego ośrodka wypo-

czynkowego „Wisła”, 

 utworzenie plaży miejskiej 

na przedpolu Stadionu Na-

rodowego wraz z obiektami 

towarzyszącymi, tj.: 

 budowa tarasu(ów) na 

błoniach stadionu pro-

wadzącego na plażę i 

związana z nią reorga-

nizacja ruchu komuni-

kacyjnego, 

 utworzenie plaży miejskiej 

w okolicy Warszawskiego 

Ogrodu Zoologicznego i 

Parku Praskiego wraz z 

obiektami towarzyszącymi, 

tj.: 

 budowa obiektu 3-

kondygnacyjnego o 

konstrukcji słupowej z 

żelbetu, z elementami 

szklanymi i kamienny-

mi w elewacji, w for-

 nurogęś, 

 rybitwa białoczelna, 

 rybitwa rzeczna, 

 mewa siwa, 

 śmieszka, 

 mewa czarnogłowa. 
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mie tarasów prowadzą-

cych z ZOO na plażę, 

 reorganizacja ruchu 

komunikacyjnego po-

przez budowę tunelu w 

ramach ul. Wybrzeże 

Szczecińskie, 

 lokalizacja punktów 

usługowych, obiektów 

rekreacyjnych i sporto-

wych, a także gastro-

nomicznych w obrębie 

tarasów, 

 wycinka fragmentu łę-

gu, 

 poszerzenie koryta rze-

ki i utworzenie wysp 

jako środowisk niedo-

stępnych dla ludzi. 

Plan gospodarowania wo-

dami na obszarze dorzecza 

Wisły. Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej, War-

szawa 2011. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie planu jest 

Krajowy Zarząd Go-

spodarki Wodnej, a za 

wdrażanie KZGW i 

RZGW; 

 sporządzono progno-

zę oddziaływania na 

środowisko projektu 

planu gospodarowa-

nia wodami dla ob-

szaru dorzecza Wisły; 

Na obszar Natura 2000 i 

przedmioty ochrony mogą 

mieć wpływ ustalenia planu 

prowadzące do zmiany natu-

ralnego reżimu hydrologiczne-

go wód w dorzeczu Wisły, 

zmiany form użytkowania 

gruntów oraz wzrostu penetra-

cji ludzkiej, tj.: 

 regulacje koryt rzecznych, 

 melioracje odwadniające, 

 zabudowa obrzeży wód. 

Regulacje koryta Wisły i 

zabudowa brzegów mo-

gą mieć negatywny 

wpływ na następujące 

przedmioty ochrony ob-

jęte Planem: 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 ostrygojad, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna, 

 sieweczka rzeczna, 

Konieczne jest przeprowa-

dzenie oceny oddziaływa-

nia dla każdego przedsię-

wzięcia mogącego wywie-

rać negatywny wpływ na 

przedmioty ochrony obsza-

ru Natura 2000.  



 
  

    164 

 

 sieweczka obrożna, 

 mewa siwa, 

 mewa czarnogłowa, 

 brzegówka, 

 zimorodek. 

Sudium uwarunkowań i 

kierunków zagospodaro-

wania gminy Zakroczym 

ustanowione Uchwałą Nr 

XI/78/2011 Rady Gminy 

Zakroczym z dnia 30 grud-

nia 2011r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń studium jest 

Urząd Gminy Zakro-

czym; 

Na przedmioty ochrony obsza-

ru Natura 2000 mogą mieć 

wpływ następujące ustalenia 

zawarte w studium: 

 dla terenów wód sródlądo-

wych, poza obszarami re-

zerwatów, dopuszcza się 

zagospodarowanie związa-

ne z funkcjami sportu, re-

kreacji i turystyki (kapieli-

ska, przystanie, łowiska 

wedkarskie); dopuszcza się 

lokalizację urządzeń, 

obiektów ibudowli zwiaza-

nych z gospodarką wodną; 

 dla potrzeb turystyki wod-

nej oraz nadwodnej prze-

widuje sie odtworzenie hi-

storycznego szlaku wiśla-

nego z przystaniami wod-

nymi przy moście w Za-

kroczymiu i przy ujściu 

rzeki Strugi, kolejno w km 

553,5 i 562,5 biegu rzeki 

Wisły; 

 budowa lotniska w Modli-

nie wraz z usługami hote-

Sportowo- turystyczne 

zagospodarowanie tere-

nów położonych w doli-

nie Wisły wiąże się z 

nasileniem ruchu tury-

stycznego i wzrostem 

penetracji ludzkiej w 

obszarze Natura 2000, 

powodując płoszenie 

ptaków. Wybrane przed-

sięwzięcia mogą nega-

tywnie wpłynąć na na-

stępujące przedmioty 

ochrony: 

 ohar, 

 nurogęś, 

 brodziec piskliwy, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rybitwa białoczelna, 

 rybitwa rzeczna, 

 mew siwa. 

Budowa obiektów zwią-

zanych z gospodarką 

wodną, tj. progów pię-

trzących, ostróg itp. po-

woduje zmiany rozto-

Dla przedsięwzięć mogą-

cych negatywnie wpływać 

na populacje ptaków obję-

tych ochroną w obszarze 

Natura 2000 konieczne jest 

przeprowadzenie procedu-

ry OOŚ. W obrębie obszaru 

Natura 2000 oraz na tere-

nach do niego przyległych 

zagospodarowanie powin-

no być ograniczone w taki 

sposób, aby nie powodo-

wało znacząco negatywne-

go wpływu na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, a w 

szczególnosci: 

 nie pogarszało stanu 

populacji gatunków 

ptaków, dla których 

ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000, 

 nie pogorszało inte-

gralnosci obszaru Natu-

ra 2000 lub jego po-

wiązania z innymi ob-

szarami chronionymi. 

Działania minimalizujące 
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larstwa i gastronomii, wraz 

z systemem komunikacji 

zbiorowej; 

 utworzenie projektowanego 

rezerwatu przyrody „Wy-

spy Smoszewskie”, obej-

mującego wyspy, piaszczy-

ste ławice i wody płynące 

rzeki Wisły o pow. ok. 209 

ha. 

kowego charakteru rze-

ki, co może negatywnie 

wpływać na ptaki gnia-

dujące na piaszczystych 

ławicach i wyspach zlo-

kalizowanych w nurcie 

rzeki Wisły, tj. siewecz-

ki, rybitwy i mewy. 

Negatywny wpływ na 

populacje rybitwy 

rzecznej i mewy siwej 

został omówiony przy 

analizie projektu inwe-

stycyjnego – Moderniza-

cja Lotniska Modlin w 

celu jego przystosowania 

do obsługi przewoźników 

niskokosztowych. 

Utworzenie projektowa-

nego rezerwatu „Wyspy 

Smoszewskie” miałoby 

pozytywny wpływprzede 

wszystkim na przedmio-

ty ochrony, gniazdujące 

na piaszczystych ławi-

cach i wyspach zlokali-

zowanych w nurcie rze-

ki, tj.: 

 ostrygojad, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

lub kompensujące nega-

tywne oddziaływanie bu-

dowy Lotniska Modlin na 

populacje rybitwy rzecz-

nej i mewy siwej zostały 

omówione przy analizie 

projektu inwestycyjnego – 

Modernizacja Lotniska 

Modlin w celu jego przy-

stosowania do obsługi 

przewoźników niskokosz-

towych. 
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 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego m.st. 

Warszawy ustanowione 

Uchwałą Nr 

XCII/2689/2010 Rady m.st. 

Warszawy z dnia 7 paź-

dziernika 2010 r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń studium jest 

Urząd m.st. Warsza-

wy; 

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony mogą mieć 

ustalenia studium dotyczące 

przeznaczenia terenów znajdu-

jących się w międzywalu Wisły 

oraz w jego najbliższym oto-

czeniu oraz sposób zagospoda-

rowania tych obszarów, tj.: 

 zagospodarowanie Wisły i 

terenów zieleni nadwiślań-

skiej w dostosowaniu do 

warunków środowiska 

przyrodniczego poprzez: 

 zagospodarowanie nad-

brzeży Wisły w sposób 

umożliwiający dostęp 

publiczny do rzeki, po-

przez utworzenie przy-

stani rzecznych, plaż o 

zagospodarowaniu re-

kreacyjno-

wypoczynkowym, bul-

warów nadwiślańskich 

o charakterze ciągów 

spacerowo-rowerowych 

Realizacja ustaleń zwią-

zanych z zagospodaro-

waniem międzywala 

Wisły może niekorzyst-

nie oddziaływać na na-

stępujące przedmioty 

ochrony objęte Planem: 

 bączek, 

 bielik, 

 krzyżówka, 

 nurogęś, 

 mewa siwa,  

 mewa czarnogłowa, 

 rybitwa białoczelna, 

 rybitwa rzeczna, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 brodziec piskliwy, 

 śmieszka, 

 dzięcioł białoszyi, 

 dzięcioł średni, 

 zimorodek, 

 brzegówka. 

Potencjalne negatywne 

Sposoby minimalizacji lub 

kompensacji zagrożeń 

związanych z zagospoda-

rowaniem brzegów Wisły  

i realizacją planowanych 

inwestycji drogowych, 

muszą być określone w 

trakcie przeprowadzanej 

oceny oddziaływania na 

obszar Natura 2000. W 

przypadku budowy prze-

praw mostowych ważnym 

założeniem na etapie pro-

jektowym jest rezygnacja z 

budowy mostów typu py-

lonowego, a na etapie eks-

ploatacji z ich inwazyjnego 

oświetlenia. Urząd m.st. 

Warszawy ma obowiązek 

sporządzenia planu miej-

scowego dla projektowa-

nych przepraw mostowych 

oraz obiektów związanych 

z turystyczno-

rekreacyjnym zagospoda-
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(Aleja Nad Wisłą) i in-

nych miejsc ogólnodo-

stępnych; 

 lokalizowanie obiektów 

usługowych zwróco-

nych ku Wiśle (np. 

obiektów kultury, na-

uki, gastronomi), ak-

centów architektonicz-

nych na osiach i płasz-

czyznach widokowych 

z wyznaczonych punk-

tów widokowych; 

 wyznaczenie trasy 

tramwaju wodnego oraz 

miejsc przystani rzecz-

nych uwzględniających 

system zbiorowego 

transportu miejskiego, 

szlaki turystyczne i 

miejsca koncentracji 

funkcji publicznych; 

 projektowane przeprawy 

mostowe przez Wisłę: 

 most Północny, w ciągu 

projektowanej trasy o 

charakterze między-

dzielnicowym i mię-

dzyregionalnym; 

 most w ciągu ulic Bu-

dowlanej – Krasińskie-

go tworzących połącze-

nie o charakterze mię-

oddziaływanie projek-

towanych przepraw mo-

stowych przez Wisłę na 

przedmioty ochrony zo-

stało omówione przy 

analizie planowanych 

inwestycji drogowych.  

rowaniem brzegów Wisły. 



 
  

    168 

 

dzydzielnicowym; 

 most na Zaporze w cią-

gu trasy stanowiącej 

połączenie między-

dzielnicowe; 

 most Południowy w 

ciągu Trasy Mostu Po-

łudniowego w klasie 

drogi ekspresowej; 

 przewiduje się także re-

alizację w strefie sta-

romiejskiej dwóch lo-

kalnychpowiązań łą-

czących obszar Starego 

Miasta i Pragi (na prze-

dłużeniu ul. Ratuszowej 

i ul. Okrzei). 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gmi-

ny Kozienice ustanowione 

Uchwałą Nr 

XXIV/317/2008 Rady Miej-

skiej w Kozienicach z dnia 

9 października 2008 r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń studium jest 

Urząd Gminy Miej-

skiej w Kozienicach; 

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony mogą mieć 

ustalenia studium dotyczące 

przeznaczenia terenów znajdu-

jących się w międzywalu Wisły 

i w jego najbliższym oto-

czeniu oraz sposób zagospoda-

rowania tych obszarów, tj.: 

 istniejące napowietrzne 

linie wysokiego napięcia 

poniżej Elektrowni Kozie-

nice, przechodzące przez 

międzywale Wisły na wy-

sokości miejscowości 

Wilczkowice Górne – An-

Linie wysokiego napię-

cia wywierają negatyw-

ny wpływ na następujące 

przedmioty ochrony: 

 bączek, 

 bocian czarny, 

 ohar, 

 płaskonos, 

 krzyżówka, 

 nurogęś, 

 bielik, 

 derkacz, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 ostrygojad, 

W celu ograniczenia nega-

tywnego wpływu linii wy-

sokiego napięcia na awi-

faunę należy rozważyć 

możliwość ich skablowania 

– przeprowadzenia w mię-

dzywalu przewiertem pod-

ziemnym.  

Sposoby minimalizacji lub 

kompensacji zagrożeń 

związanych z budową 

przeprawy mostowej w 

Świeżach Górnych powin-

ny zostać określone w ra-

porcie oddziaływania tej 
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toniówka Świerżowska, 

 planowana budowa mostu 

drogowego na Wiśle w 

miejscowości Świerże 

Górne. 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy. 

Planowana budowa 

przeprawy mostowej 

przez Wisłę może nega-

tywnie oddziaływać nie 

tylko na ww. gatunki, ale 

także na populację zi-

morodka zlokalizowaną 

w pobliżu miejsca reali-

zacji inwestycji drogo-

wej. 

inwestycji na obszar Natu-

ra 2000. Na etapie projek-

towym należy zrezygno-

wać z budowy mostu typu 

pylonowego, a na etapie 

eksploatacji z jego inwa-

zyjnego oświetlenia. Gmi-

na Kozienice ma obowią-

zek sporządzenia planu 

miejscowego dla projekto-

wanej przeprawy mosto-

wej. 

Zmiana Studium uwarun-

kowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzen-

nego gminy Józefów usta-

nowionego Uchwałą Nr 

273/III/2001 Rady Miasta 

Józefowa z dnia 1 lutego 

2001 r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń planu jest 

Urząd Gminy Józe-

fów;  

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony mogą mieć 

ustalenia studium dotyczące 

budowy przeprawy przez rzekę 

Wisłę, która powiąże odcinki 

drogi 721 na linii Józefów – 

Konstancin–Jeziorna. Studium 

zakłada realizację przedsię-

wzięcia w sposób zapewniają-

cy bezkolizyjne przejście przez 

obszary chronione (przejście 

nie będziemiało formy mostu – 

może być realizowane np. jako 

tunel przebiegający podrezer-

watem przyrody, z wlotem 

znajdującym się poza jego gra-

nicami). 

W przypadku budowy 

przeprawy mostowej 

przedsięwzięcie może 

negatywnie oddziaływać 

na następujące przed-

mioty ochrony: 

 bączek, 

 ohar, 

 płaskonos, 

 krzyżówka, 

 nurogęś, 

 bielik, 

 derkacz, 

 ostrygojad, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy. 

W przypadku realizacji 

Sposoby minimalizacji lub 

kompensacji zagrożeń 

związanych z budową 

przeprawy przez rzekę Wi-

słę powinny zostać okre-

ślone w raporcie oddziały-

wania tej inwestycji na 

obszar Natura 2000. W 

celu ograniczenia nega-

tywnego oddziaływania 

planowanej przeprawy za-

leca się zrezygnowanie z 

mostu na rzecz tunelu, za-

pewniającego bezkolizyjne 

przejście przez obszar Na-

tura 2000. W przypadku 

realizacji przeprawy mo-

stowej na etapie projekto-

wym zaleca się zrezygno-
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przeprawy w formie tu-

nelu poprowadzonego 

pod rzeką Wisłą przewi-

duje się krótkotrwałe 

oddziaływanie na 

wszystkie przedmioty 

ochrony w obszarze Na-

tura 2000, które zniknie 

po zakończeniu budowy. 

wanie z budowy mostu 

typu pylonowego, a na 

etapie eksploatacji z jego 

inwazyjnego oświetlenia. 

Gminy Józefów i Konstan-

cin – Jeziorna mają obo-

wiązek sporządzenia planu 

miejscowego dla projekto-

wanej przeprawy. 

Zmiana Studium uwarun-

kowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzen-

nego gminy Sobienie-

Jeziory ustanowionego 

Uchwałą Nr IV/15/02 Rady 

Gminy Sobienie Jeziory  

z dnia 30 grudnia 2002 r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń studium jest 

Urząd Gminy Sobie-

nie-Jeziory; 

Na przedmioty ochrony w ob-

szarze Natura 2000 pozytywny 

wpływ będzie miało utworze-

nie dwóch projektowanych 

rezerwatów przyrody „Ławice 

Podgórzyckie” i „Kępa Czer-

ska”. Oba rezerwaty zabez-

pieczą walory przyrodnicze 

najważniejszych dla awifauny 

lęgowej wysp i nadrzecznych 

lasów łęgowych. Projektowany 

rezerwat “Ławice Podgórzyc-

kie” jest zlokalizowany na od-

cinku Wisły w km 452,0-465,9, 

wykraczając na tereny sąsied-

niej gminy Wilga. Postulowany 

rezerwat “Kępa Czerska” jest 

zlokalizowany pomiędzy 467,5 

a 475,3 km szlaku żeglugowe-

go. 

Utworzenie projektowa-

nych rezerwatów miało-

by pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

przedmioty ochrony, 

gniazdujące na ławicach 

i wyspach zlokalizowa-

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

nie dotyczy 

Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Mia-

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony mogą mieć 

ustalenia studium dotyczące 

Potencjalny negatywny 

wpływ na przedmioty 

ochrony może mieć 

Działalność piaskarni i 

obiektów związanych z 

turystycznym wykorzysta-
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sta i Gminy Góra Kalwaria 

ustanowione Uchwałą Nr 

700/XLVII/2006 Rady 

Miejskiej w Górze Kalwarii 

z dnia 13 września 2006 

roku 

ustaleń studium jest 

Urząd Miasta i Gminy 

Góra Kalwaria; 

przeznaczenia terenów znajdu-

jących się w międzywalu Wisły 

oraz sposób zagospoda-

rowania tych obszarów, tj.: 

 U – tereny koncentracji 

usług przewidziane pod 

usługi specjalistyczne, w 

tym przypadku teren prze-

znaczony pod piaskarnię; 

 Us – tereny istniejących i 

projektowanych usług z 

zielenią towarzyszącą, 

przede wszystkim, usług 

sportu i rekreacji. Przewi-

duje się tu takie funkcje, 

jak: boiska, ośrodki jazdy 

konnej, stadniny, pola gol-

fowe, ośrodki wypo-

czynkowe, hotele i pensjo-

naty, przy znacznych ogra-

niczeniach doty-czących 

stopnia zabudowy terenu, 

tj.: 

 maksymalna intensy-

wność zabudowy 0,2; 

 minimalny procent te-

renów biologicznie 

czynnych 70%; 

 maksymalna wysokość 

zabudowy dwie kondy-

gnacje. 

Wskazana również agrotu-

rystyka, dopuszczone za-

działalność związana z 

wydobyciem piasku wi-

ślanego. Wrażliwymi 

gatunkami są ptaki 

związane z ławicami 

zlokalizowanymi w nur-

cie rzeki: 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 mewa siwa, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

a także brodziec piskli-

wy, którego występowa-

nie stwierdzono w ob-

szarze Natura 2000, po-

łożonym w obrębie Mia-

sta Góra Kalwaria.  

Tereny przeznaczone 

pod rekreację również 

stanowią potencjalne 

zagrożenie dla przed-

miotów ochrony w ob-

szarze Natura 2000, 

gdyż miejsca te są nara-

żone na wzmożony ruch 

turystyczny, co może 

doprowadzić do płosze-

nia ptaków gniżdżących 

się nad Wisłą m.in. 

niem obszaru położonego 

w międzywalu Wisły po-

winna zostać poddana pro-

cedurze OOŚ i w przypad-

ku stwierdzenia znaczące-

go negatywnego wpływu 

na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 dzia-

łaność ta powinna zostać 

zawieszona. Przeprowa-

dzenie procedury OOŚ jest 

również konieczne w przy-

padku projektowania no-

wych obiektów sportu i 

rekreacji w międzywalu 

Wisły. 
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chowanie użytkowania rol-

niczego bądź zalesienia. 

brodźca piskliwego, 

zimorodka, brzegówki, 

bielika oraz gatunków 

związanych z ławicami 

tworzącymi się w kory-

cie rzeki. 

Miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego 

gminy Słupno ustanowiony 

Uchwałą Nr 262/XXXIII/06 

Rady Gminy Słupno z dnia 

17 marca 2006 r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 122 z 

dn.25.06.06 r., poz.4009) 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń planu jest 

Urząd Gminy Słupno; 

Na przedmioty ochrony mogą 

mieć wpływ ustalenia planu 

dotyczące przeznaczenia tere-

nów znajdujących się w mię-

dzywalu Wisły tj.: 

 PG – obszary i tereny gór-

nicze: 

 przeznaczenie podsta-

wowe - eksploatacja su-

rowców mineralnych; 

 składowanie piasku wi-

ślanego; 

 R – obszary i tereny rolni-

cze: 

 przeznaczenie podsta-

wowe - obszary upraw 

rolnych; 

 plan dopuszcza lokali-

zację nowych siedlisk,  

obiektów związanych 

zabezpieczeniem po-

wodziowym, infrastruk-

turą techniczną; 

 plan zakazuje wprowa-

dzenia zainwestowania; 

 plan ustala ochronę  

Potencjalny negatywny 

wpływ na przedmioty 

ochrony może mieć 

działalność związana z 

wydobyciem piasku wi-

ślanego. Wrażliwymi 

gatunkami są ptaki 

związane z ławicami 

zlokalizowanymi w nur-

cie rzeki: 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 mewa siwa, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka. 

Działania związane z 

lokalizacją elementów 

małej architektury oraz 

ścieżek edukacyjnych i 

dydaktycznych mogą 

mieć negatywany wpływ 

na następujące gatunki 

ptaków: 

 brodziec piskliwy, 

Działania minimalizujące 

lub kompensujące nega-

tywny wpływ przedsię-

wzięć realizowanychw 

obszarze Natura 2000na 

przedmioty ochronypowin-

ny być określone podczas 

przeprowadzania oceny ich 

oddziaływania na obszar 

Natura 2000. 
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struktury rolniczego 

użytkowania gruntów, 

ochronę walorów śro-

dowiskowych; 

 Z – tereny zieleni nieużą-

dzonej: 

 przeznaczenie podsta-

wowe - tereny lasów, 

gruntów leśnych i zie-

leni; 

 plan ustala zakaz zabu-

dowy i prowadzenia 

działalności nie zwią-

zanej z przeznaczeniem 

podstawowym; zacho-

wanie istniejącego sta-

nu z możliwością dole-

sień na glebach niskiej 

bonitacji; prowadzenie 

niezbędnych zabiegów 

pielęgnacyjnych; 

 dopuszcza w obszarach 

zainteresowania tury-

stycznego zlokalizowa-

nie ścieżek rowerowych 

i dydaktycznych oraz 

urządzeń dla turystyki 

pieszej; 

 ZZ – tereny zagrożone po-

wodzią. 

 nurogęś, 

 bielik. 

Miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego 
 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony oraz ich siedli-

Negatywny wpływ tam 

poprzecznych polega na 

W celu minimalizacji nega-

tywnego wpływu tam po-
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dla części miejscowości 

Drwały, Rakowo, Starzyno 

w gminie Wyszogród usta-

nowiony Uchwała Nr 

180/XXIV/2009 Rady Gmi-

ny i Miasta Wyszogród z 

dnia 29 grudnia 2009 r. 

towanie i wdrażanie 

ustaleń planu jest 

Urząd Miasta i Gminy 

Wyszogród; 

ska mają tamy poprzeczne 

(ostrogi) piętrzące wodę zloka-

lizowane w miejscowości Ra-

kowo, na 598-600 km szlaku 

żeglugowego (nr ewidencyjne 

ostróg obowiązujące w RZGW 

w Warszawie: 4/598, 6/598, 

2/599), a także linie napo-

wietrzne wysokiego napięcia 

łączące prawy brzeg rzeki z 

lewym (gminą Młodzieszyn) w 

okolicy 590 i 591 km szlaku 

wodnego Wisły. 

ograniczaniuy roztoko-

wego charakteru odcinka 

strefy korytowej Wisły 

w rezerwacie ornitolo-

gicznym „Kępa Ananto-

nińska”. Roztokowość 

rzeki umożliwia tworze-

nie się piaszczystych 

ławic w nurcie rzeki, 

które są siedliskiem  

występowania następu-

jących przedmiotów 

ochrony: 

 ostrygojad, 

 rycyk, 

 krwawodzób, 

 brodziec piskliwy, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 mewa siwa, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka. 

Linie wysokiego napię-

cia mogą mieć negatyw-

ny wpływ na następujące 

przedmioty ochrony: 

 bączek, 

 bocian czarny, 

 ohar, 

 płaskonos, 

przecznych na przedmioty 

ochrony objęte Planem 

RZGW ma obowiązek ich 

rozbiórki zgodnie z wyro-

kiem Sądu Rejonowego w 

Płockuz dnia 10 listopada 

2004 r., Sygn. akt I C 

767/98 (załącznik nr15).  

W celu ograniczenia nega-

tywnego wpływu linii wy-

sokiego napięcia należy 

rozważyć możliwość ich 

skablowania – przeprowa-

dzenia w międzywalu 

przewiertem podziemnym. 
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 krzyżówka, 

 nurogęś, 

 bielik, 

 derkacz, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 ostrygojad, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy. 

Miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego 

miasta Zakroczym ustano-

wiony Uchwałą Nr 

XI/54/2007 Rady Gminy 

Zakroczym z dnia 26 wrze-

snia 2007 r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń planu jest 

Urząd Gminy Zakro-

czym; 

Na przedmioty ochrony mogą 

mieć wpływ ustalenia planu 

dotyczące zagospodarowania 

turystycznego terenów znajdu-

jących się w międzywalu Wisły 

o następującym przeznaczeniu: 

 WS – tereny wód po-

wierzchniowych; wskazuje 

się lokalizację dwóch przy-

stani wodnych – Gałachy i 

Duchowizna. 

Budowa przystani wod-

nych wiąże się z nasile-

niem ruchu turystyczne-

go i wzrostem penetracji 

ludzkiej w obszarze Na-

tura 2000, powodując 

płoszenie ptaków. Przed-

sięwzięcie to może nega-

tywnie wpływać na na-

stępujące przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000: 

 ohar, 

 nurogęś, 

 brodziec piskliwy, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rybitwa białoczelna, 

 rybitwa rzeczna, 

 mewa siwa. 

W celu określenia wpływu 

budowy przystani wodnych 

na rzece Wiśle na przed-

mioty ochrony obszaru 

Natura 2000 należy prze-

prowadzić procedurę OOŚ. 

W obrębie obszaru Natura 

2000 oraz na terenach do 

niego przyległych zago-

spodarowanie powinno być 

ograniczone wtaki sposób, 

aby nie powodowało zna-

cząco negatywnego wpły-

wu na cele ochrony obsza-

ru Natura 2000, a w szcze-

gólnosci: 

 nie pogarszało stanu 

populacjigatunków 

ptaków, dla których 

ochrony wyznaczono 

obszar Natura 2000, 

 nie pogarszało integral-
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nosci obszaru Natura 

2000 lub jego powiąza-

nia z innymiobszarami 

chronionymi. 

Miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego 

Miasta Nowy Dwór Ma-

zowiecki ustanowiony 

Uchwałą Nr XIV/154/2003 

Rady Miejskiej w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 2003r.  

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń planu jest 

Urząd Gminy Miej-

skiej w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim; 

Negatywny wpływ na przed-

mioty ochrony mogą mieć 

ustalenia planu dotyczące 

przeznaczenia terenów znajdu-

jących się w międzywalu Wisły 

oraz w jego najbliższym oto-

czeniu oraz sposób zagospoda-

rowania tych obszarów, tj.: 

 9.48UT, 9.49UT, 9.55UT– 

niezainwestowane tereny 

położone w pobliżu Twier-

dzy Modlin, o przeznacze-

niu sportowo-

turystycznymz zapleczem 

usługowym; wymagają 

opracowania projektów za-

gospodarowania; 

 10.1LL  - teren przezna-

czony pod Lotnisko Modlin 

wraz z lokalizacją lotni-

czych urządzeń naziem-

nych z towarzyszącym lot-

nisku zapleczem logistycz-

nym; dopuszcza się użyt-

kowanie terenu na potrze-

by: 

 sportów motorowych, 

usług typu wystawien-

niczego, organizacji 

Zabudowa terenów o 

przeznaczeniu sportowo-

turystycznym może w 

następujący sposób od-

działywać na populacje 

zimorodka: 

 zwiększona presja 

człowieka w obsza-

rze międzywala; 

 nielegalna wycinka 

drzew; 

 płoszenie ptaków w 

okresie lęgowym. 

Negatywny wpływ na 

populacjerybitwy 

rzecznej i mewy siwej-

został omówiony przy 

analizie projektu inwe-

stycyjnego – Moderniza-

cja Lotniska Modlin w 

celu jego przystosowania 

do obsługi przewoźników 

niskokosztowych. 

W celu określenia wpływu 

zabudowy terenu w celach 

sportowo-turystycznych na 

przedmioty ochrony obsza-

ru Natura 2000 należy 

przeprowadzić procedurę 

OOŚ. 

Działania minimalizujące 

lub kompensujące nega-

tywne oddziaływanie bu-

dowy Lotniska Modlin na 

populacje rybitwy rzecz-

nejimewy siwejzostały 

omówione przy analizie 

projektu inwestycyjnego – 

Modernizacja Lotniska 

Modlin w celu jego przy-

stosowania do obsługi 

przewoźników niskokosz-

towych. 
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imprez masowych, 

miasteczka filmowego 

itp., 

 lokalizowanie innych 

usług, w tym technicz-

nych, administracyj-

nych, gastronomiczno-

hotelarskich, składowo-

magazynowych, 

 wyklucza się zalesienie 

i inne formy stałego 

ekstensywnego zago-

spodarowania; 

Zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Stężyca 

ustanowiony Uchwałą nr 

VII/67/2003 Rady Gminy 

Stężyca z dnia 14 maja 

2003 roku 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń planu jest 

Urząd Gminy Stęży-

ca; 

Na przedmioty ochrony w ob-

szarze Natura 2000 pozytywny 

wpływ będzie miało utworze-

nie projektowanych rezerwa-

tów przyrody „Wyspy Kobyl-

nickie”, obejmującego rzekę 

Wisłę wraz z wyspami znajdu-

jącymi się w jej korycie, oraz 

rezerwatu „Piotrowice”, obej-

mującego fragment starorzecza 

Wisły. Oba rezerwaty zabez-

pieczą walory przyrodnicze 

najważniejszych dla awifauny 

lęgowej wysp, nadrzecznych 

lasów łęgowych oraz terenów 

bagiennych. 

Utworzenie rezerwatu 

„Wyspy Kobylnickie” 

miałoby pozytywny 

wpływ przede wszyst-

kim na przedmioty 

ochrony, gniazdujące na 

ławicach i wyspach zlo-

kalizowanych w nurcie 

rzeki, tj.: 

 ostrygojad, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

nie dotyczy 
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 rybitwa białoczelna. 

Utworzenie rezerwatu 

„Piotrowice” wpłynęło-

by pozytywnie dodatko-

wo na nurogęsia, zimo-

rodka i brzegówkę. 

Miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego 

gminy Puławy ustanowio-

ny Uchwałą Nr 

XLIV/285/2002 Rady Gmi-

ny Puławy z dnia 13 wrze-

śnia 2002 r. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za przygo-

towanie i wdrażanie 

ustaleń planu jest 

Urząd Miasta i Gminy 

Puławy; 

Na przedmioty ochrony w ob-

szarze Natura 2000 pozytywny 

wpływ będzie miało utworze-

nie projektowanego rezerwatu 

przyrody „Dunajek”, obejmu-

jącego rzekę Wisłę wraz z wy-

spami znajdującymi się w jej 

korycie. Rezerwat ten zabez-

pieczy walory przyrodnicze 

najważniejszych dla awifauny 

lęgowej wysp oraz nadrzecz-

nych lasów łęgowych. 

Utworzenie rezerwatu 

„Dunajek” miałoby po-

zytywny wpływ przede 

wszystkim na przedmio-

ty ochrony, gniazdujące 

na ławicach i wyspach 

zlokalizowanych w nur-

cie rzeki, tj.: 

 ostrygojad, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

nie dotyczy 

Dokumentacja projektu 

rezerwatu faunistycznego 

„Wyspy Smoszewskie” w 

województwie mazowiec-

kim. Nowicki W., Warsza-

wa 2000.  

 podmiotem odpowie-

dzialnym za realizację 

projektu jest Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie; 

Projektowany rezerwat obej-

muje wody Wisły wraz z wy-

stępującymi na rzece wyspami 

i kępami od km 560,0 do km 

571,8 szlaku żeglugowego. 

Celem ochrony na obszarze 

rezerwatu przyrody jest za-

Utworzenie projektowa-

nego rezerwatu miałoby 

pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

przedmioty ochrony, 

gniazdujce na ławicach i 

wyspach zlokalizowa-

nie dotyczy 
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chowanie, ze względów na-

ukowych i dydaktycznych, 

ostoi lęgowych rzadkich i gi-

nących gatunków ptaków wy-

stępujących na obszarze rzeki 

Wisły, głównie ptaków siew-

kowych Charadriiformes. 

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 
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Dokumentacja projektu 

rezerwatu faunistycznego 

„Kępy Śladowskie” w wo-

jewództwie mazowieckim. 

Nowicki W., Warszawa 

2000. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za realizację 

projektu jest Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie; 

Projektowany rezerwat obej-

muje wody Wisły wraz z wy-

stępującymi na rzece wyspami 

i kępami od km 571,8 do km 

584,0 szlaku żeglugowego. 

Celem ochrony na obszarze 

rezerwatu przyrody jest za-

chowanie, ze względów na-

ukowych i dydaktycznych, 

ostoi lęgowych rzadkich i gi-

nących gatunków ptaków wy-

stępujących na obszarze rzeki 

Wisły, głównie ptaków siew-

kowych Charadriiformes. 

Utworzenie projektowa-

nego rezerwatu miałoby 

pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

przedmioty ochrony, 

gniazdujce na ławicach i 

wyspach zlokalizowa-

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

nie dotyczy 

Dokumentacja projektu 

rezerwatu faunistycznego 

„Kępa Czerska” w woje-

wództwie mazowieckim. 

Nowicki W., Warszawa 

2000. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za realizację 

projektu jest Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie; 

Projektowany rezerwat obej-

muje wody Wisły wraz z wy-

stępującymi na rzece wyspami 

i kępami od km 467,5 do km 

475,3 szlaku żeglugowego. 

Celem ochrony na obszarze 

rezerwatu przyrody jest za-

chowanie, ze względów na-

ukowych i dydaktycznych, 

ostoi lęgowych rzadkich i gi-

nących gatunków ptaków wy-

stępujących na obszarze rzeki 

Utworzenie projektowa-

nego rezerwatu miałoby 

pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

przedmioty ochrony, 

gniazdujce na ławicach i 

wyspach zlokalizowa-

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

nie dotyczy 
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Wisły, głównie ptaków siew-

kowych Charadriiformes. 
 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

Dokumentacja projektowa-

nego rezerwatu częściowe-

go – faunistycznego „Ła-

wice Podgórzyckie” w wo-

jewództwie warszawskim, 

siedleckim, radomskim. 

Urząd Wojewódzki w Ra-

domiu. Nowicki W., Kowa-

lik A., Fabisiewicz T., Ra-

dom 1995. 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za realizację 

projektu jest Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie; 

Projektowany rezerwat obej-

muje wody Wisły wraz z wy-

stępującymi na rzece wyspami 

i kępami od km 453,0 do km 

465,9 szlaku żeglugowego. 

Celem ochrony obszaru rezer-

watu przyrody jest zachowanie 

naturalnego koryta rzeki Wisły 

z charakterystycznymi dla niej 

wyspami, piaszczystymi ławi-

cami i zróżnicowaną rzeźbą 

brzegową, będące ostoją (miej-

scem lęgów, terenem żerowa-

nia lub odpoczynku w czasie 

sezonowych wędrówek), 

prawnie chronionych i zagro-

żonych gatunków ptaków cha-

rakterystycznych dla wielkich 

rzek, głównie ptaków siewko-

wych Charadriiformes. 

Utworzenie projektowa-

nego rezerwatu miałoby 

pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

przedmioty ochrony, 

gniazdujce na ławicach i 

wyspach zlokalizowa-

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad, 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

nie dotyczy 

Dokumentacja projektowa-

nego rezerwatu częściowe-

go – faunistycznego „Wy-

spy Kobylnickie” w woje-

 podmiotem odpowie-

dzialnym za realizację 

projektu jest Regio-

nalna Dyrekcja 

Projektowany rezerwat obej-

muje wody Wisły wraz z wy-

stępującymi na rzece wyspami 

i kępami od km 394,5 do km 

Utworzenie projektowa-

nego rezerwatu miałoby 

pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

nie dotyczy 
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wództwie warszawskim, 

siedleckim, radomskim. 

Urząd Wojewódzki w Ra-

domiu. Nowicki W., Kowa-

lik A., Fabisiewicz T., Ra-

dom 1995. 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie; 

419,5 szlaku żeglugowego. 

Celem ochrony obszaru rezer-

watu przyrody jest zachowanie 

naturalnego koryta rzeki Wisły 

z charakterystycznymi dla niej 

wyspami, piaszczystymi ławi-

cami i zróżnicowaną rzeźbą 

brzegową, będące ostoją (miej-

scem lęgów, terenem żerowa-

nia lub odpoczynku w czasie 

sezonowych wędrówek), 

prawnie chronionych i zagro-

żonych gatunków ptaków 

chcarakterystycznych dla wiel-

kich rzek, głównie ptaków 

siewkowych Charadriiformes 

przedmioty ochrony, 

gniazdujce na ławicach i 

wyspach zlokalizowa-

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

Plan ochrony dla rezerwatu 

przyrody "Wyspy Zawa-

dowskie" ustanowiony 

rozporządzeniem nr 60 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 8 grudnia 2003 r. 

(Dz. U. Woj. Maz. Nr 306, 

poz. 8148). 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za plan 

ochrony jest Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie; 

Faunistyczny rezerwat 

przyrody utworzony w 1998 

r., położony na 

południowym skraju 

Warszawy (w dzielnicach 

Wilanów oraz Wawer), w 

gminie Konstancin-Jeziorna 

oraz na terenie miasta 

Józefów w województwie 

mazowieckim. Zajmuje 

powierzchnię 530,28 ha. 

Obejmuje wyspy, mielizny i 

piaszczyste łachy oraz wody 

płynące Wisły. 

Celem utworzenia rezerw-

atu była ochrona ekosyste-

mów wodnych w korycie 

Utworzenie rezerwatu 

miało pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

przedmioty ochrony, 

gniazdujce na ławicach i 

wyspach zlokalizowa-

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

nie dotyczy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef%C3%B3w_%28powiat_otwocki%29
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środkowej Wisły, o 

charakterze naturalnym lub 

zbliżonym do naturalnego. 

Jest to miejsce 

gniazdowania i żerowania 

rzadkich gatunków ptaków 

oraz ostoja zwierząt 

związanych ze 

środowiskiem wodnym. 

Ponadto obszar ten ma duże 

walory krajobrazowe. 

 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 
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Plan ochrony dla rezerwatu 

przyrody "Wyspy Świder-

skie” ustanowiony rozpo-

rządzeniem nr 61 Wojewo-

dy Mazowieckiego z dnia 8 

grudnia 2003 r. (Dz. U. 

Woj. Maz. Nr 306, poz. 

8149). 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za plan 

ochrony jest Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie; 

Plan ochrony dla rezerwatu 

przyrody Wyspy Świderskie 

został ustanowiony 

Rozporządzeniem nr 61 

wojewody mazowieckiego z 

dnia 8 grudnia 2003 r. 

Ustala on obszar ochrony 

częściowej na całym terenie 

rezerwatu, polegającej na 

czynnej ochronie 

ekosystemów i składników 

przyrody dla ich utrzymania 

w stanie zbliżonym do 

naturalnego. Określa m.in. 

rodzaje działań ochronnych, 

sposoby minimalizacji i 

eliminacji zagrożeń, 

warunki udostępniania 

rezerwatu dla potrzeb 

naukowych, turystycznych i 

rekreacyjnych oraz zapisy, 

które muszą zostać 

uwzględnione przy 

uchwalaniu miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wśród zadań ochronnych 

plan wymienia: 

 wycinkę młodych 

drzew i krzewów wkra-

czających na otwarte 

przestrzenie 

Utworzenie rezerwatu 

miało pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

przedmioty ochrony, 

gniazdujce na ławicach i 

wyspach zlokalizowa-

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

nie dotyczy 
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 zarybianie 

 wieszanie skrzynek lę-

gowych 

 rekultywację miejsca 

po składowanym piasku 

w Karczewie 

 likwidację kolektora 

nieoczyszczonych ście-

ków w Józefowie 

 systematyczne sprząta-

nie śmieci 

 przekopanie rowów na 

drogach wjazdowych 

do rezerwatu niedo-

puszczonych do ruchu 

Jedynym obszarem, co do 

którego nie przewiduje się 

jakiejkolwiek ingerencji 

człowieka, są piaszczyste 

ławice i wyspy. 

Wśród zagrożeń 

zewnętrznych dla rezerwatu 

wymieniono: 

zanieczyszczenie wód 

Wisły oraz plany budowy 

zbiornika Bojary na 

Świdrze (zalecono 

rezygnację z jego realizacji, 

przynajmniej w części 

tarasu zalewowego Wisły, 

czyli poniżej mostu 

drogowego na Świdrze na 
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drodze wojewódzkiej 801 

Warszawa–Puławy). 

 

Plan ochrony dla rezerwatu 

przyrody "Łachy Brzeskie" 

ustanowiony rozporządze-

niem nr 59 Wojewody Ma-

zowieckiego z dnia 8 grud-

nia 2003 r. (Dz. U. Woj. 

Maz. Nr 306, poz. 8147). 

 podmiotem odpowie-

dzialnym za plan 

ochrony jest Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Warszawie; 

Teren rezerwatu obejmuje 

wyspy, piaszczyste łachy 

oraz wody płynące Wisły 

między Otwockiem 

Wielkim a Górą Kalwarią. 

Celem ochrony było 

zachowanie ze względów 

naukowych i 

dydaktycznych ostoi 

lęgowych rzadkich i 

ginących gatunków ptaków 

występujących na obszarze 

rzeki Wisły. 

Rezerwat jest bardzo ważną 

ostoją ptaków wodnych: 

mew, rybitw, siewkowatych. 

Ponadto na wyspach 

odpoczywają ptaki lecące 

nad doliną Wisły. Występują 

tu również m.in. czaple oraz 

bieliki. 

 

Utworzenie rezerwatu 

miało pozytywny wpływ 

przede wszystkim na 

przedmioty ochrony, 

gniazdujce na ławicach i 

wyspach zlokalizowa-

nych w nurcie rzeki, tj.: 

 ostrygojad 

 sieweczka rzeczna, 

 sieweczka obrożna, 

 rycyk, 

 krwawodziób, 

 brodziec piskliwy, 

 mewa czarnogłowa, 

 śmieszka, 

 mewa siwa, 

 rybitwa rzeczna, 

 rybitwa białoczelna. 

nie dotyczy 

Dane dotyczące istniejących i projektowanych planów/programów/projektów znajdują się w załączniku nr16. 
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2.6. Informacja oprzedmiotach ochrony objętych Planem wraz z zakresem prac terenowych – dane zweryfikowane 

Przedmiot ochrony 
Ocena 

ogólna 
Powierzchnia Liczba stanowisk 

Rozmieszczenie 

w obszarze 

Stopień rozpo-

znania 

Zakres  prac terenowych 

uzupełniających/ 

Uzasadnienie do wyłączenia 

z prac terenowych 

A022 

Bączek 

Ixobrychus minutus 

C  3 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

17 

niewystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A030  

Bocian czarny  

Ciconia nigra 

C  

populacja migru-

jąca do 245 osob-

ników 

w czasie migra-

cji spotykany 

nieregularnie w 

całym obszarze; 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.  

A048  

Ohar  

Tadorna tadorna 

B  9 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

17 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 
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A053  

Krzyżówka  

Anas platyrhynchos 

C  

ponad 230 par 

lęgowych, ponad 

20 tys. zimujących 

stanowiska lę-

gowe rozmiesz-

czone nieregu-

larnie i sezono-

wo zmiennie w 

całym obszarze; 

w czasie migra-

cji i zimowania 

spotykana w 

całym obszarze 

z największymi 

koncentracjami 

w pobliżu du-

żych ośrodków 

miejskich; 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A056 

Płaskonos 

Anas clypeata 

C  7 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

18 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A060 

Podgorzałka 

Aythya nyroca 

C  1 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

18 
niewystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. Wymagane 

przeprowadzenie inwentary-

zacji stanowisk lęgowych w 

sprzyjających siedliskach. 

A070  

Nurogęś  

Mergus merganser 

B  64 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

18 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 
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A075  

Bielik  

Halieetus albicilla 

C  

4 pary lęgowe; 

populacja zimują-

ca do 80 osobni-

ków 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

17; w czasie 

zimowania spo-

tykany nieregu-

larnie w całym 

obszarze; 

niewystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009 oraz obser-

wacji – Chodkiewicz T. 2011. 

Wymagane przeprowadzenie 

inwentaryzacji stanowisk 

lęgowych w sprzyjających 

siedliskach oraz zlokalizowa-

nie stałych żerowisk osobni-

ków lęgowych poza granica-

mi obszaru Natura 2000. 

A122  

Derkacz  

Crex crex 

C  28 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

16 
niewystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. Wymagane 

przeprowadzenie inwentary-

zacji stanowisk lęgowych w 

sprzyjających siedliskach. 

A130  

Ostrygojad  

Haematopus ostralegus 

A  10 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

17 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A136  

Sieweczka rzeczna  

Charadrius dubius 

A  174 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 
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A137  

Sieweczka obrożna  

Charadrius hiaticula 

A  99 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A156 

Rycyk 

Limosa limosa 

C  9 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

18 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A162  

Krwawodziób  

Tringa totanus 

C  23 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

18 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A168  

Brodziec piskliwy  

Actitis hypoleucos 

A  14 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

18 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A176  

Mewa czarnogłowa  

Larus melanocephalus 

B  5 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 
wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009 oraz wyni-

ków MFGP. 

A179  

Śmieszka  

Larus ridibundus 

B  16 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 



 
  

    191 

 

A182  

Mewa siwa (pospolita)  

Larus canus 

A  91 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A193  

Rybitwa rzeczna  

Sterna hirundo 

A  71 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A195  

Rybitwa białoczelna  

Sternula albifrons 

A  57 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A229  

Zimorodek  

Alcedo atthis 

C  27 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 
wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. Wymagane 

przeprowadzenie inwentary-

zacji stanowisk lęgowych w 

sprzyjających siedliskach. 

A238 

Dzięcioł średni 

Dendrocopos medius 

C  
Ponad 40 lęgo-

wych par 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

17 
niewystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. Wymagane 

przeprowadzenie inwentary-

zacji stanowisk lęgowych w 

sprzyjających siedliskach. 
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A249  

Brzegówka  

Riparia riparia 

B  53 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

19 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. 

A272 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

C  6 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

17 
niewystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009. Wymagane 

przeprowadzenie inwentary-

zacji stanowisk lęgowych w 

sprzyjających siedliskach. 

A371 

Dziwonia 

Carpodacus erythrinus 

C  122 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

17 

wystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.  

A429  

Dzięcioł białoszyi  

Dendrocopos syriacus 

C  9 

zgodnie z mapą 

znajdującą się w 

załączniku nr 

17 niewystarczający 

Rozpoznanie na podstawie 

inwentaryzacji – Kot H., Bu-

kaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009 oraz obser-

wacji – Poławski Ł. 

2008/2009/2010. 

Dane dotyczące przedmiotów ochrony znajdują się w załączniku nr 20. 
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2.6.1. Gatunki ptaków występujące na obszarze Dolina Środkowej Wisły 
 

A022 Bączek Ixobrychus minutus 

Niewielki ptak z rzędu pelikanowych, rodziny czaplowatych z silnie zaznaczonym dymorfizmem płciowym, co jest rzadkością u czapli. Samiec 

ma wierzch ciała i potylicę czarną, głowę, szyję i pokrywy skrzydłowe płowożółte, spód brudnobiały. Samica ma czapeczkę ciemnobrązową. 

Szyję, głowę i pokrywy skrzydłowe żółtobrązowe, grzbiet ciemnobrązowy z podłużnymi jasnymi plamami, spód brudnobiały z ciemnymi po-

dłużnymi paskami. Jest najmniejszym przedstawicielem czapli, wielkości sójki. Prowadzi skryty i cichy tryb życia natrzcinowiskach okolic sta-

wów, bagien i starorzeczy lub w wiklinie nadrzecznych brzegów. Okres lęgowy zaczyna się pod koniec maja i w czerwcu, kiedy ptaki przeważ-

nie rozpoczynają składanie jaj.  

W dolinie Wisły bączek jest gatunkiem sporadycznie gnieżdżący się w korycie i na starorzeczach, w bezpośredniej bliskości brzegów 

Wisły. W 2009 roku stwierdzono obecność 2-4 par. Nie występował na stawach w Wildze.Przedstawioną liczebność należy traktować jako stan 

minimum. Wcześniejsze informacje o występowaniu bączka na środkowej Wiśle pochodzą z roku 1960. (Luniak 1971). W latach 1980-1990, 

kiedy nastąpił silny spadek liczebności tego gatunku w całym kraju, podawany był jedynie z doliny górnej Wisły (Chylarecki i inni 1995). 

Zagrożeniem dla populacji tego gatunku w obszarze Natura 2000 mogą być działania prowadzące do degradacji starorzeczy i zatoczek,  

tj. ich zasypywanie i osuszanie, wycinka krzewów, łozowisk i zarośli wiklinowych w sąsiedztwie starorzeczy, a także koszenie trzcinowisk  

i przybrzeżnych szuwarów. 

A030 Bocian czarny Ciconia nigra 

Duży ptak z rzędu brodzących, rodziny bocianowatych o czarnym, metalicznym upierzeniu z dziobem i nogami koloru czerwonego. Nieznacz-

nie mniejszy od bociana białego Ciconia ciconia. Gatunek wędrowny - ptaki wracają na lęgowiska na przełomie marca i kwietnia,  

a kraj opuszczają w sierpniu i  wrześniu. Bocian czarny gniazduje z dala od ludzi na drzewach, w dolinie Wisły są to stare fragmenty lasów łę-

gowych na wyspach.  
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W ciągu ostatnich dekad nastąpił wzrost populacji krajowej ocenianej obecnie na 1100-1200 par (Czuchnowski i Profus 2009), a popula-

cja lęgowa w obszarze Doliny Środkowej Wisły to zaledwie 1 para. Gniazdowanie ograniczone jest przede wszystkim dostępnością dogodnych, 

ustronnych miejsc lęgowych. Dodatkowo z żerowisk położonych w obszarze Doliny Środkowej Wisły korzysta ok. 10 par, które gniazdują poza 

granicami obszaru. Gatunek monitorowany w ramach Monitoringu Ptaków Drapieżnych GIOŚ, w okresie trwania badań (2007-2010) nie wyka-

zano zmian w trendach w kraju – trend stabilny.  

Biotopy bociana czarnego to stare, rozległe drzewostany liściaste i mieszane w dolinach rzecznych, w pobliżu wilgotnych łąk, bagien, 

stawów rybnych, gdzie znajdują się odpowiednio bogate żerowiska. W warunkach doliny Wisły ptaki zdobywają pokarm w zatoczkach wysp  

i odludnych fragmentach starorzeczy i odnóg. Dlatego gatunek ten w miejscach lęgowych i żerowiskowych jest narażony na penetrację, tury-

stykę, ruch kołowy (quady), ruch lotniczy (paralotnie i śmigłowce) oraz wycinkę drzew na wyspach tworzących lasy łęgowe. Niszczenie resztek 

starych lasów łęgowych na wyspach międzywala oraz przyzwolenie na wzmaganie się penetracji ludzkiej może spowodować zanik tego gatun-

ku w obszarze. 

 

 

 

 

A048 Ohar Tadorna tadorna 
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Ryc.1.Ohar Tadorna tadorna. 

Ptak z rodziny kaczkowatych, rozmiarami pomiędzy gęsią a kaczką, o biało-czarnym upierzeniu z rudą przepaską i czerwonym dziobem (ryc.1). 

Gniazduje na wybrzeżu i w dolinach dużych rzek - Wisły i Odry, gdzie na gniazda zajmuje nory w piaszczystych brzegach. W Polsce gatunek 

nieliczny, do ok.120-140 par, z czego w Dolinie Środkowej Wisły występuje 8-10 par. Gatunek nie jest monitorowany w ramach programów 

GIOŚ. Zagrożeniem jest drapieżnictwo lisa, norki, penetracja ludzka w rejonie dzikich plaż podczas sezonu lęgowego. 

A053 Krzyżówka Anas platyrhynchos 

Krzyżówka, to najpospolitszy gatunek „dzikiej kaczki”, w rzędzie blaszkodziobych. Samce w okresie lęgowym mają metaliczną zieloną głowę, 

czekoladową pierś, szary grzbiet i biało-czarny ogon. Samice są  koloru brązowawego. Siedliskiem krzyżówki są wszelkie zbiorniki wodne 

 i cieki. W Dolinie Środkowej Wisły ptak ten gniazduje na starorzeczach, podmokłych łąkach, stawach. Populacja zimująca dochodzi do ok. 20 

tys. ptaków, co czyni Dolinę Środkowej Wisły jednym z najważniejszych zimowisk w kraju. Populacja krzyżówki w niektórych regionach kraju 

w ostatnich latach zanotowała wyraźny spadek najprawdopodobniej ze względu na zwiększone drapieżnictwo norki amerykańskiej.  

A056 Płaskonos Anas clypeata 

Płaskonos to średni wędrowny ptak wodny z rodziny kaczkowatych, który posiada charakterystyczny silnie spłaszczony na końcu, szeroki, łyż-
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kowaty dziób. W wielobarwnym ubarwieniu godowym samiec ma głowę i szyję zielonoczarną z metalicznym połyskiem, dół szyi biały, 

wierzch ciała ciemny, a spód i boki kasztanoworude, pokrywy skrzydłowe błękitne z zielonym lusterkiem. W locie widoczna dobrze jasnonie-

bieska plama na skrzydłach. Jako jedyny w swojej rodzinie kaczor ma żółtą tęczówkę. Samica jasnobrązowa z ciemnym deseniem, białawym 

brzuchem, błękitnymi pokrywami skrzydłowymi i zielonym lusterkiem. Biotopem tego gatunku są stawy, jeziora, zalane pola, mokradła i staro-

rzecza lub zbiorniki na otwartej przestrzeni o gęsto zarośniętych manną, turzycami, trzciną i pałką brzegach. Gnieżdzi się na lądzie, w miejscu 

ukrytym pod osłoną traw i turzyc. 

W 2009 roku stwierdzono gnieżdżenie się na wyspach max. 7 par. Liczebność i zagęszczenia gniazd płaskonosa obserwowane na środ-

kowej Wiśle po 2004 roku są znacznie niższe, niż notowane w ostatniej dekadzie XX wieku. Dotyczy to zwłaszcza fragmentu rzeki między uj-

ściem Wieprza i ujściem Radomki, na którym w latach 1993-1999 liczebność gatunku wahała się między 30 a 65 par lęgowych (Bukaciński i 

inni 1994, Chylarecki i inni 1998a, Keller i inni 1999, D. Bukaciński, mat. niepublikowane). 

Zagrożeniem dla populacji płaskonosa w dolinie Wisły mogą być prace regulacyjne prowadzone w korycie rzeki Wisły oraz zmiana sposobu 

gospodarowania dotycząca ograniczenia lub całkowitego zaprzestania wypasania zwięrząt gospodarskich, co prowadzi do zarasatania siedlisk 

lęgowych tego gatunku. Ponadto zagrożeniem może być drapieżnictwo lisa i norki amerykańskiej. 

 

A060 Podgorzałka Aythya nyroca 

Gatunek z rodziny kaczkowatych, grupy grążyc. Długość ciała 40 – 46 cm, długość skrzydła 17 – 19 cm, ciężar 0,4 – 0,7 kg. Samiec ma głowę, 

szyje i pierś rdzawokasztanowate, boki ciała brązowoszare, wierzch ciała czarnobrązowy, podbródek, brzuch i pokrywy podogonowe białe. 

Samica jest podobna do samca, jednakże upierzenie jej ma ton brązowy, a nie rdzawy. Zamieszkuje stojące wody słodkie, bogato zarośnięte 

roślinnością. Gniazdo buduje ukryte w gęstej roślinności, tuż koło wody. Wyprowadza 1 lęg w roku, w kwietniu lub maju w zniesieniu 6 – 14 

jaj, wysiadywanie trwa 25 – 28 dni. Wysiaduje i opiekuje się potomstwem tylko samica, samiec przebywa w pobliżu gniazda tylko w okresie 

znoszenia jaj i w początkach wysiadywania. Młode uzyskują zdolność do lotu po 8 tygodniach. Gatunek wędrowny przylatuje od marca do 
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początku maja, odlatuje od sierpnia do listopada. W Polsce gnieździ się obecnie ok. 80-130 par (Sikora i inni 2012). Liczebnośc w obszarze nie 

jest w pełni rozpoznana, w roku 2009 (Kot i inni 2009) prawdopodobnie nie była lęgowa, choć w sezonie lęgowym obserwowano ptaka w 

rejonie Tarnowa. W latach 2002-2008 nie wykluczone sporadyczne gniazdowanie 1-2 par. Zagrożeniem sa przybory wody w sezonie lęgowym, 

a potebncjalnie również drapieżnictwo (lis, norka amerykańska). 

A070 Nurogęś Mergus merganser 

Największy z trzech gatunków traczy występujących w Polsce, ptak wielkości kaczki krzyżówki o wyraźnym dymorfizmie płciowym. Samce  

są o biało kremowym upierzeniu z zieloną głową i czerwonym dziobem, samice szare z brązową głową. Gniazduje w norach i dużych dziuplach 

drzew wzdłuż dolin rzecznych oraz nad jeziorami. W Dolinie Środkowej Wisły gniazduje ok. 90-120 par (z 900-1000 w kraju), a zimuje 500-

1500 ptaków. Dolina stanowi ważne lęgowisko i zimowisko nurogęsia w skali kraju. Gatunek objęty Monitoringiem Zimujących Ptaków Wod-

nych GIOŚ, populacja lęgowa nie jest monitorowana. Zagrożeniem jest drapieżnictwo norki amerykańskiej i kuny leśnej, wycinka starych 

drzewostanów penetracja ludzka. 

A075 Bielik Haliaeetus albicilla 

To największy gatunek ptaka szponiastego w kraju, o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 2,5 m i wadze ok. 7 kg. Ptaki dojrzewają przez ok.  

4-5 lat i wówczas migrują, po czym łączą się w stałe pary i stają się osiadłe. Bielik w Polsce jest związany z dużymi rzekami, jeziorami 

 i stawami wodnymi, gdzie znaczą część jego pokarmu stanowią martwe lub osłabione ryby. Żywi się też padliną i ptactwem wodnym. Gniazda 

zakłada na starych drzewach o mocnych konarach, w miejscach ustronnych. W dolinie Wisły są to pozostałości lasów łęgowych na międzywalu. 

Populacja krajowa bielika wykazuje tendencję wzrostową, zarówno liczebnie jak i co do rozpowszechnienia. W Dolinie Środkowej Wi-

sły gniazdują obecnie 3-4 pary, a zimująca populacja dochodzi do ok. 80 osobników. W sezonie lęgowym ptaki użytkują cały obszar międzywa-

la do kilku kilometrów od gniazda. Zimą ptaki koncentrują się w miejscach niezamarzających, zrzutów ścieków, dopływów rzek, zwykle z dala 

od miejscowości i rejonów uczęszczanych przez ludzi. 
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Gatunek ten w miejscach lęgowych i żerowiskowych jest narażony na penetrację, turystykę, ruch kołowy (quady), ruch lotniczy (para-

lotnie i śmigłowce) oraz wycinkę drzew na wyspach tworzących lasy łęgowe. Niszczenie resztek starych lasów łęgowych na wyspach między-

wala oraz przyzwolenie na wzmaganie się penetracji ludzkiej może spowodować zanik tego gatunku z obszarze. 

A112 Derkacz Crex crex 

Ptak wielkości kuropatwy ptak z rodziny chruścieli w rzędzie żurawiowych, oszaro-brązowym upierzeniu, w locie z jednolicie rdzawo-

brązowawymi pokrywami naskrzydłowymi. Gatunek skryty, słyszalny przeważnie w nocy, o donośnym głosie. Ptak ten preferuje ekstensywnie 

użytkowane łąki o niezbyt dużym stopniu uwilgotnienia i turzycowiska w krajobrazie otwartym.  

W Europie Zachodniej nastąpił gwałtowny spadek liczebności, w Polsce dane z monitoringu GIOŚ mówią o trendach stabilnych lub lek-

ko spadkowych. W obszarze Doliny Środkowej Wisły odnotowano ok. 80 odzywających się samców. Miejsca występowania to przeważnie eks-

tensywne łąki międzywala. 

Największe zagrożenie stanowi zarastanie siedlisk łąkowych (przez zarośla wierzbowe), lub zmiana ich użytkowania. Podstawowe zało-

żenia ochronne będą opierać się na zwiększeniu powierzchni użytkowanej ekstensywnie z przesunięciem terminu koszenia łąk. 

A130 Ostrygojad Haematopus ostralegus 
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Ryc.2. Ostrygojad Haematopus ostralegus. 

Duży ptak z rzędu siewkowych, o czarno-białym upierzeniu z długim czerwonym dziobem i różowych nogach, kolorystyką przypominający 

bociana czarnego (ryc.2). W dolinie Wisły ostrygojad gniazduje na otwartych piaszczystych wyspach,  W Polsce bardzo nieliczny ok. 23-27 par, 

z czego aż 9-12 występuje w obszarze Dolina Środkowej Wisły. Gatunek nie jest objęty monitoringiem w ramach PMŚ/GIOŚ. 

Zagrożenia są podobne jak w przypadku innych gatunków ptaków zajmujących wyspy w nurcie rzeki - regulacja uniemożliwiająca 

funkcjonowanie dynamiki wysp, powodzie będące wynikiem niewłaściwej gospodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek, drapieżnictwo norki 

amerykańskiej, lisa, wrony oraz wkraczanie ludzi na teren rozrodu w porze lęgów. 

A136 Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 

To niewielki ptak z rzędu siewkowych, wielkości skowronka o jasnym upierzeniu – piaskowym grzbiecie i białym spodzie ciała,  

z charakterystyczną żółtą obrączką wokół oka i ciemnymi przepaskami na głowie. Sieweczka rzeczna zamieszkuje piaszczyste wyspy i plaże, 

gniazdo zakłada na piasku, zwykle z dala od innych ptaków. 

Monitoring Ptaków Mokradeł GIOŚ, który obejmuje ten gatunek nie wykazuje obecnie spadku liczebności w kraju. Wielkość populacji 
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sieweczki rzecznej w Dolinie Środkowej Wisły wynosi ok. 212-254 par, stanowiąc jedno z głównych lęgowisko tego gatunku w kraju. Zagroże-

nia są podobne jak w przypadku innych gatunków ptaków zajmujących wyspy w nurcie rzeki - regulacja uniemożliwiająca funkcjonowanie 

dynamiki wysp, powodzie będące wynikiem niewłaściwej gospodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek, drapieżnictwo norki amerykańskiej, 

lisa, wrony oraz wkraczanie ludzi na teren rozrodu w porze lęgów. 

A137 Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 

To niewielki ptak z rzędu siewkowych, wielkości skowronka, nieznacznie większy od sieweczki rzecznej. Ptak o jasnym upierzeniu – piasko-

wym grzbiecie i białym spodzie ciała, z ciemnymi przepaskami na głowie i pomarańczowymi nogami i dziobem. Sieweczka obrożna, podobnie 

jak sieweczka rzeczna, zamieszkuje piaszczyste wyspy i plaże, gniazdo zakłada na piasku. 

Gatunek nie jest objęty monitoringiem w ramach PMŚ/GIOŚ. Jej populacja w Dolinie Środkowej Wisły wynosi ok. 147-167 par i jest 

największą w skali kraju, gdzie łącznie nie gniazduje więcej niż ok. 400 par. Zagrożenia jak w przypadku sieweczki rzecznej. 

A156 Rycyk Limosa limosa 

Rycyk jest średniej wielkości ptakiem z rzędu siewkowych, rodziny bekasowatych, podobny z wyglądu do szlamnika zwyczajnego. Dymorfizm 

płciowy słabo zaznaczony.W szacie godowej samiec ma jaskrawordzawą szyję i pierś. W szacie spoczynkowej jest – podobnie jak samica nieco 

bledszy, o szarawej szyi. W locie łatwo go rozpoznać po charakterystycznym czarno-białym pasie na skrzydłach oraz długich ciemnych nogach. 

Czarny, a nie paskowany koniec ogona różni go od bardzo podobnego szlamnika rdzawego, spotykanego u nas wyłącznie w okresie przelotów. 

Rycyk jest ptakiem związanym z rozległymi, podmokłymi łąkami, występującymi głównie w dolinach okresowo wylewających rzek. Gniazdo 

zakłada bezpośrednio na ziemi – jest to po prostu wygnieciony dołek wśród gęstych traw lub turzyc. 

W 2009 roku rycyk występował w liczbie 12 par, z czego 7 stanowisk (8-9 par) na wyspach w korycie Wisły. Występował wyłącznie na 

górnym fragmencie rzeki, najniżej położone stanowisko było na km 457-458, mniej więcej na wysokości ujścia Pilicy. Obserwowany spadek 

liczebności populacji jest skutkiem przede wszystkim braku miejsc lęgowych w wyniku osuszania łąk oraz zaprzestania wypasu i wykaszania 
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łąk na terenach bagiennych. Ponadto zagrożeniem dla tego gatunku w dolinie Wisły. może być zbyt intensywna penetracja siedlisk lęgowych 

przez ludzi oraz prace regulacyjne prowadzone w obrębie koryta rzeki. 

A162 Krwawodziób Tringa totanus 

Jest to smukły, szaro-brunatny gatunek brodźca (rodzina bekasowatych), o długich czerwonych nogach oraz czerwonej nasadzie dzioba. Gatu-

nek te jest związany z rozległymi łąkami o ekstensywnej gospodarce oraz pastwiskami. Populacja krwawodzioba w Polsce wynosi 2000-2500 

par i cechuje ją trend spadkowy. W 2010 roku stwierdzono 20-33 par gniazdujących w obszarze DŚW. Gatunek jest monitorowany  

w ramach programu GIOŚ. Zagrożenia są związane z zanikiem odpowiednich siedlisk łąkowych w wyniku ich silnego zarastania, zalesiania, 

intensywny sposób gospodarki łąkarskiej. Potencjalnie wpływ na liczebność krwawo dzioba może mieć zbyt duża populacja drapieżników  

(lis, jenot, wrona). 

A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos 

Niewielki ptak z rodziny bekasowatych, rozmiarów szpaka, o piaskowym grzbiecie i głowie i białym spodzie ciała. Nogi i dziób koloru słom-

kowego. Gniazduje  na kamienistych i piaszczystych brzegach rzek. Wybiera miejsca odludne o niskim stopniu uregulowania koryta –  

z dużą ilością płycizn i błotnistych zatoczek, w których zdobywa pokarm. 

Gatunek jest objęty monitoringiem w ramach PMŚ/GIOŚ – Monitoring Ptaków Mokradeł, który w obecnej chwili nie umożliwia oceny trendów 

gatunku. W obszarze stwierdzono 159-182 par lęgowych (z ok. 1500-2000 par lęgowych w kraju), a populacja migrująca dochodzi do 800 

osobników. 

W Dolinie Środkowej Wisły gatunek zależny jest od utrzymania roztokowego charakteru doliny rzeki - dostępności  piaszczystych wysp  

i brzegów. Zagrożeniem jest regulacja uniemożliwiająca funkcjonowania dynamiki wysp w korycie rzeki, powodzie będące wynikiem niewła-

ściwej gospodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek, drapieżnictwo norki amerykańskiej i innych drobnych łasicowatych. 
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A176 Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 

 

Ryc.3. Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. 

To średniej wielkości mewa o białym upierzeniu z atramentowo czarną głową i czerwonym dziobem, nieco większa od mewy śmieszki Larus 

ridibundus(ryc.3). Gniazduje wraz ze śmieszką w koloniach w dolinach rzek, stawach rybnych i na wyspach na jeziorach. W dolinie Wisły 

miejsca gniazdowe znajduje 5-21 par tego gatunku co stanowi ok. 25% krajowej populacji. Mewa czarnogłowa jest w ekspansji  w całej Euro-

pie, liczebność jej populacji krajowej wzrasta, ale podlega znacznym fluktuacjom o czym mówią dane monitoringu GIOŚ.  

W Dolinie Środkowej Wisły gatunek zależny jest od utrzymania roztokowego charakteru doliny rzeki - dostępności  otwartych i bez-

piecznych wysp. Zagrożeniem jest regulacja uniemożliwiająca funkcjonowania dynamiki wysp w korycie rzeki, powodzie będące wynikiem 

niewłaściwej gospodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek, drapieżnictwo norki amerykańskiej i lisa, oraz wkraczanie na teren kolonii lęgo-

wych ludzi. 
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A179 Śmieszka Chroicocephalus ridibundus 

To małej wielkości mewa o białym upierzeniu z czekoladowo brązową głową i ciemno czerwonym dziobem. Gniazduje w koloniach w dolinach 

rzek, stawach rybnych i na wyspach na jeziorach. W dolinie Wisły gniazduje nawet ok. 10-11 tysięcy par tego gatunku co stanowi ok. 10% kra-

jowej populacji.  

W Dolinie Środkowej Wisły gatunek zależny jest od utrzymania roztokowego charakteru doliny rzeki - dostępności  otwartych i bez-

piecznych wysp. Zagrożeniem jest regulacja uniemożliwiająca funkcjonowania dynamiki wysp w korycie rzeki, powodzie będące wynikiem 

niewłaściwej gospodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek, drapieżnictwo norki amerykańskiej i lisa, oraz wkraczanie na teren kolonii lęgo-

wych ludzi. 

A182 Mewa siwa (pospolita)Larus canus 

To średniej wielkości mewa o białym upierzeniu z czysto białą głową i żółtawym dziobem, zauważalnie większa od mewy śmieszki Larus ridi-

bundus. Gniazduje w niewielkich koloniach, czasem w towarzystwie śmieszki i ptaków siewkowych na wyspach w dolinach rzek.  

W Dolinie Środkowej Wisły miejsca gniazdowe znajduje aż 701-814 par tego gatunku, co stanowić może nawet ponad 90% krajowej populacji. 

Jest to gatunek w regresie w całej Europie, liczebność polskiej populacji również spada, choć na podstawie danych monitoringu GIOŚ jeszcze 

nie można tego potwierdzić.  

Tak jak w przypadku innych ptaków zamieszkujących wyspy w Dolinie Środkowej Wisły gatunek zależny jest od utrzymania roztoko-

wego charakteru doliny rzeki. Zagrożeniem jest regulacja uniemożliwiająca funkcjonowania dynamiki wysp w korycie rzeki, powodzie będące 

wynikiem niewłaściwej gospodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek, drapieżnictwo norki amerykańskiej, lisa i wrony, masowe pojawy 

krwiopijnych meszek, oraz wkraczanie na teren kolonii lęgowych ludzi. 
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A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

 

Ryc.4. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. 

To niewielki ptak z rzędu siewkowych o czerwonych nogach i jasno-czerwonym dziobie z czarnym końcem (ryc.4). Upierzenie jasno-popielate  

z czarną czapeczką.  Najliczniej występuje na wybrzeżu, a na śródlądziu preferuje koryta rzeczne z licznymi łachami i wysepkami, stawy rybne, 

zbiorniki zaporowe z odpowiednimi wysepkami. W Dolinie Środkowej Wisły rybitwa rzeczna gniazduje na piaszczystych wyspach  w nurcie 

rzeki. 1400-1728 par występujących w Dolinie Środkowej Wisły stanowi niemal połowę krajowej populacji ocenianej na 4000-4500 par. Gatu-

nek jest objęty Monitoringiem Flagowych Gatunków Ptaków, którego dane wskazują na wyraźny spadek liczebności w całym kraju. 

Jest to gatunek zmniejszający liczebność w wyniku zmiany reżimu hydrologicznego rzek, melioracji i pogłębianiu koryt rzecznych, za-

rastaniu wysepek na zbiornikach wodnych. Wyniki monitoringu GIOŚ potwierdzają spadek liczebności gatunku oraz jego rozpowszechnienia. 

Jak w przypadku wszystkich gatunków gniazdujących kolonijnie na wyspach w nurcie rzeki, zagrożeniem jest regulacja uniemożliwiająca funk-

cjonowanie dynamiki wysp, powodzie będące wynikiem niewłaściwej gospodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek, drapieżnictwo norki 

amerykańskiej, lisa, wrony oraz wkraczanie na teren kolonii lęgowych ludzi. 
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A195 Rybitwa białoczelna Sternula albifrons 

Rybitwa ta jest najmniejszą z rybitw, ma jasne upierzenie, czarną czapeczkę i żółty u nasady dziób z czarną końcówką. Gniazduje w niewielkich 

koloniach na Wybrzeżu, w dolinach rzek i żwirowniach. Dolina Wisły wraz z ok. 400-500 parami stanowi jej główne lęgowisko w kraju, gdzie 

całkowita populacja szacowana jest na 900-1000 par. Gatunek ten nie jest objęty monitoringiem GIOŚ. Dane literaturowe mówią o spadku jej 

liczebności. Jak w przypadku wszystkich gatunków gniazdujących kolonijnie na wyspach w nurcie rzeki, zagrożeniem jest regulacja uniemoż-

liwiająca funkcjonowanie dynamiki wysp, powodzie będące wynikiem niewłaściwej gospodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek, drapieżnic-

two norki amerykańskiej, lisa i wrony, oraz wkraczanie na teren kolonii lęgowych ludzi. 

A229 Zimorodek Alcedo atthis 

 

Ryc.5. Zimorodek Alcedo atthis. 

To niewielki wyjątkowo barwny ptak wielkości szpaka, z rzędu kraskowatych. Głowa, tułów, ogon w są kolorze niebieskawym. Pierś, brzuch  

i podogonie są pomarańczowo ceglaste, nogi czerwone, a gardło oraz pokrywy uszne koloru białego (ryc.5). Siedliskiem zimorodka są doliny 

rzek, strumienie z wodą zasobną w drobne ryby. Do rozrodu konieczne są urwiste skarpy, w których zimorodek kopie nory gniazdowe.  

W Dolinie Środkowej Wisły stwierdzono występowanie 26-30 par. Gatunek ten podlega silnym fluktuacją ze względu na występowanie 
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srogich zim i powodzi niszczących miejsca lęgowe. Zimorodek jest monitorowany w ramach Monitoring Ptaków Mokradeł (GIOŚ), lecz dotąd 

zebrane dane nie umożliwiają pewnej oceny trendów. 

Zagrożeniem jest przed wszystkim zanik siedlisk lęgowych - skarp będących miejscem gniazdowania tego gatunku, spowodowany regu-

lacją rzeki uniemożliwiająca trwanie czynnej erozji brzeżnej. Dodatkowo zagrożeniem są powodzie będące wynikiem niewłaściwej gospodarki 

hydrotechnicznej w zlewniach rzek. 

A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius 

Średniej wielkości gatunek dzięcioła, czarno-biało ubarwiony. Od innych dzięciołów pstrych spotykanych w obszarze osobniki dorosłe odróżnia 

czerwona czapeczka na głowie o dużym zasięgu oraz kreskowany spód ciała i wyraźne jasnoróżowe podogonie. Charakteryzuje się bardzo sła-

bym dymorfizmem płciowym, samce od samic różnią się nieznacznie zasięgiem i nasyceniem ubarwienia czapeczki. 

Gatunek związany jest z lasami liściastymi. W granicach obszaru zasiedla starsze zadrzewienia łęgowe. Największym zagrożeniem dla gatunku 

jest wycinka oraz usuwanie obumierających drzew w łęgowych zadrzewieniach na terenie międzywala. 

A249 Brzegówka Riparia riparia 

Jedna z trzech jaskółek występujących regularnie w Polsce. Ma łupkowy grzbiet i głowę oraz biały spód ciała. Brzegówka gniazduje budując 

głębokie norki w skarpach stromych piaszczystych brzegów i urwisk w wyrobiskach piasku. W dolinach rzecznych jej występowanie jest uza-

leżnione od dynamicznego funkcjonowania erozji brzegowej.  

W Dolinie Środkowej Wisły odnotowano 5200-11400 par tego gatunku. Brzegówka jest monitorowana w ramach Monitoringu Ptaków 

Mokradeł GIOŚ, jednak jego dane nie pozwalają jeszcze mówić o trendach. 

Zagrożeniem dla brzegówki jest przed wszystkim zanik siedlisk lęgowych - skarp będących miejscem gniazdowania tego gatunku, spowodowa-

ny regulacją rzeki uniemożliwiająca trwanie czynnej erozji brzeżnej. Dodatkowo zagrożeniem są powodzie będące wynikiem niewłaściwej go-

spodarki hydrotechnicznej w zlewniach rzek występujące w porze lęgów. 
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A272 Podróżniczek Luscinia svecica 

Podróżniczek jest gatunkiem niewielkiego ptaka wędrownego z rodzinydrozdowatych, nieco mniejszy od innych słowików występujących w 

Polsce, podobny wielkością do wróbla. Wyraźny dymorfizm płciowy w upierzeniu – samiec w okresie godowym ma jaskrawoniebieską plamę 

na podgardlu i piersi obwiedzioną czarną i rdzawą obwódką. W okresie spoczynkowym podgradle bieleje. Spód ciała biały, kremowa brew, 

wierzch ciała brunatny, przy ogonie rdzawe plamy. Samice mają natomiast brązowy wierzch ciała, biały spód z czarną przepaską na piersi, kre-

mowym podgardlem i wąsem. Gatunek wędrowny - do Polski przylatuje na początku kwietnia, odlatuje zaś na przełomie sierpnia i września. 

Biotopem tego gatunku są nadbrzeżne zarośla, trzcinowiska, zakrzewione i podmokłe łąki, skraje lasów i parki. Gniazdo buduje na ziemi z bu-

twiejących liści, suchych gałązek i traw oraz mchu, wysłane trawą, ukryte w roślinności zielnej.W dolinie Wisły występuje bardzo nielicznie, 

stwierdzono tylko 6 stanowisk. 

A371 Dziwonia Carpodacus erythrinus 

Dziwonia jest gatunkiem małego ptaka wędrownego z rodzinyłuszczaków, o krępej sylwetce, dużej głowie, dość długim ogonie i mocnym dzio-

bie w kształcie stożka. Ptak podobny do gila, choć mniejszy od niego i nie ma w ubarwieniu czarnej barwy. Kształtem i barwami bardziej przy-

pomina makolągwę zwyczajną. Samiec ma pierś, szyję, głowę i kuper w kolorze szkarłatnej czerwieni, skrzydła ciemnobrązowe. Samica oliw-

kowobrązowa, podobna do wróbla. W Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym związanym z dolinami dużych i mniejszych rzek, a także jezio-

rami i stawami. Zamieszkuje gęste zarośla, wikliny nadrzeczne, zakrzewione tereny podmokłe, w tym torfowiska i mokradła, które sąsiadują z 

obszarami otwartymi. Gatunek ten występuje w dolinie Wisły dosyć licznie, stwierdzono około 120 terytorialnych samców. 

A429 Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus 

Jest to gatunek dzięcioła bardzo podobny do pospolicie występującego na całym kontynencie europejskim dzięcioła dużego Dendrocopos ma-

jor. Ma pstre, czarno-białe ubarwienie z różowawym zabarwieniem kupra i karminową potylicą (samce). Zasiedla sady, lasy łęgowe, szpalery 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_%28biologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_%28biologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dymorfizm_p%C5%82ciowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiecie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sierpie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzesie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mchy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ptaki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_%28biologia%29
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topól i wierzb, zwykle w dolinach rzek. Jego populacja krajowa powoli wzrasta od l. 80-tych kiedy to odnotowano pierwsze lęgi w Polsce. W 

Dolinie Środkowej Wisły występuje na 9 stanowiskach. Gatunek nie jest monitorowany w ramach monitoringu GIOŚ. Zagrożeniem jest przed 

wszystkim zanik siedlisk lęgowych – wycinka drzew, zabudowa w dolinach rzek. 
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Moduł B 

3. Stan ochrony przedmiotów ochrony objętych Planem 

Siedliska przy-

rodnicze 

Kod 

Natura 
Stanowisko 

Parametr 

stanu 
Wskaźnik 

Ocena stanu ochro-

ny na podstawie 

dostępnych danych 

wg skali FV, UI, U2 

Ocena stanu ochrony 

po weryfikacji tere-

nowej wg skali FV, 

UI, U2 

Ogólna ocena stanu 

ochrony siedliska/ 

gatunku wg skali FV, 

UI, U2 

Uwagi 

Bączek 

Ixobrychus minu-

tus 

A022 

 

IX1,IX2, 

IX3 

Parametry 

populacji 

Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

FV 
 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

Bocian czarny 

Ciconia nigra 

A030 w trakcie 

migracji 

spotykany 

nieregular-

nie w całym 

obszarze 

Natura 2000 

Parametry 

populacji 

Liczebność w okre-

sie migracji 

FV 
 

FV 
 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

Liczba rewirów 

lęgowych 

FV 
 

Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

Bielik  

Halieetus albicil-

la 

A075 HA1 Parametry 

populacji 

Liczba zimujących 

osobników 

FV 
 

FV 
 

HA2 FV 
 

HA1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

Liczba rewirów 

lęgowych 

FV 
 

HA2 Liczba rewirów 

lęgowych 

FV 
 

HA1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X U1 
 

HA2 X FV 
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Derkacz 

Crex crex 
A122 CX1 Parametry 

populacji 

Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

U1 
 

CX2 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX3 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX4 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX5 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX6 Liczba odzywają-

cych się samców 

U2 
 

CX7 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX8 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX9 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX10 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX11 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX12 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX13 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX14 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX15 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX16 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX17 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
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CX18 Liczba odzywają-

cych się samców 

U2 
 

CX19 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX20 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX21 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX22 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX23 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX24 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX25 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX26 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX27 Liczba odzywają-

cych się samców 

FV 
 

CX28 Liczba odzywają-

cych się samców 

U1 
 

CX1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X U1 
 

CX2 X FV 
 

CX3 X U1 
 

CX4 X U1 
 

CX5 X U1 
 

CX6 X U1 
 

CX7 X U1 
 

CX8 X FV 
 

CX9 X U1 
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CX10 X U1 
 

CX11 X U1 
 

CX12 X U1 
 

CX13 X U1 
 

CX14 X FV 
 

CX15 X U1 
 

CX16 X U1 
 

CX17 X U1 
 

CX18 X U1 
 

CX19 X U1 
 

CX20 X FV 
 

CX21 X U1 
 

CX22 X U1 
 

CX23 X FV 
 

CX24 X U1 
 

CX25 X FV 
 

CX26 X U1 
 

CX27 X U1 
 

CX28  X FV 
 

CX1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X U1 
 

CX2 X FV 
 

CX3 X U1 
 

CX4 X U1 
 

CX5 X U1 
 

CX6 X U1 
 

CX7 X U1 
 

CX8 X U1 
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CX9 X U1 
 

CX10 X FV 
 

CX11 X U1 
 

CX12 X FV 
 

CX13 X FV 
 

CX14 X U1 
 

CX15 X FV 
 

CX16 X FV 
 

CX17 X FV 
 

CX18 X U1 
 

CX19 X U1 
 

CX20 X FV 
 

CX21 X U1 
 

CX22 X U1 
 

CX23 X FV 
 

CX24 X U1 
 

CX25 X FV 
 

CX26 X U1 
 

CX27 X U1 
 

CX28 X U1 
 

Mewa czarno-

głowa Larus 

melanocephalus 

A176 LAU1 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

FV 
 

LAU2 Liczba par lęgo-

wych 

XX 
 

LAU3 Liczba par lęgo-

wych 

XX 
 

LAU4 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAU5 Liczba par lęgo- FV 
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wych 

LAU1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

LAU2 
X 

FV 
 

LAU3 
X 

U1 
 

LAU4 
X 

FV 
 

LAU5 
X 

FV 
 

LAU1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X 
FV 

 

LAU2 
X 

U1 
 

LAU3 
X 

U1 
 

LAU4 
X 

FV 
 

LAU5 
X 

FV 
 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

A193 STH1 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

FV 
 

STH2 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH3 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH4 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH5 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH6 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH7 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH8 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH9 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH10 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
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STH11 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH12 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH13 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH14 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH15 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH16 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH17 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH18 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH19 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH20 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH21 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH22 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH23 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH24 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH25 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH26 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH27 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
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STH28 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH29 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH30 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH31 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH32 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH33 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH34 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH35 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH36 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH37 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH38 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH39 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH40 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH41 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH42 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH43 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH44 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 



 
  

    217 

 

STH45 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH46 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH47 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH48 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH49 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH50 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH51 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH52 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH53 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH54 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH55 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH56 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH57 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH58 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH59 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH60 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH61 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
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STH62 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH63 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH64 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH65 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH66 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

STH67 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH68 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH69 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

STH70 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH71 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

STH1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

STH2 X FV 
 

STH3 X FV 
 

STH4 X FV 
 

STH5 X FV 
 

STH6 X FV 
 

STH7 X FV 
 

STH8 X FV 
 

STH9 X FV 
 

STH10 X FV 
 

STH11 X FV 
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STH12 X FV 
 

STH13 X FV 
 

STH14 X FV 
 

STH15 X FV 
 

STH16 X FV 
 

STH17 X FV 
 

STH18 X U1 
 

STH19 X FV 
 

STH20 X FV 
 

STH21 X FV 
 

STH22 X FV 
 

STH23 X FV 
 

STH24 X FV 
 

STH25 X FV 
 

STH26 X FV 
 

STH27 X FV 
 

STH28 X FV 
 

STH29 X FV 
 

STH30 X FV 
 

STH31 X FV 
 

STH32 X FV 
 

STH33 X FV 
 

STH34 X FV 
 

STH35 X FV 
 

STH36 X FV 
 

STH37 X FV 
 

STH38 X FV 
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STH39 X FV 
 

STH40 X FV 
 

STH41 X FV 
 

STH42 X FV 
 

STH43 X FV 
 

STH44 X FV 
 

STH45 X FV 
 

STH46 X FV 
 

STH47 X FV 
 

STH48 X FV 
 

STH49 X FV 
 

STH50 X FV 
 

STH51 X FV 
 

STH52 X FV 
 

STH53 X FV 
 

STH54 X FV 
 

STH55 X FV 
 

STH56 X FV 
 

STH57 X FV 
 

STH58 X FV 
 

STH59 X FV 
 

STH60 X FV 
 

STH61 X FV 
 

STH62 X FV 
 

STH63 X FV 
 

STH64 X FV 
 

STH65 X FV 
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STH66 X U1 
 

STH67 X FV 
 

STH68 X FV 
 

STH69 X FV 
 

STH70 X FV 
 

STH71 X FV 
 

STH1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

STH2 X FV 
 

STH3 X FV 
 

STH4 X FV 
 

STH5 X U1 
 

STH6 X FV 
 

STH7 X U1 
 

STH8 X FV 
 

STH9 X FV 
 

STH10 X FV 
 

STH11 X FV 
 

STH12 X FV 
 

STH13 X FV 
 

STH14 X FV 
 

STH15 X FV 
 

STH16 X FV 
 

STH17 X FV 
 

STH18 X FV 
 

STH19 X FV 
 

STH20 X FV 
 

STH21 X U1 
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STH22 X U1 
 

STH23 X FV 
 

STH24 X U1 
 

STH25 X U1 
 

STH26 X U1 
 

STH27 X FV 
 

STH28 X FV 
 

STH29 X FV 
 

STH30 X FV 
 

STH31 X FV 
 

STH32 X FV 
 

STH33 X U1 
 

STH34 X U1 
 

STH35 X FV 
 

STH36 X FV 
 

STH37 X FV 
 

STH38 X U1 
 

STH39 X U1 
 

STH40 X U1 
 

STH41 X FV 
 

STH42 X U1 
 

STH43 X U1 
 

STH44 X U1 
 

STH45 X U1 
 

STH46 X U1 
 

STH47 X U1 
 

STH48 X U1 
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STH49 X FV 
 

STH50 X U1 
 

STH51 X FV 
 

STH52 X U1 
 

STH53 X U1 
 

STH54 X U1 
 

STH55 X FV 
 

STH56 X FV 
 

STH57 X FV 
 

STH58 X U1 
 

STH59 X FV 
 

STH60 X FV 
 

STH61 X FV 
 

STH62 X FV 
 

STH63 X FV 
 

STH64 X FV 
 

STH65 X FV 
 

STH66 X U1 
 

STH67 X FV 
 

STH68 X U1 
 

STH69 X U1 
 

STH70 X FV 
 

STH71 X FV 
 

Rybitwa biało-

czelna Sternula 

albifrons 

A195 STA1 Parametry 

populacji 

Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

U1 
 

STA2 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA3 Liczba lęgowych FV 
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par 

STA4 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA5 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA6 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA7 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA8 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA9 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA10 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA11 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA12 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA13 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA14 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA15 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA16 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA17 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA18 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA19 Liczba lęgowych 

par 

FV 
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STA20 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA21 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA22 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA23 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA24 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA25 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA26 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA27 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA28 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA29 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA30 Liczba lęgowych 

par 

U2 
 

STA31 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA32 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA33 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA34 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA35 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA36 Liczba lęgowych 

par 

FV 
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STA37 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA38 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA39 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA40 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA41 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA42 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA43 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA44 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA45 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA46 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA47 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 

STA48 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA49 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA50 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA51 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA52 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA53 Liczba lęgowych 

par 

U1 
 



 
  

    227 

 

STA54 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA55 Liczba lęgowych 

par 

FV 
 

STA56 Liczba lęgowych 

par 

XX 
 

STA57 Liczba lęgowych 

par 

 
 

STA1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

STA2 X FV 
 

STA3 X FV 
 

STA4 X FV 
 

STA5 X FV 
 

STA6 X FV 
 

STA7 X FV 
 

STA8 X FV 
 

STA9 X FV 
 

STA10 X FV 
 

STA11 X FV 
 

STA12 X FV 
 

STA13 X FV 
 

STA14 X FV 
 

STA15 X FV 
 

STA16 X FV 
 

STA17 X FV 
 

STA18 X U1 
 

STA19 X FV 
 

STA20 X FV 
 

STA21 X FV 
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STA22 X FV 
 

STA23 X FV 
 

STA24 X FV 
 

STA25 X FV 
 

STA26 X FV 
 

STA27 X FV 
 

STA28 X FV 
 

STA29 X FV 
 

STA30 X FV 
 

STA31 X FV 
 

STA32 X FV 
 

STA33 X FV 
 

STA34 X FV 
 

STA35 X FV 
 

STA36 X FV 
 

STA37 X FV 
 

STA38 X FV 
 

STA39 X FV 
 

STA40 X FV 
 

STA41 X FV 
 

STA42 X FV 
 

STA43 X FV 
 

STA44 X FV 
 

STA45 X FV 
 

STA46 X FV 
 

STA47 X FV 
 

STA48 X FV 
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STA49 X FV 
 

STA50 X FV 
 

STA51 X FV 
 

STA52 X FV 
 

STA53 X U1 
 

STA54 X FV 
 

STA55 X FV 
 

STA56 X FV 
 

STA57 X  
 

STA1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

STA2 X FV 
 

STA3 X FV 
 

STA4 X U1 
 

STA5 X FV 
 

STA6 X FV 
 

STA7 X FV 
 

STA8 X FV 
 

STA9 X FV 
 

STA10 X FV 
 

STA11 X FV 
 

STA12 X FV 
 

STA13 X FV 
 

STA14 X FV 
 

STA15 X FV 
 

STA16 X FV 
 

STA17 X FV 
 

STA18 X FV 
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STA19 X FV 
 

STA20 X FV 
 

STA21 X U1 
 

STA22 X U1 
 

STA23 X FV 
 

STA24 X U1 
 

STA25 X U1 
 

STA26 X FV 
 

STA27 X FV 
 

STA28 X FV 
 

STA29 X FV 
 

STA30 X FV 
 

STA31 X FV 
 

STA32 X FV 
 

STA33 X FV 
 

STA34 X FV 
 

STA35 X FV 
 

STA36 X U1 
 

STA37 X U1 
 

STA38 X U1 
 

STA39 X U1 
 

STA40 X U1 
 

STA41 X U1 
 

STA42 X U1 
 

STA43 X U1 
 

STA44 X FV 
 

STA45 X FV 
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STA46 X FV 
 

STA47 X FV 
 

STA48 X FV 
 

STA49 X FV 
 

STA50 X FV 
 

STA51 X FV 
 

STA52 X FV 
 

STA53 X U1 
 

STA54 X FV 
 

STA55 X FV 
 

STA56 X FV 
 

STA57 X FV 
 

Zimorodek Alce-

do atthis 

A229 AL1 Parametry 

populacji 

Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

FV 
 

AL2 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL3 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL4 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL5 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL6 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL7 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL8 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL9 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL10 Liczba stanowisk FV 
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lęgowych 

AL11 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL12 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL13 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL14 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL15 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL16 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL17 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL18 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL19 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL20 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL21 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL22 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL23 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL24 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL25 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL26 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
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AL27 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

AL1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

AL2 X FV 
 

AL3 X FV 
 

AL4 X FV 
 

AL5 X FV 
 

AL6 X FV 
 

AL7 X FV 
 

AL8 X FV 
 

AL9 X FV 
 

AL10 X FV 
 

AL11 X FV 
 

AL12 X FV 
 

AL13 X FV 
 

AL14 X FV 
 

AL15 X FV 
 

AL16 X FV 
 

AL17 X FV 
 

AL18 X FV 
 

AL19 X FV 
 

AL20 X FV 
 

AL21 X FV 
 

AL22 X FV 
 

AL23 X FV 
 

AL24 X FV 
 

AL25 X FV 
 

AL26 X FV 
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AL27 X FV 
 

AL1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

AL2 X FV 
 

AL3 X FV 
 

AL4 X FV 
 

AL5 X FV 
 

AL6 X FV 
 

AL7 X FV 
 

AL8 X FV 
 

AL9 X FV 
 

AL10 X FV 
 

AL11 X FV 
 

AL12 X FV 
 

AL13 X FV 
 

AL14 X U1 
 

AL15 X U1 
 

AL16 X FV 
 

AL17 X FV 
 

AL18 X FV 
 

AL19 X FV 
 

AL20 X FV 
 

AL21 X FV 
 

AL22 X FV 
 

AL23 X FV 
 

AL24 X FV 
 

AL25 X FV 
 

AL26 X FV 
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AL27 X FV 
 

Dzięcioł białoszyi 

Dendrocopos 

syriacus 

A429 DS1 Parametry 

populacji 

Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

FV 
 

DS2 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

DS3 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

DS4 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

DS5 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

DS6 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

DS7 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

DS8 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

DS9 Liczba stanowisk 

lęgowych 

FV 
 

DS1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

DS2 X FV 
 

DS3 X FV 
 

DS4 X FV 
 

DS5 X FV 
 

DS6 X FV 
 

DS7 X FV 
 

DS8 X FV 
 

DS9 X FV 
 

DS1 Szans 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

DS2 X FV 
 

DS3 X FV 
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DS4 X FV 
 

DS5 X FV 
 

DS6 X FV 
 

DS7 X FV 
 

DS8 X FV 
 

DS9 X FV 
 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

     
 

 
 

Ohar  

Tadorna tadorna 

A048 TT1 Parametry 

populacji 

Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

FV 
 

TT2 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

TT3 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

TT4 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

TT5 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

TT6 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

TT7 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

TT8 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

TT9 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

TT1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

TT2 X FV 
 

TT3 X FV 
 

TT4 X FV 
 

TT5 X FV 
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TT6 X FV 
 

TT7 X FV 
 

TT8 X FV 
 

TT9 X FV 
 

TT1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

TT2 X FV 
 

TT3 X FV 
 

TT4 X FV 
 

TT5 X FV 
 

TT6 X FV 
 

TT7 X FV 
 

TT8 X FV 
 

TT9 X FV 
 

Nurogęś  

Mergus mergan-

ser 

A070 MEM1 Parametry 

populacji 

Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

FV 
 

MEM2 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM3 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM4 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM5 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM6 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM7 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM8 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM9 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
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MEM10 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM11 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM12 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM13 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM14 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM15 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM16 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM17 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM18 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM19 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM20 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM21 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM22 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM23 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM24 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM25 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM26 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
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MEM27 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM28 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM29 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM30 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM31 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM32 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM33 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM34 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM35 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM36 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM37 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM38 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM39 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM40 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM41 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM42 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM43 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
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MEM44 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM45 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM46 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM47 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM48 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM49 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM50 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM51 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM52 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM53 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM54 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM55 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM56 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM57 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM58 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM59 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM60 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
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MEM61 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM62 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM63 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM64 Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

MEM1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

MEM2 X FV 
 

MEM3 X FV 
 

MEM4 X FV 
 

MEM5 X FV 
 

MEM6 X FV 
 

MEM7 X FV 
 

MEM8 X FV 
 

MEM9 X FV 
 

MEM10 X FV 
 

MEM11 X FV 
 

MEM12 X FV 
 

MEM13 X FV 
 

MEM14 X FV 
 

MEM15 X FV 
 

MEM16 X FV 
 

MEM17 X FV 
 

MEM18 X FV 
 

MEM19 X FV 
 

MEM20 X FV 
 

MEM21 X FV 
 



 
  

    242 

 

MEM22 X FV 
 

MEM23 X FV 
 

MEM24 X FV 
 

MEM25 X FV 
 

MEM26 X FV 
 

MEM27 X FV 
 

MEM28 X FV 
 

MEM29 X FV 
 

MEM30 X FV 
 

MEM31 X FV 
 

MEM32 X FV 
 

MEM33 X FV 
 

MEM34 X FV 
 

MEM35 X FV 
 

MEM36 X FV 
 

MEM37 X FV 
 

MEM38 X FV 
 

MEM39 X FV 
 

MEM40 X FV 
 

MEM41 X FV 
 

MEM42 X FV 
 

MEM43 X FV 
 

MEM44 X FV 
 

MEM45 X FV 
 

MEM46 X FV 
 

MEM47 X FV 
 

MEM48 X FV 
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MEM49 X FV 
 

MEM50 X FV 
 

MEM51 X FV 
 

MEM52 X FV 
 

MEM53 X FV 
 

MEM54 X FV 
 

MEM55 X FV 
 

MEM56 X FV 
 

MEM57 X FV 
 

MEM58 X FV 
 

MEM59 X FV 
 

MEM60 X FV 
 

MEM61 X FV 
 

MEM62 X FV 
 

MEM63 X FV 
 

MEM64 X FV 
 

MEM1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

MEM2 X FV 
 

MEM3 X FV 
 

MEM4 X FV 
 

MEM5 X FV 
 

MEM6 X FV 
 

MEM7 X FV 
 

MEM8 X FV 
 

MEM9 X FV 
 

MEM10 X FV 
 

MEM11 X FV 
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MEM12 X FV 
 

MEM13 X FV 
 

MEM14 X FV 
 

MEM15 X FV 
 

MEM16 X FV 
 

MEM17 X FV 
 

MEM18 X FV 
 

MEM19 X FV 
 

MEM20 X FV 
 

MEM21 X FV 
 

MEM22 X FV 
 

MEM23 X FV 
 

MEM24 X FV 
 

MEM25 X FV 
 

MEM26 X FV 
 

MEM27 X FV 
 

MEM28 X FV 
 

MEM29 X FV 
 

MEM30 X FV 
 

MEM31 X FV 
 

MEM32 X FV 
 

MEM33 X FV 
 

MEM34 X FV 
 

MEM35 X FV 
 

MEM36 X FV 
 

MEM37 X FV 
 

MEM38 X FV 
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MEM39 X FV 
 

MEM40 X FV 
 

MEM41 X FV 
 

MEM42 X FV 
 

MEM43 X FV 
 

MEM44 X FV 
 

MEM45 X FV 
 

MEM46 X FV 
 

MEM47 X FV 
 

MEM48 X FV 
 

MEM49 X FV 
 

MEM50 X FV 
 

MEM51 X FV 
 

MEM52 X FV 
 

MEM53 X FV 
 

MEM54 X FV 
 

MEM55 X FV 
 

MEM56 X FV 
 

MEM57 X FV 
 

MEM58 X FV 
 

MEM59 X FV 
 

MEM60 X FV 
 

MEM61 X FV 
 

MEM62 X FV 
 

MEM63 X FV 
 

MEM64 X FV 
 

Krzyżówka  

Anas platyrhyn-

A053 stanowiska Parametry 

populacji 

Liczebność osobni-

ków zimujących 

FV 
 

FV 
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chos lęgowe 

rozmiesz-

czone 

nieregular-

nie i sezo-

nowo 

zmiennie 

w całym 

obszarze; 

w czasie 

migracji i 

zimowania 

spotykana 

w całym 

obszarze; 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

X 
FV 

 

Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X 
FV 

 

Ostrygojad Ha-

ematopus ostra-

legus 

A130 HO1 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

FV 
 

HO2 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO3 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO4 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO5 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO6 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO7 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO8 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO9 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO10 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

HO1 Parametry X FV 
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HO2 
siedliska 

gatunku 
X FV 

 

HO3 X FV 
 

HO4 X FV 
 

HO5 X FV 
 

HO6 X FV 
 

HO7 X FV 
 

HO8 X FV 
 

HO9 X FV 
 

HO10 X FV 
 

HO1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

HO2 X FV 
 

HO3 X FV 
 

HO4 X FV 
 

HO5 X XX 
 

HO6 X FV 
 

HO7 X FV 
 

HO8 X U1 
 

HO9 X U1 
 

HO10 X U1 
 

Sieweczka rzecz-

na Charadrius 

dubius 

A136 CHD1-60 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

FV 
 

CHD61-67 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

CHD68-176 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

CHD1-60 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

CHD61-67 X FV 
 

CHD68-176 X FV 
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CHD1-60 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

CHD61-67 X U1 
 

CHD68-176 X FV 
 

Sieweczka ob-

rożna Charadrius 

hiaticula 

A137 CHH1-99 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

FV 
 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

A162 TRT1 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

U1 
 

TRT2 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT3 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT4 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT5 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT6 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT7 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT8 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT9 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT10 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT11 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
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TRT12 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT13 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT14 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT15 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT16 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT17 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT18 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT19 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT20 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

TRT21 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT22 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT23 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

TRT1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

TRT2 X FV 
 

TRT3 X FV 
 

TRT4 X FV 
 

TRT5 X FV 
 

TRT6 X U1 
 

TRT7 X FV 
 

TRT8 X FV 
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TRT9 X FV 
 

TRT10 X FV 
 

TRT11 X FV 
 

TRT12 X FV 
 

TRT13 X FV 
 

TRT14 X FV 
 

TRT15 X FV 
 

TRT16 X FV 
 

TRT17 X FV 
 

TRT18 X FV 
 

TRT19 X FV 
 

TRT20 X FV 
 

TRT21 X U1 
 

TRT22 X FV 
 

TRT23 X FV 
 

TRT1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

TRT2 X FV 
 

TRT3 X FV 
 

TRT4 X FV 
 

TRT5 X FV 
 

TRT6 X U1 
 

TRT7 X FV 
 

TRT8 X FV 
 

TRT9 X FV 
 

TRT10 X FV 
 

TRT11 X FV 
 

TRT12 X FV 
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TRT13 X FV 
 

TRT14 X FV 
 

TRT15 X FV 
 

TRT16 X FV 
 

TRT17 X FV 
 

TRT18 X FV 
 

TRT19 X U1 
 

TRT20 X FV 
 

TRT21 X FV 
 

TRT22 X FV 
 

TRT23 X FV 
 

Brodziec piskli-

wy  

Actitis hypole-

ucos 

 

A168 TRH1 Parametry 

populacji 

X FV 
 

FV 
 

TRH2 X FV 
 

TRH3 X FV 
 

TRH4 X FV 
 

TRH5 X FV 
 

TRH6 X U1 
 

TRH7 X U1 
 

TRH8 X FV 
 

TRH9 X FV 
 

TRH10 X FV 
 

TRH11 X FV 
 

TRH12 X FV 
 

TRH13 X FV 
 

TRH14 X FV 
 

TRH1 Parametry 

siedliska 

X FV 
 

TRH2 X FV 
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TRH3 
gatunku 

X FV 
 

TRH4 X FV 
 

TRH5 X FV 
 

TRH6 X U1 
 

TRH7 X U1 
 

TRH8 X FV 
 

TRH9 X FV 
 

TRH10 X FV 
 

TRH11 X FV 
 

TRH12 X FV 
 

TRH13 X FV 
 

TRH14 X FV 
 

TRH1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

TRH2 X FV 
 

TRH3 X FV 
 

TRH4 X FV 
 

TRH5 X U1 
 

TRH6 X U1 
 

TRH7 X U1 
 

TRH8 X U1 
 

TRH9 X FV 
 

TRH10 X FV 
 

TRH11 X FV 
 

TRH12 X FV 
 

TRH13 X FV 
 

TRH14 X FV 
 

Mewa siwa         

(pospolita) 

A182 LAC1 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

U1 
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Larus canus 
LAC2  Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC3 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC4 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC5 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC6 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC7 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC8 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC9 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC10 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC11 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC12 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC13 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC14 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC15 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC16 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC17 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC18 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
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LAC19 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC20 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC21 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC22 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC23 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC24 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC25 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC26 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC27 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC28 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC29 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC30 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC31 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC32 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC33 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC34 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC35 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
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LAC36 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC37 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC38 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC39 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC40 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC41 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC42 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC43 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC44 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC45 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC46 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC47 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC48 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC49 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC50 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC51 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC52 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
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LAC53 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC54 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC55 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC56 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC57 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC58 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC59 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC60 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC61 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC62 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC63 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC64 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC65 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC66 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC67 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC68 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC69 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
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LAC70 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC71 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC72 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC73 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC74 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC75 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC76 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC77 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC78 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC79 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC80 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC81 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC82 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC83 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC84 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC85 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC86 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
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LAC87 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC88 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAC89 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAC90 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC91 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAC1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

LAC2 X FV 
 

LAC3 X FV 
 

LAC4 X FV 
 

LAC5 X FV 
 

LAC6 X FV 
 

LAC7 X U1 
 

LAC8 X FV 
 

LAC9 X U1 
 

LAC10 X FV 
 

LAC11 X FV 
 

LAC12 X FV 
 

LAC13 X FV 
 

LAC14 X FV 
 

LAC15 X FV 
 

LAC16 X FV 
 

LAC17 X FV 
 

LAC18 X FV 
 

LAC19 X FV 
 



 
  

    259 

 

LAC20 X FV 
 

LAC21 X FV 
 

LAC22 X FV 
 

LAC23 X U1 
 

LAC24 X FV 
 

LAC25 X FV 
 

LAC26 X FV 
 

LAC27 X U1 
 

LAC28 X FV 
 

LAC29 X U1 
 

LAC30 X FV 
 

LAC31 X U2 
 

LAC32 X FV 
 

LAC33 X FV 
 

LAC34 X FV 
 

LAC35 X FV 
 

LAC36 X FV 
 

LAC37 X FV 
 

LAC38 X FV 
 

LAC39 X U1 
 

LAC40 X U1 
 

LAC41 X FV 
 

LAC42 X FV 
 

LAC43 X U1 
 

LAC44 X FV 
 

LAC45 X FV 
 

LAC46 X FV 
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LAC47 X FV 
 

LAC48 X FV 
 

LAC49 X FV 
 

LAC50 X FV 
 

LAC51 X U1 
 

LAC52 X FV 
 

LAC53 X U1 
 

LAC54 X FV 
 

LAC55 X FV 
 

LAC56 X FV 
 

LAC57 X FV 
 

LAC58 X FV 
 

LAC59 X FV 
 

LAC60 X U1 
 

LAC61 X U1 
 

LAC62 X FV 
 

LAC63 X FV 
 

LAC64 X FV 
 

LAC65 X FV 
 

LAC66 X FV 
 

LAC67 X U1 
 

LAC68 X FV 
 

LAC69 X FV 
 

LAC70 X FV 
 

LAC71 X FV 
 

LAC72 X FV 
 

LAC73 X FV 
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LAC74 X FV 
 

LAC75 X FV 
 

LAC76 X FV 
 

LAC77 X FV 
 

LAC78 X FV 
 

LAC79 X FV 
 

LAC80 X FV 
 

LAC81 X FV 
 

LAC82 X FV 
 

LAC83 X FV 
 

LAC84 X U2 
 

LAC85 X FV 
 

LAC86 X FV 
 

LAC87 X U1 
 

LAC88 X FV 
 

LAC89 X FV 
 

LAC90 X FV 
 

LAC91 X U1 
 

LAC1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

LAC2 X FV 
 

LAC3 X FV 
 

LAC4 X FV 
 

LAC5 X FV 
 

LAC6 X FV 
 

LAC7 X U1 
 

LAC8 X FV 
 

LAC9 X FV 
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LAC10 X FV 
 

LAC11 X FV 
 

LAC12 X FV 
 

LAC13 X FV 
 

LAC14 X FV 
 

LAC15 X FV 
 

LAC16 X FV 
 

LAC17 X FV 
 

LAC18 X FV 
 

LAC19 X FV 
 

LAC20 X FV 
 

LAC21 X FV 
 

LAC22 X FV 
 

LAC23 X FV 
 

LAC24 X U1 
 

LAC25 X FV 
 

LAC26 X U1 
 

LAC27 X U1 
 

LAC28 X FV 
 

LAC29 X U1 
 

LAC30 X U1 
 

LAC31 X U2 
 

LAC32 X FV 
 

LAC33 X U1 
 

LAC34 X FV 
 

LAC35 X FV 
 

LAC36 X FV 
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LAC37 X FV 
 

LAC38 X FV 
 

LAC39 X U1 
 

LAC40 X U1 
 

LAC41 X FV 
 

LAC42 X U1 
 

LAC43 X U2 
 

LAC44 X FV 
 

LAC45 X U1 
 

LAC46 X FV 
 

LAC47 X U1 
 

LAC48 X U1 
 

LAC49 X U1 
 

LAC50 X FV 
 

LAC51 X U1 
 

LAC52 X U1 
 

LAC53 X U1 
 

LAC54 X U1 
 

LAC55 X U1 
 

LAC56 X U1 
 

LAC57 X U1 
 

LAC58 X FV 
 

LAC59 X U1 
 

LAC60 X U2 
 

LAC61 X U1 
 

LAC62 X FV 
 

LAC63 X U1 
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LAC64 X U1 
 

LAC65 X U1 
 

LAC66 X U1 
 

LAC67 X U1 
 

LAC68 X FV 
 

LAC69 X U1 
 

LAC70 X U1 
 

LAC71 X FV 
 

LAC72 X FV 
 

LAC73 X U1 
 

LAC74 X U2 
 

LAC75 X U2 
 

LAC76 X FV 
 

LAC77 X FV 
 

LAC78 X U1 
 

LAC79 X U1 
 

LAC80 X U1 
 

LAC81 X U1 
 

LAC82 X FV 
 

LAC83 X FV 
 

LAC84 X U2 
 

LAC85 X U1 
 

LAC86 X U1 
 

LAC87 X U1 
 

LAC88 X U1 
 

LAC89 X U1 
 

LAC90 X U1 
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LAC91 X U1 
 

Śmieszka  

Larus ridibundus 

A179 LAR1 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

FV 
 

LAR2 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAR3 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR4 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR5 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR6 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR7 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR8 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR9 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR10 Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

LAR11 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR12 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR13 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR14 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR15 Liczba par lęgo-

wych 

U2 
 

LAR16 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
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LAR17 Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

LAR1 Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

LAR2 X FV 
 

LAR3 X FV 
 

LAR4 X FV 
 

LAR5 X FV 
 

LAR6 X FV 
 

LAR7 X FV 
 

LAR8 X FV 
 

LAR9 X FV 
 

LAR10 X FV 
 

LAR11 X FV 
 

LAR12 X FV 
 

LAR13 X FV 
 

LAR14 X FV 
 

LAR15 X FV 
 

LAR16 X FV 
 

LAR17 X FV 
 

LAR1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

LAR2 X FV 
 

LAR3 X FV 
 

LAR4 X FV 
 

LAR5 X U1 
 

LAR6 X U1 
 

LAR7 X FV 
 

LAR8 X FV 
 

LAR9 X FV 
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LAR10 X U1 
 

LAR11 X U1 
 

LAR12 X U1 
 

LAR13 X FV 
 

LAR14 X FV 
 

LAR15 X U1 
 

LAR16 X FV 
 

LAR17 X FV 
 

Brzegówka Ripa-

ria riparia 

A249 R1-R52 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

FV 
 

 

 

 

Parametry 

siedliska 

gatunku 

X FV 
 

 

 

Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

 

 

Rycyk 

Limosa limosa 

A156 LI1 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

U1 
 

U1 

 

LI2 Liczba par lęgo-

wych 
FV 

 

LI3 Liczba par lęgo-

wych 
FV 

 

LI4 Liczba par lęgo-

wych 
FV 

 

LI5 Liczba par lęgo-

wych 
U1 

 

LI6 Liczba par lęgo-

wych 
U1 
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LI7 Liczba par lęgo-

wych 
U1 

 

LI8 Liczba par lęgo-

wych 
U1 

 

LI9 Liczba par lęgo-

wych 
U1 

 

LI1 Parametry 

siedliska 

X FV 
 

LI2 X FV 
 

LI3 X FV 
 

LI4 X FV 
 

LI5 X U1 
 

LI6 X FV 
 

LI7 X U1 
 

LI8 X FV 
 

LI9 X FV 
 

LI1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

 

X FV 
 

LI2 X FV 
 

LI3 X FV 
 

LI4 X FV 
 

LI5 X U1 
 

LI6 X U1 
 

LI7 X U1 
 

LI8 X FV 
 

LI9 X FV 
 

Płaskonos 

Anas clypeata 

A056 ANL1 Parametry 

populacji 

Liczba samic z 

młodymi 

FV 
 

U1 

 
 ANL2 

Liczba samic z 

młodymi FV 
 

ANL3 
Liczba samic z 

młodymi U1 
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ANL4 
Liczba samic z 

młodymi U1 
 

ANL5 
Liczba samic z 

młodymi U1 
 

ANL6 
Liczba samic z 

młodymi FV 
 

ANL7 
Liczba samic z 

młodymi FV 
 

ANL1 Parametry 

siedliska 

X FV 
 

ANL2 X FV 
 

ANL3 X FV 
 

ANL4 X FV 
 

ANL5 X FV 
 

ANL6 X FV 
 

ANL7 X FV 
 

ANL1 Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

ANL2 X FV 
 

ANL3 X U1 
 

ANL4 X FV 
 

ANL5 X U1 
 

ANL6 X FV 
 

ANL7 X FV 
 

Podgorzałka 

Aythya nyroca 

A060 AYN1 Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

XX 
 

XX 

Gatunek wymaga ukierun-

kowanej inwentaryzacji 

Parametry 

siedliska 

X XX 
 

Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X XX 
 

Dziwonia             

Carpodacus 

A371 Cały obszar Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

FV 
 

FV - 
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erythrinus 
 Parametry 

siedliska 

X FV 
 

Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X FV 
 

Dzięcioł średni 

Dendrocopos 

medius 

A238  

Cały obszar 

Parametry 

populacji 

Liczba par lęgo-

wych 

XX 
 

XX 

Sytuacja gatunku wymaga 

szczegółowego rozpoznania 

Parametry 

siedliska 

X XX 
 

Szanse 

zachowa-

nia gatun-

ku 

X XX 
 

Dane dotyczące przedmiotów ochrony znajdują się w załączniku nr 20. 
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4. Analiza zagrożeń 

L.p. Przedmiot ochrony 
Numer  

stanowiska 

Zagrożenia 
Opis zagrożenia 

 
Istniejące Potencjalne 
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1. A022 

Bączek 

Ixobrychus minutus 

IX1,IX2, 

IX3 - L08 powódź (procesy 

naturalne). 

- J01.01-wypalanie; 

- J02.10 - gospodarka 

roślinnością wodną i 

przybrzeżną na potrzeby 

odwodnienia; 

- J02.01.03 - wypełnianie 

rowów; tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub 

torfianek; 

- D01.05 - mosty, 

wiadukty; 

- J02.01 - zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie- ogólnie; 

- D02.01.01 - 

napowietrzne linie 

elektryczne i telefoniczne; 

- D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne lub 

mola. 

Istniejące: 

- wezbrania wód w okresie lęgowym. 

Potencjalne: 

- wypalanie traw; 

- wycinka krzewów, łozowisk, zarośli 

wiklinowych  

w sąsiedztwie starorzeczy; koszenie 

trzcinowisk, szuwaru pałki szerokolistnej i 

wąskolistnej; 

- wypełnianie rowów, tam, stawów, 

sadzawek, bagien lub torfianek; 

- budowa i eksploatacja przepraw 

mostowych na Wiśle  

(w szczególności typu pylonowego); 

- zasypywanie terenu, melioracje i 

osuszanie; 

- napowietrzne linie energetyczne 

poprowadzone nad powierzchnią wody; 

- uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a także 

w miejscach spoczynku i żerowania w 

trakcie wędrówek. 
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2. A030 

Bocian czarny 

Ciconia nigra 

w czasie 

migracji 

spotykany 

nieregular-

nie w całym 

obszarze 

 - G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

- D02.01.01 - 

napowietrzne linie 

elektryczne i telefoniczne; 

- B02.02 - wycinka lasu; 

- G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, 

paralotniarstwo  

i baloniarstwo; 

- F03.01 – polowanie; 

- D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne lub 

mola. 

Potencjalne: 

- turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez ludzi); 

- napowietrzne linie energetyczne 

poprowadzone nad powierzchnią wody; 

- wycinka zadrzewień łęgowych w dolinie 

Wisły; 

- lotnictwo, szybownictwo, paralotniarstwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

- polowanie; 

- uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a także 

w miejscach spoczynku i żerowania w 

trakcie wędrówek. 
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3. A048  

Ohar 

Tadorna tadorna 

TT1,2,3,4,5,

6,7,8,9 - L08 powódź (procesy 

naturalne). 

- D02.01.01 - 

napowietrzne linie 

elektryczne i telefoniczne; 

- D01.05 - mosty, 

wiadukty; 

- F03.01 – polowanie; 

- D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne lub 

mola. 

 

Istniejące: 

- wezbrania wód w okresie lęgowym. 

Potencjalne: 

-napowietrzne linie energetyczne 

poprowadzone nad powierzchnią wody; 

- budowa i eksploatacja przepraw 

mostowych na Wiśle  

(w szczególności typu pylonowego); 

- polowanie; 

- uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a także 

w miejscach spoczynku i żerowania w 

trakcie wędrówek. 
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4. A053 

Krzyżówka 

Anas platyrhynchos 

stanowiska 

lęgowe 

rozmiesz-

czone nie-

regularnie i 

sezonowo 

zmiennie; 

podczas 

migracji i 

zimowania 

spotykana 

w całym 

obszarze z 

najwięk-

szymi kon-

centracjami 

w pobliżu 

dużych 

ośrodków 

miejskich; 

- L08 powódź (procesy 

naturalne). 

- D01.05 - mosty, 

wiadukty; 

- F03.01 – polowanie; 

- F03.02.03 - chwytanie, 

trucie, kłusownictwo; 

- I03.01 - genetyczne 

zanieczyszczenie 

(zwierzęta); 

- D02.01.01 - 

napowietrzne linie 

elektryczne i telefoniczne; 

- K03.04 – drapieżnictwo; 

- C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

- D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne lub 

mola. 

Istniejące: 

- wezbrania wód w okresie lęgowym. 

Potencjalne: 

- budowa i eksploatacja przepraw 

mostowych na Wiśle  

(w szczególności typu pylonowego); 

- polowania; 

- chwytanie, trucie, kłusownictwo; 

- hybrydyzacja z kaczką domową; 

- napowietrzne linie energetyczne 

poprowadzone nad powierzchnią wody; 

- drapieżnictwo; 

- budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

- uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a także 

w miejscach spoczynku i żerowania w 

trakcie wędrówek. 
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5. A056  

Płaskonos 

Anas clypeata 

ANL1,2,4  L08  powódź (procesy 

naturalne); 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego) 

 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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ANL3,5  L08  powódź (procesy 

naturalne); 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 K03.04 - Drapieżnic-

two 

 A04.03 - zarzucenie 

pasterstwa, brak wypa-

su; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego) 

 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych; 

 Drapieżnictwo 

 zaprzestanie wypasu; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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ANL6,7  L08  powódź (procesy 

naturalne); 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

  D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego) 

 Regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana przebiegu koryt 

rzecznych; 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

6 A060      

Podgorzałka  

Aythya nyroca 

AYN 1 
- L08 powódź (procesy 

naturalne). 

- K03.04 – drapieżnictwo; 

- F03.01 – polowanie; 

- D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne lub 

mola. 

 

Istniejące: 

- wezbrania wód w okresie lęgowym. 

Potencjalne 

- drapieżnictwo; 

- polowanie; 

- uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a także 

w miejscach spoczynku i żerowania w 

trakcie wędrówek. 
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7. A070 

Nurogęś 

Mergus merganser 

MEM1 – 

34; MEM40 

– 64 

  D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 G05.06 - chirurgia 

drzewna, ścinanie na 

potrzeby bezpieczeń-

stwa, usuwanie drzew 

przydrożnych; 

 B02.02 - wycinka lasu; 

 F03.01 – polowanie; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego) 

 usuwanie starych dziuplastych drzew i 

wycinka zadrzewień łęgowych; 

 usuwanie starych dziuplastych drzew i 

wycinka zadrzewień łęgowych; 

 polowanie; 

  uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszą-

cy ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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MEM35 – 

39 

  B02.02 - wycinka lasu; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 F03.01 – polowanie; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Potencjalne: 

 usuwanie starych dziuplastych drzew i 

wycinka zadrzewień łęgowych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego) 

 budowa progu stabilizującego na Wiśle 

przy ENEA Wytwarzanie S.A. w 

Świerżach Górnych 

 polowanie; 

  uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszą-

cy ptaki zarówno w okresie lęgowym, 

a także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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7. A075 

Bielik 

Halieetus albicilla 

HA1  G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 B02 - Gospodarka le-

śna i plantacyjna i 

użytkowanie lasów i 

plantacji; 

 B02.02 - wycinka lasu; 

 J01.01 – Wypalanie; 

- C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

- G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, 

paralotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez ludzi) 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

Potencjalne 

 planowana budowa Trasy i Mostu na 

Zaporze; planowana budowa Połu-

dniowej Obwodnicy Warszawy; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 prace leśne w pobliżu gniazda; 

 wycinka zadrzewień łęgowych w rewi-

rze, szczególnie starych drzew; 

 wypalanie (zniszczenie drzewostanu) 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 - uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszą-

cy ptaki zarówno w okresie lęgowym, 

a także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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HA2  G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 B02 - Gospodarka le-

śna i plantacyjna i 

użytkowanie lasów i 

plantacji; 

 B02.02 - wycinka lasu; 

 F03.01 – Polowanie; 

- C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

- G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, 

paralotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez ludzi) 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

Potencjalne 

 budowa mostów; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 prace leśne w pobliżu gniazda; 

 wycinka zadrzewień łęgowych w rewi-

rze, szczególnie starych drzew; 

 Polowanie; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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HA3  G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 

 B02.02 - wycinka lasu; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

- C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

- G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, 

paralotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

 

Istniejące: 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez ludzi) 

Potencjalne: 

 wycinka zadrzewień łęgowych w rewi-

rze, szczególnie starych drzew; 

 budowa mostów; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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HA4   B02.02 - wycinka lasu; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

- C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

- G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, 

paralotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Potencjalne: 

 wycinka zadrzewień łęgowych w rewi-

rze, szczególnie starych drzew; 

 budowa mostów; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 - uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszą-

cy ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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8. A122 

Derkacz 

Crex crex 

CX2,4,8,9, 

14,23,25,28 

  G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 A02 - zmiana sposobu 

uprawy; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 J01.01 – Wypalanie 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefo- 

D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola.niczne; 

Potencjalne: 

 Wykorzystani 

 e terenów otwartych pod rekreację (np. 

pola golfowe, intensywna jazda kon-

na); 

 zmiana sposobu użytkowania gruntów 

(zmniejszenie powierzchni ekstensyw-

nie użytkowanych łąk i pastwisk); 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 wypalanie – zubaża bazę pokarmową; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 

CX1,13,15,

16 

  A04.02 – wypas inten-

sywny 

 J01.01 – Wypalanie 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Potencjalne: 

 nadmierny wypas w okresie lęgów; 

 wypalanie – zubaża bazę pokarmową; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX12   A04.02 – wypas inten-

sywny 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Potencjalne: 

 nadmierny wypas w okresie lęgów; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze;; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 planowana regulacja rzeki przez zabu-

dowę poprzeczną; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX3   A02 - zmiana sposobu 

uprawy; 

 B01 - zalesianie tere-

nów otwartych; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne 

 A01 – Uprawa 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Potencjalne 

 zmiana sposobu użytkowania gruntów 

(zmniejszenie powierzchni ekstensyw-

nie użytkowanych łąk i pastwisk); 

 zalesianie 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 zarastanie siedlisk lęgowych przez in-

wazyjne gatunki roślin z rodzaju Soli-

dago; 

 uprawa ziemi; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 



 
  

    288 

 

CX5  I01 – Obce gatunki 

inwazyjne 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 J01.01 – Wypalanie 

 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 J02.01.03 - wypełnia-

nie rowów, tam, sta-

wów, sadzawek, ba-

gien lub torfianek; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 J02.01 - Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 zarastanie siedlisk lęgowych przez ro-

śliny z rodzaju Solidago; 

 silna penetracja terenu przez ludzi i 

psy; 

 ruch samochodów i motocykli; 

 wypalanie – zubaża bazę pokarmową; 

 sukcesja krzewów i drzew; 

Potencjalne: 

 wypełnianie rowów, tam, stawów, sa-

dzawek, bagien lub torfianek; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 zasypywanie terenu, melioracje i osu-

szanie; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX6  G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 J01.01 – Wypalanie 

 H05.01 - odpadki i 

odpady stałe; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 ruch samochodów i motocykli; 

 wypalanie – zubaża bazę pokarmową; 

 składowanie odpadów; 

 wydobycie piasku i żwiru, składowanie 

piasku; 

Potencjalne; 

 zarastanie siedlisk lęgowych przez in-

wazyjne gatunki roślin z rodzaju Soli-

dago; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX7,10,11, 

20,24 
 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 sukcesja krzewów i drzew; 

Potencjalne; 

 zarastanie siedlisk lęgowych przez in-

wazyjne gatunki roślin z rodzaju Soli-

dago; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX17  K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 A04.03 - zarzucenie 

pasterstwa, brak wypa-

su; 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 zaniechanie wypasu; 

Potencjalne; 

 zarastanie siedlisk lęgowych przez in-

wazyjne gatunki roślin z rodzaju Soli-

dago; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX18,19   K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Potencjalne: 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 zarastanie siedlisk lęgowych przez in-

wazyjne gatunki roślin z rodzaju Soli-

dago; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX21  H05.01 - odpadki i 

odpady stałe 

 

 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 składowanie odpadów; 

Potencjalne: 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 zarastanie siedlisk lęgowych przez in-

wazyjne gatunki roślin z rodzaju Soli-

dago; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX22  A01 - uprawa  

 J01.01 - Wypalanie; 

 A01 - uprawa  

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 uprawa; 

 wypalanie – zubaża bazę pokarmową; 

Potencjalne: 

 uprawa ziemi; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX26   A04.02 - wypas inten-

sywny; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Potencjalne: 

 nadmierny wypas w okresie lęgów; 

 planowana regulacja rzeki przez zabu-

dowę poprzeczną; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CX27  A01 - uprawa  

 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 Uprawa 

Potencjalne: 

 zarastanie siedlisk lęgowych przez in-

wazyjne gatunki roślin z rodzaju Soli-

dago; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 

10. A130 

Ostrygojad 

Haematopus ostrale-

gus 

HO1,2,3,4, 

5,6,7,8,9 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty  

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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11. A136 

Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 

CHD1 – 60, 

64, 65, 68 – 

124, 129 – 

175 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 G01 - Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 – pojazdy 

zmotoryzowane; 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 Sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku rekreacji, uprawiane w plene-

rze; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez lu-

dzi); 

 pojazdy zmotoryzowane; 

 zarastanie siedlisk lęgowych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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CHD61,62,

63 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01.03 – pojazdy 

zmotoryzowane; 

 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

 sukcesja krzewów i drzew; 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

 

CHD66,67  K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 sukcesja krzewów i drzew; 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody  

 wydobycie piasku/żwiru; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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CHD125 – 

128 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 G01 - Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 – pojazdy 

zmotoryzowane; 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 - D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

 

 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody 

 sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku, uprawiane w plenerze; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez lu-

dzi); 

 pojazdy zmotoryzowane; 

 zarastanie siedlisk lęgowych; 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; budowa progu stabilizują-

cego na Wiśle przy ENEA Wytwarza-

nie S.A. w Świerżach Górnych. 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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12. A137 

Sieweczka obrożna 

Charadrius hiaticula 

CHH1 – 67, 

CHH69 – 

99  

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne; 

 G01.03 – pojazdy 

zmotoryzowane; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01 - Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 sukcesja krzewów i drzew; 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 wydobycie piasku/żwiru; 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 zarastanie siedlisk lęgowych; 

 pojazdy zmotoryzowane; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez lu-

dzi); 

 sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku, uprawiane w plenerze; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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CHH68  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 G01 - Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 – pojazdy 

zmotoryzowane; 

 I01 – Obce gatunki 

inwazyjne; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 sukcesja krzewów i drzew; 

Potencjalne: 

 sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku, uprawiane w plenerze; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez lu-

dzi); 

 pojazdy zmotoryzowane; 

 zarastanie siedlisk lęgowych; 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; budowa progu przystabili-

zującego na Wiśle  ENEA Wytwarza-

nie S.A. w Świerżach Górnych; 

 wydobycie piasku/żwiru; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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13. A156  

Rycyk 

Limosa limosa 

LI2,8,9  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych;  

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 

 

LI1  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 

 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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LI3  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 K03.04 - drapieznic-

two; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 drapieznictwo; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych (pene-

tracja okolicy gniazd przez ludzi) 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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LI4  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 K03.04 - drapieznic-

two; 

 A04.03 - zarzucenie 

pasterstwa, brak wypa-

su; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 drapieznictwo; 

 zaprzestanie wypasu; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 



 
  

    305 

 

LI5,6  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 I01 - obce gatunki in-

wazyjne; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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LI7  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 K02.01 - zmiana skła-

du gatunkowego (suk-

cesja); 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

  

D03.01.02 – pirsy, przy-

stanie turystyczne lub mo-

la. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez lu-

dzi); 

 sukcesja krzewów i drzew; 

Potencjalne: 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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14. A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

TRT1,2,3,5,

7,10,22 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

TRT4,23  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 

 A04.03 - zarzucenie 

pasterstwa, brak wypa-

su; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 zaprzestanie wypasu; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 
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TRT6,20,21  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 I01 - obce gatunki in-

wazyjne; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego); 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    309 

 

TRT11  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 K03.04 - drapieznic-

two; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 drapieżnictwo 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    310 

 

TRT12  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 budowa progu stabilizującego na Wiśle 

przy ENEA Wytwarzanie S.A. w 

Świerżach Górnych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

  uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszą-

cy ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

 



 
  

    311 

 

TRT13, 16, 

17, 18 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 K03.04 - drapieznic-

two; 

 A04.03 - zarzucenie 

pasterstwa, brak wypa-

su;  

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 drapieżnictwo; 

 zaniechanie wypasu; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    312 

 

TRT14,15  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 K03.04 - drapieznic-

two; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 drapieżnictwo; 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    313 

 

15. A168 

Brodziec piskliwy 

Actitis hypoleucos 

TRH1,2,3,4,

10,13,14 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    314 

 

TRH11,12  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych, budowa progu stabilizują-

cego na Wiśle przy ENEA Wytwarza-

nie S.A. w Świerżach Górnych; 

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    315 

 

TRH6,7,8  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 B02.02 – wycinka lasu 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych; 

 pojazdy zmotoryzowane; 

Potencjalne: 

 usuwanie drzew i krzewów nad brze-

giem rzeki;  

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy i Mostu na Za-

porze; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    316 

 

TRH5  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 B02.02 – wycinka lasu 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych; 

 pojazdy zmotoryzowane; 

Potencjalne: 

 usuwanie drzew i krzewów nad brze-

giem rzeki;  

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Trasy Legionowskiej 

i Trasy Mostu Północnego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    317 

 

TRH9  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 B02.02 – wycinka lasu 

 D02.01.01 - napo-

wietrzne linie elek-

tryczne i telefoniczne; 

 D01.05 - mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych; 

 pojazdy zmotoryzowane; 

Potencjalne: 

 usuwanie drzew i krzewów nad brze-

giem rzeki;  

 napowietrzne linie energetyczne po-

prowadzone nad powierzchnią wody; 

 budowa i eksploatacja przepraw mo-

stowych na Wiśle (w szczególności ty-

pu pylonowego), w tym realizacja pla-

nowanej budowy Południowej Obwod-

nicy Warszawy (Most Południowy) 

oraz Mostu Ciszyca – Józefów 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    318 

 

16. A176 

Mewa czarnogłowa 

Larus melanocephalus 

LAU1  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 F02.03 - wędkarstwo; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 wędkarstwo; 

 pojazdy zmotoryzowane; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych;;  

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    319 

 

LAU2  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01 – Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 K03.04 - drapieżnic-

two; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku, uprawiane w plenerze w po-

bliżu miejc postoju i żerowisk; 

Potencjalne: 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 pojazdy zmotoryzowane 

 pobór piasku i żwiru; 

 Drapieżnictwo 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    320 

 

LAU3  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    321 

 

LAU4  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

  uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszą-

cy ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    322 

 

LAU5  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 K03.04 - drapieznic-

two; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 drapieżnictwo 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 pojazdy zmotoryzowane 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

  uczestnicy żeglugi poruszający się 

małymi jednostkami wodnymi, płoszą-

cy ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    323 

 

17. A179 

Śmieszka 

Larus ridibundus 

LAR1,2,3,4,

5,6,7,8,910,

11,12,13,14,

15,16 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    324 

 

18. A182 

Mewa siwa (pospolita) 

Larus canus 

LAC1,2,4,5,

6,8,9,10,11,

12,13,14,15,

16,17,18,19,

20,21,25,27,

28,32,33,34,

35,36,37,38,

39,41,42,43,

44,45,46,47,

50,55,56,57,

58,59,61,62,

63,64,68,71,

72,73,74,75,

76,77,78,79,

80,81,82,83,

85,86,92 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    325 

 

LAC3,7  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 K03.04 - drapieznic-

two; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 pobór piasku i żwiru; 

 drapieżnictwo 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    326 

 

LAC22, 23, 

24 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 D04.01 – lotnisko 

 D04.03 – korytarze 

powietrzne 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 duże porty lotnicze (Lotnisko Modlin); 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    327 

 

LAC26  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 F02.03 - wędkarstwo; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 wędkarstwo 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    328 

 

LAC29  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 K03.04 - drapieznic-

two; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 drapieżnictwo 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    329 

 

LAC30  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01 – Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 K03.04 - drapieznic-

two;  

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku, uprawiane w plenerze w pobli-

żu miejc postoju i żerowisk; 

Potencjalne: 

 drapieżnictwo 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda 

na pojazdach niezmotoryzowanych 

(penetracja okolicy gniazd przez lu-

dzi); 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

 pobór piasku i żwiru; budowa niebez-

piecznych dla ptaków siłowni wiatro-

wych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

 



 
  

    330 

 

LAC31,77, 

87 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 I01 – obce gatunki 

inwazyjne; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    331 

 

LAC40  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 F02.03 – wędkowanie;  

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

  D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 wędkowanie 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    332 

 

LAC48,54, 

56,57,60,64,

65,66 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 K03.04 - drapieznic-

two;  

 A04.01 – intensywny 

wypas 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 drapieżnictwo 

 nadmierny wypas; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    333 

 

LAC49  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 K03.04 - drapieznic-

two;  

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 drapieżnictwo 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    334 

 

LAC51,52  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 A04.01 – intensywny 

wypas  

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 nadmierny wypas; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    335 

 

LAC53  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 budowa progu stabilizującego na Wiśle 

przy ENEA Wytwarzanie S.A. w 

Świerżach Górnych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    336 

 

LAC69,70  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01 – Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku, uprawiane w plenerze w pobli-

żu miejc postoju i żerowisk; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych (pene-

tracja okolicy gniazd przez ludzi) 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    337 

 

LAC84  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych (pene-

tracja okolicy gniazd przez ludzi) 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    338 

 

LAC88,89, 

90,91 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 K03.04 - drapieżnic-

two 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 C03.03 – produkcja 

energii wiatrowej 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 drapieżnictwo 

 turystyka piesza, jazda konna i jazda na 

pojazdach niezmotoryzowanych (pene-

tracja okolicy gniazd przez ludzi) 

 budowa niebezpiecznych dla ptaków 

siłowni wiatrowych; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

  



 
  

    339 

 

19. A193 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

STH1,2,4,5,

6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,

15,16,20,24,

27,28,29,30,

31,32,33,34,

35,36,38,41,

42,49,51,55,

59,61,62,63,

64,65,67,68,

70 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

STH3  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 K03.04 - drapieżnic-

two 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 drapieżnictwo 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    340 

 

STH17,18, 

19 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 D04.01 – lotnisko 

 D04.03 – korytarze 

powietrzne; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 duże porty lotnicze (Lotnisko Modlin); 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    341 

 

STH21  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 F02.03 - wędkarstwo; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 wędkarstwo 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    342 

 

STH22,23  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru 

 budowa mostu Józefów – Ciszyca; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    343 

 

STH25  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01 – Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku, uprawiane w plenerze w pobli-

żu miejc postoju i żerowisk; 

Potencjalne: 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    344 

 

STH26  J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

Potencjalne: 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    345 

 

STH39  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 A04.01 – wypas inten-

sywny 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 nadmierny wypas w okresie lęgowym; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    346 

 

STH40  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

STH43  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 A04.01 – wypas inten-

sywny  

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 nadmierny wypas w okresie lęgowym; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    347 

 

STH44  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 budowa progu stabilizującego na Wiśle 

przy ENEA Wytwarzanie S.A. w 

Świerżach Górnych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    348 

 

STH45,48, 

52,53,54 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 A04.01 – wypas inten-

sywny  

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 nadmierny wypas w okresie lęgowym; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    349 

 

STH50,66, 

69 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    350 

 

STH60  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 I01 – obce gatunki 

inwazyjne 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 sukcesja krzewów i drzew; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 



 
  

    351 

 

STH71  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i G01.05 – 

lotnictwo, szybownic-

two, paralotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. żwiru 

 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 budowa Południowej Obwodnicy War-

szawy – Mostu Południowego;  

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

20. A195 

Rybitwa białoczelna 

Sternula albifrons 

STA1  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 K03.04 - drapieżnic-

two 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek. 

 



 
  

    352 

 

STA2,3,4,5,

6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,

15,16,17,18,

19,20,26,27,

28,29,30,31,

32,33,34,35,

36,45,46,47,

48,50,51,52,

53,55 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 



 
  

    353 

 

STA21  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 F02.03 - wędkarstwo; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 wędkarstwo 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi w pobliżu i na terenie sie-

dlisk tego gatunku; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 



 
  

    354 

 

STA22, 23  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty G01.05 – lotnic-

two, szybownictwo, 

paralotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

  

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 budowa mostu Józefów – Ciszyca; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 



 
  

    355 

 

STA24  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01 – Sporty i różne 

formy czynnego wy-

poczynku rekreacji, 

uprawiane w plenerze; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 sporty i różne formy czynnego wypo-

czynku, uprawiane w plenerze w pobli-

żu miejc postoju i żerowisk; 

Potencjalne: 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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STA25  J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

Potencjalne: 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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STA37  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru  

 A04.01 – wypas inten-

sywny G01.05 – lot-

nictwo, szybownictwo, 

paralotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych, budowa progu stabilizują-

cego na Wiśle przy ENEA Wytwarza-

nie S.A. w Świerżach Górnych; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 nadmierny wypas w okresie lęgowym; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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STA39, 

49,41,42,43,

44 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru  

 A04.01 – wypas inten-

sywny 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 nadmierny wypas w okresie lęgowym; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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STA54  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 G01.03 - pojazdy zmo-

toryzowane; 

 K03.04 – drapieżnic-

two; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 jazda samochodami i motocyklami 

terenowymi; 

 drapieżnictwo; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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STA56  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 budowa Południowej Obwodnicy War-

szawy – Mostu Południowego;; 

 pobór piasku i żwiru; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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STA57  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 C01.01 - Wydobywa-

nie piasku i żwiru  

 A04.01 – wypas inten-

sywny 

 G01.05 – lotnictwo, 

szybownictwo, para-

lotniarstwo  

i baloniarstwo; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 pobór piasku i żwiru; 

 nadmierny wypas w okresie lęgowym; 

 lotnictwo, szybownictwo, paralotniar-

stwo  

i baloniarstwo prowadzone również w 

trakcie trwania okresu lęgowego;  

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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21. A229 

Zimorodek 

Alcedo atthis 

AL1,2,3,4, 

5,6,7,8,9,10,

11,13,16,17,

18,19,20,21,

23,24,25,26,

27 

 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

 J02.01.03 - wypełnia-

nie rowów, tam, sta-

wów, sadzawek, ba-

gien lub torfianek; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 zasypywanie i osuszanie starorzeczy, 

melioracje terenu; 

 wypełnianie rowów, starorzeczy, sta-

wów, sadzawek, bagien lub torfianek; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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AL12  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

 J02.01.03 - wypełnia-

nie rowów, tam, sta-

wów, sadzawek, ba-

gien lub torfianek; 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty D03.01.02 – pir-

sy, przystanie tury-

styczne lub mola. 

 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 zasypywanie i osuszanie starorzeczy, 

melioracje terenu; 

 wypełnianie rowów, starorzeczy, sta-

wów, sadzawek, bagien lub torfianek; 

 realizacja planowanej budowy Trasy 

Legionowskiej; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 



 
  

    364 

 

AL14  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

 J02.01.03 - wypełnia-

nie rowów, tam, sta-

wów, sadzawek, ba-

gien lub torfianek; 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 zasypywanie i osuszanie starorzeczy, 

melioracje terenu; 

 wypełnianie rowów, starorzeczy, sta-

wów, sadzawek, bagien lub torfianek; 

 budowa Mostu Krasińskiego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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AL15  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

 J02.01.03 - wypełnia-

nie rowów, tam, sta-

wów, sadzawek, ba-

gien lub torfianek; 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 zasypywanie i osuszanie starorzeczy, 

melioracje terenu; 

 wypełnianie rowów, starorzeczy, sta-

wów, sadzawek, bagien lub torfianek; 

 realizacja planowanej budowy Trasy i 

Mostu na Zaporze; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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AL22  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 G01.02 - turystyka 

piesza, jazda konna i 

jazda na pojazdach 

niezmotoryzowanych; 

 J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

 J02.01.03 - wypełnia-

nie rowów, tam, sta-

wów, sadzawek, ba-

gien lub torfianek; 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 turystyka piesza, jazda konna; 

 zasypywanie i osuszanie starorzeczy, 

melioracje terenu; 

 wypełnianie rowów, starorzeczy, sta-

wów, sadzawek, bagien lub torfianek; 

 realizacja planowanej budowy mostu w 

Świerżach Górnych; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 

22. A238 

Dzięcioł średni 

Dendrocopos medius 

DE1 – 38    B02.02 – wycinka lasu  wycinka zadrzewień łęgowych w doli-

nie Wisły; 
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23. A249 

Brzegówka 

Riparia riparia 

R1 – R21; 

R24 – R52  
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych;  

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 

R22  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 Trasa Mostu Północnego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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R23  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.03 - Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych i zmiana 

przebiegu koryt rzecz-

nych; 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 regulowanie (prostowanie) koryt 

rzecznych; 

 budowa Południowej Obwodnicy War-

szawy – Mostu Południowego; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 

 

24. A272 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

LUS1-

LUS6 
 L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

 J02.01.03 - wypełnia-

nie rowów, tam, sta-

wów, sadzawek, ba-

gien lub torfianek; 

 J02.10 - gospodarka 

roślinnością wodną i 

przybrzeżną na potrze-

by odwodnienia; 

 D03.01.02 – pirsy, 

przystanie turystyczne 

lub mola. 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 zasypywanie i osuszanie starorzeczy, 

melioracje terenu; 

 wypełnianie rowów, starorzeczy, sta-

wów, sadzawek, bagien lub torfianek; 

 intensywne koszenie i usuwanie krze-

wów; 

 uczestnicy żeglugi poruszający się ma-

łymi jednostkami wodnymi, płoszący 

ptaki zarówno w okresie lęgowym, a 

także w miejscach spoczynku i żero-

wania w trakcie wędrówek 
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25. A371 

Dziwonia 

Carpodacus erythrinus 

CE1-CE122  L08 - powódź (procesy 

naturalne); 

 J02.01 – Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie - ogólnie 

 J02.01.03 - wypełnia-

nie rowów, tam, sta-

wów, sadzawek, ba-

gien lub torfianek; 

 J02.10 - gospodarka 

roślinnością wodną i 

przybrzeżną na potrze-

by odwodnienia; 

 A04.01 – wypas inten-

sywny 

 B02.02 – wycinkia 

lasu 

Istniejące: 

 wezbrania wód w okresie lęgowym; 

Potencjalne: 

 zasypywanie i osuszanie starorzeczy, 

melioracje terenu; 

 wypełnianie rowów, starorzeczy, sta-

wów, sadzawek, bagien lub torfianek; 

 intensywne koszenie i usuwanie krze-

wów; 

 nadmierny wypas w okresie lęgowym; 

 wycinka zadrzewień; 

26. A429  

Dzięcioł białoszyi 

Dendrocopos syriacus 

DS1,2,4, 

5,6,7,8,9 

  B02.02 – wycinka lasu  wycinka zadrzewień łęgowych w doli-

nie Wisły; 

DS3   B02.02 – wycinka lasu 

 D01.05 – mosty, wia-

dukty 

 wycinka zadrzewień łęgowych w doli-

nie Wisły; 

 Trasa Mostu Północnego; 

Dane dotyczące przedmiotów ochrony znajdują się w załączniku nr 20. 

Największym zagrożeniem dla awifauny Doliny Środkowej Wisły jest regulacja rzeki. doprowadzająca do zaniku jej roztokowego charakteru, 

który warunkuje utrzymanie właściwego stanu zachowania przedmiotów ochrony. Pogłębianie rzeki, sztuczne kierunkowanie nurtu, budowa wa-

łów oraz rozszerzanie istniejących regulacji na odcinki nie zabudowane zaburzają naturalną dynamikę kształtowania siedlisk. Z tego względu 

wiele działań ochronnych powinno dotyczyć ograniczenia lub całkowitego zaprzestania regulacji hydrotechnicznych Wisły w celu zachowania 

istniejących wysp porośniętych lasami łęgowymi oraz naturalnych procesów tworzenia piaszczystych ławic w nurcie rzeki. Jedocześnie jednym z 

głównych zagrożeń dla awifauny są okresowe fale wezbraniowe. Przedstawione tu działania ochronne, nie obejmują jednak swoim zakresem 

tematu zapobiegania powodzi, gdyż wychodzi to znacznie poza ramy tego opracowania, które ma posłużyć jako przepis na utrzymanie przedmio-
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tów ochrony w obszarze Natura 2000. Ponadto okresowo występujące fale powodziowe są naturalnym i niezbędnym czynnikiem kształtującym i 

warunkującym występowanie siedlisk koniecznych do utrzymania właściwego stanu zachowania przedmiotów ochrony. Dodatkowo, mówiąc o 

przyczynach powodzi nie możemy ograniczyć się jedynie do Doliny Środkowej Wisły, gdyż kształtowanie się fali powodziowej jest uzależnione 

od wielu czynników związanych z całym dorzeczem omawianego fragmentu Wisły. Zabiegi p-powodziowe wprowadzone jedynie na fragmencie 

rzeki objętej Planem Zadań Ochronnych nie będą skuteczne bez podjęcia działań w całym dorzeczu, polegających m.in. na budowie polderów, 

odsuwaniu wałów od nurtu rzek, odejścia od melioracji terenów rolniczych i podmokłych łąk i lasów.  

 W przypadku odcinków rzeki gdzie koryto zostało bardzo zawężone, a regulacja uniemożliwia rzece utrzymanie jej roztokowego charak-

teru wskazane jest rozpatrzenie możliwości rozbiórki budowli regulacyjnych, szczególnie tam, gdzie zabiegi te służyć miały utrzymaniu sprzyja-

jących warunków przepływu szlakiem żeglownym, a nie zabezpieczeniu wałów. Likwidacja przetamowań i ostróg mogłaby mieć charakter cał-

kowity, częściowy lub odbywać się stopniowo. Przebudowa budowli poprzecznych może polegać np. na skróceniu ich główek, rozdzielaniu ich 

na mniejsze elementy lub obniżaniu ich korony. Jednym z najbardziej uregulowanych odcinków, gdzie zabudowa hydrotechniczna i pobór kru-

szywa powodują nadmierną erozję denną jest „odcinek warszawski”. Przekształceniepoprzecznych budowli regulacyjnych na tym terenie mogło-

by poprawić warunki panujące w korycie pomimo jego silnego, zwężenia na odcinku długości ok. 30 km. Podobną sytuację nadmiernego zawę-

żenia koryta obserwuje się w okolicach ENEA Wytwarzanie S.A. w miejscowości Świerże Górne, miejscowości Zajezierze (387 – 391km biegu 

rzeki) oraz Gołąb (378-381km biegu rzeki). W przypadku możliwości przebudowy odcinków przy ENEA Wytwarzanie S.A. należy przeanalizo-

wać w przyszłości ewentualną zmianę stosowanej technologii poboru wody z rzeki w celu uniezależnienia od zmian stanów wód mających miej-

sce w rzece o mniej uregulowanym korycie bez potrzeby jej podpiętrzania.Przebudowa budowliw celu poprawy stanu zachowania siedlisk 

przedmiotów ochrony powinna mieć także miejsce: 

 w 382 – 384 km biegu rzeki w okolicy Podmieścia (gm. Gniewoszów), wskazana rozbiórka lub przebudowa poprzecznych budowli regu-

lacyjnych powodujących poprzez tamowanie przepływu w lewej odnodze Wisły połączenie z lewym brzegiem wyspy, będącej w prze-

szłości miejscem gniazdowania mewy siwej i rybitwy rzecznej; 

 w 584 – 585 km biegu rzeki, wskazane przywrócenie i wzmocnienie przepływu w lewej odnodze Wisły, znacznie zredukowanego bądź 
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zanikającego przy stanach wód niskich w Przęsławicach (gm. Młodzieszyn) czego przyczyną była gruntowna odbudowa trzech przeta-

mowań;odnoga ta izolowała w przeszłości trwale Kępę Wyszogrodzką; 

 w 598 – 600 km biegu rzeki, wskazana rozbiórka trzech tam poprzecznych o numerach ewidencyjnych RZGW Warszawa: 4/598, 6/598, 

2/599; tamy usytuowane są przy prawym brzegu rzeki i ograniczają roztokowość tamtejszego odcinka strefy korytowej Wisły w grani-

cach rezerwatu przyrody Kępa Antonińska”; obowiązek rozbiórki wynika z prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Płocku z dnia 

10.11.2004r. (sygn.. akt IC 767/98). 

Na niektórych odcinkach obwałowania umieszczone zbyt blisko koryta mogą stwarzać zagrożenie powodziowe dla obszarów położonych 

za wałami, w związku z powyższym w przyszłości należy dążyć do ich przebudowy lokalizującej te budowle jak najdalej od koryta. Ponadto 

należy ograniczać zabudowę dawnych terenów zalewowych znajdujących się za wałami oraz tworzyć poldery. Koncepcja utworzenia polderów 

szczególnie powyżej Warszawy pozwala znacząco zmninimalizować ryzyko powodziowe na szczególnie zagrożonym „odcinku warszawskim”. 

Poniżej Warszawy poldery na wybranych odcinkach mogłyby pomóc w zabezpieczeniu obszarów charakteryzujących się częstym występowa-

niem zatorów lodowych. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, działania takie mogą doprowadzić do poprawy warunków 

środowiskowych związanych z egzystencją przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (np. derkacz, rycyk). 

 Zachowaniu roztokowego charakteru w ogromnym stopniu zagrażają plany budowy progów podpiętrzających (ENEA Wytwarzanie S.A.) 

oraz kaskadyzacji rzeki. Działania takie spowodować mogą bezpowrotną utratę miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków, jak również zanik sie-

dlisk oraz znaczące utrudnienie migracji ryb. Kaskadyzacja Doliny Dolnej Wisły lub odcinków rzeki w jej górnym biegu również może nega-

tywnie wpłynąć na wartość siedlisk w obszarze Doliny Środkowej Wisły, osłabi także łączność pomiędzy Obszarami Specjalnej Ochrony Ptaków 

zlokalizowanymi nad Wisłą. 

 Jednym z zabiegów stosowanych w celu uskutecznienia ochrony p-powodziowej jest wycinanie starszych drzewostanów, głównie łęgo-

wych, porastających brzegi rzek. Zabieg ten stoi w sprzeczności z wymogiem utrzymania siedlisk lasów łęgowych i miejsc gniazdowania ptaków 

takich jaki bielik, bocian czarny, nurogęś, dzięcioł średni czy dzięcioł białoszyi. W obszarze stwierdzono około 10 rewirów bielików oraz 10 re-

wirów bocianów czarnych, które żerują na tym terenie w sezonie lęgowym, a gniazdują najprawdopodobniej poza granicami Doliny Środkowej 
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Wisły. Ponadto, lasy łęgowe w dolinie stanowią ważne miejsce bytowania zimujących bielików oraz migrujących bocianów. Obecność nienaru-

szonych płatów lasu łęgowego w dolinie z drzewami zaawansowanymi wiekowo oraz obumierającymi warunkuje ciągłość korytarza ekologicz-

nego oraz istnienie stanowisk lęgowychptaków, w tym np. dzięcioła średniego i czarnego. Dlatego z punktu widzenia tych przedmiotów ochrony 

konieczne jest zachowanie funkcjonujących tu od setek lat starodrzewi i wyłączenie z cięć następujących fragmentów istniejących siedlisk: 

 obszar zadrzewień w 576,5 – 580,5 km biegu rzeki Wisły, w obrębie wyspy Kępa Śladowska; 

 obszar zadrzewień w 572,0 – 575,0 km biegu rzeki Wisły, w obrębie Kępy Kotońskiej oraz w jej najbliższym otoczeniu; 

 obszar zadrzewień w 503 – 507 km biegu rzeki, na prawym brzegu Wisły, na Kępie Wieloryb; 

 obszar zadrzewień w 470 – 476 km biegu rzeki, na lewym brzegu Wisły, na Kępie Radwankowskiej; 

 obszar zadrzewień w 624 – 626,5 km biegu rzeki, w obrębie wyspy Kępa Ośnicka; 

 obszar zadrzewień w 613,8 – 616,4 km biegu rzeki, na prawym brzegu Wisły, na Kępie Wykowo; 

 obszar zadrzewień w 570,3 – 571,3 km biegu rzeki, na lewym brzegu Wisły, na północny wschód od miejscowości Nowy Secymin; 

 obszar zadrzewień w 542,2 – 542,6 km biegu rzeki, na prawym brzegu Wisły, na południe od miejscowości Suchocin; 

 obszar zadrzewień w 523,5 – 526 km biegu rzeki, na lewym brzegu Wisły, na terenie m.st. Warszawa; 

 obszar zadrzewień w 499 – 500,6 km biegu rzeki, na lewym brzegu Wisły, na terenie m.st. Warszawa; 

 obszar zadrzewień w 459,4 – 461,2 km biegu rzeki, na prawym brzegu Wisły, na wysokości miejscowości Leśniki; 

 obszar zadrzewień w 404,4 – 406 km biegu rzeki, na lewym brzegu Wisły, na północ od miejscowości Mozolice Małe; 

 obszar zadrzewień w 406,3 – 407,3 km biegu rzeki, na lewym brzegu Wisły, na wschód od miejscowości Kępeczki; 

 obszar zadrzewień w 394,7 – 396 km biegu rzeki, na lewym brzegu Wisły wraz z wyspami w nurcie, na północ od miejscowości Głusiec;  

 obszar zadrzewień w 382 km biegu rzeki, na lewym brzegu Wisły, na wysokości miejscowości Podmieście. 

Należy pamiętać, że pasy starych drzew usytuowane wzdłuż wałów zabezpieczają korpus wału przed uderzeniem kry lodowej oraz 

zmniejszają prędkości przepływu wód wielkich bezpośrednio w pobliżu wału. Przy planowaniu wycinki zwartych zadrzewień mogących powo-

dować znaczny wzrost oporów przepływu w miejscach przewężeń międzywala i/lub zwężonego koryta głównego gdzie może wystąpić ryzyko 
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spiętrzenia wód wielkich trzeba w miarę możliwości stosować zmniejszanie gęstości porostu na większym obszarze zamiast całkowitego usuwa-

nia zwartych drzewostanów i zakrzewień. Należy także unikać prowadzenia całkowitej, wielkopowierzchniowej wycinki (także zarośli wierzbo-

wych) w krótkich okresach czasu (np. w ciągu jednego sezonu), co może lokalnie zachwiać równowagą populacji ptaków związanych z tymi 

siedliskami. W przypadku ewentualnego wymogu usunięcia na stałe wybranych, zwartych drzewostanów należy w ramach kompensacji wyzna-

czyć lokalizacje stwarzające możliwość odtworzenia tych siedlisk w obszarze Natura 2000 zapewniające utrzymanie ich bez konieczności pro-

wadzenia w przyszłości wycinki oraz usuwania martwego drzewa z tych terenów. 

W roku 2009 w granicach OSOP stwierdzono obecność stanowiska lęgowego puchacza oraz bociana czarnego. Ze względu na to, że ga-

tunki te są objęte ochroną strefową należy utworzyć wokół miejsc ich gniazdowania strefy ochronne. W strefie ochronnej puchacza obowiązywa-

ćpowinien zakaz przebywania i prowadzenia prac gospodarczych oraz wypasu zwierząt w promieniu 500m od gniazda w okresie od 1 stycznia 

do 31 lipca, w pozostałym okresie zakaz obowiązuje w promieniu 200m. Stanowisko lęgowe puchacza znajduje się na wyspie przy prawym 

brzegu rzeki na 411km. W przypadku bociana czarnego obowiązywaćpowinien zakaz przebywania i prowadzenia prac gospodarczych oraz wy-

pasu zwierząt w promieniu 500m od gniazda w okresie od 15 marca do 31 sierpnia, w pozostałym okresie zakaz obowiązuje w promieniu 100m. 

Stanowisko lęgowe bociana czarnego znajduje się na prawym brzegu w rejonie Czerwińska. 

Innym zagrożeniem dla ptaków związanych z nurtem rzeki jest wydobycie na dużą skalę kruszywaz nurtu Wisły. Pogłębianie koryta rzeki 

prowadzi do zwiększenia natężenia przepływu wody i wymywania piasku, który nie może zostać odłożony w postaci piaszczystych ławic. Z tego 

względu każdorazowa decyzja o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego na lokalizację piaskarni i wydobycie kruszywa powinna być rzetelnie 

oceniona pod względem jej oddziaływania na środowisko. Ponadto wydobycie kruszywa powinno być stale monitorowane pod względem wła-

ściwych ilości i miejsc poboru.W celu zachowania stabilności dynamicznej rzeki, objętość pobieranego kruszywa nie może przekraczać objętości 

transportowanego z górnej części zlewni Wisły rumowiska wleczonego. Intensywność transportu rumowiska jest ściśle związana ze zmiennością 

roczną przepływów, w związku z powyższym ilość wydobywanego kruszywa musi być skorelowana z aktualnymi warunkami hydrologicznymi. 

Ewentualne decyzje dopuszczające wydobycie powinny być oparte na wynikach monitoringu zmian morfologicznych rzeki. Pobór kruszywa 

powinien być lokalizowany wyłącznie na odcinkach koryta gdzie dochodzi do nadmiernej akumulacji rumowiska, zwiększającej znacząco ryzy-
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ko powodziowe, powodującej np. częste zatory lodowe, jeśli nie ma innej możliwości poprawy sytuacji. Dopuszczenie do okresowej, kontrolo-

wanej eksploatacji powinno mieć miejsce tylko w celu realnej poprawy przepustowości koryta na odcinkach najbardziej w ten sposób zagrożo-

nych.  

Na obszarze objętym Planem znajduje się około 15 piaskarni, z czego pięć znajduje się w obrębie lub na granicy rezerwatów przyrody. 

Mogą one stanowićzagrożenie dla utrzymania właściwego stanu zachowania przedmiotów ochrony objętych Planem, przede wszystkim gatun-

ków związanych z nurtem rzeki, tj. rybitw, mew. Lokalne plany nie powinny dopuszczać lokalizacji tego typu przedsięwzięć na terenie rezerwa-

tów przyrody, a istniejące piaskarnie powinny zostać zlikwidowane po upływie terminu ważności zezwoleń wodno-prawnych, chyba że ich dzia-

łalność wynika z zapisów art. 34 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.. Są to następujące piaskarnie: 

 Serwal Sp. z o.o. zlokalizowana w 498,5 km biegu rzeki na lewym brzegu Wisły, na terenie rezerwatu przyrody "Wyspy Zawadowskie",  

w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawa; 

 Pol-Bot Kruszywa w 529 – 529,5 km biegu rzeki na lewym brzegu Wisły, na terenie rezerwatu przyrody "Ławice Kiełpińskie",  

w miejscowości Łomianki Dolne, w gminie Łomianki; 

 Sławkrusz Sp. z o.o. zlokalizowana w 529,8 – 529, 2 km biegu rzeki na prawym brzegu Wisły, na terenie rezerwatu przyrody "Ławice 

Kiełpińskie", w miejscowości Jabłonna, w gminie Jabłonna; 

 Pirs Sp. z o.o. zlokalizowana w 543,8 – 544,4 km biegu rzeki na prawym brzegu Wisły, na terenie rezerwatu przyrody "Kępy Kazuńskie",  

w miejscowości Boża Wola, w gminie Jabłonna; 

 Carl Villa Sp. z o.o. zlokalizowana w 547,8 – 548,4 km biegu rzeki na prawym brzegu Wisły, na terenie rezerwatu przyrody "Kępy Ka-

zuńskie", w miejscowości Nowodworzanka, w gminie Nowy Dwór Mazowiecki. 

Istotnym zagrożeniem dla ptaków związanych z łąkami i pastwiskami, położonymi w dolinie rzeki Wisły, są zmiany w użytkowaniu tych 

terenów. Szereg siedlisk ptaków podlega sukcesji roślinnej w wyniku odchodzenia od ekstensywnej gospodarki w dolinie rzeki, dlatego zaleca 

się przywrócenie zabiegów utrzymujących dogodny stan tych siedlisk poprzez odkrzaczanie, wypas zwięrząt oraz koszenie łąk. 

Z punktu widzenia potrzeb przedmiotów ochrony wymagane jest ograniczenie lub przekierowanie zwiększonej aktywności ludzi z miejsc 
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wrażliwych. Działania w tym względzie polegają na edukacji osób korzystających z terenu, oraz prewencji i penalizacji wykroczeń takich jak 

wjazdy do rezerwatów pojazdami, niskie loty nad koloniami lęgowymi ptaków, czy piknikowanie w miejscach kluczowych dla rozrodu ptaków. 

Ważnym aspektem jest również prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych poprzez odpowiednie kształcenie dzieci i młodzieży szkol-

nej oraz rozmieszczenie wzdłuż granicy obszaru Natura 2000 tablic informujących o istnieniu takiej formy ochrony na danym terenie. 

Obecnie dopuszczona do realizacji duża inwestycja na skraju obszaru – lotnisko w Modlinie, wymaga ze strony organów ochrony przyro-

dy szczególnej czujności przy ocenie materiałow z monitoringu porealizacyjnego mówiących o rzeczywistym wpływie lotniska na przedmioty 

ochrony obszaru Dolina Środkowej Wisły. 

Planiści i projektancji podczas tworzenia opracowań dotyczących obszaru Natura 2000 powinni brać pod uwagę migracje ptaków odby-

wające się wzdłuż doliny Wisły i rezygnować z budowy wysokich struktur liniowych, takich jak napowietrzne linie przesyłoweczy mosty pylo-

nowe. Na zderzenia z napowietrznymi liniami energetycznymi są narażone zarówno ptaki gniazdujące i żerujące w ich pobliżu, jak i ptaki migru-

jące. Największe zagrożenie stanowią one dla ptaków szybujących, takich jak bieliki, bociany czarne czy żurawie, oraz dla ptaków migrujących 

w nocy, głównie gatunków z podrodziny kaczek i z rzędu siewkowych. Konfliktowe miejsca przecięcia Wisły przez napowietrzne linie wysokie-

go napięcia znajdują się w następujących miejscach: 

 385 km biegu rzeki Wisły, linia przechodzi przez miejscowość Stary Regów w gminie Gniewoszów na lewym brzegu rzeki oraz przez 

miejscowość Gołąb w gminie Puławy na prawym brzegu rzeki; 

 428-429 km biegu rzeki Wisły, linia przechodzi przez miejscowość Wilczkowice Górne w gminie Kozienice na lewym brzegu rzeki oraz 

przez miejscowość Antoniówka Świerżowska w gminie Maciejowice na prawym brzegu rzeki; 

 506 km biegu rzeki Wisły, poniżej Elektrociepłowni Siekierki położonej na terenie m.st. Warszawy; 

 528-529 km biegu rzeki Wisły, linia przechodzi przez Rezerwat Ławice Kiełpińskie, łącząc miasto i gminę Łomianki z Dzielnicą Tarcho-

min m.st. Warszawy;  

 590 km biegu rzeki Wisły, linia przechodzi przez miasto i gminę Wyszogród oraz przez miejscowość Januszew w gminie Młodzieszyn; 

 591,5 km biegu rzeki Wisły, linia przechodzi przez miejscowość Wilczkowo w gminie Wyszogród na prawym brzegu rzeki oraz przez 
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miejscowość Januszew w gminie Młodzieszyn na lewym brzegu rzeki. 

Należy rozważyć możliwość skablowania ww. napowietrznych linii energetycznych poprzez przeprowadzenie w międzywalu Wisły przewiertem 

podziemnym.W przypadku rezygnacji ze skablowania linii energetycznych ze względu na zbyt wysokie koszty lub brak odpowiedniej technolo-

gii, jedynym skutecznym sposobem minimalizacji negatywnego wpływu na ptaki jest oznakowanie linii przy użyciu elementów zwiększających 

ich widoczność, tzw. odpłaszaczy lub znaczników. 

 Skuteczność znaczników potwierdzają badania prowadzone m.in. w San Luis Valley,w Colorado, gdzie w celu zmniejszenia śmiertelności 

żurawi i blaszkodziobych zastosowano 2 rodzaje znaczników – żółte spirale wibracyjne i żółte ruchome płytki z włókna szklanego. Podczas wio-

sennych i jesiennych przelotów tych ptaków w latach 1988-1991, porównano 8 fragmentów linii o długości 0,8 km zaopatrzonych w odpłaszacze 

z pobliskimi niezabezpieczonymi liniami. Oba rodzaje zabezpieczeń doprowadziły do ograniczenia śmiertelności, przy czym nie zanotowano 

różnic w skuteczności spirali i płytek. Ptaki reagowały na znaczniki z pewnej odległości zmieniając wysokość lotu, czego nie zaobserwowano w 

przypadku linii nieoznakowanych. Podobne badania prowadzono w południowo-zachodniej Hiszpanii, gdzie zastosowano kolorowe spirale z 

PVC, których obecność doprowadziła do spadku śmiertelności o 60% w porównaniu do nieoznakowanych odcinków. Innym przykładem po-

twierdzającym skuteczność odstraszaczy są wyniki badań przeprowadzonych w środkowo-zachodniej Hiszpanii, które miały na celu przetesto-

wanie 3 rodzajów zabezpieczeń – spirali (30x100 cm), opasek z czarnym krzyżykiem (35x5 cm), czarnych pasków (70x0,8 cm). Pierwsze 2 ro-

dzaje zabezpieczeń okazały się skuteczne, natomiast trzecie nie przyniosło efektów. W Kalifornii podobny eksperyment, w którym znaczniki 

zlokalizowano w odległości co 5 m od siebie, również wykazał spadek liczby kolizji o 60%. Ponadto zaobserwowano, że zabezpieczenia te w 

pewnym zakresie działają również na nieznakowanych odcinkach bezpośrednio sąsiadujących z oznakowanymi.  

 Poza przedmiotami o funkcji ostrzegawczej na przewodach, nasłupachumieszczanebywają także obiekty mające odstraszać ptaki, jak po-

większone sylwetki ptaków drapieżnych. Przeprowadzone eksperyment dowiodły jednak, że sposób ten jest nieskuteczny w zapobieganiu koli-

zjom. Co więcej sylwetki takie mogą prowokować ataki drapieżników zwiększając tym samym prawdopodobieństwo kolizji. 

 Różnokolorowe odpłaszacze o jaskrawych barwach mogą zredukować częstotliwość kolizji ptaków z liniami napowietrznymi o ponad 

50-60%. Należy zwrócić uwagę na fakt, że efektywność znaczników może się zmieniać w zależności od warunków atmosferycznych (gęsta mgła 
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ogranicza widoczność), dlatego najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie odpłaszaczy w kolorze żółtym, który jest dobrze widoczny 

dla ptaków w różnych warunkach pogodowych. Odpłaszacze powinny być zamontowane na ww. liniach energetycznych w kilkumetrowych (za-

leżnie od wybranego typu) odległościach od siebie, tak aby skuteczność ich działania była jak największa. Ponadto zaleca się przeprowadzenie 

badań nad śmiertelnością ptaków w wyniku zderzeń z liniami energetycznymi w dolinie Wisły, których wyniki mogłyby wskazać na konieczność 

skablowania tych linii. 

 W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa porażenia ptaków na liniach średnich napięć zaleca się zamianę izolatorów stojących na wi-

szące lub wydłużanie izolatorów odciągowych, by siedzące na poprzeczniku słupa ptaki nie dotykały przewodów pod napięciem. Można również 

zastosować osłonki plastikowe lub rurki o długości min. 130 cm umieszczone na izolatorach, uniemożliwiające ptakom siadanie na i w pobliżu 

niebezpiecznych elementów. Ważne jest odpowiednie rozmieszczenie przewodników w odległościach co najmniej 140 cm oraz izolacja niebez-

piecznych elementów. Niskie ryzyko występuje przy izolatorach wiszących luźno lub odpowiednio długich (min. 60 cm), które są rozciągnięte na 

przewodach. Niestety zastosowanie skutecznych rozwiązań dla każdego z gatunków nie jest możliwe, ze względu na różny behawior ptaków 

(wybór grzęd i miejsc obserwacji) oraz zmienne czynniki geograficzne i populacyjne. 

 Stałym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony oraz ich siedlisk są zanieczyszczenia przemysłowe i komunalne, znaczenie tego zagroże-

nia zmniejsza się min. dzięki regresowi przemysłu, ale także dzięki budowie oczyszczalni ścieków. Problem ten dotyczy nie tylko głównego ko-

ryta, ale również starorzeczy i mniejszych odnóg gdzie ścieki komunalne często odprowadzane są nielegalnie. Nielegalne wysypiska śmieci w 

granicach obszaru Natura 2000 potęgują ten problem, należy je bezwzględnie usunąć oraz wyegzekwować obowiązek rekultywacji tych terenów 

przez zarządców i właścicieli. 

 Nie bez znaczenia jest kwestia drapieżnictwa, przede wszystkim lisa i norki amerykańskiej. Silna presja drapieżnicza obu tych gatunków 

jest obecnie sztucznie wywołana przez człowieka. W przypadku norki amerykańskiej wynika ona z wsiedlenia tego drapieżnika (ucieczka z farm 

zwierząt futerkowych i ekspansja), a w przypadku lisa wynika z realizowanych szczepień przeciwko wściekliźnie i obniżeniu naturalnej śmier-

telności zwierząt. Ze względu na brak prostych i skutecznych metod odłowu czy regulacji liczebności ich populacji, nie uwzględniono w Planie 

Zadań Ochronnych działań ochronnych dotyczących tego zagadnienia. Ponadto zmniejszenie populacji tych gatunków byłoby możliwe dopiero 
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po wprowadzeniu zmian w ustawie - Prawo łowieckie, a skuteczność zabiegów zapewniłyby działania przynajmniej na poziomie regionalnym 

(wojewódzkim). Drapieżnictwo jest jednym z naturalnych elementów funkcjonowania ptasich populacji, nie ulega jednak wątpliwości, że lokal-

nie presja dwóch wymienionych wyżej gatunków może być najważniejszym czynnikiem redukującym liczebność ptaków gniazdujących na 

piaszczystych odsypiskach. Wprowadzenie programów eliminacji lisa i norki amerykańskiej może okazać się tam konieczne, powinny one jed-

nak obejmować swym zasięgiem cały obszar Natura 2000 w celu zmniejszenia tempa migracji osobników z sąsiednich terytoriów na tereny, z 

których zwierzęta te zostały już usunięte. Wskazane jest prowadzenie okresowej inwentaryzacji drapieżnych ssaków na terenie obszaru oraz 

przeprowadzenie badań ich wpływu na straty w lęgach wybranych kolonii ptaków siewkowych w celu oceny rzeczywistego wpływu na fluktu-

acje liczebności populacji opracowania właściwych metod jego ograniczania. 

 Obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” stanowi najważniejsze w Polsce miejsce gniazdowania mewy siwej, rybitwy biało-

czelnej oraz sieweczki obrożnej. Są to równocześnie gatunki wykazujące od lat spadek liczebności populacji w obszarze oraz na terenie całego 

kraju. W związku z powyższym utrzymanie się trendu spadkowego może doprowadzić w ciągu najbliższych lat do porzucenia obecnych stano-

wisk lęgowych co w połączeniu z obecnym regresem ich liczebności w Polsce mogłoby równać się z ich wymarciem. Warunkiem skutecznej 

ochrony mewy siwej, rybitwy białoczelnej i sieweczki obrożnej jest utrzymanie roztokowego charakteru rzeki Wisły, z którym ich egzystencja 

jest nierozerwalnie związana. Wobec tego na stan zachowania wymienionych trzech gatunków przy planowaniu w przyszłości działań ochron-

nych i inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę i uznać je za gatunki kluczowe dla ochrony Doliny Środkowej Wisły 



 
  

    379 

 

5. Cele działań ochronnych 

Przedmiot ochrony 
Numer stanowiska 

Stan 

ochrony 
Cele działań ochronnych 

Perspektywa osiągnięcia wła-

ściwego stanu ochrony 

A022  

Bączek  

Ixobrychus minutus 

cały obszar XX  uzupełnienie wiedzy na temat sta-

tusu gatunku, docelowo zasoby 

przedmiotu ochrony w pełni roz-

poznane i we właściwym stanie.. 

5 lat 

A030 

Bocian czarny 

Ciconia nigra 

cały obszar FV  utrzymanie populacji migrującej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie 50 – 245 osobników; 

funkcjonuje obecnie 

A048  

Ohar 

Tadorna tadorna 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 8 par; 

10 lat 

A053 

Krzyżówka 

Anas platyrhynchos 

cały obszar FV  utrzymanie populacji zimującej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie 15000 – 20000 osobników;  

funkcjonuje obecnie  

A056  

Płaskonos 

Anas clypeata 

cały obszar U1  przywrócenie populacji lęgowej do 

stanu właściwego (FV), który zo-

stanie osiągnięty przy wzroście li-

czebności populacji do 40 par; 

10 lat  

A060  

Podgorzałka 

Aythya nyroca 

cały obszar XX  uzupełnienie wiedzy na temat 

statusu gatunku, docelowo zasoby 

przedmiotu ochrony w pełni 

rozpoznane i we właściwym stanie 

10 lat 
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A070 

Nurogęś 

Mergus merganser 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 92 par; 

funkcjonuje obecnie 

A075 

Bielik 

Halieetus albicilla 

cały obszar XX  określenie stanu populacji lęgowej 

(regularnie gniazdującej liczby 

par). Utrzymanie populacji zimu-

jącej na poziomie minimum 50 

osobników. 

1 rok 

A122 

Derkacz 

Crex crex 

cały obszar U1  przywrócenie populacji lęgowej do 

stanu właściwego (FV), który zo-

stanie osiągnięty przy wzroście li-

czebności populacji do min. 100-

120 samców; 

10 lat 

A130 

Ostrygojad 

Haematopus ostralegus 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 9 par; 

10 lat  

A136 

Sieweczka rzeczna 

Charadrius dubius 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV), na pozio-

mie min. 230 par; 

10 lat  

A137 

Sieweczka obrożna 

Charadrius hiaticula 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 150 par; 

10 lat  

A156  

Rycyk 

Limosa limosa 

cały obszar U1  przywrócenie populacji lęgowej do 

stanu właściwego (FV), który zo-

stanie osiągnięty przy wzroście li-

czebności populacji do poziomu 

min. 30 par; 

10 lat  

A162 

Krwawodziób 

Tringa totanus 

cały obszar U1  przywrócenie populacji lęgowej do 

stanu właściwego (FV), który zo-

stanie osiągnięty przy wzroście li-

czebności populacji do poziomu 

min. 30 par 

10 lat 
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A168 

Brodziec piskliwy 

Actitis hypoleucos 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 160 par; 

10 lat  

A176 

Mewa czarnogłowa 

Larus melanocephalus 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 5 par; 

10 lat 

A179 

Śmieszka 

Larus ridibundus 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 6000 par; 

funkcjonuje obecnie 

A182 

Mewa siwa (pospolita) 

Larus canus 

cały obszar U1  przywrócenie populacji lęgowej do 

stanu właściwego (FV), który zo-

stanie osiągnięty przy wzroście li-

czebności populacji do min. 2200 

par; 

10 lat  

A193 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie 1700 – 2500 par; 

10 lat 

A195 

Rybitwa białoczelna 

Sternula albifrons 

cały obszar U1  przywrócenie populacji lęgowej do 

stanu właściwego (FV), który zo-

stanie osiągnięty przy wzroście 

populacji do min. 550 par; 

10 lat 

A229 

Zimorodek 

Alcedo atthis 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 30 par; 

funkcjonuje obecnie 

A238 

Dzięcioł średni 

Dendrocopos medius 

Cały obszar XX  uzupełnienie wiedzy na temat sta-

tusu gatunku, docelowo zasoby 

przedmiotu ochrony w pełni roz-

poznane i we właściwym stanie. 

10 lat 

A249 

Brzegówka 

Riparia riparia 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie 6000 – 12000 par; 

funkcjonuje obecnie 
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A272 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

cały obszar XX  uzupełnienie wiedzy na temat sta-

tusu gatunku, docelowo zasoby 

przedmiotu ochrony w pełni roz-

poznane i we właściwym stanie. 

10 lat 

A371 

Dziwonia 

Carpodacus erythrinus 

cały obszar FV  utrzymanie populacji lęgowej w 

stanie właściwym (FV) na pozio-

mie min. 120 samców; 

funkcjonuje obecnie 

A429  

Dzięcioł białoszyi 

Dendrocopos syriacus 

cały obszar XX  uzupełnienie wiedzy na temat sta-

tusu gatunku, docelowo zasoby 

przedmiotu ochrony w pełni roz-

poznane i we właściwym stanie. 

10 lat 
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Moduł C 

6. Ustalenie działań ochronnych 

Moduł C 

7. Ustalenie działań ochronnych 

 

Przedmiot 

ochrony 

 

Działania ochronne 

 

L.p. 

Nr  Nazwa 
Zakres prac 

 

Miejsce  

realizacji 

 

Termin 

wykonania 

 

Szacunkowe 

koszty 

(w tys. zł) 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

wykonanie 

 1 A022 

Bączek 

Ixobrychus 

minutus 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną  

         

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 
Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw 

mostowych na 

Wiśle. 

Na etapie projektowym 

należy zrezygnować  

z mostu o konstrukcji 

pylonowej (wiszącej  

na linach) lub 

kratownicowej, zastępując 

go konstrukcją mostu 

płaskiego na podporach. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Nie dotyczy Nie 

dotyczy 

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 

 2 
Zabezpieczenie 

napowietrznyc

h linii 

W celu minimalizacji 

negatywnego oddziaływania 

napowietrznych linii 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Wszystkie 

Termin 

rozpoczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie, Polskie 



 
  

    384 

 

energetycznych 

przecinających 

rzekę Wisłę 

poprzez 

zainstalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

energetycznych na 

przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 należy na tych 

liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów 

odgromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki 

(najlepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie 

płoszenie ptaków,  

co może w znacznym 

stopniu zmniejszyć liczbę 

śmiertelnych zderzeń z 

liniami. Odpłaszacze 

powinny być zamontowane  

na wyżej wymienionych 

liniach energetycznych  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) 

odległościach  

od siebie, tak aby 

skuteczność ich działania 

była jak największa.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

napowietrzne 

linie 

energetyczne 

występujące w 

obszarze oraz 

linie 

planowane. 

latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ 

skablowanie 

jednej 

napowietrznej 

linii 

energetycznej; 

Sieci 

Elektroenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Nasłuch 

odzywających 

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli co 3 lata  

Wszystkie 

znane 

Termin roz-

poczęcia 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-
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się samców  

w godzinach 

późno 

popołudniowy

ch  

i wieczornych  

w gorące, 

parne dni; 

nasłuch  

i obserwacje 

prowadzić 

wzdłuż 

przybrzeżnych 

podtopionych 

łozowisk  

i trzcinowisk 

zarówno nad 

brzegiem rzeki 

jak i 

starorzeczy. 

w terminie  

od 15 czerwca  

do 15 lipca. Termin 

rozpoczęcia działania w 3 

lata po przeprowadzeniu 

inwentaryzacji gatunku. 

Inwentaryzacje należy 

przeprowadzić w pierwszych 

3 latach obowiązywania 

planu zadań ochronnych. 

stanowiska, 

szczegóły do 

ustalenia  

po wykonaniu 

inwentaryzacji. 

działania w 3 

lata po prze-

prowadzeniu 

inwentaryza-

cji gatunku. 

Inwentaryza-

cje należy 

przeprowa-

dzić w pierw-

szych 3 la-

tach obowią-

zywania pla-

nu zadań 

ochronnych. 

wiska w Warszawie. 

  Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

   
Inwentaryzacja

. 

Nasłuch 

odzywających 

się samców  

w godzinach 

późno 

popołudniowy

ch i 

Inwentaryzacja w celu 

określenia stanu populacji 

(regularnie gniazdującej 

liczby par) w obszarze. 

Realizacja działania w 

pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Realizacja 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

instytucje naukowe, 

indywidualni eks-

perci lub organiza-

cje pozarządowe. 
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wieczornych  

w gorące, 

parne dni; 

nasłuch  

i obserwacje 

prowadzić 

wzdłuż 

przybrzeżnych 

podtopionych 

łozowisk  

i trzcinowisk 

zarówno nad 

brzegiem rzeki 

jak i 

starorzeczy. 

 

 

 

 

 

 

2 

   

A030                       

Bocian 

czarny         

Ciconia 

nigra. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1. Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000 należy na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku w obszarze. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Wszystkie na-

powietrzne linie 

energetyczne 

występujące w 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 
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znaczników 

(odpłaszaczy). 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może w 

znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych liniach 

energetycznych  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) odległo-

ściach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

obszarze oraz 

linie planowa-

ne. 

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Liczenie 

wszystkich 

osobników 

obserwowa-

nych w obsza-

rze  

w wybranych 

lokalizacjach; 

liczenia tran-

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli co trzy lata,  

w odstępach co najmniej 15-

sto dniowych,  

w terminie od sierpnia do 

września (razem 2 kontrole). 

Termin rozpoczęcia działa-

nia  

w pierwszych 3 latach obo-

Wybrane frag-

menty rzeki i 

starorzeczy, 

mielizn, zato-

czek w całym 

obszarze Natura 

2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 
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sektowe 

wzdłuż wybra-

nych fragmen-

tów rzeki  

i starorzeczy; 

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

3 A048                           

Ohar                        

Tadorna 

tadorna. 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych na 

Wiśle. 

Na etapie projektowym nale-

ży zrezygnować z mostu o 

konstrukcji pylonowej (wi-

szącej  

na linach) lub kratownico-

wej, zastępując go konstruk-

cją mostu płaskiego na pod-

porach. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Nie dotyczy Nie 

dotyczy 

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 

2 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000 należy na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku w obszarze. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Wszystkie na-

powietrzne linie 

energetyczne 

występujące w 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 
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znaczników 

(odpłaszaczy). 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych liniach 

energetycznych  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) odległo-

ściach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

obszarze oraz 

linie planowa-

ne. 

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Monitoring  

w okresie lę-

gowym w celu 

stwierdzenia 

obecności ga-

tunku; w razie 

pozytywnego 

wyniku powtó-

rzyć kontrole 

Coroczna, pojedyncza kon-

trola przeprowadzona  

w terminie  

od 25 kwietnia  

do 15 maja w celu wykrycia 

par, a po niej ewentualnie 

kontrola  

w terminie od 20 maja do 10 

czerwca, w celu wykrycia 

Cały obszar 

Natura 2000 – 

w obrębie 

znanych sie-

dlisk gatunku. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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w tych samych 

lokalizacjach 

celem potwier-

dzenia lęgów. 

samic  

z młodymi. Termin kontroli 

może ulec przesunięciu ze 

względu na poziom wód w 

Wiśle/ złe warunki atmosfe-

ryczne. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

4 A053                 

Krzyżówk

a                 

Anas 

platyrhync

hos 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

        

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych na 

Wiśle. 

Na etapie projektowym nale-

ży zrezygnować  

z mostu o konstrukcji pylo-

nowej (wiszącej  

na linach) lub kratownico-

wej, zastępując go konstruk-

cją mostu płaskiego na pod-

porach. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Nie dotyczy Nie dotyczy Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 

2 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych na przedmioty 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku w obszarze. 

Cały obszar 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-
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tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

ochrony obszaru Natura 

2000 należy na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych liniach 

energetycznych  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) odległo-

ściach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Natura 2000. 

Wszystkie na-

powietrzne linie 

energetyczne 

występujące w 

obszarze oraz 

linie planowa-

ne. 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Wskazane li-

czenie wszyst-

kich osobni-

ków obserwo-

Coroczna, pojedyncza kon-

trola w połowie stycznia. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

Koryto Wisły. Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

 Główny Inspektorat 

Ochrony Środowi-

ska. 
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wanych w ob-

szarze; liczenia 

transektowe 

wzdłuż rzeki. 

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1       

5 A056                  

Płaskonos                 

Anas 

clypeata. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odkrzaczanie. Odkrzaczenie zarastających 

wysp piaszczystych wraz  

z wywiezieniem biomasy w 

terminie  

od 30 sierpnia do 28 lutego, 

przynajmniej raz na trzy lata.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

ANL6, ANL7 

(03a0, e334); 

wyspy w nurcie 

rzeki w 400,3 – 

404 km biegu 

Wisły, z wyłą-

czeniem wyspy 

ze stanowi-

skiem bączka 

oraz starodrze-

wia mogącego 

być miejscem 

gniazdowania 

nurogęsi; po-

wierzchnia od-

krzaczania: 15 

ha. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego z 

organem sprawują-

cym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 
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zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Wprowadzenie 

wypasu. 

Wprowadzenie wypasu na 

wyspach w terminie od 20 

lipca do października przy 

obsadzie 0,5-1 dużych jed-

nostek przeliczeniowych  

na hektar (DJP/ha). Dopusz-

cza się wprowadzenie wypa-

su przed 20 lipca pod warun-

kiem zachowania obsady do 

0,5 dużych jednostek przeli-

czeniowych  

na hektar (DJP/ha)  

i monitorowania procesu w 

celu zmniejszenia strat w 

ANL6, ANL7 

(03a0, e334); 

wyspy w nur-

cie, w 401-

404km biegu 

rzeki; po-

wierzchnia: 20 

ha. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-
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lęgach 

(na terenie gospodarstw rol-

nych działanie fakultatyw-

ne).  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

2 Ograniczenie 

wypasu. 

Ograniczenie wypasu zwie-

rząt gospodarskich na wy-

branych wyspach do okresu 

od 20 lipca  

do października  

i jednoczesnym utrzymaniu 

obsady  

0,5-1 dużych jednostek prze-

liczeniowych  

na hektar (DJP/ha) lub 

ANL3 ANL4 

(b2de, f676); 

wyspy w 

nurcie, w 414- 

417,1 km biegu 

rzeki, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-
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utrzymanie wypasu  

w pozostałych miesiącach 

pod warunkiem zachowania 

wyżej wymienionej obsady i 

monitorowania procesu w 

celu zmniejszenia strat  

w lęgach (na terenie gospo-

darstw rolnych działanie 

fakultatywne). Termin roz-

poczęcia działania w pierw-

szych 3 latach obowiązywa-

nia planu zadań ochronnych. 

powierzchnia 

do wyłączenia z 

wypasu: 15 ha; 

ANL5 (3ddb); 

wyspy w nur-

cie, w 409,5 – 

413,2 km biegu 

rzeki; z wypasu 

należy wyłą-

czyć strefę 

ochronną pu-

chacza; po-

wierzchnia do 

wyłączenia z 

wypasu: 55 ha. 

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

3 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

Na etapie projektowym nale-

ży zrezygnować  

z mostu o konstrukcji pylo-

nowej (wiszącej  

na linach) lub kratownico-

Cały obszar 

Natura 2000. 

  Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 



 
  

    396 

 

stowych na 

Wiśle 

wej, zastępując  

go konstrukcją mostu pła-

skiego na podporach. 

4 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

 

W celu minimalizacji 

negatywnego oddziaływania 

napowietrznych linii 

energetycznych  

na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 należy 

na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów 

odgromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki 

(najlepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie 

płoszenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu 

zmniejszyć liczbę 

śmiertelnych zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze 

powinny być zamontowane 

na wyżej wymienionych 

liniach energetycznych  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) 

odległościach  

od siebie, tak aby 

skuteczność ich działania 

była jak największa. Termin 

rozpoczęcia działania  

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku;  Wszystkie 

napowietrzne 

linie energe-

tyczne wystę-

pujące w obsza-

rze oraz linie 

planowane. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 
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w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring  

w okresie lę-

gowym w celu 

stwierdzenia 

obecności ga-

tunku; w razie 

pozytywnego 

wyniku powtó-

rzyć kontrole 

w tych samych 

lokalizacjach 

celem potwier-

dzenia lęgów. 

Coroczna, pojedyncza kon-

trola w terminie  

od 20 maja 

 do 10 czerwca, w celu wy-

krycia samic  

z młodymi. Termin kontroli 

może ulec przesunięciu ze 

względu na poziom wód w 

Wiśle/ złe warunki atmosfe-

ryczne. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

6 A060  

Podgo-

rzałka 

Aythya 

nyro 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Określenie 

liczby par i 

samic  

z młodymi  

w okresie lę-

gowym w celu 

stwierdzenia 

obecności ga-

tunku  

w obszarze 

Natura 2000. 

Corocznie dwie kontrole – 

pierwsza w terminie od 25 

kwietnia  

do 15 maja, druga  

w czerwcu. Termin kontroli 

może ulec przesunięciu ze 

względu na poziom wód  

w Wiśle/złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczęcia 

działania  

w 3 lata  

po przeprowadzeniu inwen-

taryzacji gatunku. Inwenta-

ryzacje należy przeprowa-

dzić  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Znane siedliska 

gatunku w ob-

rębie całego 

obszaru. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w 3 lata  

po przepro-

wadzeniu 

inwentaryza-

cji gatunku. 

Inwentaryza-

cje należy 

przeprowa-

dzić  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 
Inwentaryzacja

. 

Określenie 

liczby par i 

samic  

z młodymi  

w okresie 

lęgowym w 

celu 

stwierdzenia 

Inwentaryzacja w celu okre-

ślenia stanu populacji (regu-

larnie gniazdującej liczby 

par) w obszarze. Realizacja 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Realizacja 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w War-

szawie, instytucje 

naukowe, indywi-

dualni eksperci lub 

organizacje poza-

rządowe. 
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obecności 

gatunku  

w obszarze 

Natura 2000. 

 

7 A070 

Nurogęś 

Mergus 

merganser. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Rezygnacja  

z budowy sta-

łych piętrzeń; 

dopuszczenie 

budowy pię-

trzeń okreso-

wych. 

Minimalizacja negatywnego 

oddziaływania budowy pro-

gu stabilizującego  

na rzece Wiśle (piętrzenie 

okresowe), w rejonie ujęcia 

wody chłodzącej ENEA Wy-

twarzanie S.A.,  

w Świerżach Górnych. 

MEM35-39 

(eb06, 01c5, 

4705, 5239, 

321c); obszar 

przybrzeżny i 

koryta Wisły w 

426 – 427 km 

biegu rzeki,  

na wysokości 

ENEA Wytwa-

rzanie S.A., w 

miejscowości 

Świerże Górne. 

  Właściciel ENEA 

Wytwarzanie S.A., 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa, Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowi-

ska w Warszawie. 

2 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych na 

Wiśle. 

Na etapie projektowym nale-

ży zrezygnować  

z mostu o konstrukcji pylo-

nowej (wiszącej  

na linach) lub kratownico-

wej, zastępując go konstruk-

cją mostu płaskiego na pod-

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku; W miejscu 

planowanych 

obecnie i w 

przyszłości 

przepraw mo-

  Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 
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porach. stowych na 

Wiśle, znajdu-

jących się w 

granicach ob-

szaru Natura 

2000, w tym 

mostu w Świer-

żach Górnych 

(425-426 km 

biegu rzeki Wi-

sły), mostu Ci-

szyca-Józefów 

(493-494 km 

biegu rzeki Wi-

sły), Mostu na 

Zaporze (504-

506 km biegu 

Wisły) oraz 

Trasy Legio-

nowskiej (531-

533 km biegu 

rzeki Wisły). 

3 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych  

na przedmioty ochrony ob-

szaru Natura 2000 należy na 

tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku. Wszystkie 

napowietrzne 

linie energe-

tyczne wystę-

pujące w obsza-

rze oraz linie 

planowane. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

blowanie jed-

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 
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(odpłaszaczy). odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych liniach 

energetycznych  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) odległo-

ściach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring  

w okresie lę-

gowym w celu 

stwierdzenia 

obecności ga-

tunku. 

Coroczna, pojedyncza kon-

trola przeprowadzona  

w terminie  

od 25 kwietnia  

do 15 maja w celu wykrycia 

par, a po niej ewentualnie 

kontrola  

w terminie od 20 maja do 10 

czerwca w celu wykrycia 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania    w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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samic  

z młodymi. Termin kontroli 

może ulec przesunięciu ze 

względu na poziom wód w 

Wiśle/ złe warunki atmosfe-

ryczne. Termin rozpoczęcia 

działania    w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań do-

tyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Stanowiska 

MEM62-64 

(677f, 7b1f, 

576d); Przeta-

mowania w 

381– 383,5 km 

biegu rzeki Wi-

sły, przy lewym 

jej brzegu, w 

okolicy miej-

scowości Pod-

mieście (gm. 

Gniewoszów); 

Stanowisko 

MEM8 (f5ef); 

Przetamowania 

w 584 – 586 

km biegu rzeki, 

na lewym brze-

gu Wisły. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w War-

szawie. 
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8 A075                          

Bielik              

Haliaeetus 

albicilla. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Wyłączenie  

z wycinki za-

drzewień łę-

gowych  

w międzywalu 

Wisły. 

Wyłączenie z wycinki za-

drzewień  

o charakterze łęgowym  

na obszarze gniazdowania 

bielika chyba, że wykonanie 

wyżej wymienionych prac 

jest konieczne dla ochrony 

zdrowia i życia ludzi, za-

pewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego lub poprawy 

stanu środowiska przyrodni-

czego.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

HA1(46b4); 

obszar 

zadrzewień 

łęgowych w 

503 – 507 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu 

Wisły, na Kępie 

Wieloryb; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 114 

ha; 

HA2(da49); 

obszar 

zadrzewień 

łęgowych w 

470 – 476 km 

biegu rzeki, na 

lewym brzegu 

Wisły, na Kępie 

Radwankowski

ej; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki:  

324 ha; 

HA3 (2333); 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa. 
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obszar 

zadrzewień 

łęgowych w 

624 –  

626,5 km biegu 

rzeki, na Kępie 

Ośnickiej; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 85 ha; 

HA4 (bbbf); 

obszar zadrze-

wień łęgowych 

w 613,8 –  

616,4 km biegu 

rzeki, na pra-

wym brzegu 

Wisły, na Kępie 

Wykowo; po-

wierzchnia wy-

łączona z wy-

cinki: 128 ha. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych na 

Wiśle. 

 Na etapie projektowym 

należy zrezygnować  

z mostu o konstrukcji pylo-

nowej (wiszącej  

na linach) lub kratownico-

wej, zastępując  

go konstrukcją mostu pła-

skiego na podporach. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

  

Nie dotyczy Nie dotyczy Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 
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2 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych  

na przedmioty ochrony ob-

szaru Natura 2000 należy na 

tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych liniach 

energetycznych  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) odległo-

ściach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku; Wszystkie 

napowietrzne 

linie energe-

tyczne wystę-

pujące w obsza-

rze oraz linie 

planowane. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 

   Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Wskazane li-

czenie wszyst-

kich osobni-

ków obserwo-

wanych w ob-

szarze monito-

ringu; liczenia 

transektowe 

wzdłuż rzeki . 

Coroczna, pojedyncza kon-

trola przeprowadzona  

w połowie stycznia. Termin 

rozpoczęcia działania w 

pierwszych 3 latach obowią-

zywania planu zadań 

ochronnych. 

Koryto Wisły. Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Główny Inspektorat 

Ochrony Środowi-

ska. 

2 Wskazany mo-

nitoring 

wszystkich 

potencjalnych 

siedlisk lęgo-

wych  

w okresie  

od 20 stycznia  

do 15 lutego  

w celu lokali-

zacji gniazd  

i tokujących 

ptaków; moni-

toring  

w sezonie lę-

gowym w celu 

kontroli zasie-

dlenia gniazd 

oraz określenia 

pozostałych 

rewirów lęgo-

wych 

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli, co trzy lata,  

w terminach  

od 20 stycznia  

do 15 lutego i od 10  

do 30 czerwca. Termin roz-

poczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Potencjalne 

siedliska lęgo-

we, tj. zwarte 

zadrzewienia 

łęgowe na 

brzegach rzeki i 

wyspach, na 

terenie całego 

obszaru Natura 

2000. 

 

 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

9 A122                      

Derkacz                  

Crex crex. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odkrzaczanie. 
Odkrzaczenie łąk wraz  

z wywiezieniem biomasy w 

terminie od 15 sierpnia  

do 28 lutego , przynajmniej 

raz na trzy lata.  

Usuwanie drzew 

i krzewów prowadzić  

z pominięciem starych drzew 

to znaczy drzew  

o pierśnicy większej niż 35 

cm.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

CX6 (0449); 

łąki w 487,5 – 

489,5 km biegu 

rzeki,  

na prawym 

brzegu Wisły, 

na terenie 

rezerwatu 

„Wyspy 

Świderskie", na 

zachód od 

miejscowości 

Karczew; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

64 ha; 

CX10 (74ad); 

łąki w 441 – 

443 km biegu 

rzeki, na 

prawym brzegu 

Wisły, od 

terenów 

należących do 

Lasów 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego  

z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku z 

korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości w 
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Państwowych 

aż do brzegu 

starorzeczy i 

prawej odnogi 

rzeki Wisły; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

71 ha; 

CX18 (3402); 

łąka w 408,5 – 

409 km biegu 

rzeki,  

na wyspie 

zlokalizowanej 

przy prawym 

brzegu Wisły, 

okresowo 

łączącej się z 

brzegiem, 

położonej na 

południowy 

zachód od 

miejscowości 

Piotrowice; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

14 ha; 

CX19 (ea3c); 

łąki w 397 – 

400 km biegu 

rzeki, na 

związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego  

z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 
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prawym brzegu 

Wisły, w 

okolicy 

miejscowości 

Przewóz; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

31 ha. 

CX20 (7c07); 

łąki w 398 – 

399,7 km biegu 

rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości 

Przewóz; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

19 ha 

CX21 (b7bc); 

łąki w 396,7 – 

397,4 km biegu 

rzeki, 

na lewym brze-

gu Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 

Zbyczyn; po-

wierzchnia od-

krzaczania: 6 

ha. 
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Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Koszenie. 
Utrzymanie ekstensywnego 

użytkowania łąk, rezygnacja 

z zalesiania 

i zmian sposobu 

użytkowania gruntów. 

Działanie obligatoryjne: co-

roczne koszenie łąki  

z wywiezieniem biomasy. 

Działanie fakultatywne: ko-

szenie łąki w terminie od 15 

sierpnia  

do 30 września  

z pozostawieniem 5-10% 

powierzchni łąki nieskoszo-

nej, corocznie w innym miej-

scu. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych 

CX3 (2d85); 

łąki w 553 – 

554 km biegu 

rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości 

Kromnów; 

powierzchnia 

do koszenia: 16 

ha; 

CX5 (7629); 

łąki i ziołorośla 

w 502 – 506 

km biegu rzeki, 

na prawym 

brzegu Wisły, 

wzdłuż ul. Wał 

Miedzeszyński  

w Warszawie; 

powierzchnia 

do koszenia: 

161 ha; 

CX7 (6aac); 

łąki w 458 km 

biegu rzeki, na 

lewym brzegu 

Wisły, między 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

nie dotyczy Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-
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wałem a nurtem 

rzeki; 

powierzchnia  

do koszenia: 21 

ha; 

CX11 (1eda); 

łąki w 434 – 

436 km biegu 

rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, 

na wschód od 

miejscowości 

Winduga; 

powierzchnia 

koszenia: 151 

ha; 

CX24 (29ad); 

łąki w 385,5 – 

388 km biegu 

rzeki,  

na prawym 

brzegu Wisły, 

między 

miejscowościa

mi Matygi i 

Gołąb; 

powierzchnia 

koszenia: 70 

ha; 

CX27 (ab04); 

łąki w 378,8 – 

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. Zarząd Mie-

nia m.st. Warszawy, 

władający gruntami. 
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381,5 km biegu 

rzeki,  

na lewym brze-

gu Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 

Łęka, Oleśniak, 

Opatkowice; 

powierzchnia 

koszenia: 100 

ha. 

2 Usunięcie od-

padów i gruzu. 

Ograniczenie powierzchni 

składowania piasku  

i żwiru. 

CX21 (b7bc); 

łąki w 396 – 

397 km biegu 

rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości 

Zbyczyn; po-

wierzchnia: 1,5 

ha. 

 nie dotyczy Właściciel lub po-

siadacz obszaru. 

3 Wypas. 
Działanie obligatoryjne: 

utrzymanie lub 

wprowadzenie wypasu na 

terenie gospodarstw rolnych. 

Działanie fakultatywne: wy-

pas zwierząt corocznie w 

terminie  

od połowy maja  

do 20 lipca przy obsadzie do 

CX1 (b777); 

łąki w 607,5 – 

608,5 km biegu 

rzeki,  

na lewym 

brzegu Wisły; 

powierzchnia 

wypasu: 15 ha; 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

nie dotyczy Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-
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0,5 dużych jednostek przeli-

czeniowych  

na hektar (DJP/ha) oraz  

od 20 lipca  

do października przy obsa-

dzie 0,5-1 dużych jednostek 

przeliczeniowych  

na hektar (DJP/ha). Termin 

rozpoczęcia działania w 

pierwszych 3 latach obowią-

zywania planu zadań 

ochronnych 

CX12 (dbb4); 

wyspy w nurcie 

rzeki w 431,6 – 

434,4 km biegu 

Wisły; 

powierzchnia 

wypasu: 91 ha; 

przed 20 lipca 

poza obszarem 

gniazdowania 

rybitw 

oznaczonym 

jako STH43 i 

STA29; 

CX13 (b757); 

łąki w 431 – 

432 km biegu 

rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, 

położone w 

pobliżu ujścia 

rzeki Radomki  

do Wisły; 

powierzchnia 

wypasu: 80 ha; 

CX15 (af74); 

łąki w 417,9 – 

420 km biegu 

rzeki,  

na prawym 

ku z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków  

z zakresu ochrony 

środowiska na pod-

stawie przepisów 

prawa albo w przy-

padku braku tych 

przepisów na pod-

stawie porozumienia 

zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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brzegu Wisły i 

wyspie przy 

brzegu,  

na wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia 

wypasu: 45ha; 

CX17 (67ca); 

łąki w 409,5 – 

412,5 km biegu 

rzeki,  

na prawym 

brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości 

Tyrzyn 

Dworski i 

Nadlądzie oraz 

na wyspach 

przy brzegu, 

poza strefą 

ochronną 

puchacza; w 

terminie od 

maja  

do 20 lipca 

wypas należy 

prowadzić poza 

obszarem 

gniazdowania 

rybitw, mew i 
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płaskonosa; 

powierzchnia 

wypasu: 170 

ha; 

CX26 (e53f); 

łąki w 382 – 

383,7 km biegu 

rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości 

Podmieście; 

powierzchnia 

wypasu: 50ha; 

CX6 (0449); 

tereny położone 

w 487,5 – 489,5 

km biegu rzeki, 

na prawym 

brzegu Wisły, w 

rezerwacie 

„Wyspy Świ-

derskie”, na 

zachód od 

miejscowości 

Karczew; po-

wierzchnia wy-

pasu 64 ha. 

4 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

Na etapie projektowym 

należy zrezygnować  

Cały obszar 

Natura 2000. 

  Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 
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planowanych 

przepraw mo-

stowych  

na Wiśle. 

z mostu o konstrukcji 

pylonowej (wiszącej  

na linach) lub 

kratownicowej, zastępując  

go konstrukcją mostu 

płaskiego na podporach.  

 

5 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych  

na przedmioty ochrony ob-

szaru Natura 2000 należy na 

tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może w 

znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń z liniami. Odpłasza-

cze powinny być zamonto-

wane na wyżej wymienio-

nych liniach energetycznych 

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) odległo-

ściach od siebie, tak aby sku-

teczność ich działania była 

jak największa.  

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku. Wszystkie 

napowietrzne 

linie energe-

tyczne wystę-

pujące w obsza-

rze oraz linie 

planowane. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 
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Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring  

w okresie lę-

gowym pole-

gający 

 na zliczeniu  

i zmapowaniu 

odzywających 

się samców; 

prowadzić w 

godzinach 

nocnych  

od godz. 22:00 

do świtu. 

Przeprowadzenie pojedyn-

czej kontroli, raz na trzy lata 

w terminie od 25 maja do 10 

czerwca. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Potencjalne 

siedliska lęgo-

we w obszarze 

Natura 2000, tj. 

pastwiska, łąki i 

ziołorośla po-

wyżej 0,5 ha 

powierzchni. 

 

Termin roz-

poczęcia 

działania 

 w pierw-

szych 3 la-

tach obowią-

zywania pla-

nu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

10 A130                

Ostrygojad 

Haematop

us 

ostralegus. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych na 

Wiśle. 

Na etapie projektowym nale-

ży zrezygnować 

 z mostu o konstrukcji pylo-

nowej (wiszącej 

na linach) lub kratownico-

wej, zastępując  

go konstrukcją mostu pła-

Cały obszar 

Natura 2000. 

  Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 
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skiego na podporach. 

2 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000 należy na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych  liniach 

energetycznych  

w kilkumetrowych (zależnie 

od wybranego typu) odległo-

ściach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku w obszarze. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Wszystkie na-

powietrzne linie 

energetyczne 

występujące w 

obszarze oraz 

linie planowa-

ne. 

 8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 
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Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

gniazd prowa-

dzić spływając 

z nurtem rzeki, 

kontrolując 

wszystkie wy-

spy i ławice, a 

także piaszczy-

ste brzegi; ko-

nieczny moni-

toring pieszy 

okolic piaskar-

ni lub innych 

potencjalnych 

siedlisk 

Coroczne przeprowadzenie 

dwóch kontroli w terminie 

kolejno od 25 kwietnia do 15 

maja (optymalny termin 1-10 

maja) oraz od 20 maja  

do 10 czerwca. Termin kon-

troli może ulec przesunięciu 

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

11 A136 

Sieweczka 

rzeczna 

Charadriu

s dubius 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odkrzaczanie Odkrzaczenie zarastających 

muraw i piaszczystych brze-

gów z wywiezieniem bioma-

sy. 

CHD61(49a0); 

obszar zarasta-

jących przy-

brzeżnych i 

nadbrzeżnych 

odsypisk i stref 

niskiej roślin-

ności w 502,3 – 

503,7 km biegu 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

co najmniej 

2,9/ha RZGW, Zarząd 

Mienia m.st. War-

szawy 
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rzeki, na lewym 

brzegu Wisły, 

na terenie War-

szawy, z wyłą-

czeniem drzew 

rosnących na 

samym brzegu 

z uwagi na 

gniazdowanie 

brodźca piskli-

wego; po-

wierzchnia od-

krzaczania: 14 

ha; 

raz na 3 lata, 

od 1 sierpnia 

do 28lutego 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Ograniczenie 

presji ludzi. 

Ograniczenie w sezonie lę-

gowym to znaczy  

od początku kwietnia  

do końca lipca ruchu pojaz-

dów kołowych 

i penetracji terenu przez lu-

dzi. Ustawienie znaków za-

kazu wjazdu na drogach 

prowadzących  

do podanej lokalizacji  

z wyłączeniem właścicieli 

terenu  

i zarządców gruntu. Termin 

rozpoczęcia działania w 

pierwszych 3 latach obowią-

zywania planu zadań 

CHD61 (49a0); 

obszar zarasta-

jących nad-

brzeżnych od-

sypisk i muraw 

napiaskowych 

w 502 – 503,5 

km biegu rzeki, 

na lewym brze-

gu Wisły, znaj-

dującym się na 

terenie m.st. 

Warszawa; po-

wierzchnia do 

wyłączenia z 

ruchu pojazdów 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

nie dotyczy Zarząd Mienia m.st. 

Warszawy, Policja. 
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ochronnych. i ludzi: 24 ha; 

2 Rezygnacja  

z budowy sta-

łych piętrzeń; 

dopuszczenie 

budowy pię-

trzeń okreso-

wych. 

Minimalizacja negatywnego 

oddziaływania budowy pro-

gu stabilizującego na rzece 

Wiśle (piętrzenie okresowe), 

w rejonie ujęcia wody chło-

dzącej ENEA Wytwarzanie 

S.A., w Świerżach Górnych. 

CHD125-128 

(b988, a0e5, 

e873, 97f2); 

obszar przy-

brzeżny i ko-

ryta Wisły w 

426 – 427 km 

biegu rzeki, na 

wysokości 

ENEA Wytwa-

rzanie S.A., w 

miejscowości 

Świerże Gór-

ne; 

  Właściciel ENEA 

Wytwarzanie S.A., 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa, Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowi-

ska w Warszawie 

3 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000 należy na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku; Wszystkie 

napowietrzne 

linie energe-

tyczne wystę-

pujące w obsza-

rze oraz linie 

planowane. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie,               

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna 
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z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych liniach 

energetycznych w kilkume-

trowych (zależnie od wybra-

nego typu) odległościach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa. Termin rozpo-

częcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

gniazd prowa-

dzić spływając  

z nurtem rzeki, 

konrolując 

wszystkie wy-

spy i ławice, a 

także piaszczy-

ste brzegi; ko-

nieczny moni-

toring pieszy 

okolic piaskar-

ni lub innych 

potencjalnych 

siedlisk. 

Coroczne przeprowadzenie 

dwóch kontroli w terminie 

kolejno od 25 kwietnia do 15 

maja (optymalny termin 1-10 

maja) oraz od 20 maja  

do 10 czerwca. Termin kon-

troli może ulec przesunięciu 

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1 Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

CHD23, 

CHD24 (8134, 

90d1); 

Przetamowania 

w 584 – 586 

km biegu rzeki, 

na lewym 

brzegu Wisły 

CHD171-176 

(abe5, 8567, 

58bc, b79d, 

1783, 8ad9); 

Przetamowania  

w 381– 383,5 

km biegu rzeki 

Wisły, przy 

lewym jej 

brzegu, w 

okolicy 

miejscowości 

Podmieście  

(gm. 

Gniewoszów). 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

. 

 

12 A137 

Sieweczka 

obrożna 

Charadriu

s hiaticula 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1     .   

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Rezygnacja  

z budowy sta-

łych piętrzeń; 

Minimalizacja negatywnego 

oddziaływania budowy pro-

gu stabilizującego na rzece 

CHH68 (e7fa); 

obszar przy-

brzeżny i kory-

  Właściciel /ENEA 

Wytwarzanie S.A., 

Regionalny Zarząd 
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dopuszczenie 

budowy pię-

trzeń okreso-

wych. 

Wiśle (piętrzenie okresowe), 

w rejonie ujęcia wody chło-

dzącej ENEA Wytwarzanie 

S.A., w Świerżach Górnych. 

ta Wisły w 426 

– 427 km biegu 

rzeki, na wyso-

kości ENEA  

Wytwarzanie 

S.A., w miej-

scowości 

Świerże Górne. 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa,  

2 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000 należy na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych liniach 

energetycznych w kilkume-

trowych (zależnie od wybra-

nego typu) odległościach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

Wszystkie sta-

nowiska ga-

tunku; 

Wszystkie na-

powietrzne li-

nie energe-

tyczne wystę-

pujące w ob-

szarze oraz 

linie planowa-

ne. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna 
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największa. Termin rozpo-

częcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 Monitoring 

gniazd prowa-

dzić spływając  

z nurtem rzeki, 

konrolując 

wszystkie wy-

spy i ławice, a 

także piaszczy-

ste brzegi; ko-

nieczny także 

monitoring 

pieszy okolic 

piaskarni lub 

innych poten-

cjalnych sie-

dlisk. 

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli raz na trzy lata w 

terminie  

od 25 kwietnia  

do 15 maja (optymalny ter-

min 1-10 maja) oraz od 20 

maja  

do 10 czerwca. Termin kon-

troli może ulec przesunięciu 

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 
Izolacja wysp. 

Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

CHH97-99 

(f65c, 6680, 

b40a); 

Przetamowania 

w 381– 383,5 

km biegu rzeki 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

. 
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ochronnych. Wisły, przy 

lewym jej 

brzegu, 

 w okolicy 

miejscowości 

Podmieście 

(gm. 

Gniewoszów). 

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

13 A156 

Rycyk 

Limosa 

limosa 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odkrzaczanie. Odkrzaczenie łąk wraz  

z wywiezieniem biomasy w 

terminie  

od 1 sierpnia  

do 28 lutego, przynajmniej 

raz na trzy lata. Usuwanie 

drzew  

i krzewów prowadzić  

z pominięciem starych drzew 

to znaczy drzew  

o pierśnicy większej niż 35 

cm. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Właściciel lub 

posiadacz ob-

szaru na pod-

stawie porozu-

mienia zawar-

tego  

z organem 

sprawującym 

nadzór nad ob-

szarem Natura 

2000 albo na 

podstawie zo-

bowiązania 

podjętego w 

związku  

z korzystaniem 

z programów 

wsparcia z tytu-

łu dochodowo-

ści, a w odnie-

sieniu do grun-

tów stanowią-

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-
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cych własność 

Skarbu Państwa 

lub własność 

jednostek sa-

morządu teryto-

rialnego za-

rządca nieru-

chomości w 

związku  

z wykonywa-

niem obowiąz-

ków z zakresu 

ochrony środo-

wiska na pod-

stawie przepi-

sów prawa albo 

w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie po-

rozumienia 

zawartego 

 z organem 

sprawującym 

nadzór nad ob-

szarem Natura 

2000 

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego 

 z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Koszenie. 
Działanie obligatoryjne: 

coroczne koszenie łąki z 

LI5 (dcc9); łąki 

w 404,8 – 405,4 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-
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wywiezieniem biomasy 

Działanie fakultatywne: ko-

szenie łąki w terminie od 15 

czerwca  

do 30 września  

z pozostawieniem 5-10% 

powierzchni łąki nieskoszo-

nej, corocznie w innym miej-

scu. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

km biegu rzeki, 

na lewym 

brzegu Wisły, 

na północ od 

miejscowości 

Mozolice Małe; 

powierzchnia 

koszenia: 16 

ha; 

LI7 (5987); łąki 

w 398 – 401 

km biegu rzeki, 

na prawym 

brzegu Wisły, 

na północnym 

brzegu staro-

rzecza położo-

nego na zachód 

od miejscowo-

ści Stężyca; 

powierzchnia 

koszenia: 30 ha. 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego 

 z organem sprawu-

jącym nadzór nad 
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obszarem Natura 

2000 

2 Wprowadzenie 

wypasu. 

Wprowadzenie wypasu na 

wyspach w terminie od 20 

lipca  

do października przy obsa-

dzie 0,5-1 dużych jednostek 

przeliczeniowych  

na hektar (DJP/ha). Dopusz-

cza się wprowadzenie wypa-

su przed 20 lipca pod warun-

kiem zachowania obsady do 

0,5 dużych jednostek przeli-

czeniowych  

na hektar (DJP/ha)  

i monitorowania procesu w 

celu zmniejszenia strat w 

lęgach 

(na terenie gospodarstw rol-

nych działanie fakultatyw-

ne). Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

LI6 (4382); 

wyspy w nur-

cie, w 401 – 

404 km biegu 

rzeki; po-

wierzchnia: 20 

ha. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

Nie dotyczy Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-
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pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

3 Ograniczenie 

wypasu. 

Ograniczenie wypasu zwie-

rząt gospodarskich na wy-

branych wyspach do okresu 

od 20 lipca  

do października  

i jednoczesnym utrzymaniu 

obsady 

 0,5-1 dużych jednostek 

przeliczeniowych na hektar 

(DJP/ha) lub utrzymanie 

wypasu  

w pozostałych miesiącach 

pod warunkiem zachowania 

wyżej wymienionej obsady  

i monitorowania procesu w 

celu zmniejszenia strat w 

lęgach 

 (na terenie gospodarstw 

rolnych działanie fakulta-

tywne). Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

LI4 (fb56); 

wyspy w 

nurcie, w 409,5 

– 413,2 km 

biegu rzeki; z 

wypasu należy 

wyłączyć strefę 

ochronną 

puchacza; 

powierzchnia 

do wyłączenia z 

wypasu: 55 ha; 

LI4 (fb56); 

wyspy w nur-

cie, w 414 – 

417,1 km bie-

gu rzeki, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia  

do wyłączenia 

z wypasu: 15 

ha. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

8/ zainstalo-

wanie znacz-

ników na 1000 

m linii energe-

tycznej, w 

odległościach 

co 5 m; 

lub 

1 500/ ska-

blowanie jed-

nej napo-

wietrznej linii 

energetycznej; 

Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-
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kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

4 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych  

na Wiśle. 

Na etapie projektowym 

należy zrezygnować  

z mostu o konstrukcji 

pylonowej (wiszącej  

na linach) lub 

kratownicowej, zastępując  

go konstrukcją mostu 

płaskiego na podporach. 

 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych 

 

5/ zebranie 

dokumentacji 

dla jednego 

projektowane-

go rezerwatu 

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 

5 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

W celu minimalizacji 

negatywnego oddziaływania 

napowietrznych linii 

energetycznych  

na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 należy 

na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku; Wszystkie 

napowietrzne 

linie energe-

tyczne wystę-

pujące w obsza-

rze oraz linie 

planowane. 

Termin roz-

poczęcia 

działania   w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 
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znaczników 

(odpłaszaczy). 

wymiany przewodów 

odgromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki 

(najlepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie 

płoszenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu 

zmniejszyć liczbę 

śmiertelnych zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze 

powinny być zamontowane 

na wyżej wymienionych 

liniach energetycznych w 

kilkumetrowych (zależnie od 

wybranego typu) 

odległościach  

od siebie, tak aby 

skuteczność ich działania 

była jak największa. Termin 

rozpoczęcia działania   w 

pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring par 

lęgowych  

na wyspach 

prowadzić 

spływając  

z nurtem rzeki  

i kontrolując 

Przeprowadzenie dwóch 

kontroli raz na trzy lata w 

terminie  

od 25 kwietnia 

 do 15 maja (optymalny 

termin 1-10 maja) oraz od 20 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w War-

szawie. 
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wszystkie wy-

spy i ławice; 

monitoring  

w tarasie zale-

wowym pro-

wadzić także 

pieszo, kontro-

lując obszary 

łąkowe, w 

szczególności 

ekstensywnie 

użytkowane. 

maja 

 do 10 czerwca. Termin 

kontroli może ulec 

przesunięciu ze względu na 

poziom wód w Wiśle/ złe 

warunki atmosferyczne. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

zadań 

ochronnych. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

14 A162             

Krwawo-

dziób          

Tringa 

tetanus. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odkrzaczanie. Odkrzaczenie zarastających 

wysp piaszczystych wraz z 

wywiezieniem biomasy w 

terminie od 30 sierpnia do 28 

lutego, przynajmniej raz na 

trzy lata. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

TRT6 (43fc); 

wyspy w nurcie 

rzeki w 559,4 – 

562,3 km biegu 

Wisły; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

11 ha; 

TRT20 (c7e7); 

wyspy w nurcie 

rzeki w 400,3 – 

404 km biegu 

Wisły, z 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-
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wyłączeniem 

wyspy ze 

stanowiskiem 

bączka oraz 

starodrzewia 

mogącego być 

miejscem 

gniazdowania 

nurogęsi; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

15 ha; 

TRT21 (723e); 

łąki w 398 – 

399,7 km biegu 

rzeki,  

na lewym 

brzegu Wisły, 

na wysokości 

miejscowości 

Przewóz; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

19 ha. 

 

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego 

 z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Wprowadzenie 

wypasu. Działanie obligatoryjne: 

utrzymanie lub 

wprowadzenie wypasu na 

 
Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  
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terenie gospodarstw rolnych 

Działanie fakultatywne: wy-

pas zwierząt corocznie w 

terminie  

od połowy maja 

 do 20 lipca przy obsadzie do 

0,5 duże jednostki przelicze-

niowe  na hektar (DJP/ha) 

oraz od 20 lipca  

do października przy obsa-

dzie 0,5-1 duże jednostki 

przeliczeniowe na hektar 

(DJP/ha). Termin rozpoczę-

cia działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 
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2000. 

2 Ograniczenie 

wypasu 

Ograniczenie wypasu zwie-

rząt gospodarskich na wy-

branych wyspach w terminie 

od 20 lipca do października 

przy obsadzie 0,5-1 duże 

jednostki przeliczeniowe na 

hektar (DJP/ha) lub utrzy-

manie wypasu  

w pozostałych miesiącach 

pod warunkiem monitoro-

wania procesu w celu 

zmniejszenia strat w lęgach  

(na terenie gospodarstw rol-

nych działanie fakultatywne. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

TRT16,17,18 

(81a2, 7ae2, 

68ad); wyspy w 

nurcie, w 409,5 

– 413,2 km 

biegu rzeki; z 

wypasu należy 

wyłączyć strefę 

ochronną 

puchacza; 

powierzchnia 

do wyłączenia z 

wypasu: 55 ha; 

TRT13,14,15 

(2a61, b118, 

da70); wyspy w 

nurcie, w 414 – 

417,1 km biegu 

rzeki, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia 

do wyłączenia z 

wypasu: 15 ha; 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-
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wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

3 Odgrodzenie 

obszaru w 

okresie lęgo-

wym. 

Okresowe odgrodzenie kolo-

nii lęgowej ptaków i ozna-

kowanie tablicami informa-

cyjnymi,  

w trakcie bardzo niskich 

stanów wód Wisły, umożli-

wiających swobodny dostęp 

do miejsc gniazdowania, w 

celu ograniczenia penetracji 

terenu przez ludzi; zaleca się 

jednoczesną izolację kolonii 

lęgowej przed drapieżnikami 

poprzez zastosowanie „pa-

stucha elektrycznego”. Dzia-

łanie należy prowadzić co-

rocznie  

w terminie 

 od 15 kwietnia  

do 15 lipca. Termin rozpo-

częcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

TRT19 (9851); 

odsypiska w 

408 – 410 km 

biegu rzeki, 

przy prawym 

brzegu Wisły, 

okresowo od-

dzielone  

od brzegu 

boczną odnogą 

rzeki, na za-

chód od miej-

scowości Pio-

trowice. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

/ Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 
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obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

4 Rezygnacja  

z budowy sta-

łych piętrzeń; 

dopuszczenie 

budowy pię-

trzeń okreso-

wych. 

Minimalizacja negatywnego 

oddziaływania budowy pro-

gu stabilizującego na rzece 

Wiśle (piętrzenie okresowe), 

w rejonie ujęcia wody chło-

dzącej ENEA Wytwarzanie 

S.A., w Świerżach Górnych. 

TRT12 (b625); 

obszar przy-

brzeżny i kory-

ta Wisły w 426 

– 427 km biegu 

rzeki, na wyso-

kości ENEA  

Wytwarzanie 

S.A., w miej-

scowości 

Świerże Górne 

  Właściciel ENEA 

Wytwarzanie S.A., 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa, Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowi-

ska w Warszawie. 

5 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych na 

Wiśle. 

Na etapie projektowym nale-

ży zrezygnować  

z mostu o konstrukcji pylo-

nowej (wiszącej  

na linach) lub kratownico-

wej, zastępując  

go konstrukcją mostu pła-

Cały obszar 

Natura 2000. 

  Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 
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skiego na podporach. 

6 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych na przedmioty 

ochrony obszaru Natura 

2000 należy na tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń  

z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

wyżej wymienionych liniach 

energetycznych w kilkume-

trowych (zależnie od wybra-

nego typu) odległościach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa. Termin rozpo-

częcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000; 

Wszystkie na-

powietrzne linie 

energetyczne 

występujące w 

obszarze oraz 

linie planowa-

ne. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna. 

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 
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1 Monitoring par 

lęgowych  

na wyspach 

prowadzić 

spływając  

z nurtem rzeki, 

kontrolując 

wszystkie wy-

spy i ławice; 

monitoring  

w tarasie zale-

wowym pro-

wadzić także 

pieszo, kontro-

lując obszary 

łąkowe, szcze-

gólnie eksten-

sywnie użyt-

kowane; 

Pojedyncza kontrola prze-

prowadzona raz  

na trzy lata w terminie od 25 

kwietnia  

do 15 maja (optymalny ter-

min 1-10 maja). Termin kon-

troli może ulec przesunięciu  

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań do-

tyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

TRT23 (e1a1); 

Przetamowania 

w 381– 383,5 

km biegu rzeki 

Wisły, przy 

lewym jej brze-

gu, w okolicy 

miejscowości 

Podmieście 

(gm. Gniewo-

szów). 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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15 A168                      

Brodziec 

piskliwy 

Actitis 

hypoleuco

s. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych na 

Wiśle. 

Na etapie projektowym nale-

ży zrezygnować z mostu o 

konstrukcji pylonowej (wi-

szącej na linach) lub kratow-

nicowej, zastępując go kon-

strukcją mostu płaskiego na 

podporach 

Cały obszar 

Natura 2000. 

  Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 

2 Zabezpiecze-

nie napo-

wietrznych 

linii energe-

tycznych prze-

cinających 

rzekę Wisłę 

poprzez zain-

stalowanie 

znaczników 

(odpłaszaczy). 

W celu minimalizacji nega-

tywnego oddziaływania na-

powietrznych linii energe-

tycznych  

na przedmioty ochrony ob-

szaru Natura 2000 należy na 

tych liniach  

w trakcie ich remontu lub 

wymiany przewodów od-

gromowych, zainstalować 

odblaskowe znaczniki (naj-

lepiej w kolorze żółtym), 

których funkcją będzie pło-

szenie ptaków, co może  

w znacznym stopniu zmniej-

szyć liczbę śmiertelnych 

zderzeń 

 z liniami. Odpłaszacze po-

winny być zamontowane na 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku w obszarze; 

Cały obszar 

Natura 2000; 

Wszystkie na-

powietrzne linie 

energetyczne 

występujące w 

obszarze oraz 

linie planowa-

ne. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Polskie Sieci Elek-

troenergetyczne 

Spółka Akcyjna . 
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wyżej wymienionych liniach 

energetycznych w kilkume-

trowych (zależnie od wybra-

nego typu) odległościach  

od siebie, tak aby skutecz-

ność ich działania była jak 

największa. Termin rozpo-

częcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1  Monitoring 

gniazd 

prowadzić 

spływając  

z nurtem rzeki, 

kontrolując 

wszystkie 

wyspy i 

ławice, a także 

piaszczyste  

i kamieniste 

brzegi,  

z uwzględnie-

niem płytkich 

zatoczek oraz 

wszystkich 

odnóg rzeki 

Pojedyncza kontrola 

przeprowadzona raz  

na trzy lata w terminie od 20 

maja 

 do 10 czerwca (optymalny 

termin  

25 maja do 05 czerwca). 

Termin kontroli może ulec 

przesunięciu  

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki 

atmosferyczne. Termin 

rozpoczęcia działania w 

pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin 

rozpoczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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1 Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

TRH14 (aa0f); 

Przetamowania 

w 381– 383,5 

km biegu rzeki 

Wisły, przy 

lewym jej 

brzegu, w 

okolicy 

miejscowości 

Podmieście 

(gm. 

Gniewoszów). 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

16 A176 

Mewa 

czarno-

głowa 

Larus 

melanocep

halus 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

gniazd prowa-

dzić spływając  

z nurtem rzeki, 

kontrolując  

w trakcie ko-

lonie lęgowe 

pozostałych 

mew na wy-

spach 

 i ławicach,  

Coroczne przeprowadzenie 

dwóch kontroli w odstępie  

10 dni w terminie 

 od 20 maja  

do 10 czerwca (optymalnie 

25maja  

do 05 czerwca). Termin kon-

troli może ulec przesunięciu 

ze względu na poziom wód  

w  Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczęcia 

Znane stanowi-

ska. 

 

 

 

 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Główny Inspektorat 

Ochrony Środowi-

ska. 
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w poszukiwa-

niu lęgów me-

wy czarnogło-

wej. 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych 

  Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  1 Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań do-

tyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

LAU2 (fcaa); 

wyspy w nurcie 

rzeki, w 481 – 

483 km biegu 

Wisły, znajdu-

jące się w gra-

nicach rezerwa-

tu „Łachy 

Brzeskie”. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

17 A176 

Śmieszka 

Larus 

ridibundus

. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

 1       

 Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

        

 Nr Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

 1 Monitoring 

gniazd prowa-

dzić spływając  

z nurtem rzeki, 

kontrolując 

wszystkie wy-

spy i ławice  

Coroczne przeprowadzenie 

dwóch kontroli w terminie 

kolejno od 25 kwietnia do 15 

maja oraz  

od 20 maja  

do 10 czerwca (optymalny 

termin  

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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w poszukiwa-

niu kolonii 

lęgowych. 

25 maja do 05 czerwca). 

Termin kontroli może ulec 

przesunięciu  

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

ochronnych. 

 Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

18 A182                    

Mewa 

siwa         

(pospolita)                

Larus 

canus. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odkrzaczanie. Odkrzaczenie zarastających 

wysp piaszczystych wraz  

z wywiezieniem biomasy w 

terminie  

od 30 sierpnia  

do 28 lutego, przynajmniej 

raz na trzy lata. Termin roz-

poczęcia działania w pierw-

szych 3 latach obowiązywa-

nia planu zadań ochronnych. 

LAC 31(4cad); 

wyspy w nurcie 

rzeki w 468,7 – 

470,5 km biegu 

Wisły; 

powierzchnia 

odkrzaczania: 

16,5 ha; 

LAC76, 

LAC77 (a561, 

024b); wyspy w 

nurcie rzeki  

w 400,3 – 404 

km biegu Wi-

sły, z wyłącze-

niem wyspy ze 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-
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stanowiskiem 

bączka oraz 

starodrzewia 

mogącego być 

miejscem 

gniazdowania 

nurogęsi; po-

wierzchnia od-

krzaczania: 15 

ha. 

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 
Okresowe 

odgrodzenie 

zabezpieczając

e przed 

drapieżnikami 

lądowymi. 

 

Okresowe odgrodzenie 

kolonii lęgowej ptaków  

i oznakowanie tablicami 

informacyjnymi,  

w trakcie bardzo niskich 

stanów wód Wisły, 

umożliwiających swobodny 

dostęp         do miejsc 

gniazdowania. Zaleca się 

LAC6, LAC7 

(4e52, 752f); 

odsypisko w 

603 – 605,5 km 

biegu rzeki, 

przy lewym 

brzegu Wisły, 

znajdujące się  

w granicach 

Termin 

rozpoczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

/ Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 
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jednoczesną izolację kolonii 

lęgowej przed drapieżnikami 

poprzez zastosowanie 

„pastucha elektrycznego”. 

Działanie należy prowadzić 

corocznie,  

w okresie lęgowym,  

w terminie  

od 15 kwietnia  

do 15 lipca. Termin 

rozpoczęcia działania w 

pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

 

rezerwatu 

przyrody 

„Wyspy 

Zakrzewskie"; 

LAC69,LAC70

, LAC71, 

LAC72, 

LAC73(4844, 

46ff, 6f11, 

35d1, 79ad); 

odsypiska w 

408 – 410 km 

biegu rzeki, 

przy prawym 

brzegu Wisły, 

okresowo od-

dzielone od 

brzegu boczną 

odnogą rzeki, 

na zachód od 

miejscowości 

Piotrowice. 

 2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

3 Ograniczenie 

wypasu. 

Ograniczenie wypasu zwie-

rząt gospodarskich na wy- LAC63,64,65,6
Termin 

rozpoczęcia 

 Właściciel lub 

posiadacz obszaru 
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branych wyspach do okresu 

od 20 lipca  

do października 

 i jednoczesnym utrzymaniu 

obsady  

0,5-1 dużych jednostek prze-

liczeniowych  

na hektar (DJP/ha) lub 

utrzymanie wypasu  

w pozostałych miesiącach 

pod warunkiem zachowania 

wyżej wymienionej obsady  

i monitorowania procesu w 

celu zmniejszenia strat w 

lęgach 

 (na terenie gospodarstw 

rolnych działanie fakulta-

tywne). Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

6,67, 68 (a4f2, 

d5f9, 7c92, 

f017, 6d34, 

f86a); wyspy w 

nurcie, w 409,5 

– 413,2 km 

biegu rzeki;  

z wypasu 

należy 

wyłączyć strefę 

ochronną 

puchacza; 

powierzchnia 

do wyłączenia z 

wypasu: 55 ha; 

LAC48 (b073); 

wyspa w nurcie 

rzeki, w 439,9 – 

442,6 km biegu 

Wisły, przy 

prawym jej 

brzegu; 

powierzchnia  

do wyłączenia z 

wypasu: 25 ha; 

LAC51 (d050); 

odsypisko w 

433,7 – 435,6 

km biegu rzeki, 

przy lewym 

brzegu Wisły; 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego  

z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku  

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości w 

związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 
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powierzchnia 

do wyłączenia  

z wypasu: 12 

ha; 

LAC52 (93a1); 

odsypisko w 

432,3 – 433,8 

km biegu rzeki, 

przy lewym 

brzegu Wisły; 

powierzchnia 

do wyłączenia  

z wypasu: 4 ha; 

LAC54,55,56,5

7,58,59 (727c, 

42b9, 2b71, 

934c, fbc9, 

a0e3); wyspy w 

nurcie, w 414 – 

417,1 km biegu 

rzeki,  

na wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia  

do wyłączenia z 

wypasu: 15 ha; 

LAC60 (16fe); 

wyspa w 413 – 

415 km biegu 

rzeki, przy 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego  

z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 
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lewym brzegu 

Wisły; 

powierzchnia 

do wyłączenia  

z wypasu: 30 

ha. 

4 Wprowadzenie 

wypasu. 

Wprowadzenie wypasu na 

wyspach w terminie od 20 

lipca  

do października przy obsa-

dzie 0,5-1 dużych jednostek 

przeliczeniowych  

na hektar (DJP/ha). Dopusz-

cza się wprowadzenie wypa-

su przed 20 lipca pod warun-

kiem zachowania obsady do 

0,5 dużych jednostek przeli-

czeniowych  

na hektar (DJP/ha)  

i monitorowania procesu w 

celu zmniejszenia strat w 

lęgach  

(na terenie gospodarstw rol-

nych działanie fakultatyw-

ne). Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

LAC76, 

LAC77 (a561, 

024b); wyspy 

w nurcie, w 

401 – 404 km 

biegu rzeki; 

powierzchnia: 

20 ha; 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

  

5 Rezygnacja  

z budowy sta-

Minimalizacja negatywnego 

oddziaływania budowy pro-

LAC53 (f4ba); 

obszar przy-

  Właściciel /ENEA 

Wytwarzanie S.A., 
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łych piętrzeń; 

dopuszczenie 

budowy pię-

trzeń okreso-

wych. 

gu stabilizującego na rzece 

Wiśle (piętrzenie okresowe), 

w rejonie ujęcia wody chło-

dzącej ENEA Wytwarzanie 

S.A., w Świerżach Górnych. 

 

brzeżny i kory-

ta Wisły w 426 

– 427 km biegu 

rzeki, na wyso-

kości ENEA 

Wytwarzanie 

S.A., w miej-

scowości 

Świerże Górne. 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa, Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowi-

ska w Warszawie. 

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 
Monitoring 

sezonowej 

dynamiki  

i 

rozmieszczenia 

wynurzonych 

odsypisk  

w nurcie rzeki 

połączony  

z badaniem 

zależności  

od ilości 

wydobywaneg

o kruszywa. 

Coroczny monitoring roz-

mieszczenia odsypisk pro-

wadzony 

 z powietrza. Analiza wpły-

wu zmiennej ilości i lokali-

zacji poboru kruszywa na  

zmiany rozmieszczenia  

i powierzchni odsypisk, po-

wstających w nurcie  rzeki 

Wisły. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku w obszarze; 

Cały obszar 

Natura 2000. 

 

 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa. 

2 
Monitoring 

gniazd 

prowadzić 

spływając  

Coroczne przeprowadzenie 

dwóch kontroli w terminie 

kolejno od 25 kwietnia do 15 

maja oraz  

od 20 maja  

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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z nurtem rzeki, 

kontrolując 

wszystkie 

wyspy i ławice  

w 

poszukiwaniu 

kolonii 

lęgowych. 

do 10 czerwca (optymalny 

termin  

25 maja do 05 czerwca). 

Termin kontroli może ulec 

przesunięciu  

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Opracowanie 

planu 

minimalizacji 

wpływu 

drapieżnictwa 

powodowaneg

o czynnikami 

antropogeniczn

ymi na 

przedmioty 

ochrony. 

Inwentaryzacja stanowisk 

siewkowych na 

piaszczystych odsypiskach 

najbardziej zagrożonych 

przez drapieżne ssaki. 

Określenie stopnia 

drapieżnictwa 

poszczególnych gatunków. 

Monitoring populacji norki 

amerykańskiej i lisa  

w obszarze. Opracowanie 

planu efektywnej eliminacji 

norki amerykańskiej oraz  

ewentualnego ograniczenia 

liczebności lisa w granicach 

obszaru Natura 2000. Termin 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

Wszystkie 

stanowiska 

gatunku w 

obszarze; Cały 

obszar Natura 

2000. 

Termin 

rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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ochronnych. 

 

  2 Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

LAC30 (1628); 

wyspy w nurcie 

rzeki, w 481 – 

483 km biegu 

Wisły, 

znajdujące się 

w granicach 

rezerwatu 

„Łachy 

Brzeskie”; 

LAC54, 

LAC55, 

LAC56, 

LAC57, 

LAC58, 

LAC59 (727c, 

42b9, 2b71, 

934c, fbc9, 

a0e3); 

przetamowanie 

w 416,5 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu 

Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

budowle 

regulacyjne w 

413 - 415 km 

Termin 

rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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biegu rzeki, na 

prawym brzegu 

Wisły; LAC85-

89, (8f52, 59e5, 

2d6a, d6e0, 

158b); 

Przetamowania 

w 381– 383,5 

km biegu rzeki 

Wisły, przy 

lewym jej 

brzegu, w 

okolicy 

miejscowości 

Podmieście 

(gm. 

Gniewoszów); 

19 A193                      

Rybitwa 

rzeczna          

Sterna 

hirundo. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odkrzaczanie Odkrzaczenie zarastających 

wysp piaszczystych wraz z 

wywiezieniem biomasy w 

terminie od 30 sierpnia do 28 

lutego, przynajmniej raz na 

trzy lata. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

STH58, 

STH59, 

STH60; (c5b2, 

61ae, d410) 

wyspy  

w nurcie rzeki 

w 400,3 – 404 

km biegu Wi-

sły,  

z wyłączeniem 

wyspy ze sta-

nowiskiem 

bączka oraz 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-
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starodrzewia 

mogącego być 

miejscem 

gniazdowania 

nurogęsi; po-

wierzchnia od-

krzaczania: 15 

ha. 

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego 

 z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Wprowadzenie 

wypasu. 

Wprowadzenie wypasu na 

wyspach w terminie od 20 

lipca  

do października przy obsa-

dzie 0,5-1 dużych jednostek 

przeliczeniowych na hektar 

STH58, 

STH59, STH60 

(c5b2, 61ae, 

d410); wyspy w 

nurcie, w 401 – 

404 km biegu 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 
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(DJP/ha). Dopuszcza się 

wprowadzenie wypasu przed 

20 lipca pod warunkiem za-

chowania obsady do 0,5 du-

żych jednostek przelicze-

niowych  

na hektar (DJP/ha) i monito-

rowania procesu w celu 

zmniejszenia strat w lęgach 

(na terenie gospodarstw rol-

nych działanie fakultatywne. 

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

rzeki; po-

wierzchnia: 20 

ha. 

 

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

2 Odgrodzenie Okresowe odgrodzenie ko- STH66 (2871); Termin  Regionalna 
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obszaru  

w okresie lę-

gowym. 

lonii lęgowej ptaków  

i oznakowanie tablicami in-

formacyjnymi, 

 w trakcie bardzo niskich 

stanów wód Wisły, umożli-

wiających swobodny dostęp  

do miejsc gniazdowania, w 

celu ograniczenia penetracji 

terenu przez ludzi; zaleca się 

jednoczesną izolację kolonii 

lęgowej przed drapieżnikami 

poprzez zastosowanie „pa-

stucha elektrycznego”. Dzia-

łanie należy prowadzić co-

rocznie,  

w okresie lęgowym,  

w terminie  

od 15 kwietnia 

do 15 lipca. Termin rozpo-

częcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

odsypiska, 

tworzące się na 

odcinku 

sztucznie 

zwężonego 

koryta Wisły, 

pomiędzy 

tamami 

poprzecznymi, 

w 388 – 389 

km biegu rzeki, 

przy lewym 

brzegu Wisły, 

na wschód od 

miejscowości 

Borek. 

rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie 

/Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa/Właścicie

l lub posiadacz 

obszaru  

na podstawie 

porozumienia 

zawartego z 

organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo  

na podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku  

z korzystaniem z 

programów 

wsparcia z tytułu 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 
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nieruchomości w 

związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego  

z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 

3 Ograniczenie 

wypasu. 

Ograniczenie wypasu zwie-

rząt gospodarskich na wy-

branych wyspach do okresu 

od 20 lipca  

do października i jednocze-

snym utrzymaniu obsady 

0,5-1 dużych jednostek prze-

liczeniowych 

 na hektar (DJP/ha) lub 

utrzymanie wypasu w pozo-

stałych miesiącach pod wa-

runkiem zachowania wyżej 

wymienionej obsady  

i monitorowania procesu w 

STH39 (a953); 

wyspa w nurcie 

rzeki, w 439,9 – 

442,6 km biegu 

Wisły, przy 

prawym jej 

brzegu; 

powierzchnia  

do wyłączenia z 

wypasu: 25 ha; 

STH43 (fb31); 

odsypisko w 

Termin 

rozpoczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie 

porozumienia 

zawartego  

z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000 albo na 

podstawie 

zobowiązania 

podjętego w 

związku 

 z korzystaniem z 
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celu zmniejszenia strat w 

lęgach  

(na terenie gospodarstw rol-

nych działanie fakultatyw-

ne). Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

432,3 – 433,8 

km biegu rzeki, 

przy lewym 

brzegu Wisły; 

powierzchnia 

do wyłączenia  

z wypasu: 4 ha; 

STH45, 

STH46, 

STH47, 

STH48, 

STH49, STH50 

(d8d1, 177d, 

3627, 2862, 

d2b2, ebab); 

wyspy w 

nurcie, w 414 – 

417,1 km biegu 

rzeki, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia 

do wyłączenia z 

wypasu: 15 ha; 

STH 

51,52,53,54 

(65be, 0c2c, 

de29, 9945); 

wyspy  

w nurcie, w 

409,5 – 413,2 

programów 

wsparcia z tytułu 

dochodowości, a w 

odniesieniu do 

gruntów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa lub 

własność jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

zarządca 

nieruchomości w 

związku 

 z wykonywaniem 

obowiązków z 

zakresu ochrony 

środowiska na 

podstawie 

przepisów prawa 

albo w przypadku 

braku tych 

przepisów na 

podstawie 

porozumienia 

zawartego  

z organem 

sprawującym nadzór 

nad obszarem 

Natura 2000. 
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km biegu rzeki; 

z wypasu 

należy 

wyłączyć strefę 

ochronną 

puchacza; 

powierzchnia  

do wyłączenia z 

wypasu: 55 ha. 

4 Rezygnacja  

z budowy sta-

łych piętrzeń; 

dopuszczenie 

budowy pię-

trzeń okreso-

wych. 

Minimalizacja negatywnego 

oddziaływania budowy pro-

gu stabilizującego na rzece 

Wiśle (piętrzenie okresowe), 

w rejonie ujęcia wody chło-

dzącej ENEA Wytwarzanie 

S.A., w Świerżach Górnych. 

STH44 (e622); 

obszar 

przybrzeżny i 

koryta Wisły w 

426 – 427 km 

biegu rzeki, na 

wysokości 

ENEA  

Wytwarzanie 

S.A., w 

miejscowości 

Świerże Górne. 

  Właściciel/ ENEA 

Wytwarzanie S.A., 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa, 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie. 

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

sezonowej 

dynamiki  

i rozmieszcze-

nia wynurzo-

nych odsypisk  

w nurcie rzeki 

Coroczny monitoring roz-

mieszczenia odsypisk pro-

wadzony  

z powietrza. Analiza wpły-

wu zmiennej ilości i lokali-

zacji poboru kruszywa na  

zmiany rozmieszczenia  

Wszystkie 

stanowiska 

gatunku; Cały 

obszar Natura 

2000. 

Termin 

rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywan

ia planu 

 
Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
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połączony  

z badaniem 

zależności  

od ilości wy-

dobywanego 

kruszywa. 

i powierzchni odsypisk, po-

wstających w nurcie rzeki 

Wisły. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

zadań 

ochronnych. 

Warszawa. 

2 Monitoring 

gniazd prowa-

dzić spływając  

z nurtem rzeki, 

kontrolując 

wszystkie wy-

spy i ławice w 

poszukiwaniu 

kolonii lęgo-

wych. 

Coroczne przeprowadzenie 

dwóch kontroli w terminie 

kolejno od 25 kwietnia do 

15 maja oraz  

od 20 maja  

do 10 czerwca (optymalny 

termin  

25 maja do 05 czerwca). 

Termin kontroli może ulec 

przesunięciu  

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczę-

cia działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin 

rozpoczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

 
Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 
Izolacja wysp. 

Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

STH25 (9394); 

wyspy w nurcie 

rzeki, w 481 – 

483 km biegu 

Wisły, 

znajdujące się 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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ochronnych. w granicach 

rezerwatu 

„Łachy 

Brzeskie”; 

STH45, 

STH46, 

STH47, 

STH48, 

STH49, 

STH50; (d8d1, 

177d, 3627, 

2862, d2b2, 

ebab) 

przetamowanie 

w 416,5 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu 

Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

budowle 

regulacyjne w 

413 - 415 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu 

Wisły; 

 

 

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

20 A195                     

Rybitwa 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

1 Odkrzaczanie. Odkrzaczenie zarastających STA48, STA49 Termin roz-  Właściciel lub po-
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białoczeln

a Sternula 

albifrons. 

wysp piaszczystych wraz  

z wywiezieniem biomasy w 

terminie od 30 sierpnia do 28 

lutego, przynajmniej raz na 

trzy lata. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

(8bd8, f630); 

wyspy w nurcie 

rzeki  

w 400,3 – 404 

km biegu Wi-

sły, z wyłącze-

niem wyspy  

ze stanowi-

skiem bączka 

oraz starodrze-

wia mogącego 

być miejscem 

gniazdowania 

nurogęsi; po-

wierzchnia od-

krzaczania: 15 

ha. 

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego z 

organem sprawują-

cym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku 

 z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku         

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego            z 
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organem sprawują-

cym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

  1 Wprowadzenie 

wypasu. 

Wprowadzenie wypasu na 

wyspach w terminie od 20 

lipca  

do października przy obsa-

dzie dużych jednostek prze-

liczeniowych  

(0,5-1 DJP/ha). Dopuszcza 

się wprowadzenie wypasu 

przed 20 lipca pod warun-

kiem zachowania obsady do 

0,5 dużych jednostek przeli-

czeniowych  

na hektar (DJP/ha)  

i monitorowania procesu w 

celu zmniejszenia strat w 

lęgach  

(na terenie gospodarstw rol-

nych działanie fakultatyw-

ne). Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

STA48, STA49 

(8bd8, f630); 

wyspy w nur-

cie, w 401–  

404 km biegu 

rzeki; po-

wierzchnia: 

20ha. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-

ku 

 z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-
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dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego 

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

  2 Odgrodzenie 

obszaru  

w okresie lę-

gowym. 

Okresowe odgrodzenie kolo-

nii lęgowej ptaków  

i oznakowanie tablicami in-

formacyjnymi,  

w trakcie bardzo niskich 

stanów wód Wisły, umożli-

wiających swobodny dostęp  

do miejsc gniazdowania, w 

celu ograniczenia penetracji 

terenu przez ludzi; zaleca się 

jednoczesną izolację kolonii 

lęgowej przed drapieżnikami 

poprzez zastosowanie „pa-

stucha elektrycznego”.  

Działanie należy prowadzić 

corocznie,  

w okresie lęgowym,  

w terminie  

od 15 kwietnia  

do 15 lipca. Termin rozpo-

częcia działania  

STA53 (0f29); 

odsypiska, two-

rzące się na 

odcinku sztucz-

nie zwężonego 

koryta Wisły, 

pomiędzy ta-

mami po-

przecznymi, w 

388 – 389 km 

biegu rzeki, 

przy lewym 

brzegu Wisły, 

na wschód od 

miejscowości 

Borek. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warsza-

wa/Właściciel lub 

posiadacz obszaru 

na podstawie poro-

zumienia zawartego 

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo  

na podstawie zobo-

wiązania podjętego 

w związku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-
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w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 

  3 Ograniczenie 

wypasu. 

Ograniczenie wypasu zwie-

rząt gospodarskich na wy-

branych wyspach do okresu 

od 20 lipca  

do października 

 i jednoczesnym utrzymaniu 

obsady  

0,5-1 dużych jednostek prze-

liczeniowych  

na hektar (DJP/ha) lub 

STA36 (43c8); 

wyspa w nurcie 

rzeki, w 439,9 – 

442,6 km biegu 

Wisły, przy 

prawym jej 

brzegu; 

powierzchnia  

do wyłączenia z 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Właściciel lub po-

siadacz obszaru na 

podstawie porozu-

mienia zawartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000 albo na pod-

stawie zobowiązania 

podjętego w związ-
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utrzymanie wypasu  

w pozostałych miesiącach 

pod warunkiem zachowania 

wyżej wymienionej obsady  

i monitorowania procesu w 

celu zmniejszenia strat w 

lęgach  

(na terenie gospodarstw rol-

nych działanie fakultatyw-

ne). Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

wypasu: 25 ha; 

STA39, STA40, 

STA41(0bc1, 

08f9, b371); 

wyspy  

w nurcie, w 414 

– 417,1 km 

biegu rzeki, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

powierzchnia 

do wyłączenia  

z wypasu: 15 

ha; 

STA42, STA43, 

STA 44 (7d9f, 

da4e, 5a50); 

wyspy  

w nurcie, w 

409,5 – 413,2 

km biegu rzeki; 

z wypasu 

należy 

wyłączyć strefę 

ochronną 

puchacza; 

powierzchnia  

do wyłączenia z 

wypasu: 55 ha; 

STA57 (1326); 

ku  

z korzystaniem z 

programów wspar-

cia z tytułu docho-

dowości, a w odnie-

sieniu do gruntów 

stanowiących wła-

sność Skarbu Pań-

stwa lub własność 

jednostek samorzą-

du terytorialnego 

zarządca nierucho-

mości w związku  

z wykonywaniem 

obowiązków z za-

kresu ochrony śro-

dowiska na podsta-

wie przepisów pra-

wa albo w przypad-

ku braku tych prze-

pisów na podstawie 

porozumienia za-

wartego  

z organem sprawu-

jącym nadzór nad 

obszarem Natura 

2000. 
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odsypisko w 

432,3 – 433,8 

km biegu rzeki, 

przy lewym 

brzegu Wisły; 

powierzchnia 

do wyłączenia  

z wypasu: 4 ha. 

  4 Rezygnacja  

z budowy sta-

łych piętrzeń; 

dopuszczenie 

budowy pię-

trzeń okreso-

wych. 

Minimalizacja negatywnego 

oddziaływania budowy pro-

gu stabilizującego  

na rzece Wiśle (piętrzenie 

okresowe),  

w rejonie ujęcia wody chło-

dzącej ENEA Wytwarzanie 

S.A.,  

w Świerżach Górnych. 

STA37 (f55d); 

obszar 

przybrzeżny i 

koryta Wisły w 

426 – 427 km 

biegu rzeki, na 

wysokości 

ENEA 

Wytwarzanie 

S.A., w 

miejscowości 

Świerże Górne. 

  Właściciel/ ENEA 

Wytwarzanie S.A., 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa, Regio-

nalna Dyrekcja 

Ochrony Środowi-

ska w Warszawie. 

  5  Opracowa-

nie planu mi-

nimalizacji 

wpływu dra-

pieżnictwa 

powodowane-

go czynnikami 

antropogenicz-

ny-mi  

na przedmioty 

Inwentaryzacja stanowisk 

siewkowych na piaszczys-

tych odsypiskach najbardziej 

zagrożonych przez drapieżne 

ssaki. Określenie stopnia 

drapieżnictwa poszczegól-

nych gatunków. Monitoring 

populacji norki amerykań-

skiej i lisa  

w obszarze. Opracowanie 

Wszystkie 

stanowiska 

gatunku; Cały 

obszar Natura 

2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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ochrony.  planu efektywnej eliminacji 

norki amerykańskiej oraz  

ewentualnego ograniczenia 

liczebności lisa w granicach 

obszaru Natura 2000. Termin 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

  Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  1 Monitoring 

sezonowej 

dynamiki  

i rozmieszcze-

nia wynurzo-

nych odsypisk  

w nurcie rzeki 

połączony  

z badaniem 

zależności  

od ilości wy-

dobywanego 

kruszywa. 

Coroczny monitoring roz-

mieszczenia odsypisk pro-

wadzony  

z powietrza. Analiza wpływu 

zmiennej ilości i lokalizacji 

poboru kruszywa na zmiany 

rozmieszczenia  

i powierzchni odsypisk, po-

wstających w nurcie rzeki 

Wisły. Termin rozpoczęcia 

działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wszystkie 

stanowiska 

gatunku; Cały 

obszar Natura 

2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa. 

  2 Monitoring 

gniazd prowa-

dzić spływając  

z nurtem rzeki, 

kontrolując 

wszystkie wy-

Coroczne przeprowadzenie 

dwóch kontroli w terminie 

kolejno od 25 kwietnia do 15 

maja oraz  

od 20 maja  

do 10 czerwca (optymalny 

Cały obszar 

Natura 2000. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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spy i ławice  

w poszukiwa-

niu kolonii 

lęgowych. 

termin  

25 maja do 05 czerwca). 

Termin kontroli może ulec 

przesunięciu  

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczę-

cia działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

planu zadań 

ochronnych. 

  Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

   Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań do-

tyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działa-

nia  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

STA24 (b80f); 

wyspy w nurcie 

rzeki, w 481 – 

483 km biegu 

Wisły, 

znajdujące się 

w granicach 

rezerwatu 

„Łachy 

Brzeskie”; 

STH45, 

STH46, 

STH47, 

STH48, 

STH49, 

STH50; (d8d1, 

177d, 3627, 

2862, d2b2, 

ebab) 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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przetamowanie 

w 416,5 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu 

Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 

Kobylnica; 

budowle 

regulacyjne w 

413 - 415 km 

biegu rzeki, na 

prawym brzegu 

Wisły; 

21 A229                  

Zimorodek              

Alcedo 

atthis. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

1 Minimalizacja 

negatywnego 

oddziaływania 

planowanych 

przepraw mo-

stowych  

na Wiśle. 

Na etapie projektowym nale-

ży zrezygnować  

z mostu o konstrukcji pylo-

nowej (wiszącej  

na linach) lub kratownico-

wej, zastępując  

go konstrukcją mostu pła-

skiego na podporach. 

Cały obszar 

Natura 2000. 

 

  Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad, Inwestor. 

  Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  1 Monitoring 

gniazd prowa-

Raz na trzy lata przeprowa-

dzenie jednej kontroli w 

Wybrane 

fragmenty 

Termin 

rozpoczęcia 

 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 
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dzić spływając  

z nurtem rzeki, 

kontrolując 

linię brzegową  

w poszukiwa-

niu zajętych 

gniazd w wy-

branych kilku 

rejonach, gdzie 

jest możliwe 

liczenie z wo-

dy. 

terminie  

od 25 kwietnia 

 do 15 maja (optymalny 

termin 1-10 maja). Termin 

kontroli może ulec przesu-

nięciu  

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczę-

cia działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

 

 

 

obszaru Natura 

2000, w 

szczególności 

koryto rzeki i 

część 

starorzeczy. 

działania w 

pierwszych 3 

latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

Środowiska w 

Warszawie. 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  1 
Izolacja wysp. 

Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

AL4 (c3d3); 

Przetamowania 

w 584 – 586 

km biegu rzeki, 

na lewym 

brzegu Wisły. 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

 

 

22 A238 

Dzięcioł 

średni 

Dendrocop

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 
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os medius 

 

       

  Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

  1 Monitoring 

stanowisk lę-

gowych pro-

wadzić wzdłuż 

transektów 

przecinających 

potencjalne 

siedliska lęgo-

we tzn. łęgi i 

zwarte za-

drzewienia  

w starszym 

wieku; należy 

zastosować 

stymulację 

głosową  

w punktach   

co ok.. 200-

300m transep-

tu. 

Przeprowadzić dwie kontro-

le w odstępach minimum 10 

dniowych, co 3 lata w ter-

minie  

od 20 marca  

do 20 kwietnia. Przynajm-

niej jednokrotne stwierdze-

nie ptaków  

w rewirze w ciągu sezonu 

uznaje się  

za stanowisko lęgowe. Ter-

min rozpoczęcia działania w 

trzy lata  

po przeprowadzeniu inwen-

taryzacji gatunku. Inwenta-

ryzację należy przeprowa-

dzić  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane 

fragmenty 

doliny rzeki 

Wisły w 

obszarze Natura 

2000, tereny 

stwierdzone po 

wykonaniu 

inwentaryzacji. 

Termin 

rozpoczęcia 

działania w 

trzy lata  

po 

przeprowadze

niu 

inwentaryzacj

i gatunku. 

Inwentaryzac

ję należy 

przeprowadzi

ć  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywan

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie. 

  Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

  1 Inwentaryzacja 

stanowisk 

lęgowych 

prowadzona 

wzdłuż 

Inwentaryzacja w celu 

określenia stanu populacji 

(regularnie gniazdującej 

liczby par) w obszarze.  

Realizacja działania  

Wszystkie 

stanowiska 

gatunku; Cały 

obszar Natura 

2000. 

Realizacja 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie, 

instytucje naukowe, 

indywidualni eks-
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transektów 

przecinających 

potencjalne 

siedliska 

lęgowe tzn. 

łęgi i zwarte 

zadrzewienia  

w starszym 

wieku; należy 

zastosować 

stymulację 

głosową  

w punktach   

co około 200-

300 m 

transeptu. 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

perci lub organiza-

cje pozarządowe. 

23 A249 

Brzegówk

a 

Riparia 

riparia 

 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Monitoring 

gniazd prowa-

dzić spływając  

z nurtem rzeki, 

kontrolując  

z wody 

wszystkie wy-

 Pojedyncza kontrola 

przeprowadzona raz  

na dwa lata w terminie od 20 

maja  

do 10 czerwca (optymalny 

termin  

25 maja 05 czerwca). Ter-

Cały obszar 

Natura 2000. 

 

 

Termin 

rozpoczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach 

obowiązywan

 Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Warszawie. 
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spy i brzegi 

rzeki, stano-

wiące poten-

cjalne siedliska 

lęgowe. 

min kontroli może ulec 

przesunięciu  

ze względu na poziom wód 

w Wiśle/ złe warunki atmos-

feryczne. Termin rozpoczę-

cia działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

ia planu 

zadań 

ochronnych. 

Nr Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań 

dotyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

R9 (143f); 

Przetamowania 

w 584 – 586 

km biegu rzeki,  

na lewym 

brzegu Wisły. 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

24 A272 

Podróznic

zek 

Luscinia 

svecica. 

Nr Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 Liczenia śpie-

wających sam-

ców prowadzić  

na transektach 

Przeprowadzenie pojedyn-

czej kontroli  

co trzy lata w całym obsza-

rze Natura 2000,  

Pojedynczą 

kontrolą pro-

wadzoną co 

trzy lata, należy 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w 3 lata  

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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lądowych zlo-

kalizowanych 

wzdłuż poten-

cjalnych sie-

dlisk lęgowych 

tego gatunku,  

tj. zarośli wi-

klinowych, 

łozowisk przy-

brzeżnych oraz 

starorzeczy; 

liczenia pro-

wadzić  

w godzinach 

porannych  

od 3:00  

do 11:00. 

w terminie  

od 25 kwietnia  

do 15 maja. Kontrolę należy 

przeprowadzać tylko na wy-

znaczonych odcinkach zna-

nego 

 i potencjalnego występowa-

nia gatunku. Termin kontroli 

może ulec przesunięciu ze 

względu na poziom wód w 

Wiśle/ złe warunki atmosfe-

ryczne. Termin rozpoczęcia 

działania  

w 3 lata  

po przeprowadzeniu inwen-

taryzacji gatunku. Inwenta-

ryzacje należy przeprowa-

dzić  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

objąć poten-

cjalne siedliska 

gatunku w ca-

łym obszarze 

Natura 2000; 

coroczną kon-

trolę należy 

prowadzić na 

odcinku  

od 379 do 458 

km biegu rzeki 

Wisły, a w 

przypadku 

stwierdzenia 

stanowisk poza 

wyznaczonym 

odcinkiem, 

konieczne jest 

rozszerzenie 

obszaru co-

rocznego moni-

toringu. 

po przepro-

wadzeniu 

inwentaryza-

cji gatunku. 

Inwentaryza-

cje należy 

przeprowa-

dzić  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

       

Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

1 
Inwentaryzacja

. 

Liczenia 

śpiewających 

Inwentaryzacja w celu okre-

ślenia stanu populacji (regu-

larnie gniazdującej liczby 

par) w obszarze. Realizacja 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

Wszystkie sta-

nowiska gatun-

ku; Cały obszar 

Natura 2000. 

Realizacja 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

 Główny Inspektorat 

Ochrony Środowi-

ska/ Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w War-

szawie, instytucje 
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samców 

prowadzić  

na transektach 

lądowych 

zlokalizowany

ch wzdłuż 

potencjalnych 

siedlisk 

lęgowych tego 

gatunku, to jest 

zarośli 

wiklinowych, 

łozowisk 

przybrzeżnych 

oraz 

starorzeczy; 

liczenia 

prowadzić  

w godzinach 

porannych  

od 3:00  

do 11:00. 

zadań ochronnych. ochronnych. naukowe, indywi-

dualni eksperci lub 

organizacje poza-

rządowe. 

 

  2 
Izolacja wysp. 

Przeprowadzenie badań do-

tyczących konieczności 

 i możliwości izolacji wysp.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

(62b4, 50df); 

Przetamowania 

w 381– 383,5 

km biegu rzeki 

Wisły, przy 

lewym jej brze-

gu, w okolicy 

miejscowości 

Podmieście 

(gm. Gniewo-

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 
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szów). 

25 A371 

Dziwonia 

Luscinia 

svecica 

Nr  Działania związane z ochroną czynną 

       

Nr  Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

       

Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

1 
Monitoring 

prowadzić na 4 

transektach 8 

km w tarasie 

zalewowym  

w całym 

obszarze 

Natura 2000. 

Pojedyncza kontrola 

prowadzona raz na trzy lata 

w terminie od 1  

do 15 czerwca Termin 

rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach 

obowiązywania planu zadań 

ochronnych. 

Wybrane frag-

menty doliny 

rzeki Wisły km 

614-622 lewy 

brzeg, km580-

588 prawy 

brzeg, 500-508 

lewy brzeg, 

433-441 prawy 

brzeg 

Termin roz-

poczęcia 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 

       

26 A429                       

Dzięcioł 

białoszyi 

Dendrocop

os 

syriacus. 

Nr  Działania związane z ochroną czynną 

        

 Nr Działania związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania 

 1 Wyłączenie  

z wycinki za-

Wyłączenie z wycinki drzew 

stanowiska DS1; DS2; DS3; DS1 (581c); 
Termin roz-

poczęcia 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-
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drzewień  

w międzywalu 

Wisły. 

DS4; DS5; DS6; DS7; DS8; 

DS9 chyba, że wykonanie 

wyżej wymienionych prac 

jest konieczne dla ochrony 

zdrowia  

i życia ludzi, zapewnienia 

bezpieczeństwa powszech-

nego lub poprawy stanu śro-

dowiska przyrodniczego. 

Termin rozpoczęcia działania  

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

obszar 

zadrzewień w 

570,3 – 571,3 

km biegu rzeki, 

na lewym 

brzegu Wisły, 

na północny 

wschód  

od 

miejscowości 

Nowy Secymin; 

powierzchnia  

do wyłączenia z 

wycinki: 46 ha;  

DS2 (1f2a); 

obszar 

zadrzewień w 

542,2 – 542,6 

km biegu rzeki, 

na prawym 

brzegu Wisły, 

na południe  

od 

miejscowości 

Suchocin; 

powierzchnia 

wyłączona  

z wycinki: 36 

ha; 

DS3 (3330); 

obszar 

działania  

w pierwszych 

3 latach 

obowiązywa-

nia planu 

zadań 

ochronnych. 

wiska w Warszawie, 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

Warszawa, Zarząd 

Mienia m. st. War-

szawy. 
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zadrzewień w 

523,5 – 526 km 

biegu rzeki, na 

lewym brzegu 

Wisły, na 

terenie m.st. 

Warszawa; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 65 ha; 

DS4 (7ce0); 

obszar 

zadrzewień w 

499 – 500,6 km 

biegu rzeki, na 

lewym brzegu 

Wisły, na 

terenie m.st. 

Warszawa; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 21 ha; 

DS5 (e9ca); 

obszar 

zadrzewień w 

459,4 – 461,2 

km biegu rzeki, 

na prawym 

brzegu Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 
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Leśniki; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 75 ha; 

DS6 (2064); 

obszar 

zadrzewień w 

404,4 – 406 km 

biegu rzeki, na 

lewym brzegu 

Wisły, na 

północ od 

miejscowości 

Mozolice Małe; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 50 ha; 

DS7 (5349); 

obszar 

zadrzewień w 

406,3 – 407,3 

km biegu rzeki, 

na lewym 

brzegu Wisły, 

na wschód od 

miejscowości 

Kępeczki; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 15 ha; 
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DS8 (2649); 

obszar 

zadrzewień w 

394,7 – 396 km 

biegu rzeki, na 

lewym brzegu 

Wisły oraz 

wyspy w 

nurcie,  

na północ od 

miejscowości 

Głusiec; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 20 ha; 

DS9 (db03); 

obszar zadrze-

wień w 382 km 

biegu rzeki,  

na lewym brze-

gu Wisły, na 

wysokości 

miejscowości 

Podmieście; 

powierzchnia 

wyłączona z 

wycinki: 26 ha; 

  Nr  Działania dotyczące monitoringu realizacji działań ochronnych 

   Monitoring 

stanowisk lę-

Przeprowadzić dwie kontrole 

w odstępach min 20 dnio- Stanowiska 
Termin roz-

poczęcia 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-
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gowych pro-

wadzić wzdłuż 

transektów 

przecinających 

potencjalne 

siedliska lęgo-

we to znaczy 

łęgi, zadrze-

wienia oraz ich 

skraje; należy 

zastosować 

stymulację 

głosową  

w punktach  

co około 200-

400 m transek-

tu; przynajm-

niej trzykrotne 

stwierdzenie 

ptaków  

w rewirach,  

w ciągu sezo-

nu, uznaje się  

za stanowiska 

lęgowe; 

UWAGA: mo-

że tworzyć 

pary mieszane  

z dzięciołem 

dużym 

wych,  

co 3 lata w terminie  

od 1 marca 

 do 30 kwietnia. Przynajm-

niej jednokrotne stwierdze-

nie ptaków  

w rewirze w ciągu sezonu 

uznaje się za stanowisko 

lęgowe. Termin rozpoczęcia 

działania w pierwszych 3 

latach obowiązywania planu 

zadań ochronnych. 

znane z 

inwentaryzacji 

Wisły z roku 

2009. 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

wiska w Warszawie. 

  Nr  Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony 
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   Izolacja wysp. Przeprowadzenie badań do-

tyczących konieczności  

i możliwości izolacji wysp.  

Termin rozpoczęcia działania 

w pierwszych 3 latach obo-

wiązywania planu zadań 

ochronnych. 

DS9 (db03); 

Przetamowania 

w 381– 383,5 

km biegu rzeki 

Wisły, przy 

lewym jej 

brzegu, w 

okolicy 

miejscowości 

Podmieście 

(gm. 

Gniewoszów). 

Termin roz-

poczęcia 

działania w 

pierwszych 3 

latach obo-

wiązywania 

planu zadań 

ochronnych. 

 Regionalna Dyrek-

cja Ochrony Środo-

wiska w Warszawie. 

 

Z uwagi na fakt, że populacja dziwonii w obszarze ma właściwy (FV) stan ochrony, a jedynym istniejącym zagrożeniem jakie zidentyfiko-

wano są powodzie w sezonie lęgowym będące zjawiskiem naturalnym, nie planuje działań ochronnych dla tego gatunku. 
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7. Ustalenie działań w zakresie monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony 

Przedmiot ochrony Cel Parametr Wskaźnik 
Zakres prac moni-

toringowych 

Terminy/ 

częstotliwość 
Miejsce 

Podmiot 

odp. 

Szacowany 

koszt 

(w tys. zł) 

A022 

Bączek 

Ixobrychus 

 minutus 

Określenie 

stanu popu-

lacji (regu-

larnie 

gniazdują-

cej liczby 

par) oraz 

istniejących 

i potencjal-

nych zagro-

żeń; 

Parametr 

populacji 

Liczba 

odzywają-

cych się 

samców 

Nasłuch odzywają-

cych się samców w 

godzinach późnopo-

południowych i wie-

czornych w gorące, 

parne dni; liczenia 

prowadzić na tran-

sektach wzdłuż 

przybrzeżnych ło-

zowisk i trzcinowisk 

zarówno nad brze-

giem rzeki jak i sta-

rorzeczy w znanych 

stanowiskach; 

Przeprowadzenie 

dwóchkontroli co 

3 lata w terminie 

od 15 czerwca do 

15 lipca. 

Potencjalne 

siedliska, tj. 

zarośla wikli-

nowe, przy-

brzeżne łozo-

wiska i trzci-

nowiska w 

całym obsza-

rze Natura 

2000 

RDOŚ 4/ trzy lata 

A030 

Bocian czarny 

Ciconia nigra 

Urzymanie 

populacji 

migrującej 

w stanie 

właściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 50 – 

245 osobni-

ków. 

Parametr 

populacji 

Liczeb-

ność w 

okresie 

migracji 

jesiennej 

Liczenie wszystkich 

osobników obser-

wowanych w obsza-

rze wybranych loka-

lizacjach; liczenia 

transektowe wzdłuż 

wybranych fragmen-

tów rzeki i starorze-

czy; 

Przeprowadzenie 

dwóch kontroli co 

trzy lata, w odstę-

pach co najmniej 

15-sto dniowych,  

w terminie od 

sierpnia do wrze-

śnia (razem 2 

kontrole). 

Wybrane 

fragmenty rze-

ki i starorze-

czy, mielizn, 

zatoczek w 

całym obsza-

rze Natura 

2000 

RDOŚ 4/ trzy lata 
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A048  

Ohar 

Tadorna tadorna 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 8 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

samic z 

młodymi 

Monitoring w okre-

sie lęgowym w celu 

stwierdzenia obec-

ności gatunku; w 

razie pozytywnego 

wyniku powtórzyć 

kontrole w tych sa-

mych lokalizacjach 

celem potwierdzenia 

lęgów; 

Coroczna, poje-

dyncza kontrola 

przeprowadzona 

w terminie od 25 

kwietnia do 15 

maja w celu wy-

krycia par, a po 

niej ewentualnie 

kontrola w termi-

nie od 20 maja do 

10 czerwca, w 

celu wykrycia 

samic z młodymi. 

Termin kontroli 

może ulec prze-

sunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w Wi-

śle/ złe warunki 

atmosferyczne  

Cały obszar 

Natura 2000 – 

w obrębie zna-

nych siedlisk 

gatunku. 

RDOŚ Spływ* 
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A053  

Krzyżówka  

Anas platyrhynchos 

Utrzymanie 

populacji 

zimującej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

15000 – 

20000 

osobników. 

Parametr 

populacji 

Liczeb-

ność w 

okresie 

zimy 

Wskazane liczenie 

wszystkich osobni-

ków obserwowanych 

w obszarze; liczenia 

transektowe wzdłuż 

rzeki i starorzeczy, 

obejmujące także 

stawy hodowlane; 

Coroczna, poje-

dyncza kontrola 

w połowie stycz-

nia. 

Obszar objęty 

monitoringiem 

GIOŚ. 

GIOŚ, 

RDOŚ 

bezkoszto-

wo (dane z 

monitoringu 

GIOŚ) 

A056  

Płaskonos 

Anas clypeata 

Przywróce-

nie popula-

cji lęgowej 

do stanu 

właściwego 

(FV), który 

zostanie 

osiągnięty 

przy wzro-

ście liczeb-

ności popu-

lacji do 40 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

samic z 

młodymi 

Monitoring w okre-

sie lęgowym w celu 

stwierdzenia obec-

ności gatunku; w 

razie pozytywnego 

wyniku powtórzyć 

kontrole w tych sa-

mych lokalizacjach 

celem potwierdzenia 

lęgów; 

Coroczna, poje-

dyncza kontrola 

w terminie od 20 

maja do 10 

czerwca, w celu 

wykrycia samic z 

młodymi. Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 
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A060 

Podgorzałka 

Aythya nyroca 

Uzupełnie-

nie wiedzy 

na temat 

statusu ga-

tunku, doce-

lowo zaso-

by przed-

miotu 

ochrony w 

pełni rozpo-

znane i w 

dobrym 

stanie 

Parametr 

populacji 

Liczba 

samic z 

młodymi 

Określenie liczby 

samic z młodymi w 

okresie lęgowym w 

celu stwierdzenia 

obecności gatunku w 

obszarze Natura 

2000. 

 

Corocznie dwie 

kontrole – 

pierwsza w 

terminie od 25 

kwietnia do 15 

maja, druga w 

czerwcu. Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/złe warunki 

atmosferyczne. 

Znane siedli-

ska gatunku w 

obrebie całego 

obszaru 

RDOŚ Spływ* 
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A070  

Nurogęś  

Mergus merganser 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 92 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

samic z 

młodymi 

Monitoring w okre-

sie lęgowym w celu 

stwierdzenia obec-

ności gatunku;  

Coroczna, poje-

dyncza kontrola 

przeprowadzona 

w terminie od 25 

kwietnia do 15 

maja w celu wy-

krycia par, a po 

niej ewentualnie 

kontrola w termi-

nie od 20 maja do 

10 czerwca w 

celu wykrycia 

samic z młodymi. 

Termin kontroli 

może ulec prze-

sunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w Wi-

śle/ złe warunki 

atmosferyczne 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 

A075 

Bielik 

Halieetus albicilla 

Utrzymanie 

populacji 

zimującej 

na poziomie 

min. 50 

osobników. 

Parametr 

populacji 

Liczeb-

ność w 

okresie 

zimy 

Wskazane liczenie 

wszystkich osobni-

ków obserwowanych 

w obszarze monito-

ringu; liczenia tran-

sektowe wzdłuż rze-

ki i starorzeczy, 

obejmujące także 

stawy hodowlane; 

Coroczna, poje-

dyncza kontrola 

przeprowadzona  

w połowie stycz-

nia. 

Obszar kontro-

lowany w ra-

mach liczeń 

zimowych 

GIOŚ. 

GIOŚ, 

RDOŚ 

bezkoszto-

wo (dane z 

monitoringu 

GIOŚ) 



 
  

    490 

 

A075 

Bielik 

Halieetus albicilla 

Określenie 

stanu popu-

lacji (regu-

larnie 

gniazdują-

cej liczby 

par) oraz 

istniejących 

i potencjal-

nych zagro-

żeń. 

Parametr 

siedliska 

Liczba 

rewirów 

lęgowych 

Wskazany monito-

ring wszystkich po-

tencjalnych siedlisk 

lęgowych w okresie 

od 20 stycznia do 15 

lutego w celu lokali-

zacji gniazd i tokują-

cych ptaków; moni-

toring w sezonie 

lęgowym w celu 

kontroli zasiedlenia 

gniazd oraz określe-

nia pozostałychrewi-

rów lęgowych; 

Przeprowadzenie 

dwóch kontroli, 

co trzy lata, w 

terminach od 20 

stycznia do 15 

lutego i od 10 do 

30 czerwca. 

Potencjalne 

siedliska lę-

gowe, tj. zwar-

te zadrzewie-

nia łęgowe na 

brzegach rzeki 

i wyspach, na 

terenie całego 

obszaru Natura 

2000. 

RDOŚ 2/ trzy lata 

A122 

Derkacz 

Crex crex 

Przywróce-

nie popula-

cji lęgowej 

do stanu 

właściwego 

(FV), który 

zostanie 

osiągnięty 

przy wzro-

ście liczeb-

ności popu-

lacji do 

min. 100-

120 sam-

ców. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

odzywają-

cych się 

samców 

Monitoring w okre-

sie lęgowym polega-

jący na zliczeniu i 

zmapowaniu odzy-

wających się sam-

ców; prowadzić w 

godzinach nocnych 

od godz. 22:00 do 

świtu; 

Przeprowadze-

niepojedynczej 

kontroli, raz na 

trzy lata w termi-

nie od 25 maja do 

10 czerwca. 

Potencjalne 

siedliska lę-

gowe w obsza-

rze Natura 

2000, tj. pa-

stwiska, łąki i 

ziołorośla po-

wyżej 0,5 ha 

powierzchni. 

RDOŚ 4/3 lata 



 
  

    491 

 

A130 

Ostrygojad 

Haematopus ostrale-

gus 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 9 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując wszystkie 

wyspy i ławice 

piaszczyste, także 

przy brzegach. 

Coroczne prze-

prowadzenie 

dwóch kontroli w 

terminie kolejno 

od 25 kwietnia do 

15 maja oraz od 

20 maja do 10 

czerwca (opty-

malny termin 25 

maja do 05 

czerwca). Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne 

 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 



 
  

    492 

 

A136  

Sieweczka rzeczna  

Charadrius dubius 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV), na 

poziomie 

min. 230 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

rolując wszystkie 

wyspy i ławice, a 

także piaszczyste 

brzegi; konieczny 

monitoring pieszy 

okolic piaskarni lub 

innych potencjal-

nych siedlisk; 

Coroczne prze-

prowadzenie 

dwóch kontroli w 

terminie kolejno 

od 25 kwietnia do 

15 maja (opty-

malny termin 1-

10 maja) oraz od 

20 maja do 10 

czerwca. Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 



 
  

    493 

 

A137  

Sieweczka obrożna  

Charadrius hiaticula 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 150 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

rolując wszystkie 

wyspy i ławice, a 

także piaszczyste 

brzegi; konieczny 

także monitoring 

pieszy okolic pia-

skarni lub innych 

potencjalnych sie-

dlisk; 

Przeprowadzenie 

dwóch kontroli 

raz na trzy lata w 

terminie od 25 

kwietnia do 15 

maja (optymalny 

termin 1-10 maja) 

oraz od 20 maja 

do 10 czerwca. 

Termin kontroli 

może ulec prze-

sunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w Wi-

śle/ złe warunki 

atmosferyczne. 

 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 



 
  

    494 

 

A156  

Rycyk 

Limosa limosa 

Przywróce-

nie popula-

cji lęgowej 

do stanu 

właściwego 

(FV), który 

zostanie 

osiągnięty 

przy wzro-

ście liczeb-

ności popu-

lacji do po-

ziomu min. 

30 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring par lę-

gowych na wyspach 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki i kon-

rolując wszystkie 

wyspy i ławice; mo-

nitoring w tarasie 

zalewowym prowa-

dzić także pieszo, 

kontrolując obszary 

łąkowe, w szczegól-

ności ekstensywnie 

użytkowane; 

Przeprowadzenie 

dwóch kontroli 

raz na trzy lata w 

terminie od 25 

kwietnia do 15 

maja (optymalny 

termin 1-10 maja) 

oraz od 20 maja 

do 10 czerwca. 

Termin kontroli 

może ulec prze-

sunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w Wi-

śle/ złe warunki 

atmosferyczne. 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 

A162  

Krwawodziób  

Tringa totanus 

Przywróce-

nie popula-

cji lęgowej 

do stanu 

właściwego 

(FV), który 

zostanie 

osiągnięty 

przy wzro-

ście liczeb-

ności popu-

lacji do po-

ziomu min. 

30 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring par lę-

gowych na wyspach 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

rolując wszystkie 

wyspy i ławice; mo-

nitoring w tarasie 

zalewowym prowa-

dzić także pieszo, 

kontrolując obszary 

łąkowe, szczególnie 

ekstensywnie użyt-

kowane; 

Pojedyncza kon-

trola przeprowa-

dzona raz na trzy 

lata w terminie od 

25 kwietnia do 15 

maja (optymalny 

termin 1-10 ma-

ja). Termin kon-

troli może ulec 

przesunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w Wi-

śle/ złe warunki 

atmosferyczne. 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 
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A168  

Brodziec piskliwy  

Actitis hypoleucos 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 160 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując wszystkie 

wyspy i ławice, a 

także piaszczyste i 

kamieniste brzegi, z 

uwzględnieniem 

płytkich zato-

czek.oraz wszystkich 

odnóg rzeki 

Pojedyncza kon-

trola przeprowa-

dzona raz na trzy 

lata w terminie od 

20 maja do 10 

czerwca (opty-

malny termin 25-

maja do 05 

czerwca). 

Termin kontroli 

może ulec prze-

sunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w  

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne. 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 
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A176 

Mewa czarnogłowa 

Larus melanocepha-

lus 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 5 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując w trakcie 

kolonie lęgowe po-

zostałych mew na 

wyspach i ławicach, 

w poszukiwaniu lę-

gów mewy czarno-

głowej. 

Coroczne prze-

prowadzenie 

dwóch kontroli w 

odstępie 10 dni w 

terminie od 20 

maja do 10 

czerwca (opty-

malnie 25maja do 

05 czerwca). 

Termin kontroli 

może ulec prze-

sunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w  Wi-

śle/ złe warunki 

atmosferyczne. 

 

Potencjalne 

siedliska lę-

gowe w obsza-

rze, m.in. 

piaszczyste 

wyspy w nur-

cie rzeki. 

GIOŚ bezkoszto-

wo (dane z 

monitoringu 

GIOŚ) 



 
  

    497 

 

A179  

Śmieszka  

Larus ridibundus 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 6000 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując wszystkie 

wyspy i ławice w 

poszukiwaniu kolo-

nii lęgowych. 

Coroczne prze-

prowadzenie 

dwóch kontroli 

w terminie kolej-

no od 25 kwietnia 

do 15 maja oraz 

od 20 maja do 10 

czerwca (opty-

malny termin 25 

maja do 05 

czerwca). Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne. 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 
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A182 

Mewa siwa  

(pospolita) 

Larus canus 

Przywróce-

nie popula-

cji lęgowej 

do stanu 

właściwego 

(FV), który 

zostanie 

osiągnięty 

przy wzro-

ście liczeb-

ności popu-

lacji do 

min. 2200 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

rolując wszystkie 

wyspy i ławice w 

poszukiwaniu kolo-

nii lęgowych. 

Coroczne prze-

prowadzenie 

dwóch kontroli w 

terminie kolejno 

od 25 kwietnia do 

15 maja oraz od 

20 maja do 10 

czerwca (opty-

malny termin 25 

maja do 05 

czerwca). Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 



 
  

    499 

 

A193 

Rybitwa rzeczna 

Sterna hirundo 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

1700 – 2500 

par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując wszystkie 

wyspy i ławice w 

poszukiwaniu kolo-

nii lęgowych. 

Coroczne prze-

prowadzenie 

dwóch kontroli w 

terminie kolejno 

od 25 kwietnia do 

15 maja oraz od 

20 maja do 10 

czerwca (opty-

malny termin 25-

maja do 05 

czerwca). Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne. 

 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 



 
  

    500 

 

A195 

Rybitwa białoczelna 

Sternula albifrons 

Przywróce-

nie popula-

cji lęgowej 

do stanu 

właściwego 

(FV), który 

zostanie 

osiągnięty 

przy wzro-

ście popula-

cji do min. 

550 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując wszystkie 

wyspy i ławice w 

poszukiwaniu kolo-

nii lęgowych. 

Coroczne prze-

prowadzenie 

dwóch kontroli w 

terminie kolejno 

od 25 kwietnia do 

15 maja oraz od 

20 maja do 10 

czerwca (opty-

malny termin 25 

maja do 05 

czerwca). Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne. 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 

A229 

Zimorodek 

Alcedo atthis 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 30 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

stanowisk 

lęgowych 

na wybra-

nych od-

cinkach 

próbnych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując linię brze-

gową w poszukiwa-

niu zajętych gniazd 

w wybranych kilku 

rejonach, gdzie jest 

możliwe liczenie z 

wody; 

Raz na trzy lata-

przeprowadzenie 

jednej kontroli w 

terminie od 25 

kwietnia do 15 

maja (optymalny 

termin 1-10 ma-

ja).  Termin kon-

troli może ulec 

przesunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w Wi-

śle/ złe warunki 

atmosferyczne. 

 

Wybrane 

fragmenty ob-

szaru Natura 

2000, w szcze-

gólności kory-

to rzeki i część 

starorzeczy. 

RDOŚ Spływ* 



 
  

    501 

 

A238 

Dzięcioł średni 

Dendrocopos medius 

Określenie 

stanu popu-

lacji (regu-

larnie 

gniazdują-

cej liczby 

par) oraz 

wpływu 

gospodaro-

wania 

drzewosta-

nem na jej 

liczebność. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

stanowisk 

lęgowych 

Monitoring stano-

wisk lęgowych pro-

wadzić wzdłuż tran-

sektów przecinają-

cych potencjalne 

siedliska lęgowe tzn. 

łęgi i zwarte zadrze-

wienia w starszym 

wieku; należy zasto-

sować stymulację 

głosową w punktach  

co około 200-300 m 

transektu;  

Przeprowadzić 

dwie lub trzy kon-

trole w odstępach 

7-10 dniowych, 

co 3 lata w termi-

nie od 20 marca 

do 20 kwietnia. 

Przynajmniej 

dwukrotne 

stwierdzenie pta-

ków w rewirze w 

ciągu sezonu 

uznaje się za sta-

nowisko lęgowe. 

Wybrane 

fragmenty do-

liny rzeki Wi-

sły w obszarze 

Natura 2000 

RDOŚ 6/ trzy lata 

A249  

Brzegówka  

Riparia riparia 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

6000 – 

12000 par. 

Parametr 

populacji 

Liczba par 

lęgowych 

Monitoring gniazd 

prowadzić spływając 

z nurtem rzeki, kon-

trolując z wody 

wszystkie wyspy i 

brzegi rzeki, stano-

wiące potencjalne 

siedliska lęgowe. 

Pojedyncza kon-

trola przeprowa-

dzona raz na dwa 

lata w terminie od 

20 maja do 10 

czerwca (opty-

malny termin 25 

maja 05 czerwca). 

Termin kontroli 

może ulec prze-

sunięciu ze 

względu na po-

ziom wód w  

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne. 

 

Cały obszar 

Natura 2000 

RDOŚ Spływ* 



 
  

    502 

 

A272 

Podróżniczek 

Luscinia svecica 

Określenie 

stanu popu-

lacji (regu-

larnie 

gniazdują-

cej liczby 

par) oraz 

istniejących 

i potencjal-

nych zagro-

żeń. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

śpiewają-

cych sam-

ców 

Liczenia śpiewają-

cych samców pro-

wadzić na transek-

tach lądowych zlo-

kalizowanych 

wzdłuż potencjal-

nych siedlisk lęgo-

wych tego gatunku, 

tj. zarośli wiklino-

wych, łozowisk 

przybrzeżnych oraz 

starorzeczy; liczenia 

prowadzić w godzi-

nach porannych od 

3:00 do 11:00; 

Przeprowadzenie 

pojedynczej kon-

troli co trzy lata w 

całym obszarze 

Natura 2000, w 

terminie od 25 

kwietnia do 15 

maja. Kontrolę 

należy przepro-

wadzać tylko na 

wyznaczonych 

odcinkach znane-

go i potencjalne-

go występowania 

gatunku. Termin 

kontroli może 

ulec przesunięciu 

ze względu na 

poziom wód w 

Wiśle/ złe warun-

ki atmosferyczne. 
 

Pojedynczą 

kontrolą pro-

wadzoną co 

trzy lata, nale-

ży objąć po-

tencjalne sie-

dliska gatunku 

w całym ob-

szarze Natura 

2000; coroczną 

kontrolę nale-

ży prowadzić 

na odcinku od 

379 do 458 km 

biegu rzeki 

Wisły, a w 

przypadku 

stwierdzenia 

stanowisk poza 

wyznaczonym 

odcinkiem, 

konieczne jest 

rozszerzenie 

obszaru co-

rocznego mo-

nitoringu; 

RDOŚ 6/ trzy lata   
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A371  

Dziwonia 

Carpodacus erythri-

nus 

Utrzymanie 

populacji 

lęgowej w 

stanie wła-

ściwym 

(FV) na 

poziomie 

min. 120 

samców. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

śpiewają-

cych sam-

ców 

Monitoring prowa-

dzić na transektach 

w tarasie zalewo-

wym w całym obsza-

rze Natura 2000 

Pojedyncza kon-

trola prowadzona 

raz na trzy lata w 

terminie od 10 do 

20 maja.  

Wybrane 

fragmenty do-

liny rzeki Wi-

sły w obszarze 

Natura 2000 

RDOŚ 6/ trzy lata 

A429  

Dzięcioł białoszyi 

Dendrocopos syria-

cus 

Określenie 

stanu popu-

lacji (regu-

larnie 

gniazdują-

cej liczby 

par) oraz 

istniejących 

i potencjal-

nych zagro-

żeń. 

Parametr 

populacji 

Liczba 

stanowisk 

lęgowych 

Monitoring stano-

wisk lęgowych pro-

wadzić wzdłuż tran-

sektów przecinają-

cych potencjalne 

siedliska lęgowe tzn. 

łęgi, zadrzewienia 

oraz ich skraje; nale-

ży zastosować sty-

mulację głosową w 

punktach co około 

200-400 m transek-

tu; przynajmniej 

trzykrotne stwier-

dzenie ptaków w 

rewirach, w ciągu 

sezonu, uznaje się za 

stanowiska lęgowe; 

UWAGA: może two-

rzyć pary mieszane z 

dzięciołem dużym 

Przeprowadzić 

trzy lub cztery 

kontrole w odstę-

pach 7-10 dnio-

wych, co 3 lata w 

terminie od 1 

marca do 30 

kwietnia. Przy-

najmniej trzy-

krotne stwierdze-

nie ptaków w 

rewirze w ciągu 

sezonu uznaje się 

za stanowisko 

lęgowe. 

Wybrane 

fragmenty do-

liny rzeki Wi-

sły w obszarze 

Natura 2000 

RDOŚ 6/ trzy lata 
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*Spływ – oznacza coroczny monitoring wybranych gatunków ptaków w dogodnym dla nich terminie, na całym odcinku rzeki Wisły.  

- w pierwszym terminie w 1 zespole 2-osobowym; koszt pojedynczego spływu wynosi 6 dni x 400 zł/dzień x 2 os.= 4 800 zł/spływ 

- w drugim terminie w 2 zespołach 2-osobowych; koszt pojedynczego spływu wynosi 6 dni x 400 zł/dzień x 4 os.= 9 600 zł/spływ,  

- razem rocznie za spływ 14 400 zł; 

 

Przy planowaniu działań związanych z monitoringiem przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 należy wziąć pod uwagę realizowane na tym obsza-

rze projekty środowiskowe, w ramach których również prowadzony jest monitoring ptaków. OTOP/Bukaciński w ramach projektu finansowanego  

z CKPŚ/NFOŚ i STOP/LIFE organizują spływy na określonych odcinkach rzeki Wisły w celu monitoringu ptaków, dlatego należy dążyć do pozyskania 

zbieranych przez te instytucje danych. 

W ramach projektu LIFE+ realizowanego przez STOP i Zarząd Mienia m.st. Warszawy prowadzony jest monitoring Doliny Środkowej Wisły na 

488-538km biegu rzeki, który będzie trwał do końca grudnia 2013 roku.Monitoring jest całoroczny, obejmuje ptaki zimujące, migrujące jesienią  

i wiosną oraz lęgowe w nurcie i na brzegu ptaki siewkowe ze szczególnym uwzględnieniem rybitwy rzecznej i białoczelnej (poprzez spływy) oraz ptaki 

gniazdujące poza korytem rzeki, badane na wybranych transektach. 

 

http://m.st/
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8. Wskazania do dokumentów planistycznych 

Dokumentacja planistyczna 

Wskazaniado zmian w dokumentach planistycznych niezbędne do utrzymania bądź odtwo-

rzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 (Art. 28ust 10 pkt 5ustawy o ochronie 

przyrody) 

1. Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły. Krajowy Zarząd Gospo-

darki Wodnej, Warszawa 2011. 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 dopuszcza się bagrowanie koryta rzeki Wisły związane z ochroną przeciwpowodziową, o ile w 

ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

dla ww. przedsięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odstąpi od konieczności wykona-

nia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wykaże brak znaczącego nega-

tywnego wpływu na przedmioty ochrony tego obszaru; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych  

i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe 

funkcjonowanie obszaru Natura 2000; 

 rezygnacja ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych 

jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, w granicach obszaru Natura 2000; 

 rezygnacja z wydobywania piasku i żwiru z koryta rzeki Wisły na obszarach objętych ochroną 

rezerwatową, z wyjątkiem: 

 wykonywania zadań wynikających z planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000, 

 prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, 
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 wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa; 

 dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Wisły w obszarze Natura 2000,  

za wyjątkiem terenów objętych ochroną rezerwatową, jeżeli działalność ta jest związana  

z utrzymaniem wód rzeki Wisły lub urządzeń wodnych przez administratora, o ile w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przed-

sięwzięcia: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odstąpi od konieczności wykona-

nia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wykaże brak znaczącego nega-

tywnego wpływu na przedmioty ochrony tego obszaru; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych  

i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe 

funkcjonowanie obszaru Natura 2000; 

 dopuszcza się prowadzenie żeglugi śródlądowej wyłącznie po wyznaczonym torze wodnym bez 

przybijania jednostek pływających do wysp i kęp; 

 rezygnacja z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Wisły w obszarze Natura 

2000, chyba, że działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędne-

go interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i 

zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na cele 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiąz-

kowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjono-

wanie obszaru Natura 2000; 

 nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów w granicach obszaru Natura 2000 chyba, że dzia-
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łania te są niezbędne w celu: 

 realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 

oraz planów ochrony rezerwatów przyrody; 

 realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych; 

 realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach postępowania 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odstąpi od konieczności wykona-

nia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub ocena oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na 

przedmioty ochrony tego obszaru; 

 realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publiczne-

go, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia i zdrowia ludzi, 

pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wyko-

naniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie ob-

szaru Natura 2000; 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca 

lutego (w rejonie gniazdowania bielika od 16 października do 31 grudnia), a także z zastrzeże-

niem zapisów dotyczących obszaru Natura 2000 PLH140029 Kampinoska Dolina Wisły; 

 w zakresie budownictwa wodnego w obszarze Natura 2000 dopuszcza się realizację: 

 obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; 

 urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; 

 stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod-

nych na terenie obwodów rybackich rzeki Wisły (zgodnie z Rozporządzeniem Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie); 
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 murów oporowych lub bulwarów (śródmieścia lewobrzeżnej Warszawy); 

 nadbrzeży, pomostów, przystani, kąpielisk; 

 stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla ww. przedsięwzięć: 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odstąpi od konieczności wykona-

nia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 

 ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wykaże brak znaczącego nega-

tywnego wpływu na przedmioty ochrony tego obszaru; 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nad-

rzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony 

życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia 

na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych  

i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność i właściwe 

funkcjonowanie obszaru Natura 2000; 

 wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Wiśle w obszarze Natura 2000  

w okresie lęgowym ptaków, trwającym od początku marca do 16 października; 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Słupno - Uchwała Nr 310/XXIII/01 Rady 

Gminy w Słupnie z dn. 19.10.2001r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Bodzanów 

obejmujący teren wsi Białobrzegi - 

Uchwała  

nr 300/XL/2002 Rady Gminy w 

Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla 

przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych określonych  

w planie zadań ochronnych w szczególności: 

- ograniczenia stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych jako 

budulca  

w realizowanych pracach hydrotechnicznych,  

w granicach obszaru Natura 2000; 

- dopuszczenia prowadzenia żeglugi śródlądowej wyłącznie po wyznaczonym torze wodnym bez 
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Bodzanowie  

z dnia 20.03.2002r.  

Miejscowy ogólny plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący teren wsi Kępa 

Polska Gminy Bodzanów - Uchwała  

nr 77/XI/03 Rady Gminy w Bodzanowie  

z dnia 30.08.2003r.  

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mała Wieś - Uchwała Nr 168/XXIII/2001 

Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27.09.2001 

roku. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Gąbin - Uchwała Rady Miasta  

i Gminy Gąbin Nr 40/V/99 z  

dnia3.03.1999r.  

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Iłów - Uchwała Nr 77/X/99 Rady Gminy 

Iłów z dnia 19.07.1999. 

Miejscowy szczegółowy plan 

zagospodarowania przestrzennego osiedli 

mieszkaniowych Imielnica -Ośnica - 

Borowiczki - "Oczyszczalnia Wschód" 

w Płocku - Uchwała Rady Miasta Płocka 

Nr 619/XLIII/96 z dnia 19.11.1996r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przybijania jednostek pływających do kęp i wysp  

z wyłączeniem właścicieli, zarządców terenu  

i uprawnionych służb; 

- ograniczenia konieczności usuwania drzew i krzewów w granicach obszaru Natura 2000,  

- w zakresie budownictwa wodnego w obszarze Natura 2000 dopuszczenia realizacji obiektów 

służących  

do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; urządzeń kanalizacyjnych służących  

do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; stałych urządzeń służących do połowu ryb lub  

do pozyskiwania innych organizmów wodnych  

na terenie obwodów rybackich rzeki Wisły (zgodnie  

z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie); murów 

oporowych lub bulwarów (śródmieścia lewobrzeżnej Warszawy); nadbrzeży, pomostów, przystani, 

kąpielisk; stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

- ograniczenia budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarze Natura 

2000; 

- ograniczenia budowy mostów typu pylonowego  

w obszarze Natura 2000; 

- w przypadku terenów, na których planowane jest prowadzenie imprez masowych wprowadzenia 

zapisu dotyczącego ograniczenia prowadzenia imprez masowych  obszarze Natura 2000 w sezonie 

lęgowym ptaków, trwającym od początku marca do 16 października; 

- ograniczenia poruszania się w obszarze Natura 2000 pojazdami mechanicznymi – poza drogami 

publicznymi, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych w trakcie prowadzenia akcji ratunkowych, 

pojazdów właścicieli i dzierżawców gruntów, którzy wykonują na omawianym obszarze swoje 

prawa właścicielskie i pojazdów należących  

do administratora wód rzeki (Skarbu Państwa) – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie oraz administratora wałów przeciwpowodziowych – Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, a także regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i 

generalnej dyrekcji ochrony środowiska i zarządców terenu. 



 
  

    510 

 

przestrzennego osiedli Imielnica 

i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku - 

Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 

673/XXXI/00 z dnia 19.09. 2000r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Płocka dla trasy  

rurociągu paliwowego relacji Płock-Ostrów 

Wielkopolski - Uchwała Rady Miasta 

Płocka Nr 694/XXXII/00 z dnia 

27.10.2000r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów przyległych do 

rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. 

Grabówka  

do ujścia rzeki Wisły w Płocku  - Uchwała 

Rady Miasta Płocka Nr 436/XXII/04 z dnia 

16.03.2004r. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Sobienie Jeziory – Uchwała Nr IV/15/02 

Gminy Sobienie Jeziory z dnia 30 grudnia 

2002r. (ze zm). 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Otwocka – Uchwała Rady Miasta Otwocka 

XXVIII/298/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. 

Zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego miasta 
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Otwocka - Uchwała Nr XVII/77/86 

Miejskiej Rady Narodowej miasta Otwocka 

z dnia  

27 listopada 1986r. dla obszaru, którego 

granice określa załącznik nr 1 do Uchwały  

nr XLI/297/97 Rady Miasta Otwocka z dnia 

18 marca 1997r. i zatwierdzenia 

miejscowego planu zagospodarowana 

przestrzennego obszaru przyległego do 

rzeki Świder  

na terenie miasta Otwocka - etap I z dnia 27 

lipca 2000r. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Józefów – Uchwała Nr 273/III/2001 Rady 

Miasta Józefowa z dnia 01 lutego 2001r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obszaru "Pasa 

Nadwiślańskiego" Uchwała  

Nr XXXII/692/2004 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawa z dnia 24 czerwca 

2004r.  

w sprawie (Warszawa, dnia 29 lipca 

2004r.). 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części rejonu 

urbanistycznego ZD Marymont - Marymont 

II część I – Uchwała Nr 779/XXXVI/02 

RADY Gminy Warszawa-Bielany z dnia 9 

października 2002r.  
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Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części rejonu 

urbanistycznego ŻJ "Młociny", 

obejmującego teren "Węzła Północnego" - 

część I planu – Uchwała  

Nr 431/II/01 Rady Gminy Warszawa-

Bielany z dnia 19 stycznia 2001r.  

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Jabłonna, zatwierdzonego uchwałą Rady 

Gminy Jabłonna nr XXV/260/2000 z dnia  

12 grudnia 2000r.  

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki – Uchwała  

Nr XIII/173/99Rady Miejskiej w Nowym 

Dworze Mazowieckim z dnia 30 grudnia 

1999r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki - Uchwała Nr XIV/154/03 

Rady Miejskiej w Nowym Dworze 

Mazowieckim  

z dnia 29 grudnia 2003r.  

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Zakroczym - Uchwała Rady Gminy 

Zakroczym nr 188.XLII/2001 z dnia 29 

marca 2001r. 
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Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Czosnów – Uchwała  

Nr 32/X/03 Rady Gminy Czosnów z dnia  

30 grudnia 2003 r. ze zm. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Czosnów. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta  

i Gminy Konstancin-Jeziorna – Uchwała  

Nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-

Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r. w 

sprawie przyjęcia  

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sieciechów – Uchwała Nr XVI/91/99Rady 

Gminy w Sieciechowie z dnia 28 grudnia 

1999r. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Warka – Uchwała Nr XII/129/99 

Rady Miejskiej w Warce z dnia 24 czerwca 

1999r. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gniewoszów – Uchwała Nr XX/192/01 

Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 9 

lutego 2001r.  
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Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wilga – Uchwała Nr VIII/59/99 Rady 

Gminy Wilga z dnia 6 lipca 1999r. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Puławy – Uchwała Nr X/77/99 Rady 

Gminy Puławy z 20 sierpnia 1999r. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Puławy – Uchwała  

Nr XLIV/285/2002 Rady Gminy Puławy  

z dnia 13 września 2002r. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Dęblin – Uchwała Nr XV/78/2003 Rady 

Miasta Dęblin z dnia 7 lipca 2003r. 

 

 

 

Istnieje potrzeba przeprowadzenia aktualizacji pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla 

przedmiotów ochrony oraz celów działań ochronnych określonych  

w planie zadań ochronnych w szczególności: 

- ograniczenia stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów budowlanych jako 

budulca  

w realizowanych pracach hydrotechnicznych,  

w granicach obszaru Natura 2000; 

- dopuszczenia prowadzenia żeglugi śródlądowej wyłącznie po wyznaczonym torze wodnym bez 

przybijania jednostek pływających do kęp i wysp  

z wyłączeniem właścicieli, zarządców terenu  

i uprawnionych służb; 

- ograniczenia konieczności usuwania drzew i krzewów w granicach obszaru Natura 2000,  

- w zakresie budownictwa wodnego w obszarze Natura 2000 dopuszczenia realizacji obiektów 

służących  

do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych; urządzeń kanalizacyjnych służących  

do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód; stałych urządzeń służących do połowu ryb lub  

do pozyskiwania innych organizmów wodnych  

na terenie obwodów rybackich rzeki Wisły (zgodnie  

z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie); murów 

oporowych lub bulwarów (śródmieścia lewobrzeżnej Warszawy); nadbrzeży, pomostów, przystani, 

kąpielisk; stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

- ograniczenia budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych) w obszarze Natura 

2000; 
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- ograniczenia budowy mostów typu pylonowego  

w obszarze Natura 2000; 

- w przypadku terenów, na których planowane jest prowadzenie imprez masowych wprowadzenia 

zapisu dotyczącego ograniczenia prowadzenia imprez masowych  obszarze Natura 2000 w sezonie 

lęgowym ptaków, trwającym od początku marca do 16 października; 

- ograniczenia poruszania się w obszarze Natura 2000 pojazdami mechanicznymi – poza drogami 

publicznymi, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych w trakcie prowadzenia akcji ratunkowych, 

pojazdów właścicieli i dzierżawców gruntów, którzy wykonują na omawianym obszarze swoje 

prawa właścicielskie i pojazdów należących  

do administratora wód rzeki (Skarbu Państwa) – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  

w Warszawie oraz administratora wałów przeciwpowodziowych – Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, a także regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i 

generalnej dyrekcji ochrony środowiska i zarządców terenu. 

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Wy-

spy Zawadowskie" ustanowiony rozporzą-

dzeniem nr 60 Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. 

Nr 306, poz. 8148). 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnacjaz poboru kruszywa w obszarze rezerwatu przyrody, chyba że działanie to wynika z 

konieczności: 

 wykonywania zadań wynikających z planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000, 

 prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, 

 wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa; 

 likwidacja istniejącej piaskarni po upływie terminu ważności zezwolenia wodno-prawnego, 

chyba że jej działalność wynika z konieczności: 

 wykonywania zadań wynikających z planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000, 

 prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, 

 wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa; 

 dopuszcza się ruch pieszy i rowerowy wyłącznie po wyznaczonym szlaku turystycznym; 
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 dopuszcza się wędkowanie z łodzi wyłącznie na szlaku żeglugowym oraz wędkowanie z brzegu 

wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach; 

 rezygnacja z udostępnienia do wędkowania linii brzegowej na całej jej długości; 

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Wy-

spy Świderskie” ustanowiony rozporządze-

niem nr 61 Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. 

Nr 306, poz. 8149). 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 rezygnacjaz poboru kruszywa w obszarze rezerwatu przyrody, chyba że działanie to wynika z 

konieczności: 

 wykonywania zadań wynikających z planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000, 

 prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, 

 wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa; 

 dopuszcza się ruch pieszy i rowerowy wyłącznie po wyznaczonym szlaku turystycznym; 

 dopuszcza się wędkowanie z łodzi wyłącznie na szlaku żeglugowym oraz wędkowanie z brzegu 

wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach; 

 rezygnacja z udostępnienia do wędkowania linii brzegowej na całej jej długości; 

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody "Ła-

chy Brzeskie" ustanowiony rozporządze-

niem nr 59 Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 8 grudnia 2003 r. (Dz. U. Woj. Maz. 

Nr 306, poz. 8147). 

Wprowadzenie następujących zapisów: 

 dopuszcza się ruch pieszy i rowerowy wyłącznie po wyznaczonym szlaku turystycznym; 

 dopuszcza się wędkowanie z łodzi wyłącznie na szlaku żeglugowym oraz wędkowanie z brzegu 

wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach; 

 rezygnacja z udostępnienia do wędkowania linii brzegowej na całej jej długości; 
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9. Przesłanki sporządzenia planu ochrony 

Nie istnieją przesłanki do sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły. 

 

10. Projekt weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

Projekt zaktualizowanego SDF-u znajduje się w załączniku nr21. 

 

 

L.p. Zapis SDF Proponowany zapis SDF Uzasadnienie do zmiany 

1. w pkt. 3.2.a.: 

A022 Ixobrychus minutus 

Populacja rozrodcza: 2-15 

Populacja rozrodcza: 2-4 p 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009)  

2. w pkt. 3.2.a.: 

A027 Egretta alba 

Populacja zimująca: <54  

Populacja przelotna: 185 

Populacja zimująca: 8-54i  

Populacja przelotna: 42-199i 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009) 

3. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A030 Ciconia ciconia 

Populacja rozrodcza: 5p 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji lę-

gowej(Kot H., Bukaciński D., Keller 

M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W. 2009) 

4. w pkt. 3.2.a.: 

A030 Ciconia nigra 

Populacja przelotna: 245 

Populacja rozrodcza: 1p 

Populacja przelotna: 50-245i 

Aktualizacja danych o liczebności 

populacji lęgowej i przelotnej (Kot 

H., Bukaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błędowski 

W. 2009.) 
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5.  W pkt. 3.2.a: 

A060 Aythya nyroca 

Populacja rozrodcza: 0-2 

Populacja rozrodcza: 0-1p Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.) 

6. w pkt. 3.2.a.: 

A068 Mergus albellus 

Populacja Zimująca: 50 

Populacja zimująca: 50-69i 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.) 

7. w pkt. 3.2.a.: 

A075Haliaeetus albicilla 

Populacja zimująca: <82 

 

Populacja zimująca: 65-82 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.) 

8. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A094 Pandion haliaetus 

Populacja przelotna: P 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji mi-

grującej (Keller M., Nowicki W., 

Rowiński P., Maniakowski M., Po-

ławski Ł. inf.ustna) 

9. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A072 Pernis apivorus 

Populacja rozrodcza: 0-1p  

Ocena populacji: D 

 Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji lę-

gowej (Wilk T., Jujka M., Krogulec 

J., Chylarecki P. (red) 2010.; Sikora 

A., Rohde Z., Gromadzki M., 

Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 

2007.) 

10. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A215 Bubo bubo 

Populacja rozrodcza: 1p  

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność ptaków w se-

zonie lęgowym  (Kot H., Bukaciński 

D., Keller M., Dombrowski A., Ro-

wiński P., Błędowski W. 2009.; Siko-

ra A., Rohde Z., Gromadzki M., 

Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 

2007.), 
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11. w pkt. 3.2.a.: 

A132 Recurvirostra avosetta 

Populacja rozrodcza: 1p  

 

Populacja rozrodcza: 0-1p  

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.). Raporty Komisji 

Faunistycznej wskazują na nieregu-

larne wyustępowanie na tym terenie 

12. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A466 Calidris alpina 

Populacja przelotna: P  

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji lę-

gowej  (Wilk T., Jujka M., Krogulec 

J., Chylarecki P. (red) 2010.) 

13. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A151 Philomachus pugnax 

Populacja przelotna: P  

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji mi-

grującej (Wilk T., Jujka M., Krogulec 

J., Chylarecki P. (red) 2010.) 

14. w pkt. 3.2.a.: 

A197 Chlidonias niger 

Populacja rozrodcza: <15p 

Populacja rozrodcza: 0-15p Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.) 

15. w pkt 3.2.a.: 

- 

A127 Grus grus 

Populacja rozrodcza: 0-2p 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji lę-

gowej  (Wilk T., Jujka M., Krogulec 

J., Chylarecki P. (red) 2010.; Sikora 

A., Rohde Z., Gromadzki M., 

Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 

2007. ) 

16. w pkt 3.2.a.: 

- 

A120 Porzana parva 

Populacja rozrodcza: 3-6m 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji lę-

gowej (Kot H., Bukaciński D., Keller 

M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W. 2009.),   
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17. w pkt 3.2.a.: 

- 

A119 Porzana porzana 

Populacja rozrodcza: 3-6m 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji lę-

gowej (Kot H., Bukaciński D., Keller 

M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W. 2009.),  

18. w pkt. 3.2.a.: 

A238 Dendrocopos medius 

Populacja osiadła: <40 

Ocena populacji: D 

Populacja osiadła: 60-100p 

Ocena populacji: C, C, C, C 

Aktualizacja danych o liczebności, 

możliwe zaniżenie rzeczywistej li-

czebności, gatunek wymaga inwenta-

ryzacji(Kot H., Bukaciński D., Keller 

M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W. 2009., Węgrzynowicz 

A. 2010.)  

19. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A246 Lullula arborea 

Populacja rozrodcza: 6p 

Ocena populacji: D 

 Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji lę-

gowej (Kot H., Bukaciński D., Keller 

M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W. 2009) 

20. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A379 Emberiza hortulana 

Populacja rozrodcza: 5p 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji lę-

gowej (Kot H., Bukaciński D., Keller 

M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W. 2009) 

21. w pkt. 3.2.a.: 

- 

A320 Ficedula parva 

Populacja przelotna: P 

Ocena populacji: D 

Aktualizacja danych o liczebności 

populacji (Keller M., Rowiński P., 

Poławski Ł. inf. ustna) 

22. w pkt. 3.2.b.: 

A036 Cygnus olor 

Populacja rozrodcza: 29  

Populacja rozrodcza: 34p 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009) 

23. W pkt. 3.2.b.: 

A051 Anas strepera 

Populacja rozrodcza: 6-13 

 

Populacja rozrodcza: 8-13p 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009) 
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24. w pkt. 3.2.b.: 

A052 Anas crecca 

Populacja zimująca: <245 

 

Populacja zimująca: 18-245i 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.; Dombrowski A., 

Keller M., Kot H., Rowiński P. (w 

przygotowaniu). Zimowanie ptaków 

wodno-błotnych  na Wiśle między 

Dęblinem, a Płockiem w latach 

1984-2010. W: Keller M. i Bukaciń-

ski D. (red.). Ptaki Wisły środkowej. 

Monografia faunistyczna, M-ŚTO, 

Pionki.;  

25. w pkt. 3.2.b.: 

A070 Mergus merganser 

Populacja zimująca: - 

Populacja migrujaca: - 

Populacja zimująca: 517-1540i 

Populacja migrujaca: 100-413i 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.; Rowiński P. inf. 

ustna) 

26. w pkt. 3.2.b.: 

A136 Charadrius dubius 

Populacja rozrodcza: 212-25450 

 

Populacja rozrodcza: 212-254p 

 

Sprostowanie błędu (na podstawie: 

Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.) 

27. w pkt. 3.2.b.: 

- 

A142 Vanellus vanellus 

Populacja przelotna: 2832i 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji mi-

grującej (Kot H., Bukaciński D., Kel-

ler M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W) 

28. w pkt. 3.2.b.: 

- 

A166 Tringa glareola 

Populacja przelotna: 219i 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji mi-

grującej (Kot H., Bukaciński D., Kel-

ler M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W. 2009.) 
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29. w pkt. 3.2.b.: 

A168 Actitis hypoleucos 

Populacja przelotna: - 

 

Populacja przelotna: 807i 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009) 

30. w pkt. 3.2.b.: 

A182 Larus canus 

Populacja zimująca: -  

Populacja zimująca:282-3642i Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.;) 

31. w pkt. 3.2.b.: 

A183 Larus fuscus 

Populacja rozrodcza: 5 

Populacja zimująca: <11 

Populacja rozrodcza: 0-5p 

Populacja zimująca: 1-11 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Kot H., Bukaciński D., Keller M., 

Dombrowski A., Rowiński P., Błę-

dowski W. 2009.). Raporty Komisji 

Faunistycznej nie potwierdzają regu-

larnych lęgów gatunku w obszarze. 

32. w pkt. 3.2.b.: 

A184 Larus argentatus 

Populacja zimująca: - 

Populacja zimująca: 2341i 

 

Aktualizacja danych o liczebności 

(Rowiński P. inf.ustna) 

33. w pkt. 3.2.b.: 

- 

Larus cachinnans 

Populacja rozrodcza: P 

Ocena populacji: D 

 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji roz-

rodczej (Kot H., Bukaciński D., Kel-

ler M., Dombrowski A., Rowiński P., 

Błędowski W. 2009.; Sikora A., 

Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer 

G., Chylarecki P. (red.) 2007.) 

34. w pkt. 3.2.b.: 

A179 Larus ridibundus 

Populacja zimująca: - 

 

A179 Larus ridibundus 

Populacja zimująca: 5754i 

 

Aktualizacja SDF ze względu na 

obecność populacji zimującej (Kot 

H., Bukaciński D., Keller M., Dom-

browski A., Rowiński P., Błędowski 

W. 2009.; Rowiński P. inf.ustna) 

35. w pkt. 3.2.c.: 

- 

1337 Castor fiber 

Populacja osiadła: P 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji osia-

dłej(Poławski Ł. inf. ustna)  
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36. w pkt. 3.2.c.: 

- 

1355 Lutra lutra 

Populacja osiadła: P 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji osia-

dłej (Matusiak J. inf. ustna) 

37. w pkt. 3.2.d.: 

- 

1188 Bombina bombina 

Populacja rozrodcza: P 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji roz-

rodczej (Poławski Ł. inf. ustna) 

38. w pkt. 3.2.e.: 

- 

1130 Aspius aspius 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność populacji 

(Hankiewicz J. inf. ustna) 

39. w pkt. 3.2.f.: 

- 

1037 Ophiogomphius cecilia 

Ocena populacji: D 

Wprowadzenie gatunku do SDF ze 

względu na obecność popula-

cji(Marczak D., Buczyński P., Lu-

bański A. 2009.) 

40. W pkt. 3.2.g.: 

1903 Liparis loeselii 

Populacja: P 

Ocena populacji: D 

 

W pkt. 3.2.g.: 

- 

Brak stanowisk gatunku w granicach 

obszaru (Kozub Ł., Kotowska K. inf. 

ustna), wobec powyższego gatunek 

został usunięty z SDF 



 
  

    524 

 

11. Zestawienie uwag i wniosków 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 

Moduł A 

1. Sugestia wykupienia przez gminę gruntów prywatnych znaj-

dujących się w obszarze Natura 2000 lub wyłączenie części 

terenów z obszaru. 

Janusz Piwiński, członek 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Postulatu dotyczącego wyłączenia części terenów 

z obszaru Natura 2000 nie uwzględniono w PZO 

ze względu na nie określenie przez podmiot zgła-

szający konkretnego położenia granic obszaru. 

Jeżeli chodzi o wykup gruntów tow Polsce nie 

istnieje instrument prawny nakazujący gminom, 

czy też innym jednostkom samorządowym wy-

kupienie gruntów prywatnych położonych w ob-

rębie obszaru Natura 2000. W UE istnieje in-

strument wykupu gruntów lub wywłoszczenia w 

sytuacji gdy właściciel nie chce wykonywać na 

swoim terenie działań ochronnych, dotyczy to 

jednak skrajnych przypadków np. siedlisk o ma-

łej powierzchni lub  siedlisk rzadkich i cennych 

pod względem przyrodniczym. 

2. Wniosek o rozbudowę wałów na całej długości gminy Ma-

gnuszew w celu skuteczniejszej ochrony p-powodziowej. 

Stanisław Figlewicz, 

członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

Wniosek nie został uwzględniony w PZO, gdyż 

budowa wałów p-powodziowych na terenie gmi-

ny Magnuszew nie leży w kompetencjach RDOŚ, 

ale Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospo-

darki Wodnej w Warszawie.  

3. Postulat dotyczący uwzględnienia w sporządzaniu PZO pla-

nów inwestycyjnych dotyczących terenów położonych poza 

obszarem międzywala.  

Renata Jasik, członek 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Wniosek uwzględniono w PZO podczas groma-

dzenia informacji dotyczących obszaru i przed-

miotów ochrony oraz przy określaniu wpływu 

inwestycji na obszar Natura 2000. 

Moduł B 
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1. Wniosek o zaniechanie usunięcia z formularza SDF w kate-

gorii gatunków wędrujących w OSO rybitwy wielkodziobej i 

rybołowa. 

Wiesław Nowicki, czło-

nek Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Wniosek uwzględniono w PZO. 

2.  Sugestia dotycząca umieszczenia w PZO wskazówek odno-

szacych się do ograniczeń w zakresie zabudowy obszaru 

Natura 2000 w celach rekreacyjnych. 

Katarzyna Jaranowska-

Bielawska, członek Ze-

społu Lokalnej Współ-

pracy 

Wniosek został uwzględniony przy ustalaniu za-

grożeń, działań ochronnych oraz wskazań do 

dokumentów planistycznych. 

3. Uwaga dotycząca potrzeby uwzględnienia w PZO zagroże-

nia jakim jest Most Południowy. 

Magdalena Suszko, czło-

nek Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Uwaga została uwzględniona w PZO podczas 

identyfikacji i analizie zagrożeń. 

4. Postulat dotyczący przeanalizowania w PZO wpływu dwóch 

piaskarni zlokalizowanych w Gorze Kalwarii na “Kępę 

Radwankowską”. 

Wojciech Szynkiewiczm 

członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

Postulat został uwzględniony podczas analizy 

zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru Na-

tura 2000. Zgodnie z decyzją nr 

WPN.II.6333.6.2011.MA.5 Regionalnego Dyrek-

tora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 

listopada 2011 r. właściciele piaskarni „Gabro” 

Spółka Jawna Igor Koźmiński, Hubert Korze-

niowski, są zobowiązani do wstrzymania prowa-

dzonych na odcinku od km 474+950 do km 

475+350 prac, polegających na wydobywaniu 

piasku z koryta rzeki Wisły i składowaniu go na 

działce nr ew. 1, w Górze Kalwarii, a także przy-

wrócenia do odpowiedniego stanu terenu położo-

nego w obszarze Natura 2000. Działalność pia-

skarni, zlokalizowanej na odcinku od km 

476+200 do km 476+590, na lewym brzegu Wi-

sły, w miejscowości Góra Kalwaria ma na celu 

usuwanie nadmiernych odkładów piasku w kory-

cie rzeki Wisły. Zgodnie z postanowieniem nr 

RDOŚ-14-WPN-II-AK-6633-109-3/10 Regional-

nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warsza-

wie z dnia 27 maja 2010 r., działalność piaskarni 

nie będzie oddziaływać znacząco negatywnie na 



 
  

    526 

 

obszar Natura 2000, a tym samamym na Kępę 

Radwankowską. 

Moduł C 

1. Wniosek o sporządzenie w pierwszej kolejności planu 

ochrony dla rezerwatów położonych w obrębie obszaru Na-

tura 2000, a w następnej kolejności planu zadań ochronnych 

dla Doliny Środkowej Wisły. 

Janusz Piwiński, członek 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Wniosek odrzucono, gdyż zgodnie z ustawą o 

ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000 ma 

obowiązek sporządzenia planu zadań ochronnych 

w terminie 6 lat od dnia wyznaczenia obszaru 

specjalnej ochrony ptaków, na okres 10 lat. Po-

trzeba ustanowienia planów ochrony dla rezerwa-

tów, położonych w obszarze Natura 2000, została 

uwzględniona przy ustalaniu działań ochronnych 

zapewniających utrzymanie lub przywrócenie do 

stanu właściwego populacji ptaków będących 

przedmiotami ochrony w obszarze. 

2. Wniosek o zaadaptowanie działań ochronnych zawartych w  

planach ochrony dla rezerwatów Łachy Brzeskie, Wyspy 

Świderskie i Wyspy Zawadowskie do Planu Zadań Ochron-

nych. 

Wiesław Nowicki, czło-

nek Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Wniosek uwzględniono w PZO przy ustalaniu 

działań ochronnych i monitoringu gatunków. 

3. Wniosek o zorganizowanie dodatkowego spotkania zespołu 

ZLW w gminie Magnuszew celu omówienia założeń projek-

tu Planu i przedyskutowanie zagadnień związanych z ochro-

ną przeciwpowodziową terenów tej gminy. 

Stanisław Figlewicz, 

członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

Wniosek został odrzucony ze względu na brak 

możliwości organizacji takich spotkań w każdej z 

34 gmin leżących w obszarze. Wytyczne określa-

ją, że spotkania przewidziane  w ramach przygo-

towywania PZO muszą dotyczyć jednocześnie 

całego obszaru, jak też umożliwiać uczestnictwo 

całości ZLW. 

4.  Wniosek o ujęcie w PZO planów zagospodarowania tury-

stycznego i konkretnych wytycznych dotyczących działań 

mających na celu zachowanie przedmiotów ochrony obję-

tych Planemw granicach Nadleśnictwa Garwolin. 

Lucyna Błędowska, 

członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

Wniosek został uwzględniony w PZO przy usta-

laniu działań ochronnych i monitoringu. 

5.  Wniosek o wskazanie konkretnych podmiotów odpowie-

dzialnych za realizację działań ochronnych. 

Lucyna Błędowska, 

członek Zespołu Lokal-

Wniosek został uwzględniony w PZO przy usta-

laniu działań ochronnych i monitoringu. 
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nej Współpracy 

6. Wniosek o zorganizowanie dodatkowego spotkania w po-

wiecie Kozienice w celu omówienia zagadnień związanych z 

pracami regulacyjnymi na Wiśle. 

Grzegorz Maciejczyk, 

członek Zespołu Lokal-

nej Współpracy 

W związku z krótkim terminem realizacji prac 

nad sporządzaniem PZO oraz limitami finanso-

wymi RDOŚ nie miał możliwości zrealizowania 

dodatkowego spotkania konsultacyjnego doty-

czącego projektu PZO. Wniosek ten zostanie 

uwzględniony przy sporządzaniu kolejnych pro-

jektów planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000.  

7. Wniosek o ujęcie w Planie zaleceń odnoszących się do bu-

dowy elektrowni wiatrowych. 

Danuta Rechnia, członek 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Wniosek nie został uwzględniony w planie, gdyż 

wskazania dotyczące przeznaczenia terenu pod 

budowę elektrowni wiatrowej są określane w 

oparciu o raport oceny oddziaływania inwestycji 

na środowisko, a nie o ustalenia zawarte w PZO. 

8. Postulat dotyczący określenia w PZO podmiotu finansujące-

go wprowadzenie zmian w miejscowych planach zagospoda-

rowania przestrzennego wynikających z ustaleń Planu. 

Renata Ługowska, czło-

nek Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Postulat został odrzucony, ponieważ przy zmianie 

miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego gminy nie ponoszą dodatkowych 

kosztów. Wskazania umieszczone w PZO są bo-

wiem uwzględniane dopiero podczas zmiany lub 

tworzenia nowych miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisa-

mi ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy mają obowiązek sprawdzać 

zgodność ww. dokumentów z aktualnie obowią-

zującym prawem i w przypadku zmiany przepi-

sów dokumenty te aktualizować.  

9. Postulat przedłożenia ochrony przeciwpowodziowej nad 

ochronę przyrody w Dolinie Środkowej Wisły. 

Danuta Rechnia, członek 

Zespołu Lokalnej 

Współpracy 

Postulat nie został uwzględniony w PZO, gdyż 

celem utworzenia planu jest utrzymanie lub po-

prawa funkcjonowania siedlisk przyrodniczych 

ważnych ze względu na rzadkie lub zagrożone 

gatunki ptaków, a nie określanie działań mają-

cych zapewnić skuteczną ochronę p-
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powodziową. Działania ochronne proponowane 

w PZO wyznaczono z uwzględnieniem wymagań 

ochrony p-powodziowej, ale nie były one priory-

tetem przy sporządzaniu Planu. 

10. Wniosek skierowany przez Wójta Gminy Słubice do Regio-

nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w piśmie  

nr Oś.OŚ.604.3.2011 z dnia 7 października 2011 r (załącznik 

nr 20).  

Urząd Gminy Słubice W związku z krótkim terminem realizacji prac 

nad sporządzaniem PZO oraz limitami finanso-

wymi RDOŚ nie miał możliwości zrealizowania 

dodatkowego spotkania konsultacyjnego doty-

czącego projektu PZO. Wniosek ten zostanie 

uwzględniony przy sporządzaniu kolejnych pro-

jektów planów zadań ochronnych dla obszarów 

Natura 2000.  

11. Uwagi skierowane przez Burmistrza Gminy Słupno do Re-

gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w 

piśmie nr BG.6120.2011 z dnia 17.10.2011 r. (załącznik nr 

21). 

Urząd Gminy w Słupnie Uwagi dokładnie przeanalizowano, rozważono i 

uwzględniono w PZO. 

12. Uwagi skierowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Warszawie w piśmie nr RGR.6121.3.2011RGR  z dnia  

21.10.2011 r. (załącznik nr 22). 

Urząd Miasta i Gminy 

Góra Kalwaria 

W PZO uwzględniono następujące uwagi: 

 wniosek o dopuszczenie koszenia wałów, 

 wniosek o dopuszczenie wszelkich prac 

związanych z remontem i konserwacją wałów 

przez cały rok, 

 wniosek o dopuszczenie uprawiania spor-

tów wodnych, przy uwzględnieniu zakazu pro-

wadzenia żeglugi śródlądowej i realizacji infra-

struktury żeglugowej o takich parametrach tech-

nicznych, które wymagałyby regulacji wód Wisły 

dla potrzeb tej żeglugi; 

 wniosek o dopuszczenie możliwości ko-

rzystania z plaż.  

W PZO nieuwzględniono następujących uwag: 

 wniosku o dopuszczenie usuwania drzew i 

krzewów przez cały rok na szerokość 5 m od 

stopy wału (strona odwodna), ponieważ na 
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obszarach Natura 2000 zakazuje się przepro-

wadzania działań mogących wywierać nieko-

rzystny wpływ na przedmioty ochrony objęte 

Planem i ich siedliska, zgodnie z art. 33 usta-

wy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004,  

 wniosku o dopuszczenie możliwości regulacji 

rzeki, ponieważ na obszarach Natura 2000 

zakazuje się przeprowadzania działań mogą-

cych wywierać niekorzystny wpływ na 

przedmioty ochrony objęte Planem i ich sie-

dliska, zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004; wprowa-

dza się zakaz realizacji budownictwa wodne-

go w dolinie Wisły, które powodowałyby 

zmniejszenie lub zanik roztokowego charak-

teru wód rzeki, w szczególności tam po-

przecznych lub przetamowań, z wyjątkiem 

sytuacji określonych w art. 34 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

13. Uwagi i wnioski skierowane przez Ogólnopolskie Towarzy-

stwo Ochrony Ptaków do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w piśmie z dnia 14 października 2011 r. (załącz-

nik nr 23). 

Ogólnopolskie Towarzy-

stwo Ochrony Ptaków 

Uwagi dokładnie przeanalizowano, rozważono i 

większość z nich uwzględniono w Planie Zadań 

Ochronnych przy określaniu zagrożeń i zadań 

ochronnych, w tym zapisów w dokumentach pla-

nistycznych dotyczących działań mogących nega-

tywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i 

przy określaniu wskazań do zmian w dokumen-

tach planistycznych.  

Nie uwzgędniono następujących uwag: 

 wniosku dotyczącego budowy progu podpię-

trzającego wody Wisły w Antoniówce Świer-

żowskiej (gm. Maciejowice) na potrzeby uję-

cia wód chłodzących dla rozbudowywanej 
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Elektrowni „Kozienice” ze względu na brak 

jednoznacznej informacji na temat realizacji 

planowanej inwestycji; na etapie projektowa-

nia inwestycji powinna zostać przeprowadzo-

na ocena jej oddziaływania na obszar Natura 

2000; 

 uwagi dotyczącej budowy stopnia energe-

tycznego w Nieszawie/ Ciechocinku oraz ka-

skadyzacji Dolnej Wisły poniżej Włocławka, 

gdyż nie dotyczą one obszaru objętego Pla-

nem Zadań Ochronnych; 

 wniosków dotyczących planowanych i pro-

wadzonych działań ochronnych przez OTOP, 

m.st. Warszawa, STOP i osoby fizyczne w 

ramach programów rolnośrodowiskowych ze 

względu na brak szczegółowych informacji 

na temat zakresu działań; 

 wniosku dotyczącego budowy platform lęgo-

wych dla bielika i bociana czarnego z powo-

du obecności wystarczającej liczby natural-

nych, potencjalnych siedlisk i możliwości ich 

utrzymania, wzrastającej liczebnie populacji 

bielika w kraju oraz stabilnej populacji bocia-

na czarnego w obszarze i jego najbliższym 

otoczeniu; 

 wniosku dotyczącego redukcji drapieżników 

czworonożnych, t.j. norki amerykańskiej i li-

sa, z uwagi na brak prostych i skutecznych 

metod; w celu zmniejszenia liczebności popu-

lacji ww. gatunków należy zastosować meto-
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dy regulacji na poziomie co najmniej regio-

nalnym; 



 
  

    532 

 

Literatura 

1. Atlas Hydrologiczny Polski, t. II, z. 2., IMGW, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1986. 

2. Atlas Podziału Hydrograficznego Polski, cz. 2 – Zestawienia zlewni. IMGW, Warszawa 2005. 

3. Bukaciński D. 2010. Dolina Środkowej Wisły. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu mię-

dzynarodowym w Polsce. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki. 

4. Bukaciński D. 2010. Inwentaryzacja awifauny lęgowej koryta Wisły na fragmencie rzeki między 426-431 km szlaku wodnego w 2009 

roku. Oprac. dla Firmy Wielobranżowej Figlewicz Paweł, Warszawa. 

5. Bukaciński D., Bukacińska M. 1994. Czynniki wpływające na zmiany liczebności i rozmieszczenia mew, rybitw i sieweczek na Wiśle 

Środkowej. Notatki Ornitologiczne 35 (1-2): 79-97. 

6. Bukaciński D., Bukacińska M. 2001. Zagrożenia ptaków gniazdujących na Wiśle Środkowej. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strate-

gia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce. 

7. Bukaciński D., Cygan J.P., Keller M., Piotrowska M., Wójciak J. 1994. Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych gniazdujących na 

Wiśle Środkowej – zmiany w latach 1973-1993. Notatki Ornitologiczne, 35: 5-47. 

8. Bukaciński D., Nawrocki P., Stawarczyk T., 1989. Gniazdowanie mew białogłowych Larus cachinnans na środkowej Wiśle, ich status 

taksonomiczny oraz problemy z rozpoznawaniem podgatunków L. c. michahellis, L. c. cachinnans, L. c. omissus. Notatki  Ornitolo-

giczne 30, 3-4: 3-12. 

9. Chojnacki G. 2006. Koncepcja programowo-przestrzenna Wiślanego Parku Przyrodniczego w Warszawie, projekt konkursowy wykona-

ny dla U.M. st. Warszawy. Biuro projektowe Kanon Grzegorz Chojnacki, Otrębusy. 

10. Chylarecki P., Bukaciński D., Dombrowski A., Nowicki W. 1995. Awifauna. W: Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny 

doliny Wisły. Fundacja IUCN Poland, Warszawa. 

11. Chylarecki P., Sawicki G. 2003. Ostoja ptaków Dolina Środkowej Wisły. Askon, Warszawa. 



 
  

    533 

 

12. Chylarecki P., Sikora A., Ceniana Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych 

Dyrektywą Ptasią. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa. 

13. Dombrowski A., Kot H., 1983. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków siewkowatych na środkowej Wiśle. Notatki  Ornitologiczne 24, 

1-2: 113-114.  

14. Dombrowski A., Kot H., Zyska P., 1985. Rozmieszczenie i liczebność zimujących ptaków wodno-błotnych w dorzeczu środkowej i dol-

nej Wisły. Notatki Ornitologiczne 26, 3-4: 123-148.  

15. Fal B. 2000: Przepływy charakterystyczne głównych rzek polskich w latach 1951 – 1995. Materiały Badawcze IMGW, Seria: Hydrolo-

gia i Oceanologia – 21, Warszawa. 

16. Gacka-Grzesikiewicz E., Cichocki Z. (red.). 2003. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i ochrony doliny środkowej Wisły. Fundacja 

WWF Polska, Warszawa. 

17. Gorzelski W., Bukaciński D., Bukacińska M. 1994. Awifauna lęgowa tarasu zalewowego Wisły w Warszawie i czynniki ją kształtujące. 

Notatki Ornitologiczne 35: 99-114. 

18. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.) 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, 

Gdańsk. 

19. Jędraszko-Dąbrowska D., Cygan P. 1995. Lęgowe i zimujące ptaki wodno-błotne Warszawy. Notatki Ornitologiczne 36: 241-271. 

20. Keller M., Chylarecki P., Nowicki W. 2000. Ornitologiczna waloryzacja międzywala Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. W: 

21. Komisja Faunistyczna SO PTZool. 2007. Rzadkie ptaków obserwowane w Polsce w roku 2007. Raport nr 24. Notatki Ornitologiczne 

49: 81-115. 

22. Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 

23. Kot H., Bukaciński D., Keller M., Dombrowski A., Rowiński P., Błędowski W. 2009. Inwentaryzacja ptaków w granicach Obszaru Spe-

cjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Msc. 



 
  

    534 

 

24. Kruszewicz A. i in. 2007-2009: Inwentaryzacja siedlisk i ostoi ptaków lęgowych Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina 

Środkowej Wisły (PLB1400004) w granicach administracyjnych Warszawy oraz w granicach administracyjnych aglomeracji warszaw-

skiej i w graniach rezerwatów Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie i Ławice Kiełpińskie na podstawie monitoringu prowadzonego 

w okresie lęgowym ptaków. STOP, Warszawa. 

25. Luniak M. 1971. Ptaki środkowego biegu Wisły. Acta Ornithologica 13: 17-113. 

26. Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 2001. Ptaki Warszawy 1962-2000. Wyd. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospoda-

rowania PAN, Warszawa. 

27. Matuszkiewicz J.M. 2000. Ocena wartości przyrodniczej międzywala Wisły na odcinku warszawskim. W: Matuszkiewicz J.M. i Roo-

Zielińska E. (red.). Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Instytut Geografii i Przestrzennego Za-

gospodarowania PAN, Warszawa. 

28. Matuszkiewicz J.M. 1993. Geobotaniczna analiza potrzeb i możliwości działań dla ochrony roślinności i krajobrazu doliny środkowej 

Wisły. W: Tomiałojć L. (red.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kra-

ków. 

29. Matuszkiewicz J.M., Solon J., Kozubek E., Bochenek Z. 1995. Roślinność. W: Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny do-

liny Wisły. Fundacja IUCN Poland, Warszawa. 

30. Nawrocki P., Wesołowski T., 1984. Gniazdowanie mew czarnogłowych Larus melanocephalus na środkowej Wiśle. Notatki Ornitolo-

giczne 25, 1-4: 59-61.  

31. Nowicki W. 2001. Ptaki Śródmieścia Warszawy. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa. 

32. Nowicki W., Kot H. 1993. Awifauna Wisły Środkowej i jej głównych dopływów – unikatowe wartości oraz warunki ich zachowania. W: 

Tomiałojć L. (red.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. 

33. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004. Arkusze map nr 1/25 – 25/25, Warszawa – Sie-

dlce, listopad 2009. 



 
  

    535 

 

34. Wyniki monitoringu ptaków lęgowych w 2011 roku. Ogólnopolskie TowarzystwoOchrony Ptaków, Marki, Gdańsk, Olsztyn, 2011. 

35. Skibiński J. 1963: Wleczenie rumowiska dennego przez Wisłę w rejonie Warszawy. Wiad. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, z. 

53, Warszawa. 

36. Stupnicka E. 1997. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 

37. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski - rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wydawnictwo PPTP „Pro Natura”. Wrocław 

38. Wesołowski T., Głażewska E., Głażewski L., Nawrocka B., Nawrocki P., Okońska K., 1984. Rozmieszczenie i liczebność ptaków siew-

kowatych, mew i rybitw gniazdujących na wyspach Wisły środkowej. Acta Ornithologica 20, 2: 159-185. 

39. Węgrzynowicz A. 2010. Monitoring ptaków w rejonie planowanego lotniska w Modlinie w roku 2010 – wyniki badań. Warszawa. 

 

 



 
  

    536 

 

Lista załączników: 

ZAŁĄCZNIK NR 1:Warstwa wektorowa z granicami obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004. 

ZAŁĄCZNIK NR 2: Plik PDF Standardowego Formularza Danych. 

ZAŁĄCZNIK NR 3: Warstwa wektorowa zawierająca informacje o krajowych formachochrony przyrody pokrywających się z obszarem  

   objętym Planem Zadań Ochronnych. 

ZAŁĄCZNIK NR 4: Mapa granic obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB 140004. 

ZAŁĄCZNIK NR 5: Plik PDF listy członkówZespołu Lokalnej Współpracy z pierwszego spotkania dyskusyjnego załącznik nie podlega udo-

stępnieniu z uwagi na ustawę 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

ZAŁĄCZNIK NR 6: Plik PDF listy członków Zespołu Lokalnej Współpracy z drugiego spotkania dyskusyjnego załącznik nie podlega udostęp-

nieniu z uwagi na ustawę 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

ZAŁĄCZNIK NR 7: Plik PDF protokołu z pierwszego spotkania dyskusyjnego w ramach prac nad Projektem Planu Zadań Ochronnych. 

ZAŁĄCZNIK NR 8: Plik PDF protokołu z drugiego spotkania dyskusyjnego w ramach prac nad Projektem Planu Zadań Ochronnych. 

ZAŁĄCZNIK NR 9: Warstwa wektorowa zawierająca informacje o strukturze i użytkowaniu gruntów w granicach obszaru objętego Planem

   Zadań Ochronnych. 

ZAŁĄCZNIK NR 10: Plik PDF decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie: Modernizacja 

   Lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych. 

ZAŁĄCZNIK NR 11:Plik PDF decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie: Południowa 

   Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”. 

ZAŁĄCZNIK NR 12:Plik PDF decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie: Trasa Mostu  

   Północnego na odcinku od węzła "Młociny” do  węzła "Modlińska" w Warszawie. 

ZAŁĄCZNIK NR 13: Plik PDF decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie: Trasa 

   Krasińskiego na odcinku od pl. Wilsona do ul. Budowlanej wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym. 



 
  

    537 

 

ZAŁĄCZNIK NR 14: Plik PDF decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie: Przebudowa wału 

   przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 do 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Kolonia Bączki- Antoniówka 

   Świerżowska, gm. Maciejowice. 

ZAŁĄCZNIK NR 15: Plik PDF wyroku Sądu Rejonowego w Płocku w sprawie rozbiórki trzech ostróg w gminie Wyszogród. 

ZAŁĄCZNIK NR 16: Warstwa rastrowa zawierająca informacje oistniejących i projektowanych planach/programach/projektach dotyczących 

   zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego Planem Zadań Ochronnych. 

ZAŁĄCZNIK NR 17: Mapa siedlisk bielika, dzięcioła białoszyjego, ohara i ostrygojada oraz stanowisk bączka, dziwonii, dzięcioła średniego i

   podróżniczka w obszarze Natura 2000. 

ZAŁĄCZNIK NR 18: Mapasiedlisk derkacza, krwawodzioba i brodźca piskliwegooraz stanowisk nurogęsia, płaskonosa, rycyka w obszarze  

   Natura 2000. 

ZAŁĄCZNIK NR 19: Mapa stanowisk/siedlisk rybitw, sieweczek, mew oraz brzegówki i zimorodka w obszarze Natura 2000. 

ZAŁĄCZNIK NR 20: Warstwa wektorowa zawierająca informacje o przedmiotach ochrony objętych Planem Zadań Ochronnych. 

ZAŁĄCZNIK NR 21: Plik PDF propozycji zmiany Standardowego Formularza Danych. 

ZAŁĄCZNIK NR 22: Plik PDF wnioskuz uwagami Wójta Gminy Słubice do PZO. 

ZAŁĄCZNIK NR 23:Plik PDF pisma z uwagami Urzędu Gminy Słupno do Planu Zadań Ochronnych. 

ZAŁĄCZNIK NR 24: Plik PDF pisma z uwagami Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria do Planu Zadań Ochronnych. 

ZAŁĄCZNIK NR 25: Plik PDF pisma z wnioskami OTOP-u do Planu Zadań Ochronnych. 

 


